
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 лю та га 2011 г. № 58

1/12356
(22.02.2011)

1/12356Аб 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, знач ны асабісты ўклад у
развіццё бу даўнічай галіны, на вукі, куль ту ры, аду ка цыі, ахо вы зда роўя, спор ту:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Па ша ны
Ку цэ лая
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– Над звы чай на га і Паўна моц на га Пас ла Рэс публікі Бе ла русь 
у Са цы ялістыч най Рэс публіцы В’етнам у пе ры яд з 2004
па 2010 год

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Апіока
Міка лая Афа нась евіча

– кіраўніка сту дыі ва ен ных мас та коў дзяр жаўнай куль тур на-
 да су га вай ус та но вы «Цэн траль ны Дом афіцэраў Уз брое ных
Сіл Рэс публікі Бе ла русь»

Гай да
На тал лю Вікта раўну

– ар ты ст ку-ва калістку, вя ду ча га май ст ра сцэ ны ўста но вы
«За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь «Бе ла рускі
дзяр жаўны ака дэмічны музычны тэатр»

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Бард зю ко ва
Аляк сея Іва навіча

– ста ля ра ка му наль на га вы твор ча га ўнітар на га прад пры ем ст -
ва «Спе цы яліза ва нае ра монт на-бу даўнічае ўпраўлен не
г. Віцеб ска»

Беўзу
Уладзіміра Фе да равіча

– за гад чы ка ла ба ра то рыі бес пе ра пын на-цыклічна га ліцця
дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты тут тэх на логіі ме -
та лаў На цыя наль най акадэміі навук Беларусі»

Буяліча
Івана Станісла вавіча

– ды рэк та ра філіяла «Будаўніча-ман таж нае ўпраўлен -
не № 2» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва « Белсель -
электрасеткабуд»

Васілье ва
Ан д рэя Уладзіміравіча

– абліцоўшчы ка-плітачніка ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Віцеб ск ган даль буд»

Гу за ва
Віталія Васільевіча

– на стаўніка пра цоўнага на ву чан ня дзяр жаўнай ус та но вы
аду ка цыі «Ся рэд няя агуль наа ду ка цый ная шко ла № 13
г. Жлобіна»

Зя зюль чык
Ва лянціну Міка лаеўну

– ура ча хут кай ме ды цын скай да па могі (вы яз ной бры га ды)
пад стан цыі № 4 ус та но вы ахо вы зда роўя «Га рад ская стан -
цыя хут кай ме ды цын скай дапамогі» г. Мінска

Імшэ нец кую
Тац ця ну Аляк сан д раўну

– за гад чы ка ка фед ры аф таль ма логіі дзяр жаўнай ус та но вы
аду ка цыі «Бе ла ру ская ме ды цын ская ака дэмія пас ля ды п -
лом най адукацыі»

Ка ва лё ва
Яра сла ва Нікіціча 

– пра фе са ра ка фед ры будаўніцтва і экс плуа та цыі да рог Бе ла -
ру ска га на цыя наль на га тэхнічна га ўніверсітэта

Ка са бу ка
На тал лю Васільеўну

– ды рэк та ра аб лас но га дзяр жаўнага ўнітар на га пра ект на га
прад пры ем ст ва «Інсты тут Віцеб ск гра мад зян пра ект»

Клімаву
Але ну Уладзіміраўну

– трэне ра-вы клад чы ка па пла ван ню ўста но вы «Мінская га -
рад ская шко ла вы шэй ша га спар тыўнага майстэрства»
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Кузьмініч
Тац ця ну Васільеўну

– на месніка ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль -
ная бібліятэ ка Беларусі»

Ку ха рон ка
Ге оргія Міхай лавіча

– за гад чы ка ка фед ры ру хавікоў унут ра на га зга ран ня Бе ла -
ру ска га на цыя наль на га тэхнічна га ўніверсітэта

Наўрось
Але ну Міка лаеўну

– апе ра та ра міні-фо та ла ба ра то рыі цэн тра па лічба вых і ды зай -
нерскіх пас лу гах за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Вілія»

Пас туш ко ва
Ге надзія Паўлавіча

– за гад чы ка ка фед ры мас тоў і ту нэ ляў Бе ла ру ска га на цыя -
наль на га тэхнічна га ўніверсітэта

Пінчу ка
Але га Леанідавіча

– стар шы ню Док шыц ка га рай вы кан ка ма

Пры го жую
Тац ця ну Іванаўну

– галоўнага ўрача ўста но вы «Го мельскі аб лас ны клінічны
ан ка лагічны дыс пан сер»

Ра ма ню ка
Фё да ра Алек се евіча

– пра рэк та ра па на ву ко вай і іна ва цый най ра бо це Бе ла ру ска -
га на цыя наль на га тэхнічна га ўніверсітэта

Ру сец кую
Веру Міхай лаўну

– за гад чы ка радзільна га аб сер ва цый на га адд зя лен ня дзяр -
жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі на ву ко ва-прак тыч ны
цэнтр «Маці і дзіця» Міністэр ст ва аховы здароўя

Са ла ма ху
Уладзіміра Ля вон ць евіча

– ды рэк та ра Рэс публікан ска га інсты ту та іна ва цый ных тэх на -
логій Бе ла ру ска га на цыя наль на га тэхнічна га ўніверсітэта

Хау стовіча
Ва ле рыя Ге над зь евіча

– на чальніка ўча ст ка філіяла «Будаўніча-ман таж нае
ўпраўлен не № 7» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Бел сель э лек тра сет ка буд»

Шыш ко
Ге оргія Аляк сан д равіча

– за гад чы ка ка фед ры не ана та логіі і ме ды цын скай ге не тыкі
дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская ме ды цын -
ская ака дэмія паслядыпломнай адукацыі»

Шэ ле пе ня
Кан станціна Ге оргіевіча

– галоўнага ўрача ўста но вы ахо вы зда роўя «Брэсцкі аб лас ны
ан ка лагічны дыс пан сер»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Аут ко
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га на ву ко ва-вы твор ча га дач чы -
на га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Інсты тут ага родніцтва»

Ба ландзіна
Кан станціна Іва навіча

– на месніка ды рэк та ра па ву чэб най ра бо це Рэс публікан ска га
інсты ту та іна ва цый ных тэх на логій Бе ла ру ска га на цыя -
наль на га тэхнічнага ўніверсітэта

Гар ба ра
Аляк сан д ра Ва лянцінавіча

– гене раль на га ды рэк та ра ўста но вы «Бе ла ру ская дзяр жаўная
ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га філар монія»

Іваніцка га
Міка лая Іва навіча

– дэ ка на ме ханіка-тэх на лагічна га фа куль тэ та Бе ла ру ска га
на цыя наль на га тэхнічна га ўніверсітэта

Кок ты ша
Васілія Пят ровіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ўнітар на га прад пры ем ст ва
«Кінавідэ ап ра кат» Мінгарвыканкама

Літвінё нак
Свят ла ну Васільеўну

– ар ты ста дра мы – вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та -
но вы куль ту ры «Грод зенскі аб лас ны дра ма тыч ны тэатр»

Сар да ра ва
Ар мэ на Сяр ге евіча 

– дэ ка на архітэк тур на га фа куль тэ та Бе ла ру ска га на цыя -
наль на га тэхнічна га ўніверсітэта

Тка чон ка
Аляк сан д ра Леанідавіча

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Горкага»

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

«На род ны ар тыст Бе ла русі»
Яф рэ ма ву
Аляк сан д ру Васільевічу

– кіна рэ жы сё ру-пас та ноўшчы ку вы шэй шай ка тэ го рыі сту дыі 
ігра вых фільмаў рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст -
ва «На цыя наль ная кіна сту дыя «Бе ла русьфільм»

«За слу жа ны ар тыст Рэс публікі Бе ла русь»
Мац кевічу
Івану Іва навічу

– вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Горкага»
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«За слу жа ны дзе яч мас тац тваў Рэс публікі Бе ла русь»
Ба ты ра вай
Ліліі Ры го раўне

– вы клад чы ку, кан цэрт май ст ру ўста но вы аду ка цыі «Брэсцкі
дзяр жаўны му зыч ны ка ледж імя Ры го ра Шыр мы»

«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»
Пан ця ле ен ку
Фё да ру Іва навічу

– пер ша му пра рэк та ру Бе ла ру ска га на цыя наль на га
тэхнічна га ўніверсітэта

«За слу жа ны ра ботнік аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь»
Ба ту ру
Міхаілу Паўлавічу

– рэк та ру ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны
ўніверсітэт інфар ма тыкі і ра дыё элек тронікі»

Мінчэні
Уладзіміру Ціма фе евічу

– пра фе са ру ка фед ры кан ст руя ван ня і вы твор часці пры бо раў 
Бе ла ру ска га на цыя наль на га тэхнічнага ўніверсітэта

«За слу жа ны ўрач Рэс публікі Бе ла русь»
Ціцішыну
Віталію Елісеевічу

– ура чу хут кай ме ды цын скай да па могі (за гад чы ку цэн тра экс -
тран най ме ды цын скай да па могі) ус та но вы ахо вы зда роўя
«Га рад ская стан цыя хут кай ме ды цын скай да па могі»
г. Мінска

«За слу жа ны трэнер Рэс публікі Бе ла русь»
Ка валь чу ку
Аляк сею Аляк се евічу

– афіцэру раз вед валь най гру пы асо ба га ат ра да спе цы яль на га
пры зна чэн ня 5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га пры зна -
чэн ня Уз брое ных Сіл, стар ша му пра парш чы ку

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 59

1/12359
(23.02.2011)

1/12359О на зна че нии чле нов Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна чить:
Го ло ва но ва
Вик то ра Гри горь е ви ча

– Ми ни ст ром юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пан те лея
Ни ко лая Пет ро ви ча

– Ми ни ст ром свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Беларусь

По лу яна
Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча

– Ми ни ст ром по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь

Че ка но ва
Ва лен ти на Сер гее ви ча 

– Ми ни ст ром тор гов ли 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
22 фев ра ля 2011 г. № 60

1/12360
(23.02.2011)

1/12360О при свое нии А.Н.Ку ле шо ву спе ци аль но го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить ге не рал-май о ру ми ли ции Ку ле шо ву Ана то лию Ни ло ви чу оче ред ное спе ци аль -

ное зва ние ге не рал-лей те нан та ми ли ции.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 61

1/12361
(23.02.2011)

1/12361О при свое нии А.В.Ко ню ку во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку юс ти ции Ко ню ку Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу оче ред ное во ин -

ское зва ние ге не рал-май о ра юс ти ции.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 62

1/12362
(23.02.2011)

1/12362О при свое нии А.А.Рав ко ву во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку Рав ко ву Ан д рею Алек сее ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -

рал-май о ра.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 63

1/12363
(23.02.2011)

1/12363О при свое нии О.А.Бе ло ко не ву во ин ско го зва ния

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить пол ков ни ку Бе ло ко не ву Оле гу Алек сее ви чу оче ред ное во ин ское зва ние ге не -

рал- май о ра.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2011 г. № 64

1/12364
(23.02.2011)

1/12364О при свое нии С.К.Хма ру ку класс но го чина

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
При сво ить про ку ро ру Бре ст ской об лас ти Хма ру ку Сер гею Кон стан ти но ви чу класс ный

чин го су дар ст вен но го со вет ни ка юс ти ции 3 клас са.

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