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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 июля 2010 г. № 391

1/11828

О составе Совета Безопасности Республики Беларусь
1/11828

(30.07.2010)

Руководствуясь пунктом 27 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав Совета Безопасности Республики Беларусь.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41 «О составе Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 18, 1/5272);
Указ Президента Республики Беларусь от 20 января 2005 г. № 39 «О внесении изменений
в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 10, 1/6191);
подпункт 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2005 г. № 85
«О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 27, 1/6260);
Указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 18 «О дополнении состава
Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6, 1/7133);
Указ Президента Республики Беларусь от 5 января 2007 г. № 3 «О внесении изменений и
дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 1/8232);
подпункт 3.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г.
№ 448 «О некоторых вопросах органов пограничной службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 235, 1/8939);
Указ Президента Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. № 556 «О внесении изменений
в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 264, 1/9072);
Указ Президента Республики Беларусь от 7 октября 2008 г. № 551 «О внесении изменений
в Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2004 г. № 41» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 1/10105);
Указ Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2008 г. № 636 «Об изменении состава
Совета Безопасности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 287, 1/10243).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
29.07.2010 № 391

СОСТАВ
Совета Безопасности Республики Беларусь

Лукашенко
–
Александр Григорьевич
Сидорский
–
Сергей Сергеевич
Рубинов
–
Анатолий Николаевич

Президент Республики Беларусь, Председатель Совета Безопасности Республики Беларусь
Премьер-министр Республики Беларусь
Председатель Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь
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Андрейченко
Владимир Павлович
Макей
Владимир Владимирович
Мальцев
Леонид Семенович
Ломать
Зенон Кузьмич
Василевич
Григорий Алексеевич
Прокопович
Петр Петрович
Кулешов
Анатолий Нилович
Мартынов
Сергей Николаевич
Жадобин
Юрий Викторович
Бариев
Энвер Ризаевич
Харковец
Андрей Михайлович
Зайцев
Вадим Юрьевич
Гурулев
Сергей Петрович
Рачковский
Игорь Анатольевич
Тихоновский
Петр Николаевич
Лукашенко
Виктор Александрович

–
–
–

04.08.2010

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Глава Администрации Президента Республики Беларусь

–

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики
Беларусь
Председатель Комитета государственного контроля

–

Генеральный прокурор

–

Председатель Правления Национального банка

–

Министр внутренних дел

–

Министр иностранных дел

–

Министр обороны

–

Министр по чрезвычайным ситуациям

–

Министр финансов

–

Председатель Комитета государственной безопасности

–

Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета
Председатель Государственного пограничного комитета

–
–
–

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый
заместитель Министра обороны
помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 июля 2010 г. № 392

1/11829
(30.07.2010)

О проведении переговоров по проекту международного договора
и его подписании
1/11829

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о взаимном поощрении и защите инвестиций* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова Андрея Владимировича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

*

Не рассылается.

А.Лукашенко

04.08.2010
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№ 1/11830–1/11831

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 июля 2010 г. № 393

1/11830

О некоторых вопросах Национального банка Республики Беларусь
1/11830

(30.07.2010)

1. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320 «Об утверждении
Устава Национального банка Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2010 г., № 28, 1/11355):
1.1.1. дополнить Указ пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить количество членов Правления Национального банка Республики Беларусь 13 человек.»;
1.1.2. в Уставе Национального банка Республики Беларусь, утвержденном данным Указом:
из части первой пункта 8 слова «с их отделениями в городах» исключить;
в части второй пункта 43 слова «Количественный состав» заменить словами «Количество
членов»;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Заместители Председателя Правления Национального банка назначаются на должности (освобождаются от должностей) Председателем Правления Национального банка из
числа членов Правления Национального банка по согласованию с Президентом Республики
Беларусь.»;
подпункт 50.8 пункта 50 исключить;
подпункт 64.5 пункта 64 изложить в следующей редакции:
«64.5. назначает на должности (освобождает от должностей) заместителей Председателя
Правления Национального банка по согласованию с Президентом Республики Беларусь из
числа членов Правления Национального банка, распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Национального банка;»;
1.2. в порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения) Президентом Республики Беларусь на некоторые должности, включенные в
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 645 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 106, 1/3193):
в пункте 13 слова «Заместители Председателя Правления Национального банка и иные
члены» заменить словом «Члены»;
дополнить порядок пунктом 131 следующего содержания:
«131. Замести тели Предсе да- Председатель Правления Предсе датель Правления
теля Правления Нацио- Национального банка
Национального банка
нального банка

–

Президент Республики Беларусь».

2. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января 1997 г. № 96 «О Правлении Национального банка Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г.,
№ 3, ст. 102).
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

29 ліпеня 2010 г. № 394

1/11831
(30.07.2010)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/11831

За высокае прафесійнае майстэрства, узорнае выкананне службовых абавязкаў, плённую
працу ў органах дзяржаўнага кіравання, заслугі ў развіцці аховы здароўя, прамысловасці,
культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны ІІ ступені
Махнева
– спар тс ме на-інструк та ра на цыя наль най ка ман ды РэсВадзіма Генадзьевіча
публікі Беларусь па веславанню на байдарках і каноэ

№ 1/11831
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Пятрушэнку
– спар тс ме на-інструк та ра на цыя наль най ка ман ды РэсРамана Іванавіча
публікі Беларусь па веславанню на байдарках і каноэ
Шантаровіча
– галоўнага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікі БелаУладзіміра Уладзіміравіча
русь па веславанню на байдарках і каноэ
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Гарачку
– камандзіра асобнага авіяцыйнага атрада пагранічнай служВалерыя Сцяпанавіча
бы, палкоўніка
Жураўскага
– начальніка авіяцыі – начальніка аддзела галоўнага апераПятра Фёдаравіча
тыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта,
палкоўніка
ордэнам Пашаны
Баранава
– першага намесніка старшыні Гомельскага аблвыканкома
Аляксандра Васільевіча
Мачанскага
– начальніка вучэбна-спартыўнай установы «Цэнтральны
Мікалая Пятровіча
аэраклуб імя двойчы Героя Савецкага Саюза С.І.Грыцаўца»
рэс публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання
«Добраахвотнае таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі і
флоту Рэспублікі Беларусь»
Храмцова
– намеснiка старшынi грамадскага аб’яднання «Федэрацыя
Мiхаiла Рыгоравiча
фiзiчнай культуры i спорту «БелТIЗ»
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Ігнашэвіча
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай
Рыгора Рыгоравіча
работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, палкоўніка
Казельскага
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
Уладзіміра Уладзіміравіча
ўпраўлення галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага
за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта,
палкоўніка
Лагуна
– начальніка ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай
Аляксандра Віктаравіча
работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, палкоўніка
Ласенку
– памочніка Старшыні Дзяржаўнага пагранічнага камітэта,
Юрыя Уладзіміравіча
палкоўніка
Цішчанку
– на чальніка прэс-цэн тра Дзяр жаўнага па гранічна га
Аляксандра Уладзіміравіча
камітэта, палкоўніка
медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Лабкова
– намесніка начальніка чацвёртага аддзела ўпраўлення па
Дзмітрыя Мікалаевіча
раскрыццю цяжкіх эканамічных злачынстваў галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкома,
маёра міліцыі
Папко
– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў ВіцебУладзіміра Іванавіча
скага аблвыканкома – начальніка міліцыі грамадскай бяспекі, палкоўніка міліцыі
Шмакава
– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных
Івана Уладзіміравіча
спраў Гродзенскага аблвыканкома – начальніка
крымінальнай міліцыі, палкоўніка міліцыі
Якімовіча
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Андрэя Віктаравіча
другога аддзела ўпраўлення па раскрыццю цяжкіх эканамічных злачынстваў галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкома, капітана міліцыі
Яроміна
– начальніка чацвёртага аддзела ўпраўлення па раскрыццю
Андрэя Валер’евіча
цяжкіх эканамічных злачынстваў галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкома, маёра міліцыі
медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»
Гамбалеўскага
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
Аляксея Пятровіча
ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка

04.08.2010
Каладзяжнага
Аляксея Уладзіміравіча
Кротава
Аляксандра Валер’евіча
Перманіцкага
Алега Эдуардавіча
Федзько
Юрыя Яўгеньевіча
Церцеля
Юрыя Станіслававіча
Цірынава
Сяргея Уладзіміравіча
Бабка
Валянціна Мікалаевіча
Бальшакова
Юрыя Аляксандравіча
Бачкоўскага
Барыса Iсаакавiча
Буянава
Васілія Сяменавіча

Гусельнікава
Уладзіміра Барысавіча
Данілава
Сяргея Андрэевіча
Iскакава
Вячаслава Шынадзiлавiча
Кавалеўскую
Таццяну Васільеўну
Карыцьку
Сяргея Сяргеевіча
Касцяневіча
Уладзіміра Мікалаевіча
Клешчанку
Леаніда Федаравіча
Максіменку
Аляксандра Уладзіміравіча
Марковіча
Ігара Іванавіча
Мацэральніка
Леаніда Міхайлавіча
Морхата
Мечыслава Віктаравіча
Мохараву
Вольгу Фёдараўну
Петрушэнка
Аксану Уладзіміраўну
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– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, прапаршчыка
– старшага афіцэра аддзялення службы 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, капітана
– старшага афіцэра аддзела вайсковай часцi 1250 пагранічнай
службы, маёра
– старшага афіцэра аддзела вайсковай часцi 1250 пагранічнай
службы, падпалкоўніка
– камандзіра вайсковай часці 1250 пагранічнай службы, палкоўніка
– начальніка ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
медалём «За працоўныя заслугі»
– старшыню камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню
Гомельскага аблвыканкома
– начальніка Светлагорскага ўпраўлення буравых работ рэспублікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуснафта»
– стар ша га iнструктара-ме та ды ста ўста но вы «Цэнтр
рэабiлiтацыi i сацыяльнай падтрымкi iнвалiдаў» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства iнвалiдаў»
– бурыльшчыка падземнага і капітальнага рамонту свідравін
упраўлення па павышэнню нафтааддачы пластоў і рамонту
свідравін рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
– апе ра та ра тэх на лагічных ус та но вак Бе ла ру ска га газаперапрацоўчага завода рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
– машыніста паравой перасовачнай дэпарафінізацыйнай устаноўкі тампанажнага ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
– старшага трэнера-выкладчыка ўстановы «Мiнская гарадская спецыялiзаваная дзiцяча-юнацкая школа алiмпiйскага
рэзерву прафсаюзаў «Юнацтва» па лёгкай атлетыцы»
– уча ст ко ва га ўра ча-пе ды ят ра ўста но вы ахо вы зда роўя
«Кіраўская цэнтральная раённая бальніца»
– галоўнага ўрача дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі
цэнтр медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння»
– начальніка Мінскай цэнтральнай мытні
– начальніка ўчастка вышкамантажнага ўпраўлення рэспублікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуснафта»
– старшыню Акцябрскага райвыканкома
– старшыню Верхнядзвінскага райвыканкома
– дзяржаўнага трэнера нацыянальнай каманды Рэспублікі
Беларусь па інваспорту
– старшыню Шаркаўшчынскага райвыканкома
– старшыню Добрушскага райвыканкома
– спартсмена-iнструктара нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Беларусь па iнваспорту
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– слесара па кантрольна-вымяральных прыборах і аўтаматыцы ўпраўлення «Прамсэрвіс» рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Пятроўскага
– бурыльшчыка эксплуатацыйнага і разведачнага бурэння
Міхаіла Лявонцьевіча
свідравін на нафту і газ Светлагорскага ўпраўлення буравых
работ рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Славецкага
– генеральнага дырэктара дзяржаўнага аб’яднання «Віцебскі
Віктара Браніслававіча
канцэрн «Мяса-малочныя прадукты»
Суконку
– загадчыка аддзела анкаўралагічнай паталогіі дзяржаўнай
Алега Рыгоравіча
установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М.Аляксандрава»
Тужыка
– электрагазазваршчыка нафтагазаздабываючага ўпраўленВіктара Іванавіча
ня «Рэчыцанафта» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
Цукараву
– вядучага геолага прадстаўніцтва рэспубліканскага унітарАлу Леанідаўну
нага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта» ў Баліварыянскай Рэспубліцы Венесуэла
Шавярдак
– намесніка начальніка Магілёўскай мытні па эканамічнай
Людмілу Аляксееўну
рабоце
медалём Францыска Скарыны
Ламсадзе
– рэ дак та ра адд зе ла са цы яль най палітыкі і навін рэсЛілію Мікалаеўну
публіканскага унітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Медыцынскі веснік»
Мацяс
– галоўнага хормайстра дзяржаўнай установы «Акадэмічны
Галіну Міхайлаўну
ансамбль песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Цыркунова
– загадчыка кафедры інфекцыйных захворванняў з курсам
Уладзіміра Максімавіча
дзіцячых інфекцый установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»
Міховічу
– загадчыку дзіцячага траўматолага-артапедычнага аддзяМіхаілу Сцяпанавічу
лення ўстановы аховы здароўя «Магілёўская гарадская
бальніца хуткай медыцынскай дапамогі»
«Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»
Паповай
– намесніку генеральнага дырэктара закрытага акцыянернаНаталлі Глебаўне
га таварыства «Сівельга»
«Заслужаны геолаг Рэспублікі Беларусь»
Бескапыльнаму
– памочніку генеральнага дырэктара (па геалагічных пытанВалерыю Мікалаевічу
нях у замежных праектах) рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Кацуру
– трэнеру-выкладчыку па лёгкай атлетыцы ўстановы «ГоУладзiмiру Дзмiтрыевiчу
мельская дзiцяча-юнацкая спартыўная школа прафсаюзаў
«Лідэр»
Качыеву
– старшаму трэнеру-выкладчыку па веславанню на байдарках
Андрэю Вячаслававічу
i каноэ ўстановы «Спецыялiзаваная дзiцяча-юнацкая школа алiмпiйскага рэзерву № 3 г. Мазыра»
Кузікаву
– трэнеру-выкладчыку ўстановы «Гомельская цэнтральная
Сяргею Львовiчу
спецыялiзаваная дзiцяча-юнацкая школа алiмпiйскага рэзерву прафсаюзаў «Сож» па плаванню»
Чысцякову
– галоўнаму спецыялiсту рэспубліканскага фізкультурна-азСяргею Мiхайлавiчу
дараўленчага спартыўнага аддзела ўстановы
«Рэспублiканскi Палац культуры iмя М.П.Шарко» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства глухіх»
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«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Азаранка
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Вiкторыi Фёдараўне
Беларусь па тэнiсу
Гаражу
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Дзянiсу Алегавiчу
Беларусь па веславанню на байдарках i каноэ
Гралько
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Маргарыце Сяргееўне
Беларусь па iнваспорту
Дзеевай
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Наталлi Леанiдаўне
Беларусь па iнваспорту
Ерамцовай
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Кацярыне Сяргееўне
Беларусь па iнваспорту
Лукомскаму
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Аляксею Вiктаравiчу
Беларусь па iнваспорту
Рудзько
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Марыi Вiктараўне
Беларусь па iнваспорту
Цярэнцьевай
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Алене Анатольеўне
Беларусь па iнваспорту
Чебатаровай
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды Рэспублiкi
Таццяне Вiктараўне
Беларусь па iнваспорту
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:
па Віцебскай вобласці
Глацёнак
– паштальёна аддзялення паштовай сувязі Каханавічы ВерхТаццяну Пятроўну
нядзвінскага раённага вузла паштовай сувязі
Дароніну
– хатнюю гаспадыню, в. Пальмінка Гарадоцкага раёна
Пелагею Іванаўну
Логінаву
– санітарку Багушэўскай раённай бальніцы ўстановы аховы
Таццяну Вячаславаўну
здароўя «Сенненская цэнтральная раённая бальніца»
Нарчук
– хатнюю гаспадыню, в. Маціёва Талачынскага раёна
Алесю Віктараўну
Шчарбіцкую
– выхавальніка ўстановы адукацыі «Верхнядзвінскі дзярТаццяну Раманаўну
жаўны яслі-сад № 2»
па Гомельскай вобласці
Абібак
– касіра сельскагаспадарчага філіяла «Агра-Слабада» адкрыГаліну Мікалаеўну
тага акцыянернага таварыства «Петрыкаўскі аграсэрвіс»
Данскую
– хатнюю гаспадыню, Савецкі раён г. Гомеля
Святлану Мікалаеўну
Камарову
– хатнюю гаспадыню, Цэнтральны раён г. Гомеля
Алену Васільеўну
Кахнюк
– прыёмную маці аддзела адукацыі Петрыкаўскага раённага
Валянціну Юр’еўну
выканаўчага камітэта
Лескоўскую
– настаўніка-дэфектолага дзяржаўнай установы адукацыі
Таццяну Васільеўну
«Петрыкаўскі раённы цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі»
Прыходзька
– аператара аўтамата па вытворчасці паўфабрыкатаў адкрыГанну Мікалаеўну
тага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Паўднёвы»,
г. Гомель
Пугачову
– бухгалтара ўстановы аховы здароўя «Брагінская цэнтральМарыну Паўлаўну
ная раённая бальніца»
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Гайдук
Аліцыю Мечыславаўну
Ждановіч
Іну Леанідаўну
Курыла
Святлану Леанідаўну
Радзюк
Аксану Іванаўну
Смаленскую
Галіну Анатольеўну
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
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– работніцу рэспубліканскага ўнітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Эксперыментальная база «Уваравічы»,
Буда-Кашалёўскі раён
па Гродзенскай вобласці
– паштальёна аддзялення паштовай сувязі Каменка Шчучынскага раённага вузла паштовай сувязі
– хатнюю гаспадыню, г. Шчучын
– знімальніка-ўкладчыка шкла і шкловырабаў адкрытага
акцыянернага таварыства «Шклозавод «Нёман», г. Ліда
– работніцу дзяржаўнай установы адукацыі «Дварэцкая сярэдняя агульнаадукацыйная школа Дзятлаўскага раёна»
– прыёмную маці аддзела адукацыі Шчучынскага раённага
выканаўчага камітэта
А.Лукашэнка

