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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

21 лютага 2011 г. № 58

1/12356
(22.02.2011)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/12356

За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у
развіццё будаўнічай галіны, навукі, культуры, адукацыі, аховы здароўя, спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Пашаны
Куцэлая
– Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь
Аляксандра Аляксандравіча
у Сацыялістычнай Рэспубліцы В’етнам у перыяд з 2004
па 2010 год
ордэнам Францыска Скарыны
Апіока
– кіраўніка студыі ваенных мастакоў дзяржаўнай культурнаМікалая Афанасьевіча
дасугавай установы «Цэнтральны Дом афіцэраў Узброеных
Сіл Рэспублікі Беларусь»
Гайда
– артыстку-вакалістку, вядучага майстра сцэны ўстановы
Наталлю Віктараўну
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі
дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр»
медалём «За працоўныя заслугі»
Бардзюкова
– сталяра камунальнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемстАляксея Іванавіча
ва «Спецыялізаванае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне
г. Віцебска»
Беўзу
– загадчыка лабараторыі бесперапынна-цыклічнага ліцця
Уладзіміра Федаравіча
дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут тэхналогіі металаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Буяліча
– ды рэк та ра філіяла «Будаўніча-ман таж нае ўпраўленІвана Станіслававіча
не № 2» адкрытага акцыянернага таварыства «Белсельэлектрасеткабуд»
Васільева
– абліцоўшчыка-плітачніка адкрытага акцыянернага таваАндрэя Уладзіміравіча
рыства «Віцебскгандальбуд»
Гузава
– настаўніка працоўнага навучання дзяржаўнай установы
Віталія Васільевіча
адукацыі «Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 13
г. Жлобіна»
Зязюльчык
– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выязной брыгады)
Валянціну Мікалаеўну
падстанцыі № 4 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Імшэнецкую
– загадчыка кафедры афтальмалогіі дзяржаўнай установы
Таццяну Аляксандраўну
адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
Кавалёва
– прафесара кафедры будаўніцтва і эксплуатацыі дарог БелаЯраслава Нікіціча
рускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Касабука
– дырэктара абласнога дзяржаўнага ўнітарнага праектнага
Наталлю Васільеўну
прадпрыемства «Інстытут Віцебскграмадзянпраект»
Клімаву
– трэнера-выкладчыка па плаванню ўстановы «Мінская гаАлену Уладзіміраўну
радская школа вышэйшага спартыўнага майстэрства»
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Кузьмініч
Таццяну Васільеўну
Кухаронка
Георгія Міхайлавіча
Наўрось
Алену Мікалаеўну
Пастушкова
Генадзія Паўлавіча
Пінчука
Алега Леанідавіча
Прыгожую
Таццяну Іванаўну
Раманюка
Фёдара Алексеевіча
Русецкую
Веру Міхайлаўну

– намесніка дырэктара дзяржаўнай установы «Нацыянальная бібліятэка Беларусі»
– загадчыка кафедры рухавікоў унутранага згарання Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
– аператара міні-фоталабараторыі цэнтра па лічбавых і дызайнерскіх паслу гах закрытага акцыя нернага таварыства
«Вілія»
– загадчыка кафедры мастоў і тунэляў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
– старшыню Докшыцкага райвыканкама

– галоўнага ўрача ўстановы «Гомельскі абласны клінічны
анкалагічны дыспансер»
– прарэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
– загадчыка радзільнага абсервацыйнага аддзялення дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны
цэнтр «Маці і дзіця» Міністэрства аховы здароўя
Саламаху
– дырэктара Рэспубліканскага інстытута інавацыйных тэхналогій Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Уладзіміра Лявонцьевіча
Хаустовіча
– на чальніка ўча ст ка філіяла «Будаўніча-ман таж нае
Валерыя Генадзьевіча
ўпраўленне № 7» адкрытага акцыянернага таварыства
«Белсельэлектрасеткабуд»
Шышко
– загадчыка кафедры неанаталогіі і медыцынскай генетыкі
Георгія Аляксандравіча
дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»
Шэлепеня
– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Брэсцкі абласны
Канстанціна Георгіевіча
анкалагічны дыспансер»
медалём Францыска Скарыны
Аутко
– дырэктара рэспубліканскага навукова-вытворчага даччыАляксандра Аляксандравіча
нага ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут агародніцтва»
Баландзіна
– намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Рэспубліканскага
Канстанціна Іванавіча
інстытута інавацыйных тэхналогій Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Гарбара
– генеральнага дырэктара ўстановы «Беларуская дзяржаўная
Аляксандра Валянцінавіча
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія»
Іваніцкага
– дэкана механіка-тэхналагічнага факультэта Беларускага
Мікалая Іванавіча
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Коктыша
– ге не раль на га ды рэк та ра ўнітар на га прад пры ем ст ва
Васілія Пятровіча
«Кінавідэапракат» Мінгарвыканкама
Літвінёнак
– артыста драмы – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай устаСвятлану Васільеўну
новы культуры «Гродзенскі абласны драматычны тэатр»
Сардарава
– дэкана архітэктурнага факультэта Беларускага нацыяАрмэна Сяргеевіча
нальнага тэхнічнага ўніверсітэта
Ткачонка
– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «НацыяАляксандра Леанідавіча
нальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Народны артыст Беларусі»
Яфрэмаву
– кінарэжысёру-пастаноўшчыку вышэйшай катэгорыі студыі
Аляксандру Васільевічу
ігравых фільмаў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм»
«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Мацкевічу
– вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы «НацыяІвану Іванавічу
нальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»
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«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
Батыравай
– выкладчыку, канцэртмайстру ўстановы адукацыі «Брэсцкі
Ліліі Рыгораўне
дзяржаўны музычны каледж імя Рыгора Шырмы»
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
Панцялеенку
– пер ша му пра рэк та ру Бе ла ру ска га на цыя наль на га
Фёдару Іванавічу
тэхнічнага ўніверсітэта
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Батуру
– рэк та ру ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны
Міхаілу Паўлавічу
ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»
Мінчэні
– прафесару кафедры канструявання і вытворчасці прыбораў
Уладзіміру Цімафеевічу
Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»
Ціцішыну
– урачу хуткай медыцынскай дапамогі (загадчыку цэнтра экстраннай медыцынскай дапамогі) установы аховы здароўя
Віталію Елісеевічу
«Га рад ская стан цыя хут кай ме ды цын скай да па могі»
г. Мінска
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Кавальчуку
– афіцэру разведвальнай групы асобага атрада спецыяльнага
прызначэння 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызнаАляксею Аляксеевічу
чэння Узброеных Сіл, старшаму прапаршчыку
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2011 г. № 59

1/12359

О назначении членов Правительства Республики Беларусь
1/12359

(23.02.2011)

В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Конституции Республики Беларусь назначить:
Голованова
– Министром юстиции Республики Беларусь
Виктора Григорьевича
Пантелея
– Министром связи и информатизации Республики Беларусь
Николая Петровича
Полуяна
– Министром по налогам и сборам Республики Беларусь
Владимира Николаевича
Чеканова
– Министром торговли Республики Беларусь
Валентина Сергеевича
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2011 г. № 60

1/12360

О присвоении А.Н.Кулешову специального звания
1/12360

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить генерал-майору милиции Кулешову Анатолию Ниловичу очередное специальное звание генерал-лейтенанта милиции.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2011 г. № 61

1/12361

О присвоении А.В.Конюку воинского звания
1/12361

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить полковнику юстиции Конюку Александру Владимировичу очередное воинское звание генерал-майора юстиции.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2011 г. № 62

1/12362

О присвоении А.А.Равкову воинского звания
1/12362

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить полковнику Равкову Андрею Алексеевичу очередное воинское звание генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2011 г. № 63

1/12363

О присвоении О.А.Белоконеву воинского звания
1/12363

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить полковнику Белоконеву Олегу Алексеевичу очередное воинское звание генерал-майора.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2011 г. № 64

1/12364

О присвоении С.К.Хмаруку классного чина
1/12364

(23.02.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить прокурору Брестской области Хмаруку Сергею Константиновичу классный
чин государственного советника юстиции 3 класса.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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