
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 ліста па да 2011 г. № 531

1/13088
(22.11.2011)

1/13088Аб уз на га род жанні А.І.Га рэліка вай ме да лём Фран цы ска Ска ры ны

За ўклад у развіццё і ўма ца ван не дру жа люб ных ад носін і суп ра цоўніцтва паміж Рэс -
публікай Бе ла русь і Ук раінай уз на га родзіць стар шы ню гра мад скай ар ганіза цыі «Се ва сто -
паль скае та ва ры ст ва «Бе ла русь», мас тац ка га кіраўніка на род на га ан самб ля бе ла ру скай
песні «Бе лая Русь» Га рэліка ву Алу Іва наўну ме да лём Фран цы ска Ска ры ны.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2011 г. № 532

1/13089
(22.11.2011)

1/13089Об из ме не нии со ста ва Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Беларусь

Вклю чить в со став Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2010 г. № 391 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 1/11828), Ко ню ка Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча –
Ге не раль но го про ку ро ра, Ер ма ко ву На де ж ду Ан д ре ев ну – Пред се да те ля Прав ле ния На цио -
наль но го бан ка, Ва куль чи ка Ва ле рия Пав ло ви ча – Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та,
ис клю чив из дан но го со ста ва Г.А.Ва си ле ви ча и П.П.Про ко по ви ча.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2011 г. № 533

1/13090
(22.11.2011)

1/13090О 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 применении

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла -
ше ние о пра ви лах оп ре де ле ния про ис хо ж де ния то ва ров из раз ви ваю щих ся и наи ме нее раз ви -
тых стран от 12 де каб ря 2008 го да* (да лее – Про то кол) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре -
го во ров.

2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма са Сер гея
Ни ко лае ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Про то ко ла, 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 Про то ко ла 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 Про то кол 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2011 г. № 534

1/13091
(22.11.2011)

1/13091О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 мая 2010 г. № 244

1. Вне сти в пункт 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2010 г. № 244
«О соз да нии ав то до рож но го об хо да тер ри то рии На цио наль но го пар ка «Бе ло веж ская пу ща»

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 131, 1/13088–1/13091
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(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 118, 1/11634;
2011 г., № 3, 1/12220; № 27, 1/12383) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в аб за це треть ем циф ры «162» за ме нить циф ра ми «157»;
до пол нить пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на ре монт рес пуб ли кан ской ав то мо биль ной до ро ги Р-47 Свис лочь–По ро зо во–Пру жа ны

Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций в 2011 го ду – 5 млрд. руб лей.».
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 ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 ліста па да 2011 г. № 535

1/13095
(24.11.2011)

1/13095Аб 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, да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў, за слугі ў
развіцці ляс ной гас па даркі, архітэк ту ры, бу даўніцтва, на вукі, аду ка цыі, куль ту ры і спор ту:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны III сту пені
Вараб’ева
Уладзіміра Нікіфа равіча

– інспек та ра Цэн тра ідэа лагічнай ра бо ты пры дзяр жаўнай
куль тур на-да су га вай ус та но ве «Цэн траль ны Дом афіцэраў
Уз брое ных Сіл Рэс публікі Беларусь»

Васілье ва
Пят ра Міхай лавіча

– ка ва ля на мо ла тах і прэ сах ка валь скай вы твор часці філіяла
за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» – Ба ра -
навіцка га стан ка бу даўнічага завода

ор дэ нам Па ша ны
Аль шан ска га
Уладзіміра Іва навіча

– на чальніка сек та ра 211 адд зе ла 21 спе цы яль на га кан ст рук -
тар ска га ўпраўлен ня 2 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «АГАТ-сістэмы кіравання»

Ган ча ро ва
Вiла Iванавiча

– пра фе са ра ка фед ры ме недж мен та пры ват най ус та но вы
адукацыi «Мiнскi iнстытут кiравання»

Няд зель ку
Вікта ра Аляк сан д равіча

– элек траз варш чы ка на аўта ма тыч ных і паўаўта ма тыч ных
ма шы нах зва рач най вы твор часці філіяла за кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» – Ба ра навіцка га стан ка бу -
даўнічага завода

Пет ра шэвіча
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– фрэ зе роўшчы ка ме ха наз бо рач най вы твор часці філіяла за -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» – Ба ра -
навіцка га стан ка бу даўнічага завода

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
За хлеўнага
Леаніда Кан станцінавіча

– мас тац ка га кіраўніка за слу жа на га ка лек ты ву Рэс публікі
Бе ла русь ан самб ля на род най му зыкі «Бя се да» твор ча га
аб’яднання му зыч ных ка лек ты ваў На цыя наль най дзяр -
жаўнай тэ ле ра дыё кам паніі

Мішчан чу ка
Уладзіміра Ан д рэ евіча

– дэ ка на тэ ат раль на га фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі «Бе ла -
ру ская дзяр жаўная ака дэмія мастацтваў»

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Аль шэўскую
Ча сла ву Ча сла ваўну

– вадзіцеля тра лей бу са служ бы руху ўнітар на га га рад ско га
прад пры ем ст ва «Грод зен скае тра лей бус нае ўпраўленне»

Ар жае ва
Уладзіміра Васільевіча

– на месніка на чальніка спе цы яль на га кан ст рук тар ска га
ўпраўлен ня 4 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АГАТ-
 сістэмы кіравання»

Бе ля шо ва
Аляк сан д ра Васільевіча

– галоўнага геафізіка геафізічнай экс пе ды цыі гео ла га раз ве -
дач на га рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва
«Белгеалогія»

Быкоўска га
Але га Мiхайлавiча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Iнстытут
«Мiнскграмадзянпраект»
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Вол ка ва
Міхаіла Вікта равіча

– галоўнага кан ст рук та ра пра ек таў элек тра аб ста ля ван ня і
пра грам на га за бес пя чэн ня адд зе ла галоўнага кан ст рук та ра
філіяла за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» –
Ба ра навіцкага станкабудаўнічага завода

Давідовіча
Аляк сан д ра Іва навіча

– ляснічага Вітуніцка га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па дар -
чай ус та но вы «Бя гомльскі лясгас»

Іспраўнікава
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– сле са ра-інстру мен тальш чы ка су мес на га та ва ры ст ва з аб ме -
жа ва най ад каз нас цю «Марко»

Кiрыенку
Уладзiмiра Мiхайлавiча

– ды рэк та ра рэспублiканскага пра ект на га ўнiтарнага прад -
пры ем ст ва «Ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га «Iнсты -
тут Белдзяржпраект»

Ка за чу ка
Валянцiна Лук’янавiча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот ме ха наз бо рач на га цэха вы -
твор ча га пры ват на га ўнiтарнага прад пры ем ст ва «Цветлiт»
гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае таварыства глухіх»

Ка ля ду
Яўгенія Васільевіча

– на месніка галоўнага інжы не ра ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «АГАТ-сістэ мы кіравання»

Кан д ра товіча
Ана толія Паўлавіча

– ды рэк та ра Грод зен ска га ганд лё ва га аб лас но га ўнітар на га
прад пры ем ст ва «Гандальадзенне»

Каранкевiча
Вiктара Мiкалаевiча

– ды рэк та ра вы твор ча га пры ват на га ўнiтарнага прад пры ем -
ст ва «Блiк» гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст -
ва глухіх»

Кон ты ша ву
Галiну Ана то льеўну

– швач ку вы твор ча га пры ват на га ўнiтарнага прад пры ем ст ва
«Нiць» гра мад ска га аб’яднання «Бе ла ру скае та ва ры ст ва
глухіх»

Кра соўска га
Уладзіміра Іва навіча

– пер ша га пра рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Міжна род ны
дзяр жаўны эка лагічны ўніверсітэт імя А.Д.Сахарава»

Куз ня цо ва
Аляк сан д ра Пятровiча

– пра рэк та ра па на ву ко вай ра бо це ўста но вы аду ка цыі «Бе ла -
рускi дзяр жаўны ўнiверсiтэт iнфарматыкi і рады ё элек -
тронiкi»

Куз ня цо ва
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка Пінскай мытні па ар ганізацыі мыт на -
га афарм лен ня і кан тро лю

Кул ды ко ва
Яўгенія Міка ла евіча

– на чальніка За ход няй по шу ка ва-зды мач най пар тыі Бе ла ру -
скай гідра геа лагічнай экс пе ды цыі гео ла га раз ве дач на га рэс -
публікан ска га ўнітар на га прадпрыемства «Белгеалогія»

Ку рач ку
Леаніда Ры го равіча

– ляснічага Бокаўска га лясніцтва дзяр жаўнай во пыт най ле -
са гас па дар чай ус та но вы «Ма зырскі во пыт ны лясгас»

Ку хар чы ка
Мiхаiла Андрэевiча

– цес ля ра спецыялiзаванага ўпраўлен ня № 175 ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнiча-ман таж ны трэст
№ 19», г. Лiда

Ла зю ка
Мiкалая Iванавiча

– машынiста буль до зе ра дач чы на га прад пры ем ст ва «Шчу -
чын ская МПМК-166» Грод зен ска га аб лас но га вы твор ча га
пра ект на-бу даўнiчага ўнiтарнага прад пры ем ст ва «Грод на -
аб лсель буд»

Ла та на
Вікта ра Вікта равіча

– на месніка ды рэк та ра па вы твор часці філіяла за кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» – Ба ра навіцка га стан -
ка бу даўнічага завода

Ліпніцка га
Івана Эду ар давіча

– на чальніка ўпраўлен ня ахо вы зда роўя Мінска га аб лвы кан -
ка ма

Ма ро за ва
Ва ле рыя Міхай лавіча

– на чальніка кан троль на-рэвізійна га адд зе ла Дзяр жаўнага
мыт на га камітэта

Мар ты на ва
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра ды рэк цыі інфар ма цый на га вяш чан ня за кры та га 
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Другі на цыя наль ны тэлеканал»

Маскевiча
Станiслава Мечаслававiча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Са юз -
прам ман таж», г. Гродна

Па ча бы та
Iлью Уладзiмiравiча

– вы твор цу ра бот ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ваўка вы скае ра монт на-бу даўнiчае прад пры ем ст ва № 1»
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Пiрожнiка
Iвана Iванавiча

– дэ ка на геаграфiчнага фа куль тэ та Бе ла ру ска га дзяр жаўнага 
ўнiверсiтэта

Пра ка повіча
Уладзіміра Пят ровіча

– ляснічага Та ма шоўска га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па -
дар чай ус та но вы «Брэсцкі лясгас»

Пят ро ва
Аляк сан д ра Мiкалаевiча

– ды рэк та ра пра ект на-дас лед ча га ка му наль на га ўнiтарнага
прад пры ем ст ва «Мiнскграда»

Пят роўска га
Iвана Iванавiча

– му ля ра ўча ст ка маналiтнага будаўнiцтва ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Грод на жыл буд»

Пят рэн ку
Iгара Анатольевiча

– трэне ра-вы клад чы ка па грэ ка-рым скай ба раць бе ўста но вы
«Шко ла вы шэй ша га спар тыўнага май стэр ст ва», г. Гомель

Раеўска га
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– ге не раль на га ды рэк та ра Магілёўска га дзяр жаўнага вы твор -
ча га ле са гас па дар ча га аб’яднання

Ра зу ма ва
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– на месніка ды рэк та ра па ідэа лагічнай ра бо це і пер са на лу
філіяла за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» –
Ба ра навіцка га стан ка бу даўнічага завода

Рухлевiча
Юрыя Вячаслававiча

– машынiста аўтавышкi ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «Лiдскае ра монт на-бу даўнiчае прад пры ем ст ва № 17»

Рын кевіч
На талію Пят роўну

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ар ганізацыі мыт на га
кан тро лю Дзяр жаўнага мыт на га камітэта

Смя таніна
Ге надзія Уладзіміравіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но вы «Ваўка -
выскі лясгас»

Ся ме на ву
Воль гу Аляк сееўну

– на месніка ды рэк та ра па ву чэб най ра бо це дзяр жаўнай ус та -
но вы аду ка цыі «Ся рэд няя агуль наа ду ка цый ная шко ла № 5
г. Рагачова»

Та ра са
Івана Вікен ць евіча

– вадзіцеля аўта мабіля ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Аўто бус ны парк г. Гродна»

Та ра са
Уладзiмiра Мiкалаевiча

– мантажнiка будаўнiчага ўпраўлен ня № 133 ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнiча-ман таж ны трэст
№ 19», г. Лiда

Ур бан
Над зею Аляк сееўну

– ляснічага Лю боніцка га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па -
дар чай ус та но вы «Баб руйскі лясгас»

Ушкевiча
Але га Iванавiча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Гроднажылбуд»

Ца ры кевіча
Фё да ра Іва навіча

– май ст ра лесу Бе раз нян ска га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас -
па дар чай ус та но вы «Жыт кавіцкі лясгас»

Цяўлоўскую
Тац ця ну Іванаўну

– на месніка ды рэк та ра па ка мер цый ных пы тан нях ад кры та -
га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АГАТ-сістэмы кіравання»

Чар ны шо ва
Юрыя Сця па навіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Грод зен ская ты ту нё вая фабрыка «Неман»

Чар товіча
Ана толія Ва лянцінавіча

– лесніка Сяляўска га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па дар чай 
ус та но вы «Крупскі лясгас»

Чахоўскую
Ан таніну Ана то льеўну

– вя ду ча га інжы не ра сек та ра па рас пра цоўцы пра ек таў унут -
ры гас па дар ча га зем леўпа рад ка ван ня, схем зем леўпа рад ка -
ван ня і гле ба ва га абс ле да ван ня рэс публікан ска га дач чы на -
га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Праектны інстытут «Го мель -
дзіпразем»

Ша ве ля
Вікта ра Уладзіміравіча

– май ст ра ка валь скай вы твор часці філіяла за кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» – Ба ра навіцка га стан ка бу -
даўнічага завода

Шаўчэн ку
Сяр гея Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка Го мель скай мытні па пра ваа хоўнай
ра бо це

Шве да
Iосiфа Пятровiча

– да рож на га ра бо ча га ўпраўлен ня механiзацыi i
спецыялiзаваных ра бот № 134 ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «Гроднапрамбуд»
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Шэй ко
Васілія Аляк сан д равіча

– на чальніка вы твор ча-дыс пет чар ска га бюро зва рач най вы -
твор часці філіяла за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«АТ ЛАНТ» – Ба ра навіцка га станкабудаўнічага завода

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Алейнік
Ка ця ры ну Васільеўну

– ар ты ста ба ле та (саліста) – вя ду ча га май ст ра 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»

Веж на вец
Ма ры ну Валер’еўну

– ар ты ста ба ле та (саліста) – вя ду ча га май ст ра 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»

Вя рэн чы ка ва
Iгара Раманавiча

– ды рэк та ра ўста но вы адукацыi «Юры дыч ны ка ледж Бе ла ру -
ска га дзяр жаўнага ўніверсітэта»

Гвоздзіка
Дзмітрыя Іва навіча

– ар ты ста ар ке ст ра вы шэй шай ка тэ го рыі дзяр жаўнай ус та но -
вы «На цыя наль ны ака дэмічны на род ны хор Рэс публікі Бе -
ла русь імя Г.І.Цітовіча»

Гугніна
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– за гад чы ка ка фед ры сус вет най літа ра ту ры і куль ту ра логіі
ўста но вы аду ка цыі «По лацкі дзяр жаўны ўніверсітэт»

Ерань ко ва
Леанiда Мiкалаевiча

– за гад чы ка му зыч най часткi дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны акадэмiчны дра ма тыч ны тэ атр iмя М.Горкага»

Ка ва лё ва
Юрыя Ан д рэ евіча

– ар ты ста ба ле та (саліста) – вя ду ча га май ст ра 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»

Ка валь чы ка
Сяр гея Мiхайлавiча

– галоўнага рэ жы сё ра дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ны
акадэмiчны дра ма тыч ны тэ атр iмя М.Горкага»

Кіры лен ку
Ва лянціна Аляк сан д равіча

– ар ты ста-ва каліста (саліста) за слу жа на га ка лек ты ву Рэс -
публікі Бе ла русь ан самб ля на род най му зыкі «Бя се да» твор -
ча га аб’яднання му зыч ных ка лек ты ваў На цыя наль най
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі

Лазоўскую
Тац ця ну Міка лаеўну

– ар ты ста-ва каліста (саліста) за слу жа на га ка лек ты ву Рэс -
публікі Бе ла русь ан самб ля на род най му зыкі «Бя се да» твор -
ча га аб’яднання му зыч ных ка лек ты ваў На цыя наль най
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі

Мат ве ен ка
Рэ на ту Валер’еўну

– ар ты ста хору вы шэй шай ка тэ го рыі дзяр жаўнай ус та но вы
«На цыя наль ны ака дэмічны на род ны хор Рэс публікі Бе ла -
русь імя Г.І.Цітовіча»

Мiронаву
Та ма ру Васiлеўну

– ар ты ста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы
«На цыя наль ны акадэмiчны тэ атр iмя Янкi Купалы»

Пад дуб ска га
Рус ла на Вікта равіча

– аг ля дальніка палітыч на га ды рэк цыі інфар ма цый на га вяш -
чан ня за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Другі на цыя -
наль ны тэлеканал»

Паз ня ко ва
Мiхаiла Паўлавiча

– стар шы ню Мiнскага га рад ско га адд зя лен ня гра мад ска га
аб’яднання «Саюз пiсьменнiкаў Беларусi»

Спіры довіч
Але ну Ба ры саўну

– ка рэс пан дэн та спе цы яль на га твор ча га аб’яднання пад рых -
тоўкі тэ леп ра грам галоўнай ды рэк цыі тэ ле вы твор часці На -
цыя наль най дзяр жаўнай тэлерадыёкампаніі

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

«На род ны ар тыст Бе ла русі»
Бан дар чук
Тац ця не Міка лаеўне

– ды рэк та ру – мас тац ка му кіраўніку дзяр жаўнай відо -
вішчнай ус та но вы «Бе ла рускі дзяр жаўны цырк»

«За слу жа ны ар тыст Рэспублiкi Бе ла русь»
Ля похінай
Але не Міхай лаўне

– ар ты сту пры ват на га кан цэрт на га ўнітар на га прад пры ем ст -
ва «Прад зю серскі цэнтр «Спамаш»

Чы чы най
Веры Iванаўне

– мас тац ка му кiраўнiку ан самб ля песнi, музыкi і тан ца «Бе -
лыя росы» дзяр жаўнай ус та но вы куль ту ры «Грод зен ская
аб лас ная фiлармонiя»
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«За слу жа ны вы на ходнік Рэс публікі Бе ла русь»
Груздзіловічу
Леаніду Міхай лавічу

– стар шыні рэс публікан ска га гра мад ска га аб’яднання «Фонд
вы на ходніцкай дзей насці»

«За слу жа ны ра ботнік аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь»
Коб рын ска му
Мiхаiлу Яфiмавiчу

– рэк та ру ўста но вы адукацыi «Беларускi дзяр жаўны ўнi -
версiтэт фiзiчнай куль ту ры»

«За слу жа ны ра ботнік пра мы сло васці Рэс публікі Бе ла русь»
Мар ты на ву
Міка лаю Васільевічу

– ге не раль на му ды рэк та ру су мес на га та ва ры ст ва з аб ме жа ва -
най ад каз нас цю «Марко»

«За слу жа ны ле са вод Рэс публікі Бе ла русь»
Дам нян ко ву
Аляк сан д ру Васільевічу

– ды рэк та ру дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но вы «Пу -
хавіцкі лясгас»

«За слу жа ны ра ботнік сфе ры абс лу гоўван ня Рэс публікі Бе ла русь»
Еўтухоўска му
Міхаілу Міхай лавічу

– ге не раль на му ды рэк та ру та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз -
нас цю «Ганд лё вы дом «На Нямізе»

«За слу жа ны гео лаг Рэс публікі Бе ла русь»
П’еху
Ба гда ну Марцінавічу

– на чальніку Ма зыр скай наф та раз ве дач най экс пе ды цыі глы -
бо ка га свідра ван ня гео ла га раз ве дач на га рэс публікан ска га
ўнітар на га прад пры ем ст ва «Белгеалогія»

«За слу жа ны трэнер Рэспублiкi Бе ла русь»
Ма ро за ву
Сяр гею Мiкалаевiчу

– галоўнаму трэне ру на цыя наль най ка ман ды Рэспублiкi Бе -
ла русь па па рус на му спорту

«За слу жа ны май стар спор ту Рэспублiкi Бе ла русь»
Кiрыенку
Васiлю Васiльевiчу

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспуб -
лiкi Бе ла русь па ве лас пор ту

Лiсоўска му
Аляк сан д ру Iгаравiчу

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспуб -
лiкi Бе ла русь па ве лас пор ту

Па на ры най
Воль зе Юр’еўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспуб -
лiкi Бе ла русь па ве лас пор ту

Ша ра ко вай
Тац ця не Валер’еўне

– спар тс ме ну-iнструктару на цыя наль най ка ман ды Рэспуб -
лiкi Бе ла русь па ве лас пор ту

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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