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1/11944Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла русь

За шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, узор нае вы ка нан не воінска га
аба вяз ку, асабістую муж насць і ад ва гу, знач ны асабісты ўклад у газіфіка цыю рэс публікі,
развіццё спор ту, пра мы сло васці, аду ка цыі, куль ту ры, дзяр жаўнай ста ты стыкі, фар ма -
цэўтыч най галіны:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны III сту пені
Гры шы на
Аляк сея Генадзьевiча

– спар тс ме на-iнструктара на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікi Бе ла русь па фры стай лу

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» IІ сту пені
Гры ца ва
Ана толія Ге оргіевіча

– ва ен на га ка мен дан та Ва ен най ка мен да ту ры Уз брое ных
Сіл, пал коўніка

Па цею ка
Юрыя Міхай лавіча

– на месніка ка мандзіра 181-й бая вой вер та лёт най базы Ва -
ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро -
ны Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Пузікава
Міхаіла Васільевіча

– на месніка Міністра аба ро ны па кад рах і пад рых тоўцы
вой скаў – на чальніка галоўнага ўпраўлен ня кад раў
Міністэр ст ва аба ро ны, ге не рал-маё ра

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» IІI сту пені
Валь фовіча
Аляк сан д ра Ры го равіча

– ка мандзіра 120-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най
бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван -
ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Ла цян ко ва
Ігара Міка ла евіча

– на месніка на чальніка ўзбра ен ня Уз брое ных Сіл, пал -
коўніка

ор дэ нам Па ша ны
Бань ко
Вя ча сла ва Уладзіміравіча

– на месніка ды рэк та ра па кад рах, ідэа логіі, якасці, рэ жы -
му і сац культ бы ту на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан ска га 
ўнітар на га прад пры ем ст ва «НДІ срод каў аўта ма ты за -
цыі»

Дан цы га
Мая Воль фавіча

– за гад чы ка ка фед ры жы вапісу ўста но вы аду ка цыі «Бе ла -
ру ская дзяр жаўная ака дэмія мас тац тваў»

Ка зе ку
Мiкалая Iванавiча

– галоўнага трэне ра на цыя наль най ка ман ды Рэс публікi Бе -
ла русь па фры стай лу

Ма кар чэн ко
Ба ры са Іва навіча

– вя ду ча га сістэм на га аналітыка спе цы яль на га кан ст рук -
тар ска га ўпраўлен ня 4 на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан -
ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «НДІ срод каў аўта ма ты -
за цыі»

Раж ко ва
Леаніда Міка ла евіча

– пра фе са ра ка фед ры ле са вод ст ва ўста но вы аду ка цыі «Бе -
ла рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»
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ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Віна гра да ва
Вікта ра Ніка навіча

– пра фе са ра ка фед ры ды зай ну, дэ ка ра тыўна-прык лад но га
мас тац тва і тэхнічнай графікі ўста но вы аду ка цыі
«Віцебскі дзяр жаўны ўніверсітэт імя П.М.Ма шэ ра ва»

Заспіцка га
Ан д рэя Міхай лавіча

– мас та ка-скульп та ра, чле на гра мад ска га аб’яднання «Бе -
ла рускі саюз мас та коў»

Яфімаву
Людмілу Ба ры саўну

– галоўнага ды ры жо ра за слу жа на га ка лек ты ву Рэс публікі
Бе ла русь «Дзяр жаўная ака дэмічная ха ра вая ка пэ ла Рэс -
публікі Бе ла русь імя Р.Шыр мы» ўста но вы «Бе ла ру ская
дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га філар -
монія»

ме да лём «За ад ва гу»
Юдзіна
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– бай ца (снай пе ра) 1-й гру пы спе цы яль на га пры зна чэн ня
спе цы яль на га ат ра да хут ка га рэа га ван ня вай ско вай
часці 3214 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пра парш чы ка

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»
Ку ча ра ва
Ва ле рыя Міхай лавіча

– на чальніка адд зя лен ня ар ганіза цый на га і кам плек та ван -
ня шта ба 5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га пры зна чэн -
ня Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Міклу ша
Ге надзія Вікта равіча

– на месніка на чальніка Дэ пар та мен та па тылу – на -
чальніка 4-га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та транс парт на га
за бес пя чэн ня Міністэр ст ва аба ро ны, пал коўніка 

Ніка га ся на
Але га Ваз ге навіча

– на чальніка 4-га адд зе ла ўпраўлен ня ўзбра ен ня Ва ен -
на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны
Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Па леш чу ка
Ан д рэя Іва навіча

– ка мандзіра зенітна га ра кет на-ар ты ле рый ска га дывізіёна
120-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най бры га ды
Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха -
пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, маё ра

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Аль бер са
Юрыя Юр’евiча

– стар ша га трэне ра на цыя наль най ка ман ды Рэс публікi Бе -
ла русь па бiятлону

Аляк се ен ка
Людмілу Аляк сан д раўну

– швач ку за крой на-швей на га цэха ад кры та га ак цыя нер на -
га та ва ры ст ва «8 Мар та», г. Го мель

Ар ся новіча
Міка лая Міка ла евіча

– стар шы ню са ве та Брэсц кай аб лас ной арганiзацыйнай
струк ту ры рэспублiканскага дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «До б ра ах вот нае та ва ры ст ва садзейнiчання
армii, авiяцыi i фло ту Рэспублiкi Бе ла русь»

Аўсяннікава
Ва ле рыя Сця па навіча

– ды рэк та ра Дэ пар та мен та кан тро лю якасці аду ка цыі
Міністэр ст ва аду ка цыі

Башкірава
Леаніда Ан д рэ евіча

– пра фе са ра ка фед ры фізічнай і калоіднай хіміі ўста но вы аду -
ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»

Бе ла новіча
Ана толія Уладзіміравіча

– на чальніка адд зе ла 37 спе цы яль на га кан ст рук тар ска га
ўпраўлен ня 3 на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан ска га
ўнітар на га прад пры ем ст ва «НДІ срод каў аўта ма ты за цыі»

Бішкевіча
Ігара Ра ма навіча

– на чальніка спе цы яль на га тэх на лагічна га ўпраўлен ня з
во пыт най вы твор час цю – галоўнага тэх но ла га на ву ко ва-
дас лед ча га рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва
«НДІ срод каў аўта ма ты за цыі»

Блінко ва
Вікта ра Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнага ўнітар на га пра ект на-вы шу каль -
на га прад пры ем ст ва «Інсты тут Брэ ст буд пра ект»

Бо ба ва
Міхаіла Нікіціча

– на чальніка адд зе ла 41 спе цы яль на га кан ст рук тар ска га
ўпраўлен ня 4 на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан ска га
ўнітар на га прад пры ем ст ва «НДІ срод каў аўта ма ты за цыі»
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Гас па да ры ка
Вікта ра Вя ча сла вавіча

– дазіроўшчы ка ме ды цынскіх прэ па ра таў цэха па вы твор -
часці інфузійных рас тво раў у поліэты ле на вай тары ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Нясвіжскі за вод ме -
ды цынскіх прэ па ра таў»

Гры цук
Зою Міка лаеўну

– пра ра ба Пру жан ска га ўча ст ка дзяр жаўнага ўнітар на га
спе цы яліза ва на га будаўнічага прад пры ем ст ва «Бя ро -
заўская СПМК-22»

Доўнар
Воль гу Аляк сан д раўну

– на чальніка галоўнага ўпраўлен ня ста ты стыкі пра мы сло -
васці На цыя наль на га ста ты стыч на га камітэта

Емяль я нен ку
Міхаіла Леанідавіча

– апе ра тыўнага ўпаўна ва жа на га апе ра тыўна-по шу ка ва га
адд зе ла Віцеб скай мытні 

Зібер та
Хор ста Клау са

– трэне ра па біят ло ну гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру ская 
фе дэ ра цыя біят ло ну»

Ка зац ка га
Леаніда Вац ла вавіча

– элек тра га заз варш чы ка служ бы экс плуа та цыі га за вай
гас па даркі вы твор ча га ўпраўлен ня «Грод наміжрай газ» –
філіяла вы твор ча га рэс публікан ска га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва «Грод на абл газ»

Ка ра лен ку
Уладзіміра Ана толь евіча

– на месніка ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це на ву ко ва-
дас лед ча га рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва
«НДІ срод каў аўта ма ты за цыі»

Кас пе ра
Уладзіміра Вікта равіча

– сле са ра па ра мон ту тэх на лагічных ус та но вак ра монт -
на-тэхнічнай служ бы адд зе ла галоўнага ме ханіка ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Нясвіжскі за вод ме ды -
цынскіх прэ па ра таў»

Кас цевіч
Ірыну Ана то льеўну

– пер ша га на месніка Старшынi На цыя наль на га ста ты -
стыч на га камiтэта

Краўчука
Леаніда Ціма фе евіча

– вы клад чы ка ўста но вы аду ка цыі па пад рых тоўцы, пе ра -
пад рых тоўцы і па вы шэн ню кваліфікацыі кад раў ма са вых
тэхнічных пра фесій «Пры ват ны на ву чаль ны цэнтр імя
Д.М.Кар бы ша ва» рэспублiканскага дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «До б ра ах вот нае та ва ры ст ва садзейнiчання
армii, авiяцыi i фло ту Рэспублiкi Бе ла русь»

Кубіка
Аляк сея Міка ла евіча

– пра ра ба ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Брэ ст рэ -
стаўра цыя»

Куз ня цо ва
Ге оргія Іва навіча

– Стар шы ню Дзяр жаўнага камітэта па маё масці

Лук’янчука
Васілія Сця па навіча

– на чальніка дзяр жаўнага ўнітар на га будаўнічага прад -
пры ем ст ва «Пру жан ская ПМК-21»

Лыш чы ка
Пят ра Аляк се евіча

– пра фе са ра ка фед ры транс пар ту лесу ўста но вы аду ка цыі
«Бе ла рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»

Ля вон ць е ва
Вікта ра Міка ла евіча

– за гад чы ка ка фед ры біятэх на логіі і біяэка логіі ўста но вы аду -
ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»

Ма зур чы ка
Ана толія Аляк се евіча

– пер ша га на месніка ге не раль на га ды рэк та ра – галоўнага
інжы не ра вы твор ча га рэс публікан ска га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва «Віцеб скабл газ»

Ма ка ра ву
Раісу Васільеўну

– на чальніка адд зе ла 22 спе цы яль на га кан ст рук тар ска га
ўпраўлен ня 2 на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан ска га
ўнітар на га прад пры ем ст ва «НДІ срод каў аўта ма ты за цыі»

Маліноўскую
Іну Вікта раўну

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Світа -
нак», г. Жодзіна

Ма са левіча
Васілія Іва навіча

– му ля ра дзяр жаўнага ўнітар на га будаўнічага прад пры ем -
ст ва «Ба ра навіцкая ПМК-2»

Мяз гу
Міхаіла Ар кад зь евіча

– га заз варш чы ка Пру жан ска га ўча ст ка дзяр жаўнага
ўнітар на га спе цы яліза ва на га будаўнічага прад пры ем ст ва 
«Брэсц кая СПМК-9»

Ной не ра
Рай нхар да Ан то на 

– трэне ра па біят ло ну ганд лё ва-вы твор ча га пры ват на га
ўнітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі клуб біят ло ну»
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Пра кап чу ка
Міка лая Ра ма навіча

– за гад чы ка ка фед ры тэх на логіі наф тахімічна га сінтэ зу і
пе рап ра цоўкі палімер ных ма тэ рыя лаў ус та но вы аду ка -
цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»

Ра мань ко
Людмілу Пят роўну

– ды рэк та ра ўста но вы «Рэс публіканскі Дом на ву чэн цаў і
ра ботнікаў ус та ноў пра фесіяналь най аду ка цыі»

Рудзінска га
Леаніда Іва навіча

– ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага вы твор ча га
аб’яднання па паліву i газіфікацыі «Бел паліва газ»

Се ме ня ко ва
Ан д рэя Васiльевiча

– трэне ра-ўрача на цыя наль най ка ман ды Рэс публікi Бе ла -
русь па бiятлону

Сікор ска га
Ана толія Паўлавіча

– на месніка галоўнага ме ханіка адд зе ла галоўнага ме -
ханіка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Нясвіжскі
за вод ме ды цынскіх прэ па ра таў»

Та ра са ву
Лілію Паўлаўну

– дазіроўшчы ка ме ды цынскіх прэ па ра таў уча ст ка пры га -
та ван ня, разліву і стэ рылізацыі цэха ме ды цынскіх прэ па -
ра таў і іншай пра дук цыі ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Нясвіжскі за вод ме ды цынскіх прэ па ра таў»

Трылінскую
Яўгенію Ана то льеўну

– пра рэк та ра па ву чэб най ра бо це ўста но вы аду ка цыі
«Магілёўскі дзяр жаўны ўніверсітэт хар ча ван ня»

Тур коўска га
Ве сла ва Іосіфавіча

– пра рэк та ра па ву чэб най ра бо це на адд зя ленні за воч на га
на ву чан ня ўста но вы аду ка цыі «Віцебскі дзяр жаўны
ўніверсітэт імя П.М.Ма шэ ра ва»

Хілько
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– элек траз варш чы ка руч ной зваркі Слонімска га ўча ст ка
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Спе цы яліза ва ная
пе ра соўная ме ханіза ва ная ка ло на № 4»

Ходзікаву
Ірыну Уладзіміраўну

– на чальніка адд зе ла ста ты стыкі г. На ва по лац ка галоўнага
ста ты стыч на га ўпраўлен ня Віцеб скай во бласці

Ча рап ка
Міхаіла Міхай лавіча

– стар шы ню Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па вы твор -
часці і рэалізацыі фар ма цэўтыч най і мікрабіялагічнай
пра дук цыі

Шан да ра
Аляк сан д ра Якаўлевіча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла мыт на га афарм лен ня і кан тро -
лю № 2 мыт на га пас та «Грод на-2» Грод зен скай рэгіяналь -
най мытні

Шоніна
Уладзіміра Міка ла евіча

– на чальніка адд зе ла мыт на га афарм лен ня і кан тро лю № 3
мыт на га пас та «Грод на-2» Грод зен скай рэгіяналь най
мытні

Шыцікава
Васілія Уладзіміравіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «8 Мар та»,
г. Го мель

Яфімчы ка
Міка лая Васільевіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Ку палінка», г. Салігорск

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Арцімовіча
Ана то ля Яфімавіча

– пра фе са ра ка фед ры скульп ту ры ўста но вы аду ка цыі «Бе -
ла ру ская дзяр жаўная ака дэмія мас тац тваў»

Бан да рэн ку
Ге оргія Міхай лавіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Гімназія № 4
г. Мінска»

Ба равікова
Ва ле рыя Васільевіча

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны кан цэрт на-га ст роль на га адд зе ла
ўста но вы «Бе ла ру ская дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага
Чыр во на га Сця га філар монія»

Беляўска га
Паўла Ана толь евіча

– ар ты ста ар ке ст ра, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай
ус та но вы «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь
«На цыя наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі
Рэс публікі Бе ла русь»

За пёкіна
Віталія Міка ла евіча

– ар ты ста хору вы шэй шай ка тэ го рыі за слу жа на га ка лек -
ты ву Рэс публікі Бе ла русь «Дзяр жаўная ака дэмічная ха -
ра вая ка пэ ла Рэс публікі Бе ла русь імя Р.Шыр мы» ўста но -
вы «Бе ла ру ская дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во -
на га Сця га філар монія»
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Кас цю ка
Міхаіла Паўлавіча

– галоўнага на ву ко ва га суп ра цоўніка дзяр жаўнай на ву ко -
вай ус та но вы «Інсты тут гісто рыі На цыя наль най ака дэміі
на вук Бе ла русі» 

Мар цу ля
Уладзіміра Міка ла евіча

– за гад чы ка ка фед ры пра мы сло вай эка логіі ўста но вы аду -
ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»

Ме зен ка
Ган ну Міхай лаўну

– за гад чы ка ка фед ры агуль на га і рус ка га мо ваз наўства
ўста но вы аду ка цыі «Віцебскі дзяр жаўны ўніверсітэт імя
П.М.Ма шэ ра ва»

На ву мен ка
Але ну Эду ар даўну

– ар ты ста ар ке ст ра, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай
ус та но вы «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь
«На цыя наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі
Рэс публікі Бе ла русь»

Ня ве ра ва
Аляк сан д ра Васільевіча

– за гад чы ка ка фед ры ме недж мен ту і эка номікі пры ро да ка -
ры стан ня ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны тэх -
на лагічны ўніверсітэт»

Чар на ву са ву
Воль гу Ро бер таўну

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Гімназія
№ 13 г. Мінска»

Чэ ба на
Сяр гея Вікта равіча

– ар ты ста ар ке ст ра, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай
ус та но вы «За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь
«На цыя наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі
Рэс публікі Бе ла русь»

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:

«На род ны ар тыст Бе ла русі»
Ар та мо на ву
Ігару Аляк се евічу

– ар ты сту ба ле та, вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаўнай тэ -
ат раль на-відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака -
дэмічны Вялікі тэ атр опе ры і ба ле та Рэс публікі Бе ла русь»

Ла ма новіч
Ніне Іосіфаўне

– галоўнаму хор май ст ру дзяр жаўнай тэ ат раль на-відовішчнай
ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі тэ атр опе ры і
ба ле та Рэс публікі Бе ла русь»

«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»
Лявіцка му
Івану Ада мавічу

– за гад чы ку ка фед ры тэх на логіі шкла і ке рамікі ўста но вы аду -
ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»

«За слу жа ны ра ботнік аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь»
Фе да рэн чы ку
Аляк сан д ру Ся мё навічу

– пра рэк та ру па ву чэб най ра бо це ўста но вы аду ка цыі «Бе ла -
рускі дзяр жаўны тэх на лагічны ўніверсітэт»

«За слу жа ны трэнер Рэс публікi Бе ла русь»
Па по ву
Аляк сан д ру Уладзiмiравiчу

– галоўнаму трэне ру на цыя наль най ка ман ды Рэс публікi
Бе ла русь па бiятлону

Руд зю
Васiлю Васiльевiчу

– трэне ру-вы клад чы ку па цяж кай ат ле ты цы ўста но вы «Спе -
цы яліза ва ная дзiцяча-юнац кая шко ла алiмпiйскага рэ зер -
ву пярвічнай праф са юз най арганiзацыi рэспублiканскага
ўнiтарнага вы твор ча га прад пры ем ст ва «Беларускi
аўтамабiльны за вод», г. Жодзіна

Са мой ла ву
Максiму Эдуардавiчу

– трэне ру-вы клад чы ку па фры стай лу ўста но вы «Спецыялi-
за ва ная дзiцяча-юнац кая шко ла алiмпiйскага рэ зер ву па
фры стай лу i ак ра ба тыч ным вiдам»

Цы буль ска му
Ан д рыя ну Аляксеевiчу

– галоўнаму трэне ру на цыя наль най ка ман ды Рэс публікi
Бе ла русь па бiятлону

«За слу жа ны май стар спор ту Рэс публікі Бе ла русь»
Дом ра чэ вай
Дар’i Уладзiмiраўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікi Бе ла русь па бiятлону

Новiкаву
Сяр гею Валянцiнавiчу

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікi Бе ла русь па бiятлону

Шундзiкаву
Сяр гею Вiктаравiчу

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікi Бе ла русь па дзю до

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 сен тяб ря 2010 г. № 475

1/11946
(13.09.2010)

1/11946О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 56

(Из вле че ние)

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 56 «О строи -
тель ст ве спор тив но-ту ри ст ско го гольф-ком плек са в Мин ском рай оне» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30, 1/8310; 2009 г., № 1, 1/10332) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
циф ры «2010» за ме нить циф ра ми «2014»;
до пол нить пункт пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Срок вво да в экс плуа та цию

жи ло го по сел ка, гос ти нич но го и спор тив но го ком плек сов – до 31 де каб ря 2014 г., иных объ -
ек тов ком плек са – до 31 де каб ря 2012 г.»;

1.2. в пунк те 3:
под пункт 3.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. Рос сий ско-Бе ло рус ское со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

«Гольф Клуб», яв ляю щее ся за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву ком плек са,
впра ве:

за клю чать с со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва с юри ди че ски ми ли ца ми, за ре ги -
ст ри ро ван ны ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее пре де ла ми, а так же с гра ж да на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, в том чис ле
по сто ян но про жи ваю щи ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, до го во ры на соз да ние объ ек -
тов до ле во го строи тель ст ва, в том чис ле жи лых до мов (вклю чая уса деб ные жи лые до ма), гос -
ти нич но го ком плек са и иных объ ек тов не дви жи мо сти ком плек са, с по сле дую щим оформ ле -
ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке ин ве сто ра ми (доль щи ка ми) прав на зе мель ные уча ст ки и рас -
по ло жен ные на них объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва;

осу ще ст в лять про да жу по стро ен ных жи лых по ме ще ний юри ди че ским и фи зи че ским ли -
цам, ука зан ным в аб за це вто ром на стоя ще го под пунк та;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 3.7–3.9 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.7. по под ряд ным и про ект ным ра бо там (за ис клю че ни ем ра бот по строи тель ст ву жи лых

до мов), вы пол нен ным на объ ек тах не дви жи мо сти ком плек са, а так же по ус лу гам за каз чи ка
по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву ком плек са, ока зы вае мым при его строи тель ст ве, нор ма -
ти вы от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды, фор ми руе мые рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, об ла ст ны ми и
Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре 0,25 про -
цен та от се бе стои мо сти ра бот (ус луг);

3.8. при раз ра бот ке про ект но-смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во ком плек са до пус -
ка ет ся при ме не ние строи тель ных норм и пра вил, ана ло гич ных дей ст вую щим в Рос сий ской
Фе де ра ции и Ев ро пей ском сою зе, с про ве де ни ем го су дар ст вен ной экс пер ти зы без адап та ции
этой про ект но-смет ной до ку мен та ции к строи тель ным нор мам и пра ви лам, дей ст вую щим в
Рес пуб ли ке Бе ла русь;

3.9. до 31 де каб ря 2014 г. ва ло вая при быль Рос сий ско-Бе ло рус ско го со вме ст но го об ще ст -
ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Гольф Клуб» умень ша ет ся для це лей на ло го об ло же ния 
на сум му средств, на прав лен ных этим об ще ст вом на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва объ ек тов 
ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры ком плек са, без воз мезд но пе ре да вае мых им в
ком му наль ную соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни -
цы. При этом на лог на при быль, не уп ла чен ный в свя зи с на зван ной льго той, под ле жит вне се -
нию в бюд жет в час ти сумм средств, из рас хо до ван ных Рос сий ско-Бе ло рус ским со вме ст ным
об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Гольф Клуб» на фи нан си ро ва ние и строи тель -
ст во ука зан ных объ ек тов и воз ме щен ных это му об ще ст ву юри ди че ски ми ли ца ми, уча ст вую -
щи ми в фи нан си ро ва нии строи тель ст ва дан ных объ ек тов, в том на ло го вом пе рио де, в ко то -
ром по лу че но та кое воз ме ще ние.»;

1.3. Для слу жеб но го поль зо ва ния.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сен тяб ря 2010 г. № 7

1/11948
(14.09.2010)

1/11948О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам взи ма ния кос вен ных на -
ло гов в та мо жен ном сою зе*

В це лях реа ли за ции Со гла ше ния о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло гов при экс пор те и
им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг в та мо жен ном сою зе от 25 ян ва ря 2008 го да
и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Дек ре те Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2001 г. № 16 «О пре дос тав ле -

нии рас сроч ки уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе на та мо жен ную тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей к не му» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 1/2733; 2008 г.,
№ 209, 1/9948):

1.1.1. из на зва ния Дек ре та сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
1.1.2. часть пер вую пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров, клас си фи ци -

руе мых со глас но еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо -
жен но го сою за в то вар ных по зи ци ях 7309 00, 7311 00, 8402–8408, 8410–8431, 8433–8443,
8444 00, 8445–8448, 8449 00 000 0, 8450–8466, 8468, 8471–8475, 8477–8481, 8483, 8484,
8486, 8487, 8501, 8502, 8503 00, 8504–8508, 8514–8517, 8523, 8528–8531, 8535–8537, 8543,
8545, 8603, 8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00, 9010–9013, 9015, 9016 00, 9022, 9023 00,
9024, 9026, 9027, 9030–9032 (да лее – тех но ло ги че ское обо ру до ва ние и за пас ные час ти к не му),
в от но ше нии ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при ме ня ет ся став ка ввоз ной та мо -
жен ной по шли ны ноль (0) про цен тов, ор га ни за ци ям и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям
пре дос тав ля ет ся рас сроч ка уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость на год с уп ла той еже ме -
сяч но 1/12 сум мы на чис лен но го на ло га на до бав лен ную стои мость.»;

1.2. в Дек ре те Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2003 г. № 24 «О по лу че нии и 
ис поль зо ва нии ино стран ной без воз мезд ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 1/5134; 2008 г., № 132, 1/9728):

1.2.1. в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «пе ре ме щаю щи ми эти де неж ные сред ст ва че рез та -
мо жен ную гра ни цу» за ме нить сло ва ми «вво зя щи ми эти де неж ные сред ст ва на тер ри то рию»;

1.2.2. часть вто рую пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При этом та мо жен ные пла те жи в от но ше нии ука зан ной ино стран ной без воз мезд ной по -

мо щи не ис чис ля ют ся.»;
1.3. пункт 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2005 г. № 10 «О не ко то -

рых ме рах по реа ли за ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло гов при экс пор те и им -
пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, под пи сан но го в г. Ас та не 15 сен тяб ря 2004
го да, и о вне се нии до пол не ний в от дель ные дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 140, 1/6751) ис клю чить;

1.4. в под пунк те 1.3 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря
2007 г. № 9 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти в
сель ской ме ст но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 1, 1/9241; 2010 г., № 56, 1/11406):

из час ти пер вой сло ва «та мо жен ную» и «(за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную стои -
мость, взи мае мо го при вво зе то ва ров из Рос сий ской Фе де ра ции)» ис клю чить;

в час ти вто рой:
сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
по сле сло ва «оформ ле ния» до пол нить сло вом «(вво за)»;
в час ти чет вер той сло ва «по ме ще ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния под та мо жен ный

ре жим сво бод но го об ра ще ния» за ме нить сло ва ми «ис поль зо ва ния на ло го вых (та риф ных)
льгот в со от вет ст вии с на стоя щим под пунк том»;

1.5. в Дек ре те Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва -
нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9381; 2010 г., № 56, 1/11406):

1.5.1. из аб за ца третье го час ти пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 сло во «та мо жен ную» ис -
клю чить;

1.5.2. в пунк те 2:
в час ти пер вой:
сло ва «При по ме ще нии под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния ос во бо ж да ют ся»

за ме нить сло вом «Ос во бо ж да ют ся»;
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сло ва «та мо жен ную» и «(за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го
при вво зе то ва ров из Рос сий ской Фе де ра ции)» ис клю чить;

в час ти вто рой:
сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
по сле сло ва «оформ ле ния» до пол нить сло вом «(вво за)»;
в час ти чет вер той сло ва «по ме ще ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния под та мо жен ный

ре жим сво бод но го об ра ще ния» за ме нить сло ва ми «ис поль зо ва ния на ло го вых (та риф ных)
льгот в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том»;

1.6. из аб за ца чет вер то го под пунк та 2.2 пунк та 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 ав гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 188, 1/10912) сло ва «(кро ме уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость при
вво зе то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции)» и
«та мо жен ную» ис клю чить.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -
за ции на стоя ще го Дек ре та.

3. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, рас про стра -
ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ию ля 2010 г., яв ля ет ся вре мен ным и в со от -
вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на
рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сен тяб ря 2010 г. № 476

1/11949
(14.09.2010)

1/11949О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка
Без людь ко Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
Бе ля ко ву Оле гу Ни ко лае ви чу
Бу ра ку Оле гу Ива но ви чу
Во ло ши ну Вя че сла ву Ва силь е ви чу
Во ро бью Дмит рию Зиг мун до ви чу
Го рош ко Сер гею Дмит рие ви чу
Дер дею Эду ар ду Вик то ро ви чу
Дов жи ку Ев ге нию Ни ко лае ви чу
Ды мо ви чу Ми хаи лу Ми хай ло ви чу
Жи га ло Алек сан д ру Кон стан ти но ви чу
Жу ку Алек сан д ру Ива но ви чу
Иг нать е ву Вик то ру Ва силь е ви чу
Ко ля ги ну Иго рю Бо ри со ви чу
Кри во дуб ско му Ген на дию Сер гее ви чу
Кузь мен ко ву Сер гею Ми хай ло ви чу
Ку прия ню ку Вла ди ми ру Ни ко лае ви чу
Мель ни ку Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
Нос ко ву Алек сею Ва силь е ви чу
Пав лов цу Оле гу Вик то ро ви чу
Ро ма нен ко Ан д рею Вла ди ми ро ви чу
Ру сец ко му Сер гею Ген надь е ви чу
Сан да лю ку Сер гею Ва силь е ви чу
Си во ко ню Яро сла ву Ана толь е ви чу
Сим ки ну Сер гею Оле го ви чу
Та ра ка но ву Ми хаи лу Вик то ро ви чу
Ти ку но ву Алек сею Ни ко лае ви чу
Фи лип по ву Иго рю Алек сан д ро ви чу
Хо миц ко му Дмит рию Ге ор гие ви чу
Ца ри ку Ан д рею Ви ле ни но ви чу
Шев чен ко Ан д рею Алек сан д ро ви чу
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пол ков ни ка юс ти ции
Дан чен ко Алек сан д ру Ио си фо ви чу
Соч не ву Иго рю Ана толь е ви чу

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:
пол ков ни ка внут рен ней служ бы

Гри не ви чу Алек сан д ру Флорь я но ви чу
Довб ню ку Вя че сла ву Гри горь е ви чу
Мер гурь е ву Иго рю Ана толь е ви чу
Су хо доль ско му Ни ко лаю Ми хай ло ви чу

пол ков ни ка ми ли ции
Ану чи ну Ва ди му Аль бер то ви чу
Ба цу ку Ива ну Кон стан ти но ви чу
Вос пя ко вой Оль ге Фе до ров не
Ер шо ву Алек сею Вя че сла во ви чу
За ха ро ву Сер гею Ро бер то ви чу
Ка нар ской Оль ге Кон стан ти нов не
Ко ва лю Оле гу Ни ко лае ви чу
Криц кой Свет ла не Вла ди ми ров не
Ку чу ку Дмит рию Ми хай ло ви чу
Лаб ко ву Гри го рию Вик то ро ви чу
Ля ли ко ву Вла ди ми ру Ана толь е ви чу
Паш ко Сер гею Пет ро ви чу
Пи ме но ву Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу
Рань ко Ле о ни ду Алек сее ви чу
Се ли ва но ву Бо ри су Вла ди ми ро ви чу
Уг ля ни це Ва ле рию Пет ро ви чу
Хведь ко ви чу Ле о ни ду Ми хай ло ви чу
Хит ри ку Ви та лию Ми хай ло ви чу
Шев чи ку Ни ко лаю Ни ко лае ви чу
Шим ко Алек сан д ру Гри горь е ви чу

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сен тяб ря 2010 г. № 478

1/11950
(14.09.2010)

1/11950О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2009 г. № 636

1. Вне сти в Го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на 2010 год, ут вер жден ную
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2009 г. № 636 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 304, 1/11222), из ме не ния и до пол не ния со -
глас но при ло же ни ям 1–7*.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 сен тяб ря 2010 г. № 479

1/11951
(14.09.2010)

1/11951О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра,
его под пи са нии и вре мен ном при ме не нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны об ус ло ви ях по ста вок в Ук раи ну шин пнев ма ти че ских 
ре зи но вых но вых для лег ко вых ав то мо би лей**  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для
про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко
Вла ди ми ра Иль и ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
3. Вре мен но при ме нять Со гла ше ние с да ты его под пи са ния до всту п ле ния в си лу.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

№ 1/11949–1/11951 -13- 20.09.2010

* Не рас сы ла ют ся.
** Не рас сы ла ет ся.




