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

21 лістапада 2011 г. № 531

1/13088

Аб узнагароджанні А.І.Гарэлікавай медалём Францыска Скарыны
1/13088

(22.11.2011)

За ўклад у развіццё і ўмацаванне дружалюбных адносін і супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай узнагародзіць старшыню грамадскай арганізацыі «Севастопальскае таварыства «Беларусь», мастацкага кіраўніка народнага ансамбля беларускай
песні «Белая Русь» Гарэлікаву Алу Іванаўну медалём Францыска Скарыны.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 ноября 2011 г. № 532

1/13089

Об изменении состава Совета Безопасности Республики Беларусь
1/13089

(22.11.2011)

Включить в состав Совета Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом
Президента Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 391 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 1/11828), Конюка Александра Владимировича –
Генерального прокурора, Ермакову Надежду Андреевну – Председателя Правления Национального банка, Вакульчика Валерия Павловича – Председателя Следственного комитета,
исключив из данного состава Г.А.Василевича и П.П.Прокоповича.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 ноября 2011 г. № 533

1/13090
(22.11.2011)

О проведении переговоров по проекту международного договора,
его подписании и временном применении
1/13090

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года* (далее – Протокол) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея
Николаевича на:
проведение переговоров по проекту Протокола, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Временно применять Протокол с даты его подписания до вступления в силу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 ноября 2011 г. № 534

1/13091
(22.11.2011)

О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. № 244
1/13091

1. Внести в пункт 4 Указа Президента Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. № 244
«О создании автодорожного обхода территории Национального парка «Беловежская пуща»
*

Не рассылается.
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(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 1/11634;
2011 г., № 3, 1/12220; № 27, 1/12383) следующие изменение и дополнение:
в абзаце третьем цифры «162» заменить цифрами «157»;
дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:
«на ремонт республиканской автомобильной дороги Р-47 Свислочь–Порозово–Пружаны
Министерству транспорта и коммуникаций в 2011 году – 5 млрд. рублей.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

23 лістапада 2011 г. № 535

1/13095

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/13095

(24.11.2011)

За шматгадовую плённую працу, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, заслугі ў
развіцці лясной гаспадаркі, архітэктуры, будаўніцтва, навукі, адукацыі, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны III ступені
Вараб’ева
– інспектара Цэнтра ідэалагічнай работы пры дзяржаўнай
Уладзіміра Нікіфаравіча
культурна-дасугавай установе «Цэнтральны Дом афіцэраў
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Васільева
– каваля на молатах і прэсах кавальскай вытворчасці філіяла
Пятра Міхайлавіча
закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
ордэнам Пашаны
Альшанскага
– начальніка сектара 211 аддзела 21 спецыяльнага канструкУладзіміра Іванавіча
тарскага ўпраўлення 2 адкрытага акцыянернага таварыства «АГАТ-сістэмы кіравання»
Ганчарова
– прафесара кафедры менеджмента прыватнай установы
Вiла Iванавiча
адукацыi «Мiнскi iнстытут кiравання»
Нядзельку
– электразваршчыка на аўтаматычных і паўаўтаматычных
Віктара Аляксандравіча
машынах зварачнай вытворчасці філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
Петрашэвіча
– фрэзероўшчыка механазборачнай вытворчасці філіяла заАляксандра Мікалаевіча
крытага акцыя нернага таварыства «АТ ЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
ордэнам Францыска Скарыны
Захлеўнага
– мастацкага кіраўніка заслужанага калектыву Рэспублікі
Леаніда Канстанцінавіча
Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа» творчага
аб’яднання музычных калектываў Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Мішчанчука
– дэкана тэатральнага факультэта ўстановы адукацыі «БелаУладзіміра Андрэевіча
руская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
медалём «За працоўныя заслугі»
Альшэўскую
– вадзіцеля тралейбуса службы руху ўнітарнага гарадскога
Чаславу Чаславаўну
прадпрыемства «Гродзенскае тралейбуснае ўпраўленне»
Аржаева
– намесніка начальніка спецыяльнага канструктарскага
Уладзіміра Васільевіча
ўпраўлення 4 адкрытага акцыянернага таварыства «АГАТсістэмы кіравання»
Беляшова
– галоўнага геафізіка геафізічнай экспедыцыі геолагаразвеАляксандра Васільевіча
дач на га рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва
«Белгеалогія»
Быкоўскага
– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Iнстытут
Алега Мiхайлавiча
«Мiнскграмадзянпраект»
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Волкава
Міхаіла Віктаравіча

– галоўнага канструктара праектаў электраабсталявання і
праграмнага забеспячэння аддзела галоўнага канструктара
філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» –
Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
Давідовіча
– ляснічага Вітуніцкага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарАляксандра Іванавіча
чай установы «Бягомльскі лясгас»
Іспраўнікава
– слесара-інструментальшчыка сумеснага таварыства з абмеАляксандра Уладзіміравіча
жаванай адказнасцю «Марко»
Кiрыенку
– дырэктара рэспублiканскага праектнага ўнiтарнага прадУладзiмiра Мiхайлавiча
прыемства «Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга «Iнстытут Белдзяржпраект»
Казачука
– слесара механазборачных работ механазборачнага цэха выВалянцiна Лук’янавiча
творчага прыватнага ўнiтарнага прадпрыемства «Цветлiт»
грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства глухіх»
Каляду
– намесніка галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таЯўгенія Васільевіча
варыства «АГАТ-сістэмы кіравання»
Кандратовіча
– дырэктара Гродзенскага гандлёвага абласнога ўнітарнага
Анатолія Паўлавіча
прадпрыемства «Гандальадзенне»
Каранкевiча
– дырэктара вытворчага прыватнага ўнiтарнага прадпрыемВiктара Мiкалаевiча
ства «Блiк» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства глухіх»
Контышаву
– швачку вытворчага прыватнага ўнiтарнага прадпрыемства
Галiну Анатольеўну
«Нiць» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства
глухіх»
Красоўскага
– першага прарэктара ўстановы адукацыі «Міжнародны
Уладзіміра Іванавіча
дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А.Д.Сахарава»
Кузняцова
– прарэктара па навуковай рабоце ўстановы адукацыі «БелаАляксандра Пятровiча
рускi дзяржаўны ўнiверсiтэт iнфарматыкi і радыёэлектронiкi»
Кузняцова
– намесніка начальніка Пінскай мытні па арганізацыі мытнаУладзіміра Уладзіміравіча
га афармлення і кантролю
Кулдыкова
– начальніка Заходняй пошукава-здымачнай партыі БеларуЯўгенія Мікалаевіча
скай гідрагеалагічнай экспедыцыі геолагаразведачнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»
Курачку
– ляснічага Бокаўскага лясніцтва дзяржаўнай вопытнай леЛеаніда Рыгоравіча
сагаспадарчай установы «Мазырскі вопытны лясгас»
Кухарчыка
– цесляра спецыялiзаванага ўпраўлення № 175 адкрытага акМiхаiла Андрэевiча
цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнiча-ман таж ны трэст
№ 19», г. Лiда
Лазюка
– машынiста бульдозера даччынага прадпрыемства «ШчуМiкалая Iванавiча
чынская МПМК-166» Гродзенскага абласнога вытворчага
праектна-будаўнiчага ўнiтарнага прадпрыемства «Гроднааблсельбуд»
Латана
– намесніка дырэктара па вытворчасці філіяла закрытага акВіктара Віктаравіча
цыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
Ліпніцкага
– начальніка ўпраўлення аховы здароўя Мінскага аблвыканІвана Эдуардавіча
кама
Марозава
– начальніка кантрольна-рэвізійнага аддзела Дзяржаўнага
Валерыя Міхайлавіча
мытнага камітэта
Мартынава
– дырэктара дырэкцыі інфармацыйнага вяшчання закрытага
Уладзіміра Аляксандравіча
акцыянернага таварыства «Другі нацыянальны тэлеканал»
Маскевiча
– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «СаюзСтанiслава Мечаслававiча
праммантаж», г. Гродна
Пачабыта
– вы твор цу ра бот ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
Iлью Уладзiмiравiча
«Ваўкавыскае рамонтна-будаўнiчае прадпрыемства № 1»
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Пiрожнiка
Iвана Iванавiча
Пракаповіча
Уладзіміра Пятровіча
Пятрова
Аляксандра Мiкалаевiча
Пятроўскага
Iвана Iванавiча
Пятрэнку
Iгара Анатольевiча
Раеўскага
Уладзіміра Аляксандравіча
Разумава
Аляксандра Міхайлавіча
Рухлевiча
Юрыя Вячаслававiча
Рынкевіч
Наталію Пятроўну
Смятаніна
Генадзія Уладзіміравіча
Сяменаву
Вольгу Аляксееўну
Тараса
Івана Вікенцьевіча
Тараса
Уладзiмiра Мiкалаевiча
Урбан
Надзею Аляксееўну
Ушкевiча
Алега Iванавiча
Царыкевіча
Фёдара Іванавіча
Цяўлоўскую
Таццяну Іванаўну
Чарнышова
Юрыя Сцяпанавіча
Чартовіча
Анатолія Валянцінавіча
Чахоўскую
Антаніну Анатольеўну

Шавеля
Віктара Уладзіміравіча
Шаўчэнку
Сяргея Уладзіміравіча
Шведа
Iосiфа Пятровiча

– дэкана геаграфiчнага факультэта Беларускага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта
– ляснічага Тамашоўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Брэсцкі лясгас»
– дырэктара праектна-даследчага камунальнага ўнiтарнага
прадпрыемства «Мiнскграда»
– муляра ўчастка маналiтнага будаўнiцтва адкрытага акцыянернага таварыства «Гроднажылбуд»
– трэнера-выкладчыка па грэка-рымскай барацьбе ўстановы
«Школа вышэйшага спартыўнага майстэрства», г. Гомель
– генеральнага дырэктара Магілёўскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб’яднання
– намесніка дырэктара па ідэалагічнай рабоце і персаналу
філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» –
Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
– машынiста аўтавышкi адкрытага акцыянернага таварыства «Лiдскае рамонтна-будаўнiчае прадпрыемства № 17»
– намесніка начальніка ўпраўлення арганізацыі мытнага
кантролю Дзяржаўнага мытнага камітэта
– дырэктара дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Ваўкавыскі лясгас»
– намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 5
г. Рагачова»
– вадзіцеля аўтамабіля адкрытага акцыянернага таварыства
«Аўтобусны парк г. Гродна»
– мантажнiка будаўнiчага ўпраўлення № 133 адкрытага акцыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнiча-ман таж ны трэст
№ 19», г. Лiда
– ляснічага Любоніцкага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Бабруйскі лясгас»
– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гроднажылбуд»
– майстра лесу Беразнянскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Жыткавіцкі лясгас»
– намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях адкрытага акцыянернага таварыства «АГАТ-сістэмы кіравання»
– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Неман»
– лесніка Сяляўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай
установы «Крупскі лясгас»
– вядучага інжынера сектара па распрацоўцы праектаў унутрыгаспадарчага землеўпарадкавання, схем землеўпарадкавання і глебавага абследавання рэспубліканскага даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Праектны інстытут «Гомельдзіпразем»
– майстра кавальскай вытворчасці філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
– намесніка начальніка Гомельскай мытні па праваахоўнай
рабоце
– да рож на га ра бо ча га ўпраўл ен ня механ iзацы i i
спецыялiзаваных работ № 134 адкрытага акцыянернага таварыства «Гроднапрамбуд»
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Шэйко
Васілія Аляксандравіча

– начальніка вытворча-дыспетчарскага бюро зварачнай вытворчасці філіяла закрытага акцыя нернага таварыства
«АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
медалём Францыска Скарыны
Алейнік
– артыста балета (саліста) – вядучага майстра сцэны дзярКацярыну Васільеўну
жаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
Вежнавец
– артыста балета (саліста) – вядучага майстра сцэны дзярМарыну Валер’еўну
жаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
Вярэнчыкава
– дырэктара ўстановы адукацыi «Юрыдычны каледж БеларуIгара Раманавiча
скага дзяржаўнага ўніверсітэта»
Гвоздзіка
– артыста аркестра вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай устаноДзмітрыя Іванавіча
вы «Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча»
Гугніна
– загадчыка кафедры сусветнай літаратуры і культуралогіі
Аляксандра Аляксандравіча
ўстановы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт»
Еранькова
– загадчыка музычнай часткi дзяржаўнай установы «НацыяЛеанiда Мiкалаевiча
нальны акадэмiчны драматычны тэатр iмя М.Горкага»
Кавалёва
– артыста балета (саліста) – вядучага майстра сцэны дзярЮрыя Андрэевіча
жаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
Кавальчыка
– галоўнага рэжысёра дзяржаўнай установы «Нацыянальны
Сяргея Мiхайлавiча
акадэмiчны драматычны тэатр iмя М.Горкага»
Кірыленку
– артыста-вакаліста (саліста) заслужанага калектыву РэсВалянціна Аляксандравіча
публікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа» творчага аб’яднання музычных калектываў Нацыянальнай
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Лазоўскую
– артыста-вакаліста (саліста) заслужанага калектыву РэсТаццяну Мікалаеўну
публікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа» творчага аб’яднання музычных калектываў Нацыянальнай
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Матвеенка
– артыста хору вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы
Рэнату Валер’еўну
«Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча»
Мiронаву
– артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы
Тамару Васiлеўну
«Нацыянальны акадэмiчны тэатр iмя Янкi Купалы»
Паддубскага
– аглядальніка палітычнага дырэкцыі інфармацыйнага вяшРуслана Віктаравіча
чання закрытага акцыянернага таварыства «Другі нацыянальны тэлеканал»
Пазнякова
– старшыню Мiнскага гарадскога аддзялення грамадскага
Мiхаiла Паўлавiча
аб’яднання «Саюз пiсьменнiкаў Беларусi»
Спірыдовіч
– карэспандэнта спецыяльнага творчага аб’яднання падрыхАлену Барысаўну
тоўкі тэлепраграм галоўнай дырэкцыі тэлевытворчасці Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

Бандарчук
Таццяне Мікалаеўне
Ляпохінай
Алене Міхайлаўне
Чычынай
Веры Iванаўне

«Народны артыст Беларусі»
– ды рэк та ру – мас тац ка му кіраўніку дзяр жаўнай відовішчнай установы «Беларускі дзяржаўны цырк»
«Заслужаны артыст Рэспублiкi Беларусь»
– артысту прыватнага канцэртнага ўнітарнага прадпрыемства «Прадзюсерскі цэнтр «Спамаш»
– мастацкаму кiраўнiку ансамбля песнi, музыкi і танца «Белыя росы» дзяржаўнай установы культуры «Гродзенская
абласная фiлармонiя»
-13-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 131, 1/13095

«Заслужаны вынаходнік Рэспублікі Беларусь»
Груздзіловічу
– старшыні рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Фонд
Леаніду Міхайлавічу
вынаходніцкай дзейнасці»
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Кобрынскаму
– рэктару ўстановы адукацыi «Беларускi дзяржаўны ўнiМiхаiлу Яфiмавiчу
версiтэт фiзiчнай культуры»
«Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»
Мартынаву
– генеральнаму дырэктару сумеснага таварыства з абмежаваМікалаю Васільевічу
най адказнасцю «Марко»
«Заслужаны лесавод Рэспублікі Беларусь»
Дамнянкову
– дырэктару дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «ПуАляксандру Васільевічу
хавіцкі лясгас»
«Заслужаны работнік сферы абслугоўвання Рэспублікі Беларусь»
Еўтухоўскаму
– генеральнаму дырэктару таварыства з абмежаванай адказМіхаілу Міхайлавічу
насцю «Гандлёвы дом «На Нямізе»
«Заслужаны геолаг Рэспублікі Беларусь»
П’еху
– начальніку Мазырскай нафтаразведачнай экспедыцыі глыБагдану Марцінавічу
бокага свідравання геолагаразведачнага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»
«Заслужаны трэнер Рэспублiкi Беларусь»
Марозаву
– галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублiкi БеСяргею Мiкалаевiчу
ларусь па паруснаму спорту
«Заслужаны майстар спорту Рэспублiкi Беларусь»
Кiрыенку
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды РэспубВасiлю Васiльевiчу
лiкi Беларусь па веласпорту
Лiсоўскаму
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды РэспубАляксандру Iгаравiчу
лiкi Беларусь па веласпорту
Панарынай
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды РэспубВользе Юр’еўне
лiкi Беларусь па веласпорту
Шараковай
– спартсмену-iнструктару нацыянальнай каманды РэспубТаццяне Валер’еўне
лiкi Беларусь па веласпорту
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

-14-

