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Наш	Парламент	сфарміраваўся	як	сталы	і	прадстаўнічы	орган,	які	
займае	сваё	дастойнае	месца	ў	сістэме	ўлады.

…Мы	 змаглі	 стварыць	 устойлівы	 прававы	 падмурак	 нашага	 гра-
мадства	і	сфарміраваць	нацыянальную	сістэму	заканадаўства.

Беларускі	Парламент	з’яўляецца	галоўнай	пляцоўкай	для	дыялога,	
на	якой	прадстаўнікі	розных	слаёў	грамадства	могуць	абмеркаваць	ак-
туальныя	для	краіны	пытанні.	

…Дэпутатамі	 ўнесены	 значны	 ўклад	 у	 развіццё	 міжнароднага	
супрацоўніцтва	і	міжнароднага	заканадаўства,	ва	ўмацаванне	інтэгра-
цыі	на	постсавецкай	прасторы.

Пасланне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі  
беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу  
Рэспублікі Беларусь (29 красавіка 2015 года)

Наш	Парламент	сформировался	как	зрелый	и	представительный	
орган,	занимающий	свое	достойное	место	в	системе	власти.

…Мы	смогли	создать	устойчивый	правовой	фундамент	нашего	об-
щества	и	сформировать	национальную	систему	законодательства.

Белорусский	Парламент	является	главной	площадкой	для	диало-
га,	на	которой	представители	различных	слоев	общества	могут	обсу-
дить	актуальные	для	страны	вопросы.	

…Депутатами	 внесен	 значительный	 вклад	 в	 развитие	 междуна-
родного	сотрудничества	и	международного	законодательства,	укреп-
ление	интеграции	на	постсоветском	пространстве.

Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко  
белорусскому народу и Национальному собранию  
Республики Беларусь (29 апреля 2015 года)

Парламент	–	Нацыянальны	сход	Рэспублікі	Беларусь	з’яўляецца	прадстаўнічым	і	заканадаўчым	ор-
ганам	Рэспублікі	Беларусь.

Парламент	складаецца	з	дзвюх	палат	–	Палаты	прадстаўнікоў	і	Савета	Рэспублікі.
Артыкул 90 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

Парламент	–	Национальное	собрание	Республики	Беларусь	является	представительным	и	законо-
дательным	органом	Республики	Беларусь.	

Парламент	состоит	из	двух	палат	–	Палаты	представителей	и	Совета	Республики.	
Статья 90 Конституции Республики Беларусь
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Дарагія сябры!

У	 гэтай	 асаблівай	 кнізе	 змеш-
чана	 разнастайная	 інфармацыя	 аб		
дзейнасці	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэс-	
публікі	 Беларусь	 пятага	 склікання,		
шырока	 праілюстраваная	 фатагра-	
фіямі.	 Спадзяюся,	 прачытаўшы	 яе,	
вы	 адчуеце	 паўсядзённы	 тонус	 пар-
ламенцкага	 жыцця,	 рытм	 дэпутацкіх	
спраў	і	клопатаў.

Што	 было	 самым	 галоўным	 для	
дэпутатаў	 Палаты	 прадстаўнікоў	 у		
адыходзячым	 няпростым	 чатырох-
годдзі?

Мы	 сканцэнтравалі	 свае	 нама-	
ганні	 перш	 за	 ўсё	 на	 заканадаўчым	
забеспячэнні	 прыярытэтаў	 дзяржаў-	
най	 палітыкі	 ва	 ўмовах	 сур’ёзных	
знешніх	 выклікаў.	 Вынік	 прэзідэнц-	
кіх	 выбараў,	 што	 адбыліся	 11	 кас-
трычніка	 2015	 года	 і	 на	 якіх	 пе-
раканаўчую	 перамогу	 атрымаў	 Кі-	
раўнік	 дзяржавы	 Аляксандр	 Рыго-
равіч	 Лукашэнка,	 паказаў	 сапраўды	
ўсенародную	 зацікаўленасць	 у	 заха-
ванні	 палітычнай	 і	 грамадскай	 ста-
більнасці,	 у	 мірным	 паступальным	
развіцці	 краіны.	 Гэта	 акумулявана	 ў	
прынятых	Парламентам	законах.

Палатай	 прадстаўнікоў	 пра-
ведзена	 вялікая	 сістэмная	 рабо-
та	 па	 ўдасканаленні	 і	 абнаўленні	
заканадаўства	 ў	 святле	 задач,	 па-	
стаўленых	 Прэзідэнтам	 у	 штогадо-
вых	 пасланнях	 беларускаму	 народу	
і	 Нацыянальнаму	 сходу.	 Вызнача-
ны	 комплекс	 новых	 прававых	 мер,	
накіраваных	 на	 паляпшэнне	 ўмоў	
гаспадарання,	 дзелавога	 клімату,	
стымуляванне	 малога	 і	 сярэдняга	
прадпрымальніцтва.	 Сфарміравана	
заканадаўчая	 аснова	 дзяржаўна-	
прыватнага	 партнёрства.	 Умацаваўся	
прававы	 фундамент	 інтэграцыі	 ў		
рамках	 Саюзнай	 дзяржавы,	 Мытна-
га	 саюза	 і	 Еўразійскага	 эканамічнага	
саюза.

У	 адпаведнасці	 з	 выклікамі	 часу	
створаны	 адэкватныя	 прававыя	 ме-	
ханізмы	папярэджання	пагроз	нацыя-
нальнай	 бяспецы.	 Узмоцнены	 меры	
барацьбы	 са	 злачыннасцю,	 каруп-	
цыяй,	 тэрарызмам.	 Вельмі	 важ-
най	 лічу	 таксама	 работу,	 праведзе-
ную	 дэпутатамі	 па	 ўдасканаленні	
нарматыўнай	 прававой	 базы	 дзяр-	

жаўнага	 будаўніцтва,	 судовай	 сферы,		
прыродакарыстання,	 аховы	 нава-	
кольнага	 асяроддзя.	 Да	 асноўных	 за-
канатворчых	 вынікаў	 варта	 аднесці		
і	 прыняцце	 вялікага	 блока	 законаў,	
якія	 стымулююць	 развіццё	 адукацыі,	
аховы	 здароўя,	 культуры,	 фізкультуры	
і	 спорту,	 дадатковыя	 заканадаўчыя	
механізмы	 сацыяльнай	 абароны	 гра-
мадзян.	

Базавыя,	 этапныя	 заканадаўчыя	
рашэнні,	 прынятыя	 Палатай	 прад-
стаўнікоў,	 з’яўляюцца,	 як	 правіла,	 вы-	
нікам	 шырокага	 прафесійнага	 і	 гра-
мадскага	 абмеркавання.	 Хацеў	 бы	
падкрэсліць	 канструктыўнасць	нашага	
працоўнага	 ўзаемадзеяння	 з	 Саветам	
Міністраў,	 Адміністрацыяй	 Прэзідэнта,	
Саветам	 Рэспублікі	 і	 іншымі	 партнё-	
рамі	па	заканатворчым	працэсе.

Значна	 пашырыліся	 дагаворна-
прававая	 база	 міжнароднага	 супра-
цоўніцтва	 і	 геаграфія	 міжпарламенц-
кіх	 сувязей,	 накіраваных	 перш	 за	 ўсё	
на	 практычную	 аддачу	 ў	 развіцці	
гандлёва-эканамічнага	 ўзаемадзеяння	
Беларусі	з	іншымі	краінамі.

Як	 вельмі	 плённую	 можна	 ха-
рактарызаваць	 работу	 дэпутацкага	
корпуса	 ў	 выбарчых	 акругах.	 Вызна-	
чальны	 вектар	 у	 ёй	 –	 прадметнае	 са-	
дзейнічанне	 мясцовым	 органам	 ула-
ды	 ў	 вырашэнні	 канкрэтных	 праблем	
і	 аператыўнае	 рэагаванне	 на	 най-	
больш	 вострыя	 пытанні,	 якія	 хвалю-
юць	 людзей.	 Адзначу,	 што	 ў	 зносінах	
дэпутатаў	 з	 выбаршчыкамі,	 асабліва		
з	 моладдзю,	 адной	 з	 галоўных	 была		
тэма	 70-годдзя	 вызвалення	 нашай		
краіны	 ад	 нямецка-фашысцкіх	 за-	
хопнікаў	 і	 70-годдзя	 Перамогі	 ў	 Вялі-	
кай	Айчыннай	вайне.

Усёй	 сваёй	 дзейнасцю	 за	 мінулы		
час	 Палата	 прадстаўнікоў	 пятага	
склікання	 ўнесла	 сур’ёзны	 і	 змястоў-	
ны	ўклад	у	вырашэнне	задач,	якія	ста-
яць	 перад	 дзяржавай	 і	 грамадствам,	
эфектыўна	 працуючы	 на	 нацыяналь-
ныя	інтарэсы	Рэспублікі	Беларусь.

У.П.Андрэйчанка, 
Старшыня Палаты прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь

Дорогие друзья!

В	 этой	 особенной	 книге	 содер-
жится	 разнообразная	 информация	 о	
деятельности	 Национального	 собра-
ния	 Республики	 Беларусь	 пятого	 со-
зыва,	 широко	 проиллюстрированная	
фотографиями.	Надеюсь,	 прочитав	 ее,	
вы	 почувствуете	 повседневный	 тонус	
парламентской	 жизни,	 ритм	 депутат-
ских	дел	и	забот.	

Что	было	самым	главным	для	де-
путатов	Палаты	представителей	в	ухо-
дящем	непростом	четырехлетии?

Мы	 сосредоточили	 свои	 усилия	
прежде	 всего	 на	 законодательном	 обес-
печении	 приоритетов	 государствен-
ной	 политики	 в	 условиях	 серьезных	
внешних	 вызовов.	 Результат	 состо-
явшихся	 11	 октября	 2015	 года	 прези-
дентских	 выборов,	 на	 которых	 убе-
дительную	 победу	 одержал	 Глава	
государства	 Александр	 Григорьевич		
Лукашенко,	 отразил	 поистине	 всена-
родную	заинтересованность	в	сохране-
нии	политической	и	общественной	ста-
бильности,	 в	 мирном	 поступательном	
развитии	 страны,	 что	 аккумулировано	
в	принятых	Парламентом	законах.

Палатой	представителей	проведе-
на	большая	системная	работа	по	совер-
шенствованию	 и	 обновлению	 законо-
дательства	в	русле	задач,	поставленных	
Президентом	 в	 ежегодных	 посланиях	
белорусскому	 народу	 и	 Национально-
му	собранию.	Определен	комплекс	но-
вых	 правовых	 мер,	 направленных	 на	
улучшение	 условий	 хозяйствования,	
делового	 климата,	 стимулирование	
малого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства.	 Сформирована	 законодательная	
основа	государственно-частного	парт-
нерства.	 Укрепился	 правовой	 фунда-
мент	 интеграции	 в	 рамках	 Союзного	
государства,	Таможенного	союза	и	Ев-
разийского	экономического	союза.	

В	 соответствии	 с	 вызовами	 вре-
мени	 созданы	 адекватные	 правовые	
механизмы	 упреждения	 угроз	 нацио-
нальной	 безопасности.	 Усилены	меры	
борьбы	с	преступностью,	коррупцией,	
терроризмом.	 Очень	 важной	 считаю	
также	 работу,	 проделанную	 депутата-
ми	 по	 совершенствованию	 норматив-
ной	 правовой	 базы	 государственного	
строительства,	судебной	сферы,	приро-
допользования,	 охраны	 окружающей	

среды.	К	основным	законотворческим	
итогам	 следует	 отнести	 и	 принятие	
большого	 блока	 законов,	 стимули-
рующих	 развитие	 образования,	 здра-
воохранения,	культуры,	физкультуры	
и	 спорта,	 дополнительные	 законода-
тельные	 механизмы	 социальной	 за-
щиты	граждан.

Базовые,	 этапные	 законодатель-
ные	решения,	принятые	Палатой	пред-
ставителей,	 являются,	 как	 правило,	
итогом	широкого	профессионального	
и	 общественного	 обсуждения.	 Хотел	
бы	 подчеркнуть	 конструктивность	
нашего	 рабочего	 взаимодействия	 с	
Советом	 Министров,	 Администраци-
ей	Президента,	Советом	Республики	и	
другими	 партнерами	 по	 законотвор-
ческому	процессу.

Значительно	 расширились	 дого-
ворно-правовая	 база	 международного	
сотрудничества	 и	 география	 межпар-
ламентских	 связей,	 направленных	
прежде	всего	на	практическую	отдачу	
в	 развитии	 торгово-экономического	
взаимодействия	 Беларуси	 с	 другими	
странами.

Как	весьма	плодотворную	можно	
характеризовать	 работу	 депутатско-
го	 корпуса	 в	 избирательных	 округах.	
Определяющий	 вектор	 в	 ней	 –	 пред-
метное	 содействие	 местным	 органам	
власти	 в	 решении	 конкретных	 проб-	
лем	 и	 оперативное	 реагирование	 на	
наиболее	 острые	 вопросы,	 волную-
щие	 людей.	 Отмечу,	 что	 в	 общении	
депутатов	 с	 избирателями,	 особенно	
с	молодежью,	одной	из	главных	была	
тема	 70-летия	 освобождения	 нашей	
страны	 от	 немецко-фашистских	 за-
хватчиков	и	70-летия	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	войне.

Всей	своей	деятельностью	за	про-
шедшее	 время	 Палата	 представите-
лей	 пятого	 созыва	 внесла	 серьезный	
и	 содержательный	 вклад	 в	 решение	
задач,	 стоящих	 перед	 государством	и	
обществом,	 эффективно	 работая	 на	
национальные	 интересы	 Республики	
Беларусь.

В.П.Андрейченко,
Председатель	Палаты	представителей

Национального	собрания		
Республики	Беларусь
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Паважаныя чытачы!

Устойлівае	 сацыяльна-эканаміч-
нае	развіццё	Рэспублікі	Беларусь	даз-
валяе	 з	 упэўненасцю	 канстатаваць,	
што	 да	 25-годдзя	 незалежнасці	 ў		
нашай	 краіне	 сфарміравана	 і	 дзейні-	
чае	 нацыянальная	 сістэма	 закана-
даўства.	 Пятаму	 скліканню	 Парла-
мента	 адведзена	 важная	 гістарычная	
місія	 –	 сумесна	 з	 органамі	 дзяр-
жаўнага	 кіравання	 забяспечыць	 па-
літычную	 стабільнасць	 і	 пастаянны	
рост	 эканомікі	 і	 жыццёвага	 ўзроўню	
грамадзян.

Савет	Рэспублікі	актыўна	ўдзель-	
нічае	 ў	 вырашэнні	 задач,	 якія	 ста-
яць	 перад	 дзяржавай,	 і	 эфектыўна		
рэалізуе	 свае	 канстытуцыйныя	 паў-	
намоцтвы.	 Удасканаленне	 выбарчага		
заканадаўства	 і	 шэрагу	 іншых	 нор-	
маў	прававых	актаў	садзейнічала	дэ-	
макратызацыі	 грамадскіх	 адносін.	
Для	 атрымання	 зваротнай	 інфарма-	
цыі	 аб	 эфектыўнасці	 законаў	 пачалі	
праводзіцца	маніторынгі	практыкі	 іх	
прымянення.

Унесены	 значны	 ўклад	 у	 развіц-
цё	міжнароднага	заканадаўства	і	між-
народнага	 супрацоўніцтва.	 Нацыя-	
нальным	сходам	Рэспублікі	Беларусь		
пятага	склікання	ратыфікаваны	Дага-	
вор	 аб	 Еўразійскім	 эканамічным	
саюзе,	 які	 ўступіў	 у	 сілу	 з	 1	 студзе-
ня	 2015	 года.	 Гэтая	 міждзяржаўная	
інтэграцыйная	 структура	 створана	
ў	 мэтах	 забеспячэння	 свабоды	 руху	
тавараў,	паслуг,	капіталу	 і	працоўнай	
сілы.	 Далейшае	 развіццё	 нарматыў-
най	 прававой	 базы	 Еўразійскага	
эканамічнага	 саюза	 –	 адзін	 з	 прыя-	
рытэтных	напрамкаў	 сумеснай	рабо-
ты	дзяржаў	–	яго	членаў.

Больш	 глыбокім	 і	 змястоўным	
стала	 супрацоўніцтва	 з	 Расіяй.	 Па	

ініцыятыве	 Савета	 Рэспублікі	 На-	
цыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Бела-
русь	 і	 Савета	 Федэрацыі	 Федэраль-
нага	 Сходу	 Расійскай	 Федэрацыі	
рэалізуецца	 важны	 праект	 –	 форумы	
рэгіёнаў	 Беларусі	 і	 Расіі.	 Гэтыя	 маш-
табныя	 мерапрыемствы	 надалі	 новы	
імпульс	 беларуска-расійскаму	 парт-
нёрству	 і	 больш	 цеснай	 інтэграцыі		
нашых	дзяржаў.

Назапашаны	 багаты	 вопыт	
узаемадзеяння	 парламентарыяў	 з	
выканаўчай	 уладай.	 Вялікая	 ўвага	
нададзена	 працы	 ў	 рэгіёнах,	 уда-
сканаленню	 механізмаў	 павышэн-
ня	 эфектыўнасці	 сістэмы	 органаў	
мясцовага	 самакіравання	 і	 іх	 ролі	 ў	
сацыяльна-эканамічным	 развіцці	 тэ-
рыторый,	 выпрацоўцы	 аптымальных	
падыходаў	 да	 стварэння	 камфортных	
умоў	для	жыцця	людзей.

Саветам	Рэспублікі	прапанавана	і	
замацавана	 ў	 практыцы	 правядзенне	
рэгіянальных	 сходаў	 дэпутатаў	 мяс-
цовых	 Саветаў	 дэпутатаў,	 стварэнне	
рабочых	дэпутацкіх	груп	у	працоўных	
калектывах,	 арганізацыях	 і	 па	 месцы	
жыхарства.

Высокапрафесійная	 і	 канструк-
тыўная	 дзейнасць	 парламентарыяў	
спрыяе	 ўзаемадзеянню	 ўсіх	 галін	
улады,	 захаванню	 міру	 і	 грамадзян-
скай	 згоды	 ў	 грамадстве,	 палітычнай	
стабільнасці	 ў	 Рэспубліцы	 Беларусь,	
стварае	 ўмовы	 для	 ўстойлівага	 плён-
нага	развіцця	Беларусі	 як	 суверэннай	
дэмакратычнай	дзяржавы.

М.У.Мясніковіч, 
Старшыня Савета Рэспублікі  

Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь

Уважаемые читатели!

Устойчивое	 социально-экономи-
ческое	 развитие	 Республики	 Беларусь	
позволяет	 с	 уверенностью	 констати-
ровать,	 что	к	25-летию	независимости		
в	нашей	стране	сформирована	и	состоя-
лась	 национальная	 система	 законода-
тельства.	 Пятому	 созыву	 Парламента	
отведена	 важная	 историческая	 мис-	
сия	 –	 совместно	 с	 органами	 государ-
ственного	 управления	 обеспечить	
политическую	 стабильность	 и	 посто-
янный	 рост	 экономики	 и	 жизненного	
уровня	граждан.	

Совет	 Республики	 активно	 уча-
ствует	в	решении	задач,	стоящих	перед	
государством,	и	 эффективно	реализу-
ет	 свои	 конституционные	 полномо-
чия.	 Совершенствование	 избиратель-
ного	 законодательства	 и	 ряда	 других	
норм	правовых	 актов	 способствовало	
демократизации	 общественных	 от-
ношений.	 Для	 получения	 обратной	
информации	 об	 эффективности	 зако-
нов	начали	проводиться	мониторинги	
практики	их	применения.	

Внесен	значительный	вклад	в	раз-
витие	 международного	 законодатель-
ства	и	международного	сотрудничества.	
Национальным	 собранием	 Республики	
Беларусь	 пятого	 созыва	 ратифициро-
ван	 Договор	 о	 Евразийском	 экономи-
ческом	союзе,	который	вступил	в	 силу	
с	 1	 января	 2015	 года.	 Эта	межгосудар-
ственная	 интеграционная	 структура	
создана	 в	 целях	 обеспечения	 свободы	
движения	 товаров,	 услуг,	 капитала	 и	
рабочей	 силы.	 Дальнейшее	 развитие	
нормативной	 правовой	 базы	 Евразий-
ского	 экономического	 союза	 –	 одно	из	
приоритетных	 направлений	 совмест-
ной	работы	государств	–	его	членов.	

Глубже	и	содержательнее	стало	со-
трудничество	с	Россией.	По	инициати-

ве	Совета	Республики	Национального		
собрания	 Республики	 Беларусь	 и	 Со-
вета	Федерации	Федерального	Собра-	
ния	Российской	Федерации	реализует-
ся	важный	проект	–	форумы	регионов	
Беларуси	 и	 России.	 Данные	 масштаб-
ные	мероприятия	придали	новый	им-
пульс	 белорусско-российскому	 парт-
нерству	 и	 более	 тесной	 интеграции	
наших	государств.

Накоплен	 богатый	 опыт	 взаимо-
действия	 парламентариев	 с	 исполни-
тельной	 властью.	 Большое	 внимание	
уделено	 работе	 в	 регионах,	 совер-
шенствованию	 механизмов	 повыше-
ния	 эффективности	 системы	 органов	
местного	самоуправления	и	их	роли	в	
социально-экономическом	 развитии	
территорий,	 выработке	 оптимальных	
подходов	 к	 созданию	 комфортных	
условий	для	жизни	людей.	

Советом	 Республики	 предложено	
и	внедрено	в	практику	проведение	ре-
гиональных	собраний	депутатов	мест-
ных	 Советов	 депутатов,	 создание	 ра-
бочих	 депутатских	 групп	 в	 трудовых	
коллективах,	организациях	и	по	месту	
жительства.

Высокопрофессиональная	 и	 кон-
структивная	 деятельность	 парламен-
тариев	 способствует	 взаимодействию	
всех	 ветвей	власти,	 сохранению	мира	
и	 гражданского	 согласия	 в	 обществе,	
политической	 стабильности	 в	 Респу-
блике	 Беларусь,	 создает	 условия	 для	
устойчивого	плодотворного	развития	
Беларуси	как	суверенного	демократи-
ческого	государства.

М.В.Мясникович,
Председатель	Совета	Республики	

Национального	собрания		
Республики	Беларусь
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У	 адпаведнасці	 з	 Канстытуцыяй	 Рэспублікі	 Бела-
русь	Парламент	 –	Нацыянальны	 сход	Рэспублікі	 Бела-
русь	з’яўляецца	прадстаўнічым	і	заканадаўчым	органам	
Рэспублікі	 Беларусь,	 які	 складаецца	 з	 дзвюх	 палат	 –		
Палаты	прадстаўнікоў	і	Савета	Рэспублікі.

У	 аснове	 дзейнасці	 Парламента	 ляжаць	 прынцы-
пы	вяршэнства	права	і	законнасці,	падзелу	дзяржаўнай	
улады	 на	 заканадаўчую,	 выканаўчую	 і	 судовую,	
дэмакратычнасці,	 галоснасці	 і	 шэраг	 іншых.	 Тэрмін	
паўнамоцтваў	Парламента	–	чатыры	гады.

У	склад	Палаты	прадстаўнікоў	уваходзяць	110	дэпу-
татаў,	 якія	 абіраюцца	 з	 ліку	 грамадзян	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь,	што	дасягнулі	21	года,	на	аснове	ўсеагульнага,	
свабоднага,	 роўнага,	 прамога	 выбарчага	 права	 пры	
тайным	 галасаванні.	 Дэпутаты	 Палаты	 прадстаўнікоў	
ажыццяўляюць	 паўнамоцтвы	 на	 прафесійнай	 аснове,	
калі	іншае	не	прадугледжана	Канстытуцыяй	Рэспублікі	
Беларусь.	 Дэпутат	 Палаты	 прадстаўнікоў	 можа	 быць	
адначасова	членам	Урада.	Не	дапускаецца	сумяшчэнне	
абавязкаў	дэпутата	Палаты	прадстаўнікоў,	члена	Савета	
Рэспублікі	з	адначасовым	заняццем	пасады	Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь	або	суддзі.

Савет	 Рэспублікі	 з’яўляецца	 палатай	 тэрытары-
яльнага	 прадстаўніцтва.	 Ад	 кожнай	 вобласці	 і	 горада	
Мінска	 тайным	 галасаваннем	 выбiраюцца	 на	 пася-	
джэннях	 дэпутатаў	 мясцовых	 Саветаў	 дэпутатаў	 ба-
завага	 ўзроўню	 кожнай	 вобласці	 і	 горада	 Мінска	 па	
восем	 членаў	 Савета	 Рэспублікі.	 Восем	 членаў	 Савета	
Рэспублікі	 назначаюцца	 Прэзідэнтам	 Рэспублікі	 Бела-
русь.	Членам	Савета	Рэспублікі	можа	быць	грамадзянін	
Рэспублікі	Беларусь,	які	дасягнуў	30	гадоў	і	пражыў	на	
тэрыторыі	адпаведнай	вобласці,	горада	Мінска	не	менш	
за	 пяць	 гадоў.	 Член	 Савета	 Рэспублікі	 не	 можа	 быць		
адначасова	членам	Урада.

Палаты	 Нацыянальнага	 сходу	 збiраюцца	 на	
дзве	 чарговыя	 сесіі	 ў	 год.	 Першая	 сесія	 адкрываецца	
2	 кастрычніка,	 і	 яе	 працягласць	 не	 павінна	 перавы-
шаць	80	дзён.	Другая	 сесія	 адкрываецца	 2	 красавіка	 з	
працягласцю	не	больш	за	90	дзён.	У	выпадку	асаблівай	
неабходнасці	 па	 ініцыятыве	 Прэзідэнта	 Рэспублікі		
Беларусь,	 а	 таксама	 па	 патрабаванні	 большасці	 не	
менш	за	 дзве	 трэці	 галасоў	 ад	поўнага	 складу	кожнай	
з	 палат	 могуць	 склікацца	 нечарговыя	 сесіі	 Палаты	
прадстаўнікоў,	Савета	Рэспублікі.

Кампетэнцыя	 Нацыянальнага	 сходу	 рэалізуецца		
праз	 ажыццяўленне	 прадстаўнічых,	 заканадаўчых	
i	 iншых	 паўнамоцтваў	 палат	 Нацыянальнага	 сходу,		
прадугледжаных	 Канстытуцыяй	 Рэспублікі	 Бела-	
русь.

У	кампетэнцыю	Палаты	прадстаўнікоў	уваходзіць:
•	 разгляд	 па	 прапанове	 Прэзiдэнта	 Рэспублікі	

Беларусь	або	па	iнiцыятыве	не	менш	за	150	ты-
сяч	 грамадзян	Рэспублікі	Беларусь,	 якія	вало-
даюць	 выбарчым	 правам,	 праектаў	 законаў	
аб	 унясенні	 змяненняў	 і	 дапаўненняў	 у	 Кан-
стытуцыю	Рэспублікі	Беларусь,	 аб	тлумачэнні	
Канстытуцыі	Рэспублікі	Беларусь;

В	 соответствии	 с	Конституцией	Республики	Бела-
русь	Парламент	–	Национальное	собрание	Республики	
Беларусь	является	представительным	и	законодатель-
ным	органом	Республики	Беларусь,	состоящим	из	двух	
палат	–	Палаты	представителей	и	Совета	Республики.

В	 основе	 деятельности	 Парламента	 лежат	 прин-
ципы	 верховенства	 права	 и	 законности,	 разделения	
государственной	 власти	 на	 законодательную,	 испол-
нительную	и	судебную,	демократичности,	гласности	и	
ряд	иных.	Срок	полномочий	Парламента	–	четыре	года.

В	состав	Палаты	представителей	входят	110	депу-
татов,	которые	избираются	из	числа	граждан	Республи-
ки	Беларусь,	 достигших	21	 года,	на	 основе	всеобщего,	
свободного,	 равного,	 прямого	 избирательного	 права	
при	 тайном	 голосовании.	 Депутаты	 Палаты	 предста-
вителей	осуществляют	полномочия	на	профессиональ-
ной	основе,	если	иное	не	предусмотрено	Конституцией	
Республики	Беларусь.	Депутат	Палаты	представителей	
может	 быть	 одновременно	 членом	 Правительства.	 Не	
допускается	совмещение	обязанностей	депутата	Пала-
ты	 представителей,	 члена	 Совета	 Республики	 с	 одно-
временным	 занятием	 должности	 Президента	 Респу-
блики	Беларусь	либо	судьи.

Совет	 Республики	 является	 палатой	 территори-
ального	 представительства.	 От	 каждой	 области	 и	 го-
рода	 Минска	 тайным	 голосованием	 избираются	 на	
заседаниях	депутатов	местных	Советов	депутатов	базо-
вого	уровня	каждой	области	и	города	Минска	по	восемь		
членов	 Совета	 Республики.	 Восемь	 членов	 Совета		
Республики	 назначаются	 Президентом	 Республики		
Беларусь.	Членом	Совета	Республики	может	быть	граж-
данин	 Республики	Беларусь,	 достигший	 30	 лет	 и	 про-	
живший	 на	 территории	 соответствующей	 области,		
города	 Минска	 не	 менее	 пяти	 лет.	 Член	 Совета	 Рес-	
публики	 не	 может	 быть	 одновременно	 членом	 Пра-	
вительства.		

Палаты	 Национального	 собрания	 собираются	 на	
две	очередные	сессии	в	год.	Первая	сессия	открывает-
ся	2	октября,	и	ее	продолжительность	не	должна	пре-
вышать	80	дней.	Вторая	сессия	открывается	2	апреля	с	
продолжительностью	не	более	90	дней.	В	случае	особой	
необходимости	по	инициативе	Президента	Республики	
Беларусь,	 а	 также	по	 требованию	большинства	не	ме-
нее	двух	третей	голосов	от	полного	состава	каждой	из	
палат	могут	 созываться	 внеочередные	 сессии	Палаты	
представителей,	Совета	Республики.

Компетенция	 Национального	 собрания	 реализу-
ется	 посредством	 осуществления	 представительных,	
законодательных	 и	 иных	 полномочий	 палат	 Нацио-
нального	 собрания,	 предусмотренных	 Конституцией	
Республики	Беларусь.

В	компетенцию	Палаты	представителей	входит:
•	 рассмотрение	 по	 предложению	 Президента		

Республики	 Беларусь	 либо	 по	 инициативе	 не	
менее	150	тысяч	граждан	Республики	Беларусь,	
обладающих	избирательным	правом,	проектов	
законов	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	
Конституцию	Республики	Беларусь,	о	толкова-
нии	Конституции	Республики	Беларусь;

•	 рассмотрение	проектов	законов,	в	том	числе	об	
утверждении	основных	направлений	внутрен-
ней	и	внешней	политики	Республики	Беларусь;	

ПАРЛАМЕНТА

Структура, парадак 
ф а р м і р а в а н н я, 
кампетэнцыя і формы работы

ПАРЛАМЕНТА

Структура, порядок 
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компетенция и формы работы

ПАРЛАМЕНТ
Нацыянальны сход
Рэспублікі Беларусь
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•	 разгляд	 праектаў	 законаў,	 у	 тым	 ліку	 аб	 за-
цвярджэнні	 асноўных	 напрамкаў	 унутранай	
і	 знешняй	 палітыкі	 Рэспублікі	 Беларусь;	 ва-
еннай	 дактрыны;	 ратыфікацыі	 і	 дэнансацыі	
міжнародных	 дагавораў;	 аб	 асноўным	 змесце	
і	 прынцыпах	 ажыццяўлення	 правоў,	 свабод	 і	
абавязкаў	грамадзян;	аб	грамадзянстве,	статусе	
іншаземцаў	і	асоб	без	грамадзянства;	аб	правах	
нацыянальных	 меншасцей;	 аб	 зацвярджэнні	
рэспубліканскага	 бюджэту	 і	 справаздачы	 аб	
яго	 выкананні;	 устанаўленні	 рэспубліканскіх	
падаткаў	і	збораў;	аб	прынцыпах	ажыццяўлення	
адносін	 уласнасці;	 аб	 асновах	 сацыяльнай	
абароны;	 аб	 прынцыпах	 рэгулявання	 працы	
і	 занятасці;	 аб	 шлюбе,	 сям’і,	 дзяцінстве,	 маця-
рынстве,	 бацькоўстве,	 выхаванні,	 адукацыі,	
культуры	 і	 ахове	 здароўя;	 аб	 ахове	 наваколь-
нага	асяроддзя	 i	рацыянальным	выкарыстаннi	
прыродных	 рэсурсаў;	 аб	 вызначэнні	 парад-
ку	 вырашэння	 пытанняў	 адміністрацыйна-
тэрытарыяльнага	 ўладкавання	 дзяржавы;	 аб	
мясцовым	 самакіраванні;	 аб	 судаўладкаванні,	
судаводстве	і	статусе	суддзяў;	аб	крымінальнай	
адказнасці;	 аб	 амністыі;	 аб	 абвяшчэнні	 вайны		
і	 аб	 заключэнні	 міру;	 аб	 прававым	 рэжы-
ме	 ваеннага	 і	 надзвычайнага	 становішча;	
аб	 устанаўленні	 дзяржаўных	 узнагарод;	 аб	
тлумачэнні	законаў.

Палата	прадстаўнікоў	назначае	выбары	Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь	і	ажыццяўляе	шэраг	паўнамоцтваў,	
звязаных	 з	 працэдурай	 назначэння	 Прэм’ер-міністра	 і	
наступнай	дзейнасцю	Урада.	У	прыватнасці,	дэпутацкі	
корпус	 дае	 згоду	 Прэзідэнту	 Рэспублікі	 Беларусь	 на	
назначэнне	 Прэм’ер-міністра,	 заслухоўвае	 даклад	
Прэм’ер-міністра	 аб	 праграме	 дзейнасці	 Урада	 і	 адаб-
рае	 або	 адхіляе	 праграму,	 разглядае	 па	 ініцыятыве	
Прэм’ер-міністра	 пытанне	 аб	 даверы	 Ураду,	 а	 таксама	
па	ініцыятыве	не	менш	як	адной	трэці	ад	поўнага	скла-
ду	 Палаты	 прадстаўнікоў	 мае	 права	 выказаць	 яму	 во-
тум	недаверу.

Да	кампетэнцыі	Савета	Рэспублікі	адносяцца:
•	 адабрэнне	 або	 адхіленне	 прынятых	 Палатай	

прадстаўнiкоў	 праектаў	 законаў,	 у	 тым	 ліку	
аб	 унясенні	 змяненняў	 і	 дапаўненняў	 у	 Кан-
стытуцыю	Рэспублікі	Беларусь,	 аб	тлумачэнні	
Канстытуцыі	Рэспублікі	Беларусь;

•	 дача	 згоды	 на	 назначэнне	 Прэзідэнтам	
Рэспублікі	 Беларусь	 Старшыні	 Канстытуцый-
нага	Суда,	Старшыні	і	суддзяў	Вярхоўнага	Суда,	
Старшыні	 Цэнтральнай	 камісіі	 па	 выбарах	 і	
правядзенні	 рэспубліканскіх	 рэферэндумаў,	
Генеральнага	 пракурора,	 Старшыні	 і	 членаў	
Праўлення	Нацыянальнага	банка;

•	 абранне	шасці	суддзяў	Канстытуцыйнага	Суда;
•	 абранне	шасці	 членаў	 Цэнтральнай	 камісіі	 па		

выбарах	 і	 правядзенні	 рэспубліканскіх	 рэфе-
рэндумаў;

военной	 доктрины;	 ратификации	 и	 денонса-
ции	 международных	 договоров;	 об	 основном	
содержании	и	принципах	осуществления	прав,	
свобод	и	обязанностей	граждан;	о	гражданст-	
ве,	 статусе	 иностранцев	 и	 лиц	 без	 граждан-
ства;	 о	 правах	 национальных	 меньшинств;	
об	 утверждении	 республиканского	 бюдже-
та	 и	 отчета	 о	 его	 исполнении;	 установлении		
республиканских	 налогов	 и	 сборов;	 о	 прин-	
ципах	 осуществления	 отношений	 собствен-	
ности;	об	основах	социальной	защиты;	о	прин-	
ципах	 регулирования	 труда	 и	 занятости;		
о	 браке,	 семье,	 детстве,	 материнстве,	 отцов-
стве,	 воспитании,	 образовании,	 культуре	 и	
здравоохранении;	об	охране	окружающей	сре-
ды	и	рациональном	использовании	природных	
ресурсов;	об	определении	порядка	решения	во-
просов	 административно-территориального	
устройства	государства;	о	местном	самоуправ-
лении;	 о	 судоустройстве,	 судопроизводстве		
и	 статусе	 судей;	 об	 уголовной	 ответствен-
ности;	 об	 амнистии;	 об	 объявлении	 войны	 и		
о	заключении	мира;	о	правовом	режиме	воен-
ного	и	чрезвычайного	положения;	об	установ-
лении	 государственных	наград;	 о	 толковании	
законов.

Палата	 представителей	 назначает	 выборы	 Пре-
зидента	 Республики	 Беларусь	 и	 осуществляет	 ряд	
полномочий,	 связанных	 с	 процедурой	 назначе-	
ния	Премьер-министра	и	последующей	деятельностью	
Правительства.	 В	 частности,	 депутатский	 корпус	 дает	
согласие	 Президенту	 Республики	 Беларусь	 на	 назна-	
чение	 Премьер-министра,	 заслушивает	 доклад		
Премьер-министра	 о	 программе	 деятельности	 Пра-	
вительства	 и	 одобряет	 или	 отклоняет	 программу,		
рассматривает	 по	 инициативе	 Премьер-министра	 во-
прос	о	доверии	Правительству,	а	также	по	инициативе	
не	менее	одной	трети	от	полного	состава	Палаты	пред-
ставителей	вправе	выразить	ему	вотум	недоверия.	

К	компетенции	Совета	Республики	относятся:
•	 одобрение	 или	 отклонение	 принятых	 Пала-	

той	 представителей	 проектов	 законов,	 в	 том	
числе	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений		
в	Конституцию	Республики	Беларусь,	о	толко-
вании	Конституции	Республики	Беларусь;

•	 дача	согласия	на	назначение	Президентом	Рес-
публики	 Беларусь	 Председателя	 Конституци-
онного	Суда,	Председателя	и	судей	Верховного	
Суда,	Председателя	Центральной	комиссии	по	
выборам	 и	 проведению	 республиканских	 ре-
ферендумов,	 Генерального	 прокурора,	 Пред-
седателя	 и	 членов	Правления	Национального	
банка;

•	 избрание	шести	судей	Конституционного	Суда;
•	 избрание	 шести	 членов	 Центральной	 комис-

сии	 по	 выборам	 и	 проведению	 республикан-
ских	референдумов;

•	 отмена	 решений	 местных	 Советов	 депутатов,	
не	соответствующих	законодательству;

•	 принятие	 решения	 о	 роспуске	 местного	 Со-	
вета	 депутатов	 в	 случае	 систематического		
или	 грубого	 нарушения	 им	 требований		

•	 адмена	рашэнняў	мясцовых	Саветаў	дэпутатаў,	
якія	не	адпавядаюць	заканадаўству;

•	 прыняцце	 рашэння	 аб	 роспуску	 мясцовага	
Савета	 дэпутатаў	 у	 выпадку	 сістэматычнага	
або	 грубага	 парушэння	 ім	 патрабаванняў	 за-
канадаўства	і	ў	іншых	выпадках,	прадугледжа-
ных	законам;

•	 разгляд	 указаў	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бела-
русь	 аб	 увядзенні	 надзвычайнага	 становішча,	
ваеннага	 становішча,	 поўнай	 або	 частковай	
мабілізацыі	і	не	пазней	як	у	трохдзённы	тэрмін	
пасля	 іх	 унясення	 прыняцце	 адпаведнага	 ра-
шэння.

Да	 агульнай	 кампетэнцыі	 палат	 Парламента	 ад-
носяцца	 прыняцце	 рашэнняў	 аб	 унясенні	 Прэзідэнту	
Рэспублікі	 Беларусь	 прапановы	 аб	 правядзенні	 рэс-
публіканскага	рэферэндуму,	разгляд	часовых	дэкрэтаў	
Прэзiдэнта	 Рэспублiкi	 Беларусь,	 заслухоўванне	 што-
гадовых	 пасланняў	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь	
Парламенту,	 правядзенне	 сумесных	 пасяджэнняў	 для	
адказаў	Урада	на	пытанні	парламентарыяў.

Палата	 прадстаўнікоў	 і	 Савет	 Рэспублікі	 маюць	
права	прымаць	рашэнні	па	 іншых	пытаннях,	 калі	 гэта	
прадугледжана	Канстытуцыяй	Рэспублікі	Беларусь.

Работа	 Палаты	 прадстаўнікоў	 і	 Савета	 Рэспублікі	
ажыццяўляецца	 ў	 форме	 пасяджэнняў,	 сумесных	 па-	
сяджэнняў	 палат	 Парламента,	 парламенцкіх	 слухан-	
няў,	 дзейнасцi	 пастаянных	 камісій,	 іншых	 органаў		
Палаты	 прадстаўнікоў	 і	 Савета	 Рэспублікі,	 дэпутацкіх	
груп,	 дэпутатаў	 Палаты	 прадстаўнікоў,	 членаў	 Савета	
Рэспублікі,	а	таксама	ў	iншых	формах.

У	 мэтах	 каардынацыі	 законапраектнай	 работы,	
папярэдняга	 разгляду	 і	 падрыхтоўкі	 пытанняў,	 якія	
ўваходзяць	у	кампетэнцыю	палат	Нацыянальнага	сходу,	
утвараюцца	 Савет	 Палаты	 прадстаўнікоў	 і	 Прэзідыум	
Савета	Рэспублікі.

Пасяджэнні	 палат	 Парламента,	 як	 правіла,	 з’яў-
ляюцца	 адкрытымі.	 Палаты,	 калі	 гэтага	 патрабуюць	
інтарэсы	 дзяржавы,	 могуць	 прыняць	 рашэнне	 аб	
правядзенні	закрытага	пасяджэння.

Права	 заканадаўчай	 ініцыятывы	 рэалізуецца	
суб’ектамі	 права	 заканадаўчай	 ініцыятывы	 шляхам	
унясення	 ў	 Палату	 прадстаўнікоў	 праектаў	 законаў.	
Права	заканадаўчай	ініцыятывы	належыць	Прэзідэнту	
Рэспублікі	Беларусь,	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў,	
Савету	 Рэспублікі,	 Ураду,	 а	 таксама	 грамадзянам	
Рэспублікі	Беларусь,	якія	валодаюць	выбарчым	правам,	
у	колькасці	не	менш	за	50	тысяч	чалавек.

Праекты	 законаў	 аб	 унясенні	 змяненняў	 і	 (або)	
дапаўненняў	 у	 Канстытуцыю	 Рэспублікі	 Беларусь,	 аб	
тлумачэнні	Канстытуцыі	Рэспублікі	Беларусь	разгляда-
юцца	ў	Палаце	прадстаўнікоў	па	прапанове	Прэзідэнта	
Рэспублікі	 Беларусь	 або	 па	 ініцыятыве	 не	 менш	 за	
150	тысяч	грамадзян	Рэспублікі	Беларусь,	якія	валода-
юць	выбарчым	правам.

Законапраекты,	 вынікам	 прыняцця	 якіх	 можа	
быць	 скарачэнне	 дзяржаўных	 сродкаў,	 стварэнне	
або	 павелічэнне	 расходаў,	 могуць	 уносіцца	 ў	 Палату		

законодательства	и	в	иных	случаях,	предусмо-
тренных	законом;

•	 рассмотрение	 указов	 Президента	 Республики	
Беларусь	 о	 введении	 чрезвычайного	 положе-
ния,	военного	положения,	полной	или	частич-
ной	 мобилизации	 и	 не	 позднее	 чем	 в	 трех-
дневный	 срок	 после	 их	 внесения	 принятие	
соответствующего	решения.

К	общей	компетенции	палат	Парламента	относятся	
принятие	решений	о	внесении	Президенту	Республики	
Беларусь	предложения	о	проведении	республиканского	
референдума,	рассмотрение	временных	декретов	Пре-
зидента	 Республики	 Беларусь,	 заслушивание	 ежегод-
ных	посланий	Президента	Республики	Беларусь	Парла-
менту,	проведение	совместных	заседаний	для	ответов	
Правительства	на	вопросы	парламентариев.

Палата	 представителей	и	Совет	Республики	впра-
ве	 принимать	 решения	 по	 другим	 вопросам,	 если	 это	
предусмотрено	Конституцией	Республики	Беларусь.

Работа	Палаты	представителей	и	Совета	Республи-
ки	осуществляется	в	форме	заседаний,	совместных	за-
седаний	 палат	 Парламента,	 парламентских	 слушаний,	
деятельности	 постоянных	 комиссий,	 других	 органов	
Палаты	представителей	и	Совета	Республики,	депутат-
ских	групп,	депутатов	Палаты	представителей,	членов	
Совета	Республики,	а	также	в	иных	формах.

В	 целях	 координации	 законопроектной	 работы,	
предварительного	 рассмотрения	 и	 подготовки	 вопро-
сов,	 относящихся	 к	 ведению	палат	Национального	 со-
брания,	 образуются	 Совет	 Палаты	 представителей	 и	
Президиум	Совета	Республики.

Заседания	палат	Парламента,	как	правило,	являют-
ся	 открытыми.	 Палаты,	 если	 этого	 требуют	 интересы	
государства,	могут	принять	решение	о	проведении	за-
крытого	заседания.

Право	 законодательной	 инициативы	 реализуется	
субъектами	права	законодательной	инициативы	путем	
внесения	 в	 Палату	 представителей	 проектов	 законов.	
Право	 законодательной	 инициативы	 принадлежит	
Президенту	 Республики	 Беларусь,	 депутатам	 Палаты	
представителей,	 Совету	 Республики,	 Правительству,	 а	
также	 гражданам	 Республики	 Беларусь,	 обладающим	
избирательным	правом,	в	количестве	не	менее	50	ты-
сяч	человек.

Проекты	 законов	 о	 внесении	 изменений	 и	 (или)	
дополнений	 в	 Конституцию	 Республики	 Беларусь,	 о	
толковании	Конституции	Республики	Беларусь	рассма-
триваются	 в	 Палате	 представителей	 по	 предложению	
Президента	Республики	Беларусь	либо	по	инициативе	
не	менее	150	тысяч	граждан	Республики	Беларусь,	об-
ладающих	избирательным	правом.

Законопроекты,	 следствием	 принятия	 которых		
может	 быть	 сокращение	 государственных	 средств,	
создание	 или	 увеличение	 расходов,	 могут	 вноситься	
в	Палату	представителей	лишь	с	согласия	Президента	
Республики	Беларусь	либо	по	его	поручению	–	Прави-
тельства.

Президент	 Республики	 Беларусь	 либо	 по	 его	 по-
ручению	 Правительство	 имеют	 право	 вносить	 пред-
ложения	в	Палату	представителей	и	Совет	Республики	
об	объявлении	рассмотрения	проекта	закона	срочным.	
Палата	 представителей	 и	 Совет	 Республики	 в	 этом		
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прадстаўнікоў	 толькі	 са	 згоды	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	
Беларусь	або	па	яго	даручэнні	–	Урада.

Прэзідэнт	Рэспублікі	Беларусь	або	па	яго	даручэнні	
Урад	 маюць	 права	 ўносіць	 прапановы	 ў	 Палату	 прад-
стаўнікоў	 і	 Савет	 Рэспублікі	 аб	 абвяшчэнні	 разгляду	
праекта	 закона	 тэрмiновым.	 Палата	 прадстаўнікоў	 і	
Савет	Рэспублікі	ў	гэтым	выпадку	павінны	разгледзець	
гэты	праект	закона	на	працягу	10	дзён.

Першачарговаму	разгляду	палатамi	Нацыянальна-
га	сходу	падлягаюць	праекты	законаў:

•	 аб	 унясенні	 змяненняў	 і	 (або)	 дапаўненняў	 у		
Канстытуцыю	Рэспублікі	Беларусь,	аб	увядзен-	
ні	 ў	 дзеянне	 законаў	 аб	 унясенні	 змяненняў	 і	
(або)	 дапаўненняў	 у	Канстытуцыю	Рэспублікі	
Беларусь;

•	 аб	 тлумачэнні	 Канстытуцыі	 Рэспублікі	 Бела-
русь;

•	 непасрэдна	 накіраваныя	 на	 рэалізацыю	 пала-
жэнняў	Канстытуцыі	Рэспублікі	Беларусь;

•	 аб	рэспубліканскім	бюджэце	на	чарговы	фінан-
савы	год;

•	 падрыхтаваныя	 на	 аснове	 нарматыўных	 пра-
вавых	актаў	Саюзнай	дзяржавы.

Палата	 прадстаўнікоў	 прымае	 рашэнні	 ў	 форме	
законаў	 і	 пастаноў.	 Савет	 Рэспублікі	 прымае	 рашэнні	 ў		
форме	 пастаноў.	 Рашэнні	 палат	 Нацыянальнага	 сходу	
лічацца	 прынятымі	 пры	 ўмове,	што	 за	 іх	 прагаласавала	
большасць	ад	поўнага	складу	палат	Нацыянальнага	сходу.

Большасцю	не	менш	за	дзве	трэці	 галасоў	 ад	поў-
нага	складу	кожнай	з	палат	Нацыянальнага	сходу	пры-
маюцца:

•	 Канстытуцыя	Рэспублікі	Беларусь;
•	 законы	 аб	 унясенні	 змяненняў	 і	 (або)	 дапаў-

ненняў	у	Канстытуцыю	Рэспублікі	Беларусь;
•	 законы	аб	увядзеннi	ў	дзеянне	законаў	аб	уня-

сенні	змяненняў	і	(або)	дапаўненняў	у	Кансты-
туцыю	Рэспублікі	Беларусь;

•	 законы	аб	тлумачэнні	Канстытуцыі	Рэспублікі	
Беларусь;

•	 законы	 аб	 асноўных	 напрамках	 унутранай	 і	
знешняй	 палітыкі	 Рэспублікі	 Беларусь,	 аб	 ва-
еннай	дактрыне	Рэспублікі	Беларусь	(праграм-
ныя	законы);

•	 законы,	 вернутыя	Прэзiдэнтам	 Рэспублiкi	 Бе-
ларусь	 са	 сваiмi	 пярэчаннямi	 для	 паўторнага	
разгляду	і	галасавання,	у	выпадку	пераадолен-
ня	гэтых	пярэчанняў;

•	 законы	 аб	 унясенні	 змяненняў	 і	 (або)	 дапаў-
ненняў	 у	 закон,	 асобныя	 палажэнні	 якога	
вернуты	 Прэзідэнтам	 Рэспублікі	 Беларусь	 са	
сваімі	 пярэчаннямі	 для	 паўторнага	 разгляду	
і	 галасавання,	 у	 выпадку	 пераадолення	 гэтых	
пярэчанняў.

Палата	 прадстаўнікоў	 па	 патрабаванні	 Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь	або	па	яго	даручэнні	–	Урада	прымае	
большасцю	не	менш	за	дзве	трэці	галасоў	ад	поўнага	скла-
ду	Палаты	прадстаўнікоў	законы,	па	якіх	пагаджальнымі	

случае	 должны	 рассмотреть	 данный	 проект	 закона	 в	
течение	10	дней.

Первоочередному	рассмотрению	палатами	Нацио-
нального	собрания	подлежат	проекты	законов:

•	 о	 внесении	 изменений	 и	 (или)	 дополнений	 в	
Конституцию	 Республики	 Беларусь,	 о	 введе-
нии	в	действие	законов	о	внесении	изменений	
и	(или)	дополнений	в	Конституцию	Республи-
ки	Беларусь;

•	 о	 толковании	 Конституции	 Республики	 Бела-
русь;

•	 непосредственно	 направленные	 на	 реализа-
цию	 положений	 Конституции	 Республики	 Бе-
ларусь;

•	 о	республиканском	бюджете	на	очередной	фи-
нансовый	год;

•	 подготовленные	на	 основе	нормативных	пра-
вовых	актов	Союзного	государства.

Палата	представителей	принимает	решения	в	фор-
ме	законов	и	постановлений.	Совет	Республики	прини-
мает	решения	в	форме	постановлений.	Решения	палат	
Национального	 собрания	 считаются	 принятыми	 при	
условии,	 что	 за	 них	 проголосовало	 большинство	 от	
полного	состава	палат	Национального	собрания.	

Большинством	 не	 менее	 двух	 третей	 голосов	 от	
полного	 состава	 каждой	 из	 палат	 Национального	 со-
брания	принимаются:

•	 Конституция	Республики	Беларусь;
•	 законы	о	внесении	изменений	и	 (или)	допол-

нений	в	Конституцию	Республики	Беларусь;
•	 законы	о	введении	в	действие	законов	о	внесе-

нии	изменений	и	(или)	дополнений	в	Консти-
туцию	Республики	Беларусь;

•	 законы	 о	 толковании	Конституции	 Республи-
ки	Беларусь;

•	 законы	об	основных	направлениях	внутренней	
и	 внешней	 политики	 Республики	 Беларусь,	 о	
военной	доктрине	Республики	Беларусь	 (про-
граммные	законы);

•	 законы,	 возвращенные	 Президентом	 Респу-
блики	Беларусь	 со	 своими	 возражениями	для	
повторного	 рассмотрения	 и	 голосования,	 в	
случае	преодоления	этих	возражений;

•	 законы	о	внесении	изменений	и	 (или)	допол-
нений	в	закон,	отдельные	положения	которого	
возвращены	 Президентом	 Республики	 Бела-
русь	со	своими	возражениями	для	повторного	
рассмотрения	и	голосования,	в	случае	преодо-
ления	этих	возражений.

Палата	представителей	по	 требованию	Президен-
та	Республики	Беларусь	либо	по	его	поручению	–	Пра-
вительства	 принимает	 большинством	 не	 менее	 двух	
третей	голосов	от	полного	состава	Палаты	представи-
телей	законы,	по	которым	согласительными	комиссия-
ми,	созданными	палатами	Парламента,	не	приняты	со-
гласованные	тексты	проектов	законов.

Наряду	 с	 законодательной	 деятельностью	 одним	
из	 важнейших	 направлений	 работы	 Парламента	 яв-
ляется	 сотрудничество	 с	 парламентами	 иностранных	
государств,	международными	парламентскими	и	ины-
ми	 международными	 организациями.	 Парламентская	
дипломатия	 –	 эффективный	 инструмент	 реализации		

камісіямі,	створанымі	палатамі	Парламента,	не	прыняты	
ўзгодненыя	тэксты	праектаў	законаў.

Нараўне	 з	 заканадаўчай	 дзейнасцю	 адным	 з	 най-
важнейшых	напрамкаў	работы	Парламента	з’яўляецца	
супрацоўніцтва	 з	 парламентамі	 замежных	 дзяржаў,	
міжнароднымі	 парламенцкімі	 і	 іншымі	 міжнароднымі	
арганізацыямі.	 Парламенцкая	 дыпламатыя	 –	 эфек-
тыўны	 інструмент	рэалізацыі	 інтарэсаў	Рэспублікі	Бе-
ларусь	 на	 міжнароднай	 арэне,	 важкі	 фактар	 забеспя-
чэння	суверэнітэту	дзяржавы.

Для	 ўзаемадзеяння	 з	 парламентамі	 замежных	
дзяржаў	 і	міжнароднымі	парламенцкімі	арганізацыямі	
палатамі	Нацыянальнага	сходу	з	ліку	дэпутатаў	Палаты	
прадстаўнікоў,	 членаў	 Савета	 Рэспублікі	 фарміруюцца	
пастаянна	 дзеючыя	 дэлегацыі	 і	 рабочыя	 групы.	 Дэпу-
таты	Палаты	прадстаўнікоў	 і	 члены	Савета	Рэспублікі	
таксама	дэлегуюцца	адпаведна	Палатай	прадстаўнікоў	
(Саветам	 Палаты	 прадстаўнiкоў),	 Саветам	 Рэспублікі	
(Прэзідыумам	 Савета	 Рэспублікі)	 у	 склад	 аб’яднаных	
пастаянна	 дзеючых	 дэлегацый	 i	 рабочых	 груп	 На-
цыянальнага	 сходу,	 якія	 прадстаўляюць	 Нацыяналь-
ны	 сход	 пры	 ажыццяўленні	 двухбаковых	 або	 шмат-
баковых	 парламенцкiх	 кантактаў	 або	 ў	 міжнародных	
парламенцкіх	арганізацыях.

интересов	 Республики	 Беларусь	 на	 международной	
арене,	 весомый	 фактор	 обеспечения	 суверенитета	 го-
сударства.	

Для	 взаимодействия	 с	 парламентами	 иностран-
ных	 государств	 и	 международными	 парламентскими	
организациями	палатами	Национального	 собрания	 из	
числа	 депутатов	 Палаты	 представителей,	 членов	 Со-
вета	 Республики	 формируются	 постоянно	 действую-
щие	 делегации	 и	 рабочие	 группы.	 Депутаты	 Палаты	
представителей	и	члены	Совета	Республики	также	де-
легируются	 соответственно	 Палатой	 представителей		
(Советом	Палаты	представителей),	Советом	Республи-
ки	 (Президиумом	 Совета	 Республики)	 в	 состав	 объе-
диненных	 постоянно	 действующих	 делегаций	 и	 рабо-
чих	 групп	 Национального	 собрания,	 представляющих		
Национальное	 собрание	 при	 осуществлении	 двусто-	
ронних	 либо	 многосторонних	 парламентских	 контак-
тов	 или	 в	 международных	 парламентских	 организа-	
циях.
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АБАЛЕНСКІ
Яўгеній вячаслававіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (з 2015)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (2012 – 2015)

Салігорская гарадская выбарчая акруга № 68

Нарадзіўся	30	сакавіка	1973	года	ў	горадзе	Салігорску	
Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускую	 дзяржаўную	 політэхнічную	
акадэмію,	 інжынер-электрык;	 Маскоўскі	 дзяржаўны	 ад-	
крыты	 ўніверсітэт,	 горны	 інжынер-электрык;	 Акадэмію	
кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 спе-	
цыяліст	у	галіне	дзяржаўнага	кіравання.

Працаваў	 электраслесарам,	 слесарам,	 дзяжурным		
па	 рамонце	 абсталявання,	 майстрам	 змены,	 намес-	
нікам	 начальніка	 ўчастка	 пад’ёму	 №	 2	 чацвёртага		
рудаўпраўлення	РУП	«Вытворчае	 аб’яднанне	 «Беларусь-	
калій»	у	горадзе	Салігорску.

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
быў	 членам	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 прамысловасці,	 па-
ліўна-энергетычным	 комплексе,	 транспарце,	 сувязі	 і	
прадпрымальніцтве.

Член	 дэпутацкай	 групы	 «Ініцыятыва»,	 Міжпарла-	
менцкай	камісіі	па	супрацоўніцтве	Нацыянальнага	сходу	
Рэспублікі	 Беларусь	 і	 Нацыянальнага	 Сходу	 Рэспублікі	
Арменія,	дэлегацыі	Нацыянальнага	 сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	Міжпарламенцкай	
Асамблеяй	Асацыяцыі	дзяржаў	Паўднёва-Усходняй	Азіі.

Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Міністэрства	спорту	і	ту-
рызму,	канцэрна	«Белнафтахім»,	юбілейнымі	медалямі.

АГЕЕЎ
Аляксандр віктаравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы 

Шклоўская выбарчая акруга № 90

Нарадзіўся	31	студзеня	1952	года	ў	вёсцы	Трылесіна	
Горацкага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію	
па	 спецыяльнасці	 «Механізацыя	 сельскай	 гаспадаркі»,	
Магілёўскі	 політэхнічны	 тэхнікум	 па	 спецыяльнасці	
«Халадзільна-кампрэсарныя	машыны	і	ўстаноўкі».

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 механікам	 харчовага	
склада	 Аршанскага	 гархарчгандлю	 Віцебскай	 вобласці.	
Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 намеснікам	
сакратара	 камітэта	 камсамола	 Беларускай	 сельскагас-
падарчай	 акадэміі,	 намеснікам	 кіраўніка	 Бялыніцкай	
райсельгастэхнікі,	 інструктарам	арганізацыйнага	аддзе-
ла	Бялыніцкага	райкама	КПБ,	старшынёй	Бялыніцкага	ра-
ённага	аб’яднання	«Сельгасхімія»,	намеснікам	старшыні	
Бялыніцкага	 раённага	 аграпрамысловага	 аб’яднання,	
намеснікам	 начальніка	 ўпраўлення	 сельскай	 гаспадаркі	
і	 харчавання	 Бялыніцкага	 райвыканкама	 Магілёўскай	
вобласці,	 старшынёй	 Бялыніцкага	 раённага	 Савета	 на-
родных	 дэпутатаў,	 старшынёй	 Бялыніцкага	 райвыкан-
кама	 Магілёўскай	 вобласці.	 Займаў	 пасады	 памочніка	
Прэзідэнта	 Рэспублікі	 	 Беларусь	 –	 галоўнага	 інспектара	
па	Брэсцкай	вобласці,	Міністра	энергетыкі	Рэспублікі	Бе-
ларусь,	намесніка	Старшыні	Камітэта	дзяржаўнага	кант-	
ролю	Рэспублікі	Беларусь.

Выбіраўся	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	першага	склікання,	дэпутатам	
Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	і	Расіі.

Намеснік	старшыні	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Са-
юза	Беларусі	і	Расіі	па	эканамічнай	палітыцы.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь.

Д Э П У ТАТ Ы
П А Л А Т Ы
ПРАДСТАЎНІКОЎ
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь
п я т а г а  с к л і к а н н я

Б і я г р а ф і ч н ы я  д а в е д к і
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АПАНАСЮК
Леанід Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання  
і чарнобыльскай катастрофы

Жлобінская выбарчая акруга № 40

Нарадзіўся	8	студзеня	1956	года	ў	вёсцы	Партызан-
ская	Хойніцкага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
заатэхнік.

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	загадчыкам	
малочнатаварнай	 фермы,	 галоўным	 заатэхнікам,	 сакра-
таром	 парткама,	 старшынёй	 калгаса	 «Чырвоная	 Армія»	
Рагачоўскага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці,	 старшынёй	
камітэта	 па	 сельскай	 гаспадарцы	 і	 харчаванні	 Гомель-
скага	 аблвыканкама,	 старшынёй	 Жлобінскага	 райвы-
канкама.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	 у	 парламенцкай	 структуры	 Цэнтральна-	
еўрапейскай	ініцыятывы.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.

АЛЯКСЕЯНКА
васілій Анатольевіч

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы 

Грушаўская выбарчая акруга № 98

Нарадзіўся	1	студзеня	1957	года	ў	вёсцы	Стукацічы	
Мінскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Арджанікідзеўскае	 вышэйшае	 ваеннае	 ка-
манднае	 вучылішча	 МУС	 СССР	 імя	 С.М.Кірава,	 Ваенную	
акадэмію	імя	М.В.Фрунзэ,	Акадэмію	МУС	Рэспублікі	Бела-
русь.

Праходзіў	 ваенную	 службу	 ў	 воінскіх	 часцях	 роз-
ных	 гарадоў	 былога	 СССР	 і	 горада	 Мінска	 ў	 якасці	
камандзіра	 ўзвода,	 роты,	 начальніка	 штаба	 батальёна,	
намесніка	камандзіра	палка,	камандзіра	палка,	намесніка	
камандзіра	 брыгады,	 камандзіра	 брыгады,	 начальніка	
штаба,	камандзіра	корпуса.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	пытаннях	абароны	і	бяспекі.

Узнагароджаны	 ордэнамі	 «За	 службу	 Радзіме	 ва	
Узброеных	 Сілах	 СССР»	 III	 ступені,	 «За	 службу	 Радзіме»	
I	і	II	ступеняў,	медалямі	«За	адзнаку	ў	ахове	грамадскага	
парадку»,	«За	бездакорную	службу»	I	ступені,	Ганаровай	
граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

АСТАПЮК
Алена Іванаўна

Член Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы

Гомельская-Навабеліцкая выбарчая акруга № 36

Нарадзілася	30	студзеня	1970	года	ў	горадзе	Усурый-
ску	Прыморскага	края	(РСФСР).

Скончыла	Гомельскі	дзяржаўны	медыцынскі	 інсты-	
тут	па	спецыяльнасці	«Лячэбная	справа».	

Працавала	ўчастковым	урачом-тэрапеўтам,	загадчы-
кам	тэрапеўтычнага	аддзялення	УАЗ	«Гомельская	гарад-
ская	паліклініка	№	1».

Узнагароджана	юбілейным	медалём	«70	год	вызва-	
лення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	 за-	
хопнікаў».

АНДРЭЙЧАНКА
Уладзімір Паўлавіч

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

Докшыцкая выбарчая акруга № 22

Нарадзіўся	2	студзеня	1949	года	ў	вёсцы	Мар’янава	
Лёзненскага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	 Велікалуцкі	 сельскагаспадарчы	 інстытут,	
вучоны-аграном;	Мінскую	вышэйшую	партыйную	школу,	
палітолаг.	

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	аграномам	
калгаса	 «Перамога	 сацыялізму»	 Верхнядзвінскага	 раё-
на,	 старшым	 аграномам	 Лёзненскай	 райсельгастэхнікі.	
Быў	інструктарам,	загадчыкам	арганізацыйнага	аддзела	
Лёзненскага	 райкама	 ЛКСМБ,	 інструктарам	 Лёзненска-
га	райкама	КПБ.	Працаваў	 сакратаром	парткама	 саўгаса	
«Адаменкі»,	 старшынёй	 калгаса	 імя	 Данукалава	 Лёз-
ненскага	 раёна.	 Займаў	 пасады	 старшыні	 Лёзненскага	
райвыканкама,	 першага	 сакратара	 Верхнядзвінскага	
райкама	КПБ,	намесніка	старшыні,	старшыні	Віцебскага	
аблвыканкама.	

Выбіраўся	 дэпутатам	 Вярхоўнага	 Савета	 Рэспублікі	
Беларусь	 дванаццатага	 склікання,	 членам	 Савета	 Рэс-
публікі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	
першага,	 другога	 і	 трэцяга	 скліканняў,	 дэпутатам	 Па-
латы	 прадстаўнікоў	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	чацвёртага	склікання,	быў	Старшынёй	Палаты	
прадстаўнікоў	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	
чацвёртага	склікання.

Першы	 намеснік	 Старшыні	 Парламенцкага	 Сходу	
Саюза	 Беларусі	 і	 Расіі,	 член	 Савета	 Міжпарламенцкай	
Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	Незалежных	
Дзяржаў,	 член	Савета	Парламенцкай	Асамблеі	Арганіза-
цыі	Дагавора	аб	калектыўнай	бяспецы.

Мае	 дзве	 падзякі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бела-
русь.	 Узнагароджаны	 ордэнам	 Айчыны	 II	 і	 III	 ступеняў,	
ганаровымі	 граматамі	 Вярхоўнага	 Савета	 БССР,	 Нацыя-
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	
Рэспублікі	 Беларусь.	 Удастоены	 ганаровага	 звання	 «За-
служаны	 работнік	 сельскай	 гаспадаркі	 Рэспублікі	 Бела-
русь».
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БАРАДЗЕНЯ
валерый Анатольевіч

Член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах

Васняцоўская выбарчая акруга № 93

Нарадзіўся	 2	 лютага	 1972	 года	 ў	 вёсцы	 Гаравіца	
Драгічынскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 тэхналагічны	 ўні-	
версітэт,	інжынер	лясной	гаспадаркі;	Беларускі	дзяржаў-	
ны	 эканамічны	 ўніверсітэт,	 педагог.	 Кандыдат	 экана-	
мічных	навук,	дацэнт.

Працаваў	 майстрам	 лесу,	 памочнікам	 ляснічага	 ў	
Кобрынскім	 лясгасе	 Брэсцкай	 вобласці,	 асістэнтам	 ка-
федры	 эканомікі	 прыродакарыстання	 і	 менеджменту		
УА	 «Беларускі	 дзяржаўны	 тэхналагічны	 ўніверсітэт»,	
дацэнтам	 кафедры	 прамысловага	 маркетынгу	 і	 цэн,	
намеснікам	 дэкана,	 дэканам	 факультэта	 маркетынгу		
УА	«Беларускі	дзяржаўны	эканамічны	ўніверсітэт».

Член	 Кантрольна-бюджэтнай	 камісіі	 Міжпарла-	
менцкай	Асамблеі	дзяржаў	–	 удзельніц	Садружнасці	Не-	
залежных	Дзяржаў.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

БАГДАНОвІЧ
Ларыса Мікалаеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях 

Брэсцкая-Усходняя выбарчая акруга № 3

Нарадзілася	13	верасня	1958	года	ў	вёсцы	Далкі	Пру-
жанскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыла	Мінскі	 дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут,	
урач-педыятр;	 Беларускую	 медыцынскую	 акадэмію	
паслядыпломнай	 адукацыі	 па	 курсе	 «Кіраванне	 аховай	
здароўя»,	урач-арганізатар	аховы	здароўя.

Працавала	ўчастковым	урачом-педыятрам	Брэсцкай	
абласной	 дзіцячай	 бальніцы,	 урачом-неўрапатолагам	
Брэсцкага	 тэрытарыяльна-медыцынскага	 аб’яднання	
№	2,	галоўным	урачом	ДУ	«Брэсцкі	абласны	цэнтр	меды-
цынскай	рэабілітацыі	для	дзяцей	з	псіханеўралагічнымі	
захворваннямі	«Тонус».

З’яўлялася	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
была	 членам	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 працы,	 сацыяльнай	
абароне,	справах	ветэранаў	і	інвалідаў.

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Міністэрства	
аховы	 здароўя	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	
Еўразійскага	 эканамічнага	 супольніцтва,	 памятным		
знакам	«За	дапамогу	і	падтрымку»	Беларускага	рэспублі-
канскага	фонду	«Паразуменне	і	прымірэнне»,	нагрудным	
знакам	Міністэрства	аховы	здароўя	Рэспублікі	Беларусь	
«Выдатнік	аховы	здароўя	Рэспублікі	Беларусь».

БЕРАСНЕвА
Алена Пятроўна 

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце 

Гродзенская-Занёманская выбарчая акруга № 49

Нарадзілася	4	чэрвеня	1962	года	ў	горадзе	Бабруйску	
Магілёўскай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	журналіст.

Працавала	 карэспандэнтам	 рэдакцыі	 ляхавіцкай	
раённай	 газеты	 «Будаўнік	 камунізму»,	 карэспандэнтам,	
адказным	 сакратаром	 рэдакцыі	 баранавіцкай	 аб’ядна-	
най	 газеты	 «Сцяг	 камунізму»,	 газеты	 «Наш	 край»	 го-
рада	 Баранавічы,	 рэдактарам	 аддзела	 інфармацыйных	
праграм,	 рэдактарам	 творчай	 групы	 «Вячэрні	 Гродна»		
Гродзенскага	 абласнога	 тэлерадыёаб’яднання,	 агля-	
дальнікам	 рэдакцыі	 газеты	 «Вечерний	 Гродно»,	 улас-
ным	карэспандэнтам	па	Гродзенскай	вобласці	ўстановы	
«Рэдакцыя	 газеты	 «Рэспубліка»,	 галоўным	 рэдактарам	
абласнога	 ўнітарнага	 інфармацыйна-рэкламнага	 прад-
прыемства	«Рэдакцыя	газеты	«Гродзенская	праўда».

Старшыня	 Гродзенскага	 абласнога	 журналісцкага		
ГА	«Беларускі	саюз	журналістаў».

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	Дзяржаў	па	
палітычных	пытаннях	і	міжнародным	супрацоўніцтве.

Мае	 падзякі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Гродзенскага	 аблвыканкама,	
Гродзенскага	 абласнога	 Савета	 дэпутатаў,	 нагрудным	
знакам	«Выдатнік	друку	Беларусі»,	медалём	святой	пра-
падобнай	 Еўфрасінні	 Полацкай,	 юбілейнымі	 медалямі.	
Лаўрэат	конкурсу	«Залатое	пяро»,	дзяржаўнай	стыпендыі	
Міністэрства	культуры	Рэспублікі	Беларусь.

БАЗАНАЎ
Уладзімір Аляксандравіч 

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы

Брэсцкая-Пагранічная выбарчая акруга № 4

Нарадзіўся	29	лістапада	1957	года	ў	сяле	Бардзінскае	
Бабаеўскага	раёна	Валагодскай	вобласці	(РСФСР).

Скончыў	 Каломенскае	 вышэйшае	 ваеннае	 артыле-
рыйскае	 вучылішча	 па	 спецыяльнасці	 «Камандная	 так-
тычная	артылерыя»,	Ваенную	артылерыйскую	акадэмію	
імя	 М.І.Калініна	 па	 спецыяльнасці	 «Камандна-штабная	
аператыўна-тактычная	 ракетных	 войскаў	 і	 артылерыі».	
Палкоўнік	запасу.

Праходзіў	 ваенную	 службу	 на	 пасадах	 камандзіра	
ўзвода,	камандзіра	батарэі,	начальніка	штаба	дывізіёна,	
камандзіра	 дывізіёна,	 начальніка	 штаба	 брыгады,	
камандзіра	артылерыйскага	палка,	камандзіра	ракетнай	
брыгады,	намесніка	ваеннага	камісара,	ваеннага	камісара	
ваеннага	камісарыята	Брэсцкай	вобласці.

З’яўляецца	 старшынёй	 абласной	 грамадскай	 арга-
нізацыі	«Беларускі	саюз	ветэранаў	вайны	ў	Афганістане».	

Старшыня	 Пастаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	
Асамблеі	Арганізацыі	Дагавора	аб	калектыўнай	бяспецы	
па	 сацыяльна-эканамічных	 і	 прававых	 пытаннях,	 член	
Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	і	Расіі	па	бя-
спецы,	абароне	і	барацьбе	са	злачыннасцю.

Узнагароджаны	ордэнамі	Чырвонай	Зоркі,	«За	служ-
бу	 Радзіме	 ва	 Узброеных	 Сілах	 Рэспублікі	 Беларусь»	
II	ступені,	«За	службу	Радзіме	ва	Узброеных	Сілах	СССР»	
III	 ступені,	 медалём	 «За	 адзнаку	 ў	 воінскай	 службе»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.
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БУСЬКО
віталій Леанідавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах (з 2015)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі  
па міжнародных справах (2012 – 2015)

Усходняя выбарчая акруга № 107

Нарадзіўся	7	жніўня	1956	 года	ў	вёсцы	Лядкі	Карэ-
ліцкага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	Мінскі	 радыётэхнічны	 інстытут,	 інжынер-
электрык.	Кандыдат	тэхнічных	навук,	дацэнт.	Аўтар	шэ-
рагу	навуковых	і	вучэбна-метадычных	работ.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 малодшым	 навуко-	
вым	 супрацоўнікам	 Мінскага	 радыётэхнічнага	 інстыту-
та.	 Працаваў	 намеснікам	 старшыні,	 старшынёй	 праф-
кама	 студэнтаў,	 навуковым	 супрацоўнікам	 Мінскага	
радыётэхнічнага	 інстытута,	 дацэнтам	 кафедры	 вылі-	
чальных	 метадаў	 і	 праграмавання,	 намеснікам	 дэкана	
факультэта	 інфармацыйных	 тэхналогій	 і	 кіравання,	 дэ-
канам	факультэта	радыётэхнікі	і	электронікі,	факультэта	
інфармацыйных	тэхналогій	 і	кіравання,	прарэктарам	па	
навучальнай	 рабоце	 УА	 «Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсі-
тэт	інфарматыкі	і	радыёэлектронікі».

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
быў	старшынёй	Пастаяннай	камісіі	па	міжнародных	спра-
вах	і	сувязях	з	СНД.

Намеснік	 кіраўніка	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	
з	 Міжпарламенцкай	 Асамблеяй	 Асацыяцыі	 дзяржаў	
Паўднёва-Усходняй	 Азіі,	 кіраўнік	 рабочай	 групы	 па	 су-	
працоўніцтве	з	Парламентам	Сацыялістычнай	Рэспублікі	
В’етнам.

Узнагароджаны	 сярэбраным	 медалём	 «20	 гадоў	
СНД»,	 ганаровымі	 граматамі	МПА	 ЕўрАзЭС,	 Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

БОЙКА
Анатолій Cцяпанавіч

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы 

Капыльская выбарчая акруга № 66

Нарадзіўся	 25	 студзеня	 1954	 года	 ў	 вёсцы	 Ком-
леўшчына	Клецкага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 інстытут	 механізацыі	 сельскай	
гаспадаркі	 па	 спецыяльнасці	 «Электрыфікацыя	 сель-
скай	 гаспадаркі»;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь	 па	 спецыяльнасці	 «Дзяржаўнае	 кі-
раванне».

Працаваў	 інжынерам-электрыкам,	 галоўным	 інжы-
нерам,	намеснікам	старшыні	калгаса	«Прагрэс»,	старшы-
нёй	калгаса	«Савецкая	Беларусь»	Клецкага	раёна	Мінскай	
вобласці,	старшынёй	сельскагаспадарчага	вытворчага	ка-
аператыва	«Кухчыцы»	Клецкага	раёна	Мінскай	вобласці,	
старшынёй	Клецкага	райвыканкама.

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	Міжпарламенцкай	
Асамблеяй	Асацыяцыі	дзяржаў	Паўднёва-Усходняй	Азіі.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	Савета	Міністраў	Рэспублікі	Беларусь.

вАЛЧАНКОЎ
Аляксандр Анатольевіч

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях

Партызанская выбарчая акруга № 110 

Нарадзіўся	2	верасня	1957	года	ў	пасёлку	Выганічы	
Выганіцкага	раёна	Бранскай	вобласці	(РСФСР).

Cкончыў	Беларускі	політэхнічны	інстытут,	інжынер;	
Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь,	
менеджар-эканаміст.

Працаваў	 выкладчыкам,	 сакратаром	 камітэта	 кам-	
самола	 Мінскага	 машынабудаўнічага	 тэхнікума,	 інспек-
тарам,	 вядучым	 інспектарам	 упраўлення	 сярэдняй	
спецыяльнай	 адукацыі	 Міністэрства	 адукацыі	 і	 навукі	
Рэспублікі	Беларусь,	 дырэктарам	УА	 «Мінскі	 дзяржаўны	
машынабудаўнічы	каледж».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Паўночным	саве-
там.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

БОХАН
Сяргей Мікалаевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Віцебская-Чыгуначная выбарчая акруга № 19

Нарадзіўся	 8	 студзеня	 1956	 года	 ў	 горадзе	 Оршы	
Віцебскай	вобласці.

Скончыў	Беларускі	інстытут	інжынераў	чыгуначнага	
транспарту,	інжынер	шляхоў	зносін	–	механік.

Працоўную	дзейнасць	пачаў	дзяжурным	па	станцыі	
Орша	 Беларускай	 чыгункі.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	
Сіл.	 Працаваў	 майстрам	 лакаматыўнага	 дэпо	 Віцебск,	
начальнікам	 вытворча-тэхнічнага	 аддзела,	 галоўным	
інжынерам,	 начальнікам	 лакаматыўнага	 дэпо	 Полацк,	
начальнікам	 лакаматыўнага	 дэпо	 Віцебск,	 намеснікам	
начальніка	 ТРУП	 «Віцебскае	 аддзяленне	 Беларускай	
чыгункі».

Узнагароджаны	 Ганаровай	 граматай	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 знакамі	 «Ганароваму	
чыгуначніку»,	«Выдатнік	Беларускай	чыгункі».
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вАСІЛЕНКА
Уладзімір Мікалаевіч 

Старшыня Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях

Магілёўская-Ленінская выбарчая акруга № 84

Нарадзіўся	10	лістапада	1963	 года	ў	 вёсцы	Гіраўцы	
Чавускага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Cкончыў	Магілёўскі	тэхналагічны	інстытут,	інжынер-
механік;	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	
Беларусь,	эканаміст-менеджар.

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	майстрам	
змены	 цэха	 аміячна-халадзільна-кампрэсарных	 устано-
вак,	 сакратаром	 камітэта	 камсамола	 круцільна-выцяж-	
ной	вытворчасці,	 намеснікам	 сакратара	камітэта	камса-
мола	Магілёўскага	вытворчага	аб’яднання	«Хімвалакно»,	
памочнікам	 начальніка	 вытворчасці	 сінтэтычнага	 ва-
лакна,	 начальнікам	 аддзела	 па	 мабілізацыйнай	 рабоце		
ААТ	«Магілёўхімвалакно».

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
быў	намеснікам	старшыні	Пастаяннай	камісіі	па	нацыя-
нальнай	бяспецы.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	
і	 Расіі	 па	 сацыяльнай	 палітыцы,	 навуцы,	 культуры	 і	
гуманітарных	пытаннях.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-	
гароджаны	 медалямі	 «За	 адвагу»,	 «За	 працоўныя	 за-	
слугі»,	 «У	 памяць	 10-годдзя	 вываду	 савецкіх	 войскаў	 з		
Афганістана»,	ганаровымі	граматамі	Прэзідыума	Вяр-	
хоўнага	 Савета	 СССР,	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 Міністэрства	 абароны	 Рэспублікі	 Беларусь,	
Магілёўскага	 абласнога	 Савета	 дэпутатаў,	 Магілёўскага	
аблвыканкама,	Федэрацыі	прафсаюзаў	Беларусі.

вАЛЮШЫЦКІ
віктар Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы (з 2013)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі  
па эканамічнай палітыцы (2012 – 2013)

 Брэсцкая-Заходняя выбарчая акруга № 1

Нарадзіўся	 4	 лютага	 1962	 года	 ў	 горадзе	 Давыд-
Гарадку	Столінскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Cкончыў	Беларускі	політэхнічны	інстытут,	інжынер;	
Акадэмію	кіравання	пры	Савеце	Міністраў	Рэспублікі	Бе-
ларусь,	менеджар-эканаміст.

Працаваў	 старшым	 дыспетчарам,	 інжынерам-тэх-
нолагам	 брэсцкай	 АТЭК-1,	 інструктарам,	 другім	 сакра-
таром,	 першым	 сакратаром	Ленінскага	 райкама	ЛКСМБ	
горада	 Брэста,	 першым	 сакратаром	 Брэсцкага	 гаркама	
ЛКСМБ;	намеснікам	загадчыка	арганізацыйнага	аддзела	
Ленінскага	райкама	КПБ	горада	Брэста,	начальнікам	ад-
дзела	комплекснага	эканамічнага	і	сацыяльнага	развіцця,	
начальнікам	 аддзела	па	 кіраванні	 камунальнай	маёмас-
цю	 і	 прыватызацыі	 Брэсцкага	 гарвыканкама,	 дырэкта-
рам,	генеральным	дырэктарам	ААТ	«Брэсцкі	цэнтральны	
ўнівермаг».

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	эканамічнай	палітыцы.

Узнагароджаны	ганаровымі	граматамі	Савета	Мі-	
ністраў	Рэспублікі	Беларусь	 і	Нацыянальнага	 сходу	Рэс-	
публікі	Беларусь,	нагрудным	знакам	«Выдатнік	гандлю».	
Удастоены	 ганаровых	 званняў	 «Чалавек	 года	 Брэсцкай	
вобласці	 –	 2004»,	 «Чалавек	 года	 Брэсцкай	 вобласці	 –	
2008».

вАШКОЎ
Адам Сямёнавіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах

Рэчыцкая выбарчая акруга № 44

Нарадзіўся	 26	 мая	 1951	 года	 ў	 вёсцы	 Верасніца	
Жыткавіцкага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 політэхнічны	 інстытут	 па	 спе-	
цыяльнасці	 «Электразабеспячэнне	 прамысловых	 прад-	
прыемстваў	і	сельскай	гаспадаркі»;	Інстытут	паліталогіі	
і	 сацыяльнага	 кіравання	 Кампартыі	 Беларусі,	 выклад-
чык	 сацыяльна-палітычных	 дысцыплін	 у	 вышэйшых	 і	
сярэдніх	навучальных	установах.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 вучнем	 электраман-
цёра-рамонтніка	 Мінскага	 трактарнага	 завода.	 Слу-	
жыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 інжынерам-
канструктарам,	 сакратаром	 камітэта	 камсамола	 вы-
творчага	 дрэваапрацоўчага	 аб’яднання,	 электраманцё-
рам,	 інжынерам-электрыкам,	 энергетыкам,	 галоўным	
энергетыкам,	 дырэктарам	 завода	 драўнянастружкавых	
пліт	 у	 горадзе	 Рэчыцы	 Гомельскай	 вобласці,	 сакрата-
ром	 парткама	 Рэчыцкага	 вытворчага	 дрэваапрацоўчага	
аб’яднання,	 другім	 сакратаром,	 першым	 сакратаром	
Рэчыцкага	 гаркама	 КПБ,	 дырэктарам	 па	 маркетынгу		
і	 знешнеэканамічных	 сувязях	 арэнднага	 вытворчага		
дрэваапрацоўчага	 аб’яднання	 «Рэчыцадрэў»,	 віцэ-прэ-	
зідэнтам	 СП	 «Дрэўпрамінвест»,	 дырэктарам	 ААТ	 «Рэ-	
чыцкі	метызны	завод».

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 медалём	 «За	 працоўныя	
заслугі»,	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Бела-
русь,	 Міністэрства	 прамысловасці	 Рэспублікі	 Беларусь,	
Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 Еўразійскага	 эканамічнага	
супольніцтва,	 ордэнам	 прападобнага	 Сергія	 Раданеж-
скага	 III	 ступені,	 ордэнам	 свяціцеля	Кірылы	Тураўскага	
II	ступені.	Удастоены	звання	«Ганаровы	грамадзянін	Рэ-
чыцкага	раёна».

вАЛЯвАЧ
Зыгмунд Антонавіч 

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы 

Уручская выбарчая акруга № 109

Нарадзіўся	 13	мая	 1953	 года	 ў	 вёсцы	Высокая	Ліпа	
Нясвіжскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Cкончыў	 Мінскае	 вышэйшае	 інжынернае	 зенітнае	
ракетнае	 вучылішча	 супрацьпаветранай	 абароны,	 ва-
енны	 інжынер	 па	 радыётэхніцы;	 Беларускі	 дзяржаўны	
ўніверсітэт	 імя	У.І.Леніна,	палітолаг.	Палкоўнік	у	адстаў-
цы.	Кандыдат	тэхнічных	навук,	дацэнт.

Праходзіў	 ваенную	 службу	 на	 пасадах	 намесніка	
камандзіра	батарэі	 і	зенітнага	ракетнага	дывізіёна,	кур-
савога	 афіцэра	 факультэта,	 малодшага	 і	 старшага	 на-
вуковага	 супрацоўніка,	 намесніка	 начальніка	 навукова-
даследчага	 аддзела	 Мінскага	 вышэйшага	 інжынернага	
зенітнага	ракетнага	 вучылішча	 супрацьпаветранай	 аба-	
роны,	 начальніка	 навукова-даследчага	 аддзела,	 намес-	
ніка	начальніка	Ваеннай	акадэміі	Рэспублікі	Беларусь	па	
навуковай	 рабоце.	 Займаў	 пасаду	 начальніка	 навукова-
даследчай	лабараторыі	УА	«Ваенная	акадэмія	Рэспублікі	
Беларусь».

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	Дагавора	аб	калектыўнай	бяспецы	па	пытан-
нях	абароны	і	бяспекі.

Узнагароджаны	медалём	 «За	 бездакорную	 службу»		
I,	II,	III	cтупеняў.
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вОЛКАЎ
Міхаіл Міхайлавіч 

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Горацкая выбарчая акруга № 82

Нарадзіўся	23	верасня	1963	года	ў	вёсцы	Гарбачэва	
Расонскага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
вучоны-аграном.	 Кандыдат	 сельскагаспадарчых	 навук,	
дацэнт.

Працаваў	галоўным	аграномам,	намеснікам	старшы-	
ні	калгаса	«Іскра»	і	калгаса	імя	Ф.Энгельса	Шумілінскага	
раёна	 Віцебскай	 вобласці,	 інжынерам	 доследнай	 стан-	
цыі,	 вучэбнай	 лабараторыі,	 загадчыкам	 лабараторыі,	
асістэнтам,	 старшым	 выкладчыкам,	 дацэнтам,	 загад-
чыкам	 кафедры	 захоўвання	 і	 перапрацоўкі	 прадукцыі	
раслінаводства,	 дэканам	 агранамічнага	 факультэта		
УА	 «Беларуская	 дзяржаўная	 сельскагаспадарчая	 ака-	
дэмія».

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Парламенцкай	кан-
ферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.

вЕРАС
валянціна Ігнацьеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы

Лунінецкая выбарчая акруга № 13

Нарадзілася	 2	 студзеня	 1959	 года	 ў	 вёсцы	 Вялікія	
Чучавічы	Лунінецкага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	выкладчык	хіміі	і	біялогіі.

Працавала	 загадчыкам	 фельчарска-акушэрскага	
пункта	Лунінецкай	 раённай	 бальніцы	Брэсцкай	 воблас-	
ці,	 старшай	 медсястрой,	 загадчыкам	 дзіцячага	 сада,	
настаўнікам,	 намеснікам	 дырэктара,	 дырэктарам	 сярэд-
няй	школы,	 начальнікам	 аддзела	 адукацыі	Лунінецкага	
райвыканкама.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Парламенцкай	асамблеі	Арганізацыі	па	бяспе-
цы	і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.	

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 адукацыі	
Рэспублікі	Беларусь.	Лаўрэат	прэміі	Лунінецкага	райвы-
канкама	«Чалавек	года	–	2010».

ГАЙДУКЕвІЧ
валерый Уладзіміравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы (з 2013)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі  
па нацыянальнай бяспецы (2012 — 2013)

Пухавіцкая выбарчая акруга № 65

Нарадзіўся	19	студзеня	1953	года	ў	пасёлку	Бягомль	
Докшыцкага	раёна	Віцебскай	вобласці.	

Скончыў	Разанскае	вышэйшае	паветрана-дэсантнае	
каманднае	вучылішча,	Ваенную	акадэмію	імя	М.В.Фрунзэ,	
Ваенную	 акадэмію	 Генеральнага	 штаба	 Узброеных	 Сіл	
Расійскай	Федэрацыі,	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэн-	
це	Рэспублікі	Беларусь.	Генерал-маёр	запасу.	

Праходзіў	 ваенную	 службу	 ў	 якасці	 камандзіра	
ўзвода,	намесніка	камандзіра,	камандзіра	роты,	намесні-	
ка	 камандзіра,	 камандзіра	 батальёна,	 намесніка	 ка-
мандзіра,	 камандзіра	 палка,	 намесніка	 камандзіра	 ды-	
візіі,	 вайсковай	 часці	 №	 89417,	 5-й	 асобнай	 брыгады		
спецыяльнага	 прызначэння,	 намесніка	 камандзіра		
65-га	 армейскага	 корпуса.	 Займаў	 пасаду	 намесніка	
Міністра	 ўнутраных	 спраў	 –	 камандуючага	 ўнутранымі	
войскамі	 Міністэрства	 ўнутраных	 спраў	 Рэспублікі		
Беларусь.	Прымаў	удзел	у	баявых	аперацыях	на	тэрыто-	
рыі	Дэмакратычнай	Рэспублікі	Афганістан.

Старшыня	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	
Беларусі	і	Расіі	па	бяспецы,	абароне	і	барацьбе	са	злачын-
насцю,	 старшыня	 Каардынацыйнага	 савета	 старшынь	
камітэтаў	 (камісій)	 па	 абароне	 і	 бяспецы	 парламентаў	
дзяржаў	 –	 членаў	 АДКБ	 пры	 Савеце	 Парламенцкай	
Асамблеі	Арганізацыі	Дагавора	аб	калектыўнай	бяспецы.

Узнагароджаны	ордэнамі	Чырвонай	Зоркі,	«За	служ-
бу	Радзіме»	II	і	III	ступеняў,	дваццаццю	медалямі,	Ганаро-
вай	граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

вОЛКАЎ
Міхаіл Мікалаевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы

Віцебская-Чкалаўская выбарчая акруга № 18

Нарадзіўся	 26	 студзеня	 1955	 года	 ў	 горадзе	 Оршы	
Віцебскай	вобласці.

Скончыў	Віцебскі	 дзяржаўны	педагагічны	 інстытут	
імя	С.М.Кірава,	настаўнік	матэматыкі	і	фізікі.

Працаваў	 настаўнікам	 матэматыкі	 і	 фізікі	 ў	 Вы-	
сокаўскай	 сярэдняй	школе	Аршанскага	 раёна	Віцебскай	
вобласці,	настаўнікам	матэматыкі	УА	«Дзяржаўная	агуль-
наадукацыйная	сярэдняя	школа	№	37	города	Віцебска»,	
ДУА	«Гімназія	№	8	горада	Віцебска».

Член	дэлегацыі	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Парла-
менцкай	асамблеяй	Савета	Еўропы.

Узнагароджаны	 ордэнам	 Францыска	 Скарыны,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 двума	
дыпломамі	 I	 ступені	 Акадэміі	 педагагічных	 навук	 СССР.	
Удастоены	 ганаровага	 звання	 «Заслужаны	 работнік	
адукацыі	Рэспублікі	Беларусь».
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ГУМІНСКІ
віктар Аляксандравіч

Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу  
Рэспублiкi Беларусь

Барысаўская сельская выбарчая акруга № 63

Нарадзіўся	 3	 жніўня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Свадбічы	
Бярозаўскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.	

Скончыў	 Новасібірскае	 вышэйшае	 ваенна-палітыч-	
нае	 агульнавайсковае	 вучылішча,	 афіцэр-палітработнік	
з	 вышэйшай	 адукацыяй;	 Ваенна-палітычную	 акадэмію	
імя	 К.Готвальда	 (ЧССР)	 па	 вышэйшай	 ваенна-палітыч-
най	 спецыяльнасці;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэн-
це	 Рэспублікі	 Беларусь,	 менеджар-эканаміст.	 Палкоўнік		
запасу.

Праходзіў	 ваенную	 службу	 на	 пасадах	 намесніка	
камандзіра	 роты,	 батальёна,	 палка	 па	 палітычнай	 част-
цы,	намесніка	начальніка	палітаддзела	танкавай	дывізіі,	
намесніка	камандзіра	танкавай	дывізіі,	начальніка	аддзе-
ла	 7-й	 танкавай	 арміі,	 начальніка	 аддзела	 65-га	 армей-	
скага	 корпуса,	 намесніка	 камандзіра	 па	 выхаваўчай	 ра-
боце	65-га	армейскага	корпуса	Узброеных	Сіл	Рэспублікі	
Беларусь.	

Выбіраўся	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 другога,	 трэцяга	 і		
чацвёртага	 скліканняў,	 быў	 членам,	 намеснікам	 стар-	
шыні,	 старшынёй	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 нацыянальнай	
бяспецы,	 Намеснікам	 Старшыні	 Палаты	 прадстаўнікоў	
Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 чацвёртага	
склікання.	

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	
і	 Расіі	 па	 бюджэце	 і	 фінансах,	 кіраўнік	 дэлегацый	 На-
цыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 Парламенц-
кай	 асамблеі	 Арганізацыі	 па	 бяспецы	 і	 супрацоўніцтве		
ў	 Еўропе,	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	Міжпарламенц-	
кай	 Асамблеяй	 Асацыяцыі	 дзяржаў	 Паўднёва-Усходняй	
Азіі.	

Узнагароджаны	ордэнамі	Айчыны	III	ступені,	Паша-
ны,	медалямі	СССР,	ЧССР	і	Рэспублікі	Беларусь,	Ганаровай	
граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

ГРЫЦКЕвІЧ
Генадзь Паўлавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце (з 2013)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце (2012 – 2013)

Віцебская-Горкаўская выбарчая акруга № 17

Нарадзіўся	 22	 красавіка	 1954	 года	 ў	 вёсцы	 Полу-	
азер’е	Бешанковіцкага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	Беларускі	 інстытут	 інжынераў	чыгуначна-	
га	транспарту,	інжынер-будаўнік.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 інжыне-	
рам,	 начальнікам	 вытворча-тэхнічнага	 аддзела,	 галоў-	
ным	 інжынерам	 рамонтна-будаўнічага	 ўпраўлення	
Віцебскага	гарадскога	вытворчага	аб’яднання	жыллёва-
камунальнай	 гаспадаркі,	 галоўным	 інжынерам	 жыллё-	
вага	рамонтна-эксплуатацыйнага	трэста	Кастрычніцкага	
раёна	горада	Віцебска,	намеснікам	дырэктара	гарадско-
га	 вытворчага	 аб’яднання	жыллёва-камунальнай	 гаспа-	
даркі,	начальнікам	упраўлення	па	ўліку	 і	размеркаванні	
жылой	плошчы,	намеснікам	старшыні	Віцебскага	гарвы-
канкама.	Займаў	пасаду	старшыні	Віцебскага	гарадскога	
Савета	дэпутатаў.

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 На-
цыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 чацвёртага	
склікання,	быў	намеснікам	старшыні	Пастаяннай	камісіі	
па	 дзяржаўным	 будаўніцтве,	 мясцовым	 самакіраванні	 і	
рэгламенце.	

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі		
і	Расіі	па	заканадаўстве	і	Рэгламенце.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	ганаровымі	 граматамі	Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Бела-	
русі	і	Расіі,	юбілейнымі	медалямі.

ГУШЧА
валерый Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры,  
сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Лідская выбарчая акруга № 54

Нарадзіўся	16	кастрычніка	1956	года	ў	гарадскім	па-
сёлку	Іўе	Гродзенскай	вобласці.	

Скончыў	 Гродзенскі	 дзяржаўны	медыцынскі	 інсты-	
тут	па	спецыяльнасці	«Лячэбная	справа».

Працаваў	урачом-хірургам	Лідскай	цэнтральнай	ра-
ённай	 бальніцы,	 загадчыкам	 хірургічнага	 аддзялення	
Лідскага	 тэрытарыяльнага	 медыцынскага	 аб’яднання,	
УАЗ	 «Лідская	 цэнтральная	 раённая	 бальніца»	 Гродзен-
скай	вобласці.	

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
канферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

ГУЙвІК
Наталля васільеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве

Полацкая гарадская выбарчая акруга № 28

Нарадзілася	1	кастрычніка	1962	года	ў	горадзе	Кіра-	
ве	(РСФСР).	

Скончыла	Усесаюзны	юрыдычны	завочны	інстытут,	
юрыст.	

Працавала	 старшым	 юрысконсультам	 аддзела	 ра-	
бочага	 забеспячэння	 Полацкага	 вытворчага	 лесана-	
рыхтоўчага	 аб’яднання	 Віцебскай	 вобласці,	 юрыскон-
сультам	 вайсковай	 часці	 №	 15847,	 юрысконсультам		
Полацкага	вытворчага	лесанарыхтоўчага	аб’яднання	кан-
цэрна	 «Беллеспаперапрам»,	 суддзёй	 суда	 горада	 Полац-	
ка,	суда	Полацкага	раёна	і	горада	Полацка.	Займала	паса-
ду	старшыні	Полацкага	гарадскога	Савета	дэпутатаў.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	прававых	пытаннях.

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-	
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 і	 ГА	 «Беларускі	
рэспубліканскі	 саюз	 юрыстаў»,	 юбілейным	 медалём	
«70	 год	 вызвалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-
фашысцкіх	захопнікаў».
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ДАРАГАКУПЕЦ
Юрый Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве

Днепра-Бугская выбарчая акруга № 10

Нарадзіўся	 6	 студзеня	 1962	 года	 ў	 горадзе	 Іванаве	
Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Брэсцкі	 політэхнічны	 інстытут,	 інжынер-
механік;	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	
Беларусь,	спецыяліст	у	галіне	дзяржаўнага	кіравання.

Служыў	 у	 радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	 слесарам,	
майстрам,	галоўным	інжынерам,	тэхнічным	дырэктарам	
ААТ	 «Мекасан»,	 дырэктарам	 прадпрыемства	 жыллёва-
камунальнай	 гаспадаркі	 горада	 Іванава	 Брэсцкай	
вобласці.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Савета	Еўропы.

Узнагароджаны	 Ганаровай	 граматай	 Нацыяналь-	
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	 медалём	
«70	 год	 вызвалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-
фашысцкіх	захопнікаў».

ДАБРЫНІНА
Людміла Анатольеўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах

Аршанская гарадская выбарчая акруга № 26

Нарадзілася	20	лістапада	1961	года	ў	пасёлку	Леніна	
Горацкага	раёна	Магілёўскай	вобласці.	

Скончыла	 Беларускую	 сельскагаспадарчую	 акадэ-	
мію,	 эканаміст	 па	 бухгалтарскім	 уліку;	 Акадэмію	 кіра-	
вання	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь,	спецыяліст	у	
галіне	дзяржаўнага	кіравання.

Працавала	 эканамістам	 па	 працы	 калгаса	 «Новы	
свет»	 Расонскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці,	 намеснікам	
старшыні	 –	 начальнікам	 аддзела	 планавання	 і	 між-
галіновых	 сувязей	 Расонскага	 раённага	 аграпрамыс-
ловага	 аб’яднання,	 намеснікам	 начальніка	 ўпраўлення,	
начальнікам	 аддзела	 эканомікі	 Расонскага	 раённага	
ўпраўлення	 сельскай	 гаспадаркі	 і	 харчавання,	 загадчы-
кам	 аддзела	 эканомікі,	 рыначных	 адносін	 і	 прыватыза-
цыі	 Расонскага	 райвыканкама,	 галоўным	 эканамістам,	
намеснікам	 генеральнага	 дырэктара,	 генеральным	 ды-	
рэктарам	 ААТ	 «Оршабудматэрыялы»,	 намеснікам	
старшыні	 Аршанскага	 гарвыканкама.	 Займала	 пасаду	
старшыні	Аршанскага	гарадскога	Савета	дэпутатаў.

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Міжпарламенцкай	 Асамб-	
леі	дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	Дзяр-	
жаў	па	эканоміцы	і	фінансах.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.

ДЗЕвЯТОЎСКІ
вадзім Анатольевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя,  
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Наваполацкая выбарчая акруга № 25

Нарадзіўся	20	сакавіка	1977	года	ў	горадзе	Навапо-
лацку	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	Полацкі	дзяржаўны	ўніверсітэт,	юрыст.
Прызёр	Алімпійскіх	гульняў.
Працаваў	 інструктарам	па	спорце	ў	вайсковай	часці	

Міністэрства	 ўнутраных	 спраў	 Рэспублікі	 Беларусь.	 На	
грамадскіх	пачатках	займае	пасаду	старшыні	Наваполац-
кай	гарадской	арганізацыі	РГА	«Белая	Русь».	

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	культуры,	інфармацыі,	турызме	і	спорце.

З’яўляецца	 старшынёй	 Беларускай	 федэрацыі	 лёг-
кай	атлетыкі.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.	Удастоены	званняў	«Заслужаны	майстар	спор-
ту	Рэспублікі	Беларусь»,	«Ганаровы	жыхар	Наваполацка»,	
«Чалавек	года	Віцебшчыны	–	2009».

ДАНІЛЕвІЧ
Таіса Іванаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы

Салігорская сельская выбарчая акруга № 69

Нарадзілася	 13	 мая	 1958	 года	 ў	 вёсцы	 Вусце	
Дзятлаўскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыла	 Мінскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	
імя	 А.М.Горкага,	 настаўнік	 гісторыі;	 Акадэмію	 кіраван-
ня	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 эканаміст-ме-
неджар.

Працавала	 настаўнікам	 Чаланецкай	 пачатковай		
школы	 Салігорскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці,	 на-	
стаўнікам,	 арганізатарам	 пазакласнай	 і	 пазашколь-
най	 работы,	 намеснікам	 дырэктара	 па	 выхаваўчай	
рабоце	 сярэдняй	 школы	 №	 1	 горада	 Салігорска,	 за-
гадчыкам	 аддзела	 арганізацыйна-кадравай	 работы,	 за-
гадчыкам	аддзела	адукацыі	Салігорскага	гарвыканкама,	
старшынёй	 Салігорскага	 гарадскога	 Савета	 дэпутатаў,	
начальнікам	 упраўлення	 адукацыі	 Мінскага	 аблвыкан-	
кама.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
канферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Мае	 дзве	 падзякі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	
Узнагароджана	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	 Гана-	
ровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Бела-
русь,	 нагрудным	 знакам	 «Выдатнік	 адукацыі».	 Удастое-
на	 ганаровага	 звання	 «Заслужаны	 работнік	 адукацыі	
Рэспублікі	Беларусь».
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ЕРМАНТОвІЧ
Леанід Аляксеевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека,  
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі

Дзятлаўская выбарчая акруга № 55

Нарадзіўся	17	лютага	1956	года	ў	вёсцы	Красноўцы	
Лідскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	Гродзенскі	дзяржаўны	ўніверсітэт	імя	Янкі	
Купалы,	 настаўнік	 гісторыі	 і	 грамадазнаўства;	 Мінскую	
вышэйшую	партыйную	школу,	 спецыяліст	у	 галіне	пар-
тыйнага	і	савецкага	будаўніцтва.

Працоўную	дзейнасць	пачаў	выхавальнікам	у	інтэр-	
наце.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 выха-	
вальнікам	 групы	 прадоўжанага	 дня	 Красноўскай	 ся-
рэдняй	 школы	 Лідскага	 раёна,	 загадчыкам	 аддзе-
ла	 камсамольскіх	 арганізацый	 Лідскага	 райкама	
ЛКСМБ	 Гродзенскай	 вобласці,	 інструктарам,	 загад-
чыкам	 сектара	 па	 рабоце	 камсамольскіх	 арганізацый	
прафтэхадукацыі	 Гродзенскага	 абкама	 ЛКСМБ,	 першым	
сакратаром	 Дзятлаўскага	 райкама	 ЛКСМБ,	 загадчыкам	
арганізацыйнага	 аддзела,	 другім	 сакратаром	 Дзятлаў-
скага	 райкама	 КПБ	 Гродзенскай	 вобласці,	 намеснікам	
старшыні	 па	 пытаннях	 ліквідацыі	 наступстваў	 аварыі	
на	 Чарнобыльскай	 АЭС	 і	 надзвычайных	 сітуацый,	 на-
чальнікам	 упраўлення	 па	 працы	 і	 сацыяльнай	 абароне		
насельніцтва	 Дзятлаўскага	 райвыканкама,	 стар-
шынёй	 Дзятлаўскага	 раённага	 Савета	 дэпутатаў	
Гродзенскай	 вобласці,	 намеснікам	 стар-	
шыні	 Дзятлаўскага	 райвыканкама	 па	 інфармаванні	
насельніцтва,	сувязях	з	грамадскасцю	і	сацыяльных	пра-
блемах,	 начальнікам	 упраўлення	 арганізацыйна-кадра-	
вай	работы	Гродзенскага	аблвыканкама.

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	 Дагавора	 аб	 калектыўнай	 бяспецы	 па	
палітычных	пытаннях	і	міжнародным	супрацоўніцтве.	

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.

ДЗЕДУШКІН
Уладзімір Міхайлавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах

Аршанская-Дняпроўская выбарчая акруга № 27

Нарадзіўся	 5	 студзеня	 1954	 года	 ў	 вёсцы	 Бахань	
Слаўгарадскага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
вучоны-аграном;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь,	 спецыяліст	 у	 галіне	 дзяржаўнага	
кіравання.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 інжыне-	
рам-гідратэхнікам,	 кіраўніком	 аддзялення	 саўгаса	 «Ка-	
маровічы»	 Петрыкаўскага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці,	
галоўным	 аграномам	 калгаса	 «Савецкая	 Беларусь»,	
галоўным	 аграномам,	 намеснікам	 старшыні	 –	 на-	
чальнікам	 аддзела	 па	 вытворчасці	 і	 перапрацоўцы	
прадукцыі	 раслінаводства	 РАПА	 Слаўгарадскага	 раё-
на	 Магілёўскай	 вобласці,	 дырэктарам	 племсаўгаса	
«Жалезінскі»,	 старшынёй	 калгасаў	 «Зарэчанскі»,	 «Зара»	
Слаўгарадскага	 раёна	 Магілёўскай	 вобласці,	 першым	
намеснікам	 старшыні	 –	 начальнікам	 упраўлення	 сель-
скай	 гаспадаркі	 і	 харчавання,	 старшынёй	 Аршанскага	
райвыканкама.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	інфармацыйнай	палітыцы.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	 Ганаровай	
граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.	Уда-
стоены	звання	«Чалавек	года	Віцебшчыны».

ЖМАЙЛІК
валерый Аляксеевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах

Гомельская-Сельмашаўская выбарчая акруга № 32

Нарадзіўся	 23	 студзеня	 1951	 года	 ў	 вёсцы	 Севашкі	
Ваўкавыскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	Беларускі	 інстытут	 інжынераў	чыгуначна-
га	транспарту	па	спецыяльнасці	«Цеплавозы	і	цеплавоз-
ная	 гаспадарка»,	 інжынер-механік.	Кандыдат	 тэхнічных		
навук.

Працоўную	дзейнасць	пачаў	начальнікам	канструк-
тарскага	бюро.	Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	
майстрам,	 механікам,	 намеснікам	 начальніка	 цэха,	 ды-
рэктарам	 вытворчасці	 самаходных	 камбайнаў,	 дырэкта-
рам	завода	самаходных	камбайнаў	завода	«Гомсельмаш».	
Займаў	 пасаду	 генеральнага	 дырэктара	 ВА	 «Гомсель-
маш»	 –	 дырэктара	 РУП	 «Гомельскі	 завод	 сельскагаспа-
дарчага	машынабудавання	«Гомсельмаш».

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	эканамічнай	палітыцы.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	медалём	«За	працоўную	доблесць»,	 ордэнам		
Айчыны	 II	 і	 III	 ступеняў,	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыя-
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 прамысловасці	 Рэс-	
публікі	 Беларусь.	 З’яўляецца	 заслужаным	 работнікам	
вытворчага	 аб’яднання	 «Гомсельмаш».	 Удастоены	 га-
наровага	 звання	 «Заслужаны	 работнік	 прамысловасці	
Рэспублікі	 Беларусь»	 і	 звання	 «Ганаровы	 грамадзянін		
Гомельскай	 вобласці».	 Лаўрэат	 Дзяржаўнай	 прэміі	 Рэс-	
публікі	Беларусь.

ДУДКІН
Сяргей веніамінавіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Аўтазаводская выбарчая акруга № 92

Нарадзіўся	4	верасня	1962	года	ў	пасёлку	Смілавічы	
Чэрвеньскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Міжнародны	 інстытут	 працоўных	 і	 са-
цыяльных	 адносін	 па	 спецыяльнасці	 «Правазнаўства»,	
юрыст.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 токарам	 рамнага	 цэха	
Мінскага	аўтамабільнага	завода.	Служыў	у	радах	Узброе-
ных	Сіл.	Працаваў	фармоўшчыкам	машыннай	фармоўкі,	
старшынёй	 прафкама	 сталеліцейнага	 цэха	 №	 2,	 стар-
шынёй	 заводскага	 камітэта	 прафсаюза	 ліцейнага	 за-
вода	 першаснай	 прафсаюзнай	 арганізацыі	 ААТ	 «Мінскі	
аўтамабільны	завод».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 у	 парламенцкай	 структуры	 Цэнтральна-	
еўрапейскай	ініцыятывы.

Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-	
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 прамыс-	
ловасці	Рэспублікі	Беларусь.
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ЗАЗУЛЯ
Аляксандр Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце (з 2013)

Старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце (2012 – 2013)

Кобрынская выбарчая акруга № 12

Нарадзіўся	 9	 ліпеня	 1965	 года	 ў	 вёсцы	 Гайкоўка		
Кобрынскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	 юрыст;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь,	 спецыяліст	 у	 галіне	 дзяржаўнага	
кіравання.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працоўную	 дзей-
насць	 пачаў	 электрамеханікам	 Брэсцкай	 дыстанцыі	
сігналізацыі	 і	 сувязі	 Беларускай	 чыгункі.	 Працаваў	 сле-
сарам	 на	 Кобрынскай	 прадзільна-ткацкай	 фабрыцы,	
інструктарам,	другім	і	першым	сакратаром	Кобрынскага	
гаркама	 ЛКСМБ,	 інспектарам	 па	 справах	 моладзі,	 юры-
стам	Кобрынскага	гарвыканкама	Брэсцкай	вобласці,	вя-
дучым	юрысконсультам	ЗАТ	«Канцэрн	«Факторыя»,	ды-
рэктарам	ЗАТ	«Аптымалсэрвіс»	у	горадзе	Кобрыне.

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 На-
цыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 чацвёртага	
склікання,	быў	намеснікам	старшыні	Пастаяннай	камісіі	
па	 дзяржаўным	 будаўніцтве,	 мясцовым	 самакіраванні	 і	
рэгламенце.

Старшыня	 Кобрынскага	 раённага	 выканаўчага	
камітэта	Брэсцкай	вобласці.

Узнагароджаны	медалямі	«За	баявыя	заслугі»,	«Воі-
ну-інтэрнацыяналісту	ад	удзячнага	афганскага	народа»,	
Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь.

ЖУРАЎСКАЯ
валянціна Іосіфаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце

Матусевіцкая выбарчая акруга № 103

Нарадзілася	7	жніўня	1959	года	ў	горадзе	Шахцёрску	
Данецкай	вобласці	(УССР).

Скончыла	 Мінскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	
імя	А.М.Горкага	па	спецыяльнасці	«Педагогіка	і	методыка	
выхаваўчай	работы».

Працоўную	 дзейнасць	 пачала	 кантралёрам	 аддзе-
ла	 тэхнічнага	 кантролю	 Мінскай	 скургалантарэйнай	
фабрыкі	 імя	 В.У.Куйбышава.	 Працавала	 майстрам	 вы-
творчага	 навучання,	 інжынерам,	 старшым	 майстрам,	
намеснікам	 дырэктара	 па	 вучэбна-выхаваўчай	 рабоце	
вышэйшага	 прафесійна-тэхнічнага	 вучылішча	 лёгкай	
прамысловасці	№	43	 горада	Мінска,	 дырэктарам	 сярэд-
няй	 школы	№	 38	 горада	 Мінска,	 дырэктарам	 УА	 «Мін-	
скі	 дзяржаўны	 прафесійна-тэхнічны	 каледж	 лёгкай	
прамысловасці».

З’яўлялася	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
была	 членам	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 прамысловасці,	
паліўна-энергетычным	 комплексе,	 транспарце,	 сувязі	 і	
прадпрымальніцтве.

Старшыня	 Пастаяннай	 камісіі	 Міжпарламенцкай	
Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	Незалежных	
Дзяржаў	па	вывучэнні	вопыту	дзяржаўнага	будаўніцтва	
і	мясцовага	самакіравання.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджана	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь,	 нагрудным	 знакам	 «Выдатнік	
адукацыі».	

ІвАНЧАНКА
Мікалай Міхайлавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Стаўбцоўская выбарчая акруга № 70

Нарадзіўся	 13	 красавіка	 1947	 года	 ў	 вёсцы	 Алек-	
сандрыя	Шклоўскага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыў	 Магілёўскі	 машынабудаўнічы	 інстытут,	
інжынер-механік;	 Ленінградскі	 інжынерна-эканамічны	
інстытут	 імя	 П.Тальяці,	 арганізатар	 прамысловай	 вы-	
творчасці.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 інжынерам	 аддзела	
галоўнага	 тэхнолага	 Гомельскага	 завода	 металакан-
струкцый	 «Прамень».	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	
Працаваў	 інжынерам-тэхнолагам,	 старшым	 інжынерам,	
начальнікам	 зварачнай	 лабараторыі,	 намеснікам	 на-
чальніка	 аддзела,	 намеснікам	 галоўнага	 інжынера	 Го-
мельскага	радыёзавода,	намеснікам	галоўнага	тэхнолага,	
намеснікам	 галоўнага	 інжынера,	 галоўным	 інжынерам	
Магілёўскага	ВА	 «Стромаўталінія»,	 загадчыкам	 аддзела,	
першым	 намеснікам	 старшыні	 Магілёўскага	 гарвыкан-
кама,	 генеральным	 дырэктарам	 выканаўчай	 дырэкцыі		
ААТ	 «ІСБС»,	 старшынёй	 сходу	 заснавальнiкаў	 –	 прэзі-
дэнтам	 вытворча-камерцыйнай	фірмы	 «Адоніс»	 у	 гора-
дзе	 Магілёве,	 віцэ-прэзідэнтам	 Магілёўскай	 асацыяцыі	
прамыслоўцаў	 і	 прадпрымальнікаў,	 генеральным	 ды-
рэктарам	 ЗАТ	 «Магілёўская	 прамысловая	 кампанія»,	 ге-	
неральным	 дырэктарам	 Беларускага	 канцэрна	 па	 матэ-	
рыяльных	рэсурсах	«Белрэсурсы»,	Намеснікам	Кіраўніка	
Адміністрацыі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь,	 памоч-	
нікам	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь	 –	 галоўным	 ін-	
спектарам	па	Мінскай	вобласці.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	 аграрнай	 палітыцы,	 прыродных	 рэсурсах	 і	 экалогіі,	
кіраўнік	 дэпутацкай	 групы	 «Ініцыятыва»,	 рабочай	 гру-	
пы	Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 супра-	
цоўніцтве	з	Парламентам	Эстонскай	Рэспублікі.

Старшыня	 Беларускай	 федэрацыі	 сучаснага	 пяці-
бор'я.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.

ЖЫЛІНСКІ
Марат Генадзьевіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы (з 2014)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі,  
культуры і навуцы (2012 – 2014)

Каліноўская выбарчая акруга № 108

Нарадзіўся	 23	 сакавіка	 1976	 года	 ў	 вёсцы	 Ухвала	
Крупскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 педагагічны	 ўні-
версітэт	 імя	 Максіма	 Танка,	 настаўнік	 гісторыі	 і	 сацы-
яльна-палітычных	 дысцыплін.	 Кандыдат	 гістарычных	
навук,	дацэнт.

Працаваў	 настаўнікам	 сярэдняй	 школы	 Заводскага	
раёна	горада	Мінска,	асістэнтам,	выкладчыкам,	старшым	
выкладчыкам,	 дацэнтам	 кафедры	 айчыннай	 і	 сусвет-
най	гісторыі,	намеснікам	дэкана	па	вучэбнай	рабоце	фа-
культэта	 народнай	 культуры	 Беларускага	 дзяржаўнага	
педагагічнага	 ўніверсітэта	 імя	 Максіма	 Танка,	 вучоным	
сакратаром,	намеснікам	дырэктара	па	навуковай	рабоце	
ДНУ	«Інстытут	гісторыі	НАН	Беларусі».

Рэктар	Акадэміі	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублі-
кі	Беларусь.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	культуры,	інфармацыі,	турызме	і	спорце.

Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыя-
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Мінскага	 гарад-
скога	 выканаўчага	 камітэта,	 Міністэрства	 адукацыі	 і	
Міністэрства	культуры	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	
медалямі.	 Лаўрэат	 спецыяльнага	 фонду	 Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь	па	падтрымцы	таленавітай	моладзі.
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КАНАНЧУК
Таццяна Пятроўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Быхаўская выбарчая акруга № 81

Нарадзілася	 2	 верасня	 1966	 года	 ў	 вёсцы	 Ходарава	
Слаўгарадскага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыла	 Магілёўскі	 педагагічны	 інстытут	 імя	
А.А.Куляшова,	настаўнік	матэматыкі.

Працавала	 настаўнікам	 матэматыкі	 Аляксандраў-
скай	і	Целяшоўскай	васьмігадовых	школ	Слаўгарадскага	
раёна	 Магілёўскай	 вобласці,	 намеснікам	 дырэктара	 па	
вучэбна-выхаваўчай	рабоце	сярэдняй	школы	№	1,	дырэк-
тарам	сярэдняй	школы	№	2	горада	Слаўгарада,	старшы-
нёй	Слаўгарадскага	раённага	Савета	дэпутатаў.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Паўночным	саве-
там.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

КАвАЛЕвІЧ
Леанід Мікалаевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве

Івацэвіцкая выбарчая акруга № 11

Нарадзіўся	 14	 сакавіка	 1958	 года	 ў	 сяле	 Нова-Мі-	
калаеўка	 Сафіеўскага	 раёна	 Днепрапятроўскай	 вобласці	
(УССР).

Скончыў	 Беларускі	 інстытут	 народнай	 гаспадаркі	
імя	В.У.Куйбышава	па	спецыяльнасці	«Эканоміка	і	плана-
ванне	матэрыяльна-тэхнічнага	забеспячэння»;	Акадэмію	
кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	
спецыяльнасці	«Дзяржаўнае	і	мясцовае	кіраванне».

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 рамшчыкам	 леса-	
пільнага	цэха.	Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	
тэрмаапрацоўшчыкам	 цэха	 ДСП,	 сакратаром	 камітэта	
камсамола,	інструктарам	арганізацыйнага	аддзела,	сакра-
таром	 парткама	 вытворчага	 аб’яднання	 «Івацэвічдрэў»,	
загадчыкам	 прамыслова-транспартнага	 аддзела	 Івацэ-	
віцкага	райкама	КПБ,	дырэктарам,	генеральным	дырэк-
тарам	 ДУВП	 «Івацэвіцкая	 жыллёва-камунальная	 гаспа-
дарка».

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
быў	 членам	Пастаяннай	 камісіі	 па	жыллёвай	 палітыцы,	
будаўніцтве,	гандлі	і	прыватызацыі.

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	бюджэце	і	фінансах.

Мае	 Падзячнае	 пісьмо	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь.	 Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыя-
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	
Рэспублікі	 Беларусь,	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
двума	юбілейнымі	медалямі,	знакам	«Ганаровы	работнік	
жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі»,	 медалём	 свяціцеля	
Кірылы	Тураўскага.	Двойчы	ўдастоены	ганаровага	зван-
ня	«Чалавек	года»	Брэсцкай	вобласці.

КАНОПЛІЧ
Сяргей Міхайлавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Палеская выбарчая акруга № 43

Нарадзіўся	28	сакавіка	1957	года	ў	вёсцы	Дзярбінкі	
Мазырскага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
вучоны-аграном;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь,	 спецыяліст	 у	 галіне	 дзяржаўнага	
кіравання.

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	брыгадзі-	
рам,	галоўным	аграномам,	намеснікам	старшыні,	вызвале-
ным	сакратаром	парткама,	старшынёй	калгаса	«Рэвалю-	
цыя»	 Ельскага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці,	 начальнікам	
упраўлення	сельскай	гаспадаркі	і	харчавання,	старшынёй	
Ельскага	райвыканкама.

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
быў	старшынёй	Пастаяннай	камісіі	па	праблемах	чарно-
быльскай	катастрофы,	экалогіі	і	прыродакарыстанні.	

Кіраўнік	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	
Беларусь	у	Міжпарламенцкай	асамблеі	праваслаўя.

Узнагароджаны	медалём	«За	працоўныя	заслугі»,	Га-
наровай	граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бела-
русь.

КАЛТУНОЎ
Мікалай Анісімавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы

Асіповіцкая выбарчая акруга № 89

Нарадзіўся	15	сакавіка	1961	года	ў	вёсцы	Халмы	Го-
рацкага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
інжынер-механік.

Працаваў	галоўным	інжынерам	саўгаса	«Забалоцце»	
Мсціслаўскага	раёна	Магілёўскай	вобласці,	Мсціслаўскага	
раённага	вытворчага	аб’яднання	па	вытворча-тэхнічным	
забеспячэнні	 сельскай	 гаспадаркі	 «Райсельгастэхніка»,	
старшынёй	 калгаса	 «Камуніст»	 Мсціслаўскага	 раёна	
Магілёўскай	 вобласці,	 дырэктарам	 ААТ	 «Горацкі	 завод	
напояў»,	 намеснікам	дырэктара	 па	 эканамічных	пытан-
нях,	 дырэктарам,	 старшынёй	 савета	 дырэктараў	 сумес-
нага	 беларуска-брытанскага	 прадпрыемства	 ААТ	 «Дах»	
горада	Асіповічы	Магілёўскай	вобласці.

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Парламенцкай	кан-
ферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Узнагароджаны	 юбілейным	 медалём	 «70	 год	 вы-
звалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».
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КОКАШ
валерый Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па правах чалавека,  
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі

Смаргонская выбарчая акруга № 59

Нарадзіўся	 7	 лістапада	 1951	 года	 ў	 вёсцы	 Білоб	
Асіповіцкага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыў	Ленінградскі	 сельскагаспадарчы	 інстытут,	
эканаміст-арганізатар	сельскагаспадарчай	вытворчасці.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 старшым	 піянерважа-	
тым	 Варнянскай	 школы-інтэрната	 Астравецкага	 раёна	
Гродзенскай	 вобласці.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	
Працаваў	 інструктарам	 Астравецкага	 райкама	 ЛКСМБ	
Гродзенскай	 вобласці,	 майстрам	 міжкалгаснай	 будаўні-	
чай	 арганізацыі	 гарадскога	 пасёлка	 Астравец	 Гродзен-
скай	 вобласці,	 майстрам,	 прарабам	 будаўнічай	 перасоў-	
най	 механізаванай	 калоны,	 інжынерам-будаўніком,	
намеснікам	 старшыні	 калгаса	 «Радзіма»	 Астравецка-
га	 раёна	 Гродзенскай	 вобласці,	 начальнікам	 дарожнага	
рамонтна-будаўнічага	 ўпраўлення,	 дырэктарам	 Астра-
вецкага	 камбіната	 будаўнічых	 матэрыялаў	 Гродзенскай	
вобласці,	 галоўным	 інжынерам,	 генеральным	 дырэкта-
рам	КПРБ	УП	«Гроднааблдарбуд».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Савета	Еўропы.	

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.

КЛІМОвІЧ
Наталля Анатольеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Чкалаўская выбарчая акруга № 96

Нарадзілася	 2	 лютага	 1963	 года	 ў	 вёсцы	 Шацк	
Пухавіцкага	раёна	Мінскай	вобласці.	

Скончыла	Мінскі	 дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут,	
педыятр.

Працоўную	дзейнасць	пачала	ткачыхай	Пухавіцкага	
РКБА.	 Працавала	 медыцынскай	 сястрой,	 участковым	
урачом-педыятрам,	 раённым	 урачом-педыятрам	 Кас-
трычніцкага	 раёна	 горада	 Мінска,	 галоўным	 урачом	
УАЗ	«3-я	гарадская	дзіцячая	клінічная	паліклініка».

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Парламенцкай	асам-
блеяй	Чарнаморскага	эканамічнага	супольніцтва.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

КОХАНАЎ
Анатолій Паўлавіч

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Мастоўская выбарчая акруга № 56

Нарадзіўся	23	лютага	1950	 года	 ў	 вёсцы	Замакроўе	
Рагачоўскага	раёна	Гомельскай	вобласці.	

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 інстытут	 народнай	
гаспадаркі	імя	В.У.Куйбышава,	эканаміст.

Працаваў	галоўным	эканамістам	калгаса	«Чырвоны	
Кастрычнік»,	 старшынёй	 калгаса	 імя	 С.В.Прытыцкага,	
старшынёй	 СВК	 «Малабераставіцкі	 элітгас»	 Бераста-	
віцкага	раёна	Гродзенскай	вобласці.	

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	у	Парламенцкай	асамблеі	Арганізацыі	па	бяспецы	
і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Узнагароджаны	 ордэнамі	 Працоўнага	 Чырвона-
га	 Сцяга,	 Пашаны,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага		
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь.	 З’яўляецца	 заслужаным	
работнікам	сельскай	гаспадаркі	Рэспублікі	Беларусь.

КЛЯШЧУК
Інеса Анатольеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве

Слуцкая выбарчая акруга № 67

Нарадзілася	26	жніўня	1978	года	ў	вёсцы	Гольчыцы	
Слуцкага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 педагагічны	 ўні-
версітэт	 імя	Максіма	 Танка,	 настаўнік	 матэматыкі	 з	 да-
датковай	 спецыяльнасцю	 «Інфарматыка»;	 Акадэмію	
кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 спе-
цыяльнасцях	 «Дзяржаўнае	 і	 мясцовае	 кіраванне»	 і	
«Дзяржаўнае	будаўніцтва».

Працавала	настаўнікам	матэматыкі	 і	 інфарматыкі	ў	
Вясейскай	і	Бокшыцкай	сярэдніх	школах	Слуцкага	раёна	
Мінскай	вобласці,	першым	сакратаром	Слуцкага	райкама	
ГА	«Беларускі	рэспубліканскі	саюз	моладзі»,	першым	са-
кратаром	Слуцкага	гаркама	ГА	«Беларускі	рэспубліканскі	
саюз	моладзі».

З’яўлялася	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
была	 членам	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 заканадаўстве	 і	
судова-прававых	пытаннях.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Парламенцкай	асамблеі	Арганізацыі	па	бяспе-
цы	і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.
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КУБРАКОвА
Людміла Пятроўна

Член Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы

Заходняя выбарчая акруга № 102

Нарадзілася	14	сакавіка	1970	года	ў	вёсцы	Слабодка	
Барысаўскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыла	 Мінскі	 фінансава-эканамічны	 каледж,	
банкаўскі	 служачы;	 Смаленскі	 інстытут	 бізнесу	 і	 прад-	
прымальніцтва,	эканаміст.

Працавала	 справаводам,	 бухгалтарам	дэпартамента	
бухгалтарскага	 ўліку	 і	 фінансаў	 ААТ	 «БПС-Ашчадбанк»,	
спецыялістам	1-й	катэгорыі	дэпартамента	адміністрацыі	
ААТ	«БПС-Ашчадбанк».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 у	 парламенцкай	 структуры	 Цэнтральнаеўра-	
пейскай	ініцыятывы.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджана	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.

КРАСОЎСКАЯ
Тамара Пятроўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека,  
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі

Барысаўская гарадская выбарчая акруга № 62

Нарадзілася	2	студзеня	1965	года	ў	вёсцы	Забашавічы	
Барысаўскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	
імя	 У.І.Леніна,	 юрыст;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзі-
дэнце	Рэспублікі	Беларусь,	менеджар	сацыяльнай	сферы.

Працавала	 інжынерам-тэхнолагам,	 старшым	 та-
вараведам	 аддзела	 збыту,	 інспектарам	 аддзела	 кадраў	
Барысаўскага	 аўтарамонтнага	 завода,	 інспектарам,	 за-
гадчыкам,	 начальнікам	 аддзела	 ЗАГС	Барысаўскага	 гар-
выканкама,	начальнікам	аддзела	ЗАГС,	кіраўніком	спраў	
Барысаўскага	райвыканкама.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі		
і	Расіі	па	заканадаўстве	і	Рэгламенце.	

Старшыня	 Барысаўскага	 раённага	 Савета	 жанчын,	
член	ГА	«Беларускі	рэспубліканскі	саюз	юрыстаў».	

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

КУЗЬМІЧ
Аляксей фёдаравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве

Фрунзенская выбарчая акруга № 101

Нарадзіўся	 26	 жніўня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Свяда	 Ле-
пельскага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	Беларускі	політэхнічны	інстытут,	інжынер-
цеплаэнергетык.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 вучнем	 цесляра	 бу-	
даўнічага	 ўпраўлення.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	
Працаваў	 электраманцёрам	 па	 рамонце	 і	 абслугоўванні	
электраабсталявання	 прэсавага	 корпуса,	 інжынерам-
канструктарам	 аддзела	 галоўнага	 энергетыка	 Мінскага	
трактарнага	 завода,	 старшым	 інжынерам	 лабараторыі,	
сакратаром	 камітэта	 камсамола,	 намеснікам	 начальніка	
аддзела	забеспячэння	і	камплектацыі,	старшынёй	праф-
кама	 домабудаўнічага	 камбіната	 №	 3	 горада	 Мінска,	
начальнікам	 дарожна-эксплуатацыйнага	 ўчастка,	 ды-
рэктарам	 УП	 «Рамаўтадар»	 Фрунзенскага	 раёна	 гора-	
да	Мінска,	 намеснікам	 генеральнага	 дырэктара	 УП	 «Гар-	
рамаўтадар	 Мінгарвыканкама»,	 намеснікам	 дырэктара	
ААТ	«Мінскі	домабудаўнічы	камбінат».

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
быў	 членам	Пастаяннай	 камісіі	 па	жыллёвай	 палітыцы,	
будаўніцтве,	гандлі	і	прыватызацыі.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублі-	
кі	 Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Паўночным		
саветам.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь.

КРАЎЦОЎ
Уладзімір васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы (з 2013)

Старшыня Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы (2012 – 2013)

Крычаўская выбарчая акруга № 83

Нарадзіўся	 28	 жніўня	 1953	 года	 ў	 горадзе	 Падпа-	
рожжа	Ленінградскай	вобласці	(РСФСР).

Скончыў	Магілёўскі	машынабудаўнічы	 інстытут,	 ін-	
жынер-механік;	Акадэмію	грамадскіх	навук	пры	ЦК	КПСС,	
палітолаг.

Працаваў	 майстрам,	 механікам,	 намеснікам	 началь-	
ніка	 цэха	 Магілёўскага	 аўтазавода	 імя	 С.М.Кірава,	
інструктарам	Магілёўскага	гаркама	КПБ,	загадчыкам	пра-	
мыслова-транспартнага	 аддзела	 Кастрычніцкага	 раён-	
нага	 камітэта	 КПБ	 горада	 Магілёва,	 інструктарам	
Магілёўскага	 абкама	 КПБ,	 сакратаром	 парткама	 Магі-	
лёўскага	 аўтазавода	 імя	 С.М.Кірава,	 другім	 сакратаром	
Магілёўскага	 гаркама	 КПБ,	 выканаўчым	 дырэктарам	
Магілёўскай	 рэгіянальнай	 асацыяцыі	 міжгаліновага		
дзелавога	 супрацоўніцтва	 «ІНІН»,	 намеснікам	 дырэкта-
ра	ТАА	«МП	РУХ»,	дырэктарам	ТДА	«Трансэнерга-Захад»,	
старшынёй	 камітэта	 эканомікі,	 намеснікам	 старшыні,	
першым	 намеснікам	 старшыні	 Магілёўскага	 аблвыкан-	
кама.	

Старшыня	Гродзенскага	аблвыканкама.
Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Белару-	

сі	 і	 Расіі	 па	 гандлёвай	 палітыцы	 і	 міжнародным	 супра-	
цоўніцтве.	

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.
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ЛАЗОЎСКАЯ
Галіна Баляславаўна

Член Пастаяннай камісіі па правах чалавека,  
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі

Маладзечанская гарадская выбарчая акруга № 72

Нарадзілася	 27	 красавіка	 1960	 года	 ў	 вёсцы	 Солы	
Смаргонскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	журналіст.

Працавала	 карэспандэнтам	 аддзела	 прамысловасці	
рэдакцыі	 газеты	 «Святло	 камунізму»	 Маладзечанскага	
раёна	 Мінскай	 вобласці,	 інструктарам	Маладзечанскага	
гаркама	 ЛКСМБ,	 карэспандэнтам,	 аглядальнікам	 радыё,	
рэдактарам	аддзела	«Радыё	Маладзечна»	ДУ	«Рэдакцыя	
«Маладзечанская	газета».

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Міжпарламенцкай	 Асамб-	
леі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	
Дзяржаў	па	сацыяльнай	палітыцы	і	правах	чалавека.	

Член	ГА	«Беларускі	саюз	журналістаў».
Узнагароджана	 юбілейным	 медалём	 «70	 год	 вы-

звалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	 граматай	 Міністэрства	 інфармацыі	 Рэс-	
публікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальна-
га	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Мінскага	 аблвыканкама,	
Маладзечанскага	 раённага	 і	 гарадскога	 выканкамаў,		
ГА	«Беларускі	саюз	журналістаў».	Мае	падзякі	старшыняў	
Мінскага	аблвыканкама,	Маладзечанскага	раённага	і	га-
радскога	выканкамаў.

КУЛЕШ
Станіслаў францавіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Маладзечанская сельская выбарчая акруга № 73 

Нарадзіўся	16	ліпеня	1960	года	ў	пасёлку	Беразінскае	
Маладзечанскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	Беларускі	політэхнічны	інстытут,	інжынер-
механік;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Кабінеце	 Міністраў	
Рэспублікі	Беларусь,	менеджар-эканаміст.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 старшым	
майстрам,	 начальнікам	 цэха	 торфабрыкетнага	 заво-
да	 «Беразінскі»,	 старшынёй	 Гарадзілаўскага	 сельска-
га	 Савета	 народных	 дэпутатаў	 Маладзечанскага	 раёна,	
галоўным	механікам,	намеснікам	дырэктара,	дырэктарам	
ААТ	«Беразінскае»	Маладзечанскага	раёна.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Савета	Еўропы.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

ЛАПАЦІНА 
Ганна Люцыянаўна

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры,  
сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Гомельская-Прамысловая выбарчая акруга № 35

Нарадзілася	 2	 жніўня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Гожа	 Гро-
дзенскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыла	 Гродзенскі	 медыцынскі	 інстытут	 па	 спе-
цыяльнасці	 «Лячэбная	 справа».	 Кандыдат	медыцынскіх	
навук.

Працавала	 участковым	 урачом-тэрапеўтам	 Калін-
кавіцкай,	 Навагрудскай	 раённых	 бальніц,	 паліклінікі	
№	 12	 горада	 Гомеля,	 загадчыкам	 тэрапеўтычнага	 ад-
дзялення,	 намеснікам	 галоўнага	 ўрача	 па	 медыцын-
скай	 частцы,	 галоўным	 урачом	 УАЗ	 «Гомельская	 гарад-
ская	 паліклініка	№	 5».	 Займала	 пасаду	 галоўнага	 ўрача		
УАЗ	 «Гомельскі	 абласны	 клінічны	 кардыялагічны	 ды-
спансер».

З’яўлялася	 членам	Савета	 Рэспублікі	Нацыянальна-
га	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	была	
членам	Пастаяннай	камісіі	па	адукацыі,	навуцы,	культу-
ры	і	сацыяльным	развіцці.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Міжпарла-	
менцкай	 Асамблеяй	 Асацыяцыі	 дзяржаў	 Паўднёва-
Усходняй	Азіі.

Узнагароджана	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 нагрудным	 знакам	 «Выдатнік	 аховы	 здароўя	
Рэспублікі	Беларусь».

КУЧЫНСКАЯ
Наталля Генадзьеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі,  
культуры і навуцы (з 2014)

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы (2012 – 2014)

Іўеўская выбарчая акруга № 53

Нарадзілася	18	студзеня	1971	года	ў	горадзе	Мінску.
Скончыла	 Мінскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	

імя	А.М.Горкага,	настаўнік	пачатковых	класаў;	Акадэмію	
кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 спе-
цыяліст	у	галіне	дзяржаўнага	кіравання.

Працавала	 настаўнікам	 пачатковых	 класаў	 сярэд-
няй	школы	№	5	 горада	 Смаргоні	 Гродзенскай	 вобласці,	
недзяржаўных	 гімназій	 «Мока»,	 «Альтасфера»,	 ліцэя	
«Акадэмічны»	горада	Мінска,	сярэдняй	школы	№	3	гора-
да	Ашмяны	Гродзенскай	вобласці,	намеснікам	дырэктара	
па	вучэбнай	рабоце	гімназіі	№	1	горада	Ашмяны	Гродзен-
скай	вобласці,	начальнікам	аддзела	адукацыі	Ашмянска-
га	райвыканкама	Гродзенскай	вобласці.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	навуцы	і	адукацыі.

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 адукацыі	
Рэспублікі	Беларусь.
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ЛЯвІЦКАЯ
Ганна віктараўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах

Мінская сельская выбарчая акруга № 76

Нарадзілася	 22	 сакавіка	 1961	 года	 ў	 вёсцы	 Дукора	
Пухавіцкага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыла	Мінскі	 дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут,	
урач-стаматолаг;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь,	 кіраванне	 сацыяльнай	 сферай;	 Бе-
ларускую	 медыцынскую	 акадэмію	 паслядыпломнай	
адукацыі,	урач-арганізатар.

Працавала	 ўрачом-стаматолагам,	 галоўным	 урачом	
Міханавіцкай	 амбулаторыі	 Мінскага	 раёна,	 намеснікам	
галоўнага	 ўрача	 па	 арганізацыйна-метадычнай	 рабо-
це	 Мінскага	 раённага	 тэрытарыяльнага	 аб’яднання,	
галоўным	 урачом	 УАЗ	 «Мінская	 цэнтральная	 раённая	
бальніца».

З’яўлялася	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 На-	
цыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 чацвёртага		
склікання,	 была	 членам	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 міжна-	
родных	справах	і	сувязях	з	СНД.

Намеснік	 старшыні	 Кантрольна-бюджэтнай	 камісіі	
Міжпарламенцкай	Асамблеі	дзяржаў	–	удзельніц	Садруж-	
насці	Незалежных	Дзяржаў.

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Савета	Міжпарламенцкай	
Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	Незалежных	
Дзяржаў,	 знакам	 «Выдатнік	 аховы	 здароўя	 Рэспублікі		
Беларусь».

ЛЕЎШУНОЎ
Алег фёдаравіч

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях

Гомельская-Цэнтральная выбарчая акруга № 33

Нарадзіўся	22	жніўня	1964	года	ў	вёсцы	Малыя	Нямкі	
Веткаўскага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыў	Атыраўскі	педагагічны	 інстытут	 (КазССР),	
настаўнік	біялогіі;	 Гомельскі	дзяржаўны	ўніверсітэт	 імя	
Ф.Скарыны,	 практычны	 псіхолаг;	 Акадэмію	 кіравання	
пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь,	менеджар	сацыяль-
най	сферы.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 аграно-
мам	 саўгаса	 «Паўночны»	 Веткаўскага	 раёна	 Гомельскай	
вобласці,	 настаўнікам	 пачатковай	 ваеннай	 падрыхтоўкі	
сярэдняй	 школы	 №	 1	 горада	 Гур’ева	 Казахскай	 ССР,	
намеснікам	дырэктара	сярэдняй	школы	№	35,	сярэдняй	
школы	№	 26,	 дырэктарам	 сярэдняй	школы	№	 11	 гора-
да	Гомеля,	начальнікам	аддзела	адукацыі	адміністрацыі	
Цэнтральнага	раёна	горада	Гомеля.

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	 Дагавора	 аб	 калектыўнай	 бяспецы	 па	 са-
цыяльна-эканамічных	і	прававых	пытаннях.

Узнагароджаны	 медалямі	 «За	 адвагу»,	 «Воіну-ін-
тэрнацыяналісту	 ад	 удзячнага	 афганскага	 народа»,		
«У	 памяць	 10-годдзя	 вываду	 савецкіх	 войскаў	 з	 Афга-
ністана»,	 юбілейнымі	 медалямі,	 ганаровымі	 граматамі	
Прэзідыума	 Вярхоўнага	 Савета	 СССР,	 Нацыянальнага		
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 адукацыі	 Рэс-	
публікі	 Беларусь,	 нагрудным	 знакам	 «Выдатнік	 аду-
кацыі».

ЛЯвОНЕНКА
валянціна Сцяпанаўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах

Купалаўская выбарчая акруга № 95

Нарадзілася	10	сакавіка	1953	года	ў	гарадскім	пасёл-
ку	Бальшавік	Гомельскага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	 гісторык,	 выкладчык	 гісторыі	 і	 грамадазнаў-	
ства.	Кандыдат	гістарычных	навук,	дацэнт.

Працоўную	 дзейнасць	 пачала	 статыстыкам	 камітэ-	
та	 камсамола	 Беларускага	 дзяржаўнага	 ўніверсітэта.	
Працавала	 тэхнічным	 сакратаром	 парткама	 Белару-
скага	 дзяржаўнага	 ўніверсітэта;	 асістэнтам	 кафедры	
гісторыі	КПСС,	кафедры	сацыяльна-палітычнай	гісторыі,	
асістэнтам,	 старшым	 выкладчыкам,	 дацэнтам	 кафедры	
гісторыі	Беларусі	 і	 паліталогіі	 Беларускага	 дзяржаўнага	
тэхналагічнага	інстытута.	

З’яўлялася	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
была	членам	Пастаяннай	камісіі	па	міжнародных	справах	
і	сувязях	з	СНД.

Намеснік	 старшыні	 Пастаяннай	 камісіі	 Міжпар-
ламенцкай	 Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	
Незалежных	 Дзяржаў	 па	 палітычных	 пытаннях	 і	 між-
народным	 супрацоўніцтве,	 член	 дэлегацыі	 Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	у	Парламенцкай	асамблеі	
Арганізацыі	па	бяспецы	і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Узнагароджана	ганаровымі	граматамі	Нацыянальна-
га	 сходу	Рэспублікі	Беларусь	 і	Савета	Міжпарламенцкай	
Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	Незалежных	
Дзяржаў.

ЛІСКОвІЧ
віктар Андрэевіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры,  
сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Гродзенская-Паўночная выбарчая акруга № 51

Нарадзіўся	 4	 верасня	 1960	 года	 ў	 горадзе	Кобрыне	
Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Гродзенскі	 дзяржаўны	медыцынскі	 інсты-
тут,	 урач-акушэр-гінеколаг;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	
Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 менеджар-эканаміст.	
Кандыдат	медыцынскіх	навук,	 аўтар	шэрагу	навуковых	
работ.

Працаваў	 урачом-акушэрам-гінеколагам	 Брэсцкай		
цэнтральнай	 раённай	 бальніцы,	 урачом-акушэрам-гіне-
колагам,	 загадчыкам	 акушэрска-гінекалагічнага	 аддзя-
лення	 Астравецкай	 цэнтральнай	 раённай	 бальніцы	
Гродзенскай	вобласці,	намеснікам	начальніка	лячэбнага	
аддзела	 –	 галоўным	 акушэрам-гінеколагам	 упраўлення	
аховы	 здароўя	 Гродзенскага	 аблвыканкама,	 галоўным	
урачом	 УАЗ	 «Гродзенскі	 абласны	 клінічны	 перынаталь-
ны	цэнтр».

Намеснік	старшыні	Гродзенскага	аблвыканкама.
Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	

юбілейнымі	 медалямі,	 медалём	 свяціцеля	 Кірылы	 Ту-	
раўскага,	 медалём	 «За	 супрацоўніцтва»	 (Саюзнай	 дзяр-
жавы),	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь.	 Мае	 нагрудны	 знак	 «Выдатнік	 аховы	 здароўя	
Рэспублікі	Беларусь».	

Прызнаны	 лепшым	 кіраўніком	 у	 сферы	 аховы	 зда-	
роўя	Гродзенскай	вобласці	за	2006	год.	Імя	В.А.Лісковіча	
ў	2010	годзе	ўнесена	ў	Кнігу	славы	Гродзенскай	вобласці,	
а	ў	2011	годзе	–	у	Вялікую	міжнародную	энцыклапедыю	
«Лепшыя	людзі».
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МІЛАШЭЎСКІ
валянцін Станіслававіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя,  
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Брэсцкая-Цэнтральная выбарчая акруга № 2

Нарадзіўся	 5	 кастрычніка	 1960	 года	 ў	 вёсцы	 Лапе-
неўцы	Бераставіцкага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 Гродзенскі	 дзяржаўны	медыцынскі	 інсты-
тут,	урач-лячэбнік.

Працаваў	 участковым	 тэрапеўтам	 Кобрынскай	
цэнтральнай	 раённай	 бальніцы,	 галоўным	 урачом	 Ко-
брынскай	 станцыі	 хуткай	 і	 неадкладнай	 медыцынскай	
дапамогі,	Кобрынскага	тэрытарыяльнага	медыцынскага	
аб’яднання,	даччынага	УП	«Санаторый	«Буг»	СКУП	«Бел-
прафсаюзкурорт»,	 намеснікам	 старшыні	 Брэсцкага	 гар-
выканкама,	 начальнікам	 упраўлення	 аховы	 здароўя	
Брэсцкага	аблвыканкама,	 галоўным	урачом	УАЗ	«Брэсц-
кая	гарадская	бальніца	хуткай	медыцынскай	дапамогі».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Парламенцкай	асамблеі	Арганізацыі	па	бяспе-
цы	і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.

МАЖЭЙКА
Леанід Паўлавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Свіслацкая выбарчая акруга № 94

Нарадзіўся	18	сакавіка	1954	года	ў	горадзе	Мінску.
Скончыў	Беларускі	політэхнічны	інстытут,	інжынер-

механік;	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	
Беларусь,	эканаміст-менеджар.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 старшым	 тэхнікам	
лабараторыі	 Інстытута	 праблем	 надзейнасці	 і	 даўга-
вечнасці	 машын	 Акадэміі	 навук	 БССР.	 Служыў	 у	 радах	
Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 інжынерам	 Мінскага	 гарад-
скога	 вытворчага	 ўпраўлення	 аўтобуснага	 транспарту	
Міністэрства	 аўтатранспарту	 БССР,	 аўтакалоны	№	 2438	
горада	 Мінска,	 вызваленым	 старшынёй	 прафкама,	
інжынерам,	 начальнікам	 вытворча-тэхнічнага	 аддзела	
Мінскага	гарадскога	вытворчага	ўпраўлення	аўтобуснага	
транспарту,	 галоўным	 інжынерам,	 дырэктарам	 філіяла	
«Аўтобусны	парк	№	2»	ДП	«Мінсктранс».

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	бюджэце	і	фінансах.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.

МІХАЛЬКОвА
Людміла Сцяпанаўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўстве

Жыткавіцкая выбарчая акруга № 39

Нарадзілася	21	жніўня	1956	года	ў	горадзе	Савецкая	
Гавань	Хабараўскага	краю	(РСФСР).

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	юрыст.

Працавала	суддзёй	суда	Гомельскага	раёна,	суддзёй,	
намеснікам	старшыні,	старшынёй	Гомельскага	абласнога	
суда.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	прававых	пытаннях.

Мае	 дзве	 падзякі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	
Узнагароджана	ордэнам	Пашаны,	юбілейнымі	медалямі,	
ганаровымі	 граматамі	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь,	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	
нагруднымі	 знакамі	 Міністэрства	 юстыцыі	 Рэспублікі	
Беларусь	 «Ганаровы	 работнік	 юстыцыі	 Беларусі»,	 «За		
адзнаку»	II	cтупені.

МАНДРОЎСКАЯ
Зінаіда Міхайлаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях

Пінская гарадская выбарчая акруга № 14

Нарадзілася	25	кастрычніка	1954	года	ў	вёсцы	Ялча	
Чэрвеньскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 тэхналагічны	 інстытут	 імя	
С.М.Кірава,	 інжынер-хімік-тэхнолаг;	 Акадэмію	 кіраван-
ня	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 менеджар-
эканаміст.

Працоўную	 дзейнасць	 пачала	 інжынерам	 аддзела	
тэхнічнага	 кантролю	 Пінскага	 хімкамбіната.	 Працава-
ла	 майстрам	 хімічнага	 ўчастка,	 інжынерам-тэхнолагам,	
намеснікам	 начальніка	 аддзела	 тэхнічнага	 кантролю,	
галоўным	 тэхнолагам,	 намеснікам	 галоўнага	 інжынера	
па	 тэхніцы	 і	 развіцці,	 інжынерам	 РУВП	 «Завод	 «Камер-
тон»	у	 горадзе	Пінску	Брэсцкай	вобласці.	Займала	паса-
ду	дырэктара	ВПУП	«ЭлКіс»	ГА	 «Беларускае	таварыства	
інвалідаў	па	зроку»	ў	горадзе	Пінску	Брэсцкай	вобласці.

З’яўлялася	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	 сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	 склікан-
ня,	 была	 намеснікам	 старшыні	 Пастаяннай	 камісіі	 па		
працы,	 сацыяльнай	 абароне,	 справах	 ветэранаў	 і	 ін-
валідаў.

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	інфармацыйнай	палітыцы.

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Савета	 Мі-
ністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь.
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МОРХАТ
Мечыслаў віктаравіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце

Шаркаўшчынская выбарчая акруга № 29

Нарадзіўся	 25	 жніўня	 1958	 года	 ў	 вёсцы	 Залесінкі	
Шаркаўшчынскага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускую	 сельскагаспадарчую	 акадэмію,	
вучоны-аграном;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь,	 спецыяліст	 у	 галіне	 дзяржаўнага	
кіравання.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 трактарыстам	 калга-
са	 «Прагрэс».	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	
старшым	 спецыялістам	 па	 кормавытворчасці	 калгаса	
«Прагрэс»,	галоўным	аграномам	саўгаса	«Гарадзец»,	стар-
шынёй	 калгаса	 «Вялікае	 Сяло»	Шаркаўшчынскага	 раёна	
Віцебскай	 вобласці,	 першым	намеснікам	 старшыні,	 стар-
шынёй	Шаркаўшчынскага	райвыканкама.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Міжпарламенцкай	асамблеі	праваслаўя.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	граматамі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь,	Савета	Міністраў	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	
медалямі.

МІХНО
васіль Кандрацьевіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы

Гродзенская-Цэнтральная выбарчая акруга № 50

Нарадзіўся	27	верасня	1955	года	ў	горадзе	Скідзель	
Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 Гродзенскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 ін-
стытут	імя	Янкі	Купалы,	настаўнік	фізікі.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 настаўнікам	 сярэдняй	
школы	№	34	горада	Віцебска.	Служыў	у	радах	Узброеных	
Сіл.	Працаваў	майстрам	вытворчага	навучання	Гродзен-
скага	 прафесійна-тэхнічнага	 вучылішча	 №	 127	 хімікаў,		
дырэктарам	 УА	 «Гродзенскі	 дзяржаўны	 прафесійна-тэх-	
нічны	каледж	бытавога	абслугоўвання	насельніцтва».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Міжпарламенц-	
кай	 Асамблеяй	 Асацыяцыі	 дзяржаў	 Паўднёва-Усходняй	
Азіі.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 Савета	Міністраў	Рэспублікі	 Беларусь,	 нагруд-
ным	знакам	«Выдатнік	адукацыі».

МУРАШКА
Ілья Аляксандравіч

Член Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах

Лагойская выбарчая акруга № 75

Нарадзіўся	 17	 чэрвеня	 1981	 года	 ў	 пасёлку	 Усяж	
Смалявіцкага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 нацыянальны	 тэхнічны	 ўні-
версітэт,	інжынер-механік.

Працаваў	майстрам	вытворчага	навучання	УА	«Сма-
лявіцкае	 дзяржаўнае	 прафесійна-тэхнічнае	 вучылішча	
№	 204	 сельскагаспадарчай	 вытворчасці»,	 вядучым	 ін-	
жынерам	 па	 ахове	 працы	 аддзела	 адукацыі	 Смалявіц-	
кага	 райвыканкама,	 майстрам	 змены,	 начальнікам	
брыкетнага	 цэха	 ААТ	 «Торфабрыкетны	 завод	 «Усяж»	
Смалявіцкага	раёна	Мінскай	вобласці.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Савета	Еўропы.

Узнагароджаны	 юбілейным	 медалём	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

МІШУР
Жанна Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях

Бабруйская-Першамайская выбарчая акруга № 79

Нарадзілася	24	сакавіка	1962	года	ў	горадзе	Бабруй-
ску	Магілёўскай	вобласці.

Скончыла	Мазырскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інсты-
тут,	настаўнік	матэматыкі.

Працавала	старшай	піянерважатай	у	сярэдняй	шко-
ле	 №	 20	 горада	 Бабруйска,	 выкладчыкам	 матэматыкі		
Бабруйскага	сярэдняга	прафесійна-тэхнічнага	вучылішча	
№	142,	намеснікам	дырэктара	сярэдняй	школы	№	28	го-
рада	 Бабруйска,	 школы-інтэрната	 для	 слабых	 на	 слых	
дзяцей	 Ленінскага	 раённага	 аддзела	 адукацыі	 горада		
Бабруйска,	сярэдняй	школы	№	24	горада	Бабруйска,	ды-
рэктарам	ДУА	«Сярэдняя	школа	№	30	горада	Бабруйска».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Міжпарламенцкай	асамблеі	праваслаўя.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь,	граматай	упраўлення	адукацыі	
Магілёўскага	 аблвыканкама,	 ганаровымі	 граматамі	 ад-	
дзела	адукацыі	Бабруйскага	гарвыканкама,	Бабруйскага	
гарадскога	 Савета	 дэпутатаў,	 адміністрацыі	 Першамай-
скага	раёна,	аддзела	адукацыі	адміністрацыі	Першамай-
скага	раёна	горада	Бабруйска.
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НАвУМЧЫК
Ала Аляксандраўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Гомельская сельская выбарчая акруга № 37

Нарадзілася	24	снежня	1960	года	ў	пасёлку	Вясёлы	
Рэчыцкага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыла	 Гомельскі	 кааператыўны	 інстытут	 Цэн-
трасаюза,	 эканаміст;	 Львоўскі	 гандлёва-эканамічны	
інстытут,	 эканоміка	 і	 кіраванне	 народнай	 гаспадаркай.	
Кандыдат	эканамічных	навук,	дацэнт.

Працавала	 эканамістам	 Гомельскага	 райспажыў-
саюза,	 старшым	 эканамістам,	 малодшым	 навуковым	
супрацоўнікам,	 асістэнтам,	 старшым	 выкладчыкам,	
дацэнтам	 кафедры	 эканомікі	 гандлю,	 загадчыкам	 ка-
федры	 эканомікі	 і	 кіравання	 ў	 аграпрамысловым	 ком-
плексе,	 прарэктарам	 па	 навуковай	 рабоце	 Гомельскага	
кааператыўнага	інстытута,	першым	прарэктарам,	рэкта-
рам	УА	«Беларускі	гандлёва-эканамічны	ўніверсітэт	спа-
жывецкай	кааперацыі».

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	
і	 Расіі	 па	 інфармацыйнай	палітыцы,	член	дэлегацыі	На-
цыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	па	ажыццяўленні	
кантактаў	з	Парламенцкай	асамблеяй	Савета	Еўропы.

Старшыня	 Гомельскай	 абласной	 арганізацыі	 РГА	
«Белая	Русь».	

Узнагароджана	 медалямі	 «За	 працоўную	 адзнаку»,	
«За	 супрацоўніцтва»	 (Саюзнай	 дзяржавы),	 Ганаровай	
граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	
юбілейнымі	медалямі.

МЯЖУЕЎ
Аляксандр вяніамінавіч

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы (з 2013)

Старшыня Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы (2012 – 2013)

Гродзенская сельская выбарчая акруга № 52

Нарадзіўся	11	ліпеня	1959	 года	 ў	 горадзе	Ляхавічы	
Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Кіеўскае	 вышэйшае	 агульнавайсковае	 ка-
манднае	 вучылішча,	 Ваенную	 акадэмію	 імя	М.В.Фрунзэ,	
Ваенную	 акадэмію	 Генеральнага	 штаба	 Узброеных	 Сіл	
Расійскай	Федэрацыі.	Генерал-маёр	запасу.

Праходзіў	службу	на	камандных	і	штабных	пасадах,	
быў	 камандзірам	 брыгады,	 намеснікам,	 начальнікам	
штаба	 –	 першым	 намеснікам	 камандуючага,	 камандую-
чым	войскамі	аператыўнага	камандавання,	начальнікам	
Галоўнай	 ваеннай	 інспекцыі	 Узброеных	 Сіл	 Рэспублікі	
Беларусь.

З	2013	па	2015	год	займаў	пасаду	Дзяржаўнага	сакра-
тара	Савета	Бяспекі	Рэспублікі	Беларусь.	

Член	калегіі	Міністэрства	абароны	Рэспублікі	Бела-
русь.

Узнагароджаны	дваццаццю	медалямі,	Ганаровай	гра-
матай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

НАУМОвІЧ
Андрэй Мікалаевіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па правах чалавека,  
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі

Навагрудская выбарчая акруга № 57

Нарадзіўся	7	ліпеня	1963	года	ў	вёсцы	Сіняўская	Сла-
бада	Карэліцкага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 Мінскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	
імя	 А.М.Горкага,	 настаўнік	 геаграфіі	 і	 біялогіі;	 Бела-	
рускі	 дзяржаўны	 інстытут	 народнай	 гаспадаркі	
імя	 В.У.Куйбышава,	 эканаміст;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	
Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 спецыяліст	 у	 галіне	
дзяржаўнага	кіравання.

Працаваў	 настаўнікам,	 дырэктарам	 Запольскай	
васьмігадовай	 школы,	 дырэктарам	 Красненскай	 сярэд-
няй	 школы	 Карэліцкага	 раёна	 Гродзенскай	 вобласці,	
намеснікам	 старшыні	 Карэліцкага	 райвыканкама,	 стар-
шынёй	Карэліцкага	раённага	Савета	дэпутатаў,	старшы-
нёй	Гродзенскага	абласнога	Савета	дэпутатаў.

Старшыня	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	
Беларусі	і	Расіі	па	інфармацыйнай	палітыцы.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.

МЯКІННІК
Аляксандр Пятровіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах

Заслаўская выбарчая акруга № 77

Нарадзіўся	 17	 ліпеня	 1968	 года	 ў	 вёсцы	 Хмелеўка	
Мінскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Акадэмію	 Міністэрства	 ўнутраных	 спраў	
Рэспублікі	Беларусь.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 тынкоўшчыкам-аблі-
цоўшчыкам-плітачнікам	 у	 БМУ	 №	 5	 горада	 Мінска.	
Служыў	у	войсках	МУС	СССР.	Працаваў	у	органах	унутра-
ных	спраў	Рэспублікі	Беларусь	на	розных	пасадах,	 стар-
шынёй	 Пятрышкаўскага	 сельскага	 Савета	 дэпутатаў.	
Выбіраўся	дэлегатам	трэцяга	і	чацвёртага	Усебеларуска-
га	народнага	сходу.

З’яўляецца	 членам	 савета	 Мінскай	 раённай	 арга-	
нізацыі	РГА	«Белая	Русь».	

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
канферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».
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ПАЛЬЧЫК
Генадзій Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы (з 2014)

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы (2012 – 2014)

Ясенінская выбарчая акруга № 100

Нарадзіўся	 17	 мая	 1962	 года	 ў	 горадзе	 Навагрудку	
Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	 фізік.	 Кандыдат	 фізіка-матэматычных	 навук,	
доктар	педагагічных	навук,	дацэнт.	

Працаваў	 старшым	 інжынерам,	 малодшым	 навуко-
вым	супрацоўнікам	кафедры	атамнай	фізікі	Беларускага	
дзяржаўнага	ўніверсітэта,	намеснікам	дырэктара,	дырэк-
тарам	ДУА	«Ліцэй	Беларускага	дзяржаўнага	ўніверсітэта»,	
дырэктарам	 НМУ	 «Нацыянальны	 інстытут	 адукацыі»	
Міністэрства	адукацыі	Рэспублікі	Беларусь.

Старшыня	 Вышэйшай	 атэстацыйнай	 камісіі	 Рэс-
публікі	Беларусь.	Старшыня	праўлення	РДГА	«Беларускае	
таварыства	«Веды».

Намеснік	 старшыні	 Пастаяннай	 камісіі	 Міжпарла-
менцкай	Асамблеі	дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Неза-
лежных	Дзяржаў	па	навуцы	і	адукацыі.	

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 Міністэрства	 адукацыі	 Рэспублікі	 Беларусь,	
Дзяржаўнага	камітэта	па	навуцы	і	тэхналогіях	Рэспублікі	
Беларусь,	Савета	МПА	СНД,	нагрудным	знакам	«Выдатнік	
адукацыі	Рэспублікі	Беларусь».

НЯХАЙЧЫК
Аксана Уладзіміраўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека,  
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі

Шабаноўская выбарчая акруга № 91

Нарадзілася	8	студзеня	1967	года	ў	горадзе	Мінску.
Скончыла	 Мінскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	

імя	А.М.Горкага,	настаўнік	фізікі	і	матэматыкі.
Працавала	 настаўнікам,	 намеснікам	 дырэктара	 ся-

рэдняй	 школы,	 арганізатарам,	 спецыялістам	 1-й	 катэ-
горыі	 аддзела	 адукацыі,	 вядучым	 спецыялістам	 аддзе-
ла	 выхаваўчай	 работы	 і	 па	 справах	моладзі	 ўпраўлення	
адукацыі,	 намеснікам	 начальніка,	 начальнікам	 упраў-	
лення	 адукацыі	 адміністрацыі	 Заводскага	 раёна	 горада	
Мінска,	старшынёй	Заводскай	раённай	арганізацыі	гора-
да	Мінска	РГА	«Белая	Русь».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Міжпарламенцкай	асамблеі	праваслаўя.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

ПАЛЯЙЧУК
Аляксандр Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Пінская сельская выбарчая акруга № 15

Нарадзіўся	 15	 ліпеня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Ладараж	
Пінскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Брэсцкі	 педагагічны	 інстытут,	 настаўнік	
матэматыкі;	 Беларускую	 сельскагаспадарчую	 акадэмію,	
эканаміст-арганізатар	сельскагаспадарчай	вытворчасці.

Працаваў	 настаўнікам	 матэматыкі	 Парскай	 васьмі-
гадовай	школы,	дырэктарам	Асабовіцкай	васьмігадовай	
школы,	 намеснікам	 старшыні	 калгаса	 «Шлях	 Леніна»	
Пінскага	 раёна	 Брэсцкай	 вобласці,	 інструктарам	 арга-
нізацыйнага	 аддзела	 Пінскага	 райкама	 КПБ	 Брэсцкай	
вобласці,	 старшынёй	 СВК	 «Лапаціна»	 Пінскага	 раёна	
Брэсцкай	вобласці.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Савета	Еўропы.

Узнагароджаны	 ордэнам	 Айчыны	 III	 ступені,	 меда-
лём	«За	працоўныя	заслугі»,	Ганаровай	граматай	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

ПАЛІЦІКА
вольга Сяргееўна

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5

Нарадзілася	6	чэрвеня	1971	года	ў	горадзе	Баранаві-	
чы	Брэсцкай	вобласці.

Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 па	 спе-	
цыяльнасці	«Матэматыка».	

Працавала	 інжынерам,	 вядучым	 спецыялістам	 па	
ідэалагічнай	 рабоце	 ў	 групе	 па	 ідэалагічнай	 і	 сацыяль-
най	 рабоце	 аддзела	 кадраў,	 начальнікам	 заводскага	
інфармацыйнага	 бюро	 аддзела	 кадраў,	 начальнікам	 ад-	
дзела	 працы,	 заработнай	 платы	 і	 ўдасканалення	 арга-	
нізацыі	вытворчасці	філіяла	ЗАТ	«Атлант»	–	Баранавіцкі	
станкабудаўнічы	завод.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	эканоміцы	і	фінансах.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.
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ПАЧЫНАК
Міхаіл Іосіфавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Гомельская-Савецкая выбарчая акруга № 34

Нарадзіўся	 27	 снежня	 1951	 года	 ў	 сяле	Ныркаў	 За-
лешчыцкага	раёна	Цярнопальскай	вобласці	(УССР).

Скончыў	Львоўскі	політэхнічны	 інстытут,	 інжынер-
эканаміст;	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублі-	
кі	Беларусь,	менеджар-эканаміст.

Працаваў	 намеснікам	 начальніка,	 начальнікам	 ад-
дзела	раённага	ўпраўлення	энергетыкі	і	электрыфікацыі	
«Гомельэнерга»,	 інжынерам	 будаўніча-мантажнага	
ўпраўлення	 «Эрдэнэтэнергабуд»	 (Мангольская	 Народ-	
ная	 Рэспубліка),	 намеснікам	 дырэктара,	 дырэктарам		
Гомельскіх	 цеплавых	 сетак,	 дырэктарам	 філіяла	 «Го-	
мельскія	цеплавыя	сеткі	РУП	«Гомельэнерга».	

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Паўночным	саве-
там.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Элек-
траэнергетычнага	 Савета	 СНД,	 знакамі	 «Выдатнік	
энергетыкі»,	«Ганаровы	энергетык».

ПАПКО
васілій Парфёнавіч

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы

Полацкая сельская выбарчая акруга № 24

Нарадзіўся	19	лютага	1958	года	ў	вёсцы	Доўгае	Бе-
шанковіцкага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	 Вышэйшую	 Чырванасцяжную	 школу	 КДБ	
СССР	 імя	 Ф.Э.Дзяржынскага,	 факультэт	 контрразведкі.	
Палкоўнік.

Праходзіў	службу	на	розных	пасадах	аператыўнага	і	
кіруючага	складу	ўпраўлення	КДБ	Рэспублікі	Беларусь	па	
Віцебскай	вобласці.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	пытаннях	абароны	і	бяспекі.

Узнагароджаны	медалём	«За	бездакорную	службу»	I,	
II,	III	ступеняў,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	сходу	
Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі,	ведамаснымі	
ўзнагародамі.

ПЛАКСІЦКІ
Мікалай Рыгоравіч

Член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях

Бабруйская-Ленінская выбарчая акруга № 78

Нарадзіўся	7	ліпеня	1955	года	ў	вёсцы	Сенчукі	Тала-
чынскага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя		
У.І.Леніна,	 гісторык,	 выкладчык	 гісторыі	 і	 грамада-
знаўства.	

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 загадчыкам	 Друцкага	
сельскага	клуба	Талачынскага	раёна	Віцебскай	вобласці.	
Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 адказным	 са-
кратаром	 праўлення	 Бабруйскай	 раённай	 арганізацыі	
таварыства	 «Веды»,	 настаўнікам	 сярэдняй	 школы	№	 1		
горада	Бабруйска,	начальнікам	гаспадарчай	групы	ў	ад-
дзеле	адукацыі	Ленінскага	раёна	 горада	Бабруйска,	ды-
рэктарам	дапаможнай	школы	№	10,	сярэдняй	школы	№		2	
горада	 Бабруйска,	 загадчыкам	 інтэрната,	 начальнікам	
жыллёва-эксплуатацыйнага	ўчастка,	намеснікам	дырэк-
тара	ААТ	«Славянка».	

З’яўляўся	 дэлегатам	 другога	 Усебеларускага	 народ-
нага	сходу.

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	у	Парламенцкай	асамблеі	Арганізацыі	па	бяспецы	
і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Узнагароджаны	 Ганаровай	 граматай	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 граматай	 Міністэрства	
адукацыі	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.

ПАПКОЎ
Аляксандр Андрэевіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце

Сенненская выбарчая акруга № 30

Нарадзіўся	2	студзеня	1948	года	ў	вёсцы	Шчокатава	
Дрыбінскага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
вучоны-аграном;	Вышэйшую	партыйную	школу.	Канды-
дат	эканамічных	навук,	дацэнт.	Аўтар	шэрагу	навуковых	
работ	і	публікацый.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 галоўным	 аграно-
мам	 калгаса	 «Іскра»	 Круглянскага	 раёна	 Магілёўскай	
вобласці.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	
галоўным	 аграномам,	 старшынёй	 калгаса	 імя	 Андрэева	
Шклоўскага	 раёна	 Магілёўскай	 вобласці.	 Быў	 першым	
намеснікам	 старшыні,	 старшынёй	 Шклоўскага	 райвы-
канкама,	першым	сакратаром	Шклоўскага	райкама	КПБ,	
старшынёй	Круглянскага	райвыканкама.	Займаў	пасады	
Намесніка	Прэм’ер-міністра	Рэспублікі	Беларусь,	рэктара	
УА	«Беларускі	дзяржаўны	аграрны	тэхнічны	ўніверсітэт»,	
Намесніка	Кіраўніка	Адміністрацыі	Прэзідэнта	Рэспублікі	
Беларусь.

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 На-
цыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 чацвёртага	
склікання,	быў	членам	Пастаяннай	камісіі	па	дзяржаўным	
будаўніцтве,	мясцовым	самакіраванні	і	рэгламенце.	

Старшыня	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	
Беларусі	і	Расіі	па	пытаннях	экалогіі,	прыродакарыстання	
і	ліквідацыі	наступстваў	аварый.

Узнагароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 медалём	 «За	
працоўную	 доблесць»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.
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РАССОХА
Мікалай фёдаравіч

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Мазырская выбарчая акруга № 42

Нарадзіўся	3	жніўня	1958	года	ў	вёсцы	Слабада	Ма-
зырскага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
вучоны-аграном;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь,	менеджар.	Кандыдат	 сельскагаспа-
дарчых	навук.	

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 трактарыстам	 калга-
са	 імя	 Леніна	 Мазырскага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці.	
Працаваў	галоўным	аграномам	калгаса	«Радзіма»	Мазыр-
скага	раёна	Гомельскай	вобласці,	 кіраўніком	КСУП	«Ма-
зырская	агароднінная	фабрыка».

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
ордэнам	свяціцеля	Кірылы	Тураўскага	І	ступені,	Ганаро-
вай	граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

ПУЗЫРЭЎСКІ
Уладзімір Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве

Белавежская выбарчая акруга № 8

Нарадзіўся	24	лістапада	1955	года	ў	вёсцы	Вішнёўка	
Мінскага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
зоаінжынер.	Кандыдат	сельскагаспадарчых	навук.

Працоўную	дзейнасць	 пачаў	 рознарабочым	 саўгаса.	
Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 галоўным	
заатэхнікам	 саўгаса	 «Запаветы	 Леніна»,	 старшынёй	
калгаса	 імя	 Кірава	 Магілёўскай	 вобласці,	 начальнікам	
аддзела	 камітэта	 па	 сельскай	 гаспадарцы	 і	 харчаванні	
Магілёўскага	 аблвыканкама,	 старшынёй	 Чавускага	
райвыканкама	 Магілёўскай	 вобласці,	 намеснікам	 ге-
неральнага	 дырэктара,	 генеральным	 дырэктарам		
ДА	 «Галоўжыўпрам»,	 памочнікам	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	
Беларусь	–	галоўным	інспектарам	па	Брэсцкай	вобласці.

Намеснік	 кіраўніка	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 парламенцкай	 структуры	
Цэнтральнаеўрапейскай	ініцыятывы.

Узнагароджаны	юбілейнымі	медалямі.

РУСАК
віктар Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы

Вілейская выбарчая акруга № 74

Нарадзіўся	4	мая	1955	года	ў	горадзе	Мінску.
Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	

У.І.Леніна,	 факультэт	 радыёфізікі	 і	 электронікі;	 Вышэй-
шыя	курсы	КДБ	пры	Савеце	Міністраў	СССР.	Палкоўнік	у	
адстаўцы.

Праходзіў	 службу	 ў	 аператыўных	 падраздзяленнях	
Цэнтральнага	 апарату	КДБ	БССР	 на	 пасадах	 начальніка	
Асіповіцкага	 раённага	 аддзялення,	 Бабруйскага	 гарад-
скога	аддзела	ўпраўлення	КДБ	па	Магілёўскай	вобласці,	
начальніка	 аддзела,	 намесніка	 начальніка,	 начальніка	
галоўнага	 ўпраўлення	 эканамічнай	бяспекі	КДБ	Рэспуб-	
лікі	Беларусь.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	пытаннях	абароны	і	бяспекі.

Узнагароджаны	медалём	 «За	 бездакорную	 службу»		
I,	 II,	 III	 ступеняў,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага		
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 знакам	 «Ганаровы	 супрацоў-	
нік	 КДБ	 Рэспублікі	 Беларусь»,	 юбілейнымі	 медалямі.	
Удастоены	 ганаровага	 звання	 «Заслужаны	 супрацоўнік	
органаў	дзяржаўнай	бяспекі	Рэспублікі	Беларусь».

РАЗГАНАЎ
Аляксандр Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Магілёўская сельская выбарчая акруга № 88

Нарадзіўся	 6	 лютага	 1953	 года	 ў	 вёсцы	 Прудок	
Слаўгарадскага	раёна	Магілёўскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
вучоны-аграном.

Працаваў	 брыгадзірам	 паляводчай	 брыгады,	 на-
меснікам	старшыні	калгаса	«Савецкая	Беларусь»,	намес-	
нікам	 старшыні,	 старшынёй	 калгаса	 «Зара»	 Слаўгарад-
скага	 раёна,	 намеснікам	 старшыні	 камітэта	па	 сельскай	
гаспадарцы	 і	 харчаванні	 Магілёўскага	 аблвыканкама,	
старшынёй	Магілёўскага	райвыканкама.

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	першага	і	чацвёртага	
скліканняў,	быў	намеснікам	старшыні	Пастаяннай	камісіі	
па	аграрных	пытаннях.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	ордэнам	Пашаны,	 ганаровымі	 граматамі	На-	
цыянальнага	 сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Міжпарламенц-
кай	 Асамблеі	 Еўразійскай	 эканамічнай	 супольнасці,		
ордэнам	свяціцеля	Кірылы	Тураўскага.
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СЕНЬКЕвІЧ
Эдуард Аляксандравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве

Магілёўская-Цэнтральная выбарчая акруга № 85

Нарадзіўся	15	красавіка	1952	года	ў	горадзе	Слоніме	
Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
У.І.Леніна,	юрыст,	дзяржаўны	саветнік	юстыцыі	III	класа.

Працаваў	следчым	Магілёўскай	транспартнай	праку-
ратуры,	 Баранавіцкім	 транспартным	 пракурорам,	 Магі-	
лёўскім	транспартным	пракурорам,	намеснікам	пракуро-
ра	 Кастрычніцкага	 раёна	 горада	 Магілёва,	 начальнікам	
аддзела	 пракуратуры	 Магілёўскай	 вобласці,	 намеснікам,	
першым	намеснікам	пракурора,	 пракурорам	Магілёўскай	
вобласці.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	 і	
Расіі	па	бяспецы,	абароне	і	барацьбе	са	злачыннасцю.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
юбілейнымі	медалямі.

САвАНОвІЧ
Міхаіл фёдаравіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах

Кальварыйская выбарчая акруга № 104

Нарадзіўся	 7	 лістапада	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Дальнія	
Бандары	Слуцкага	раёна	Мінскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 тэхналагічны	 інстытут	 імя	
С.М.Кірава,	інжынер-механік.

Працаваў	інжынерам,	старшым	інжынерам	навукова-
даследчай	 лабараторыі	 Беларускага	 тэхналагічнага	
інстытута,	 старшым,	 вядучым	 інжынерам	 Міністэрства	
жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі	 Рэспублікі	 Беларусь,	
намеснікам	 дырэктара	 ЖРЭА	 Маскоўскага	 раёна	 гора-
да	Мінска,	 інструктарам	 аддзела	 прапаганды	 і	 агітацыі	
Маскоўскага	 райкама	 КПБ	 горада	 Мінска,	 намеснікам	
дырэктара	 Мінскага	 абласнога	 аб’яднання	 тэхнічнай	
інвентарызацыі,	у	камерцыйных	структурах,	загадчыкам	
аддзела	адміністрацыі	Маскоўскага	раёна	горада	Мінска,	
саветнікам-кансультантам	 Адміністрацыі	 Прэзідэнта	
Рэспублікі	 Беларусь,	 загадчыкам	 аддзела,	 начальнікам	
упраўлення,	 кіраўніком	 спраў	 Мінскага	 гарвыканкама,	
старшынёй	Мінскага	гарадскога	Савета	дэпутатаў.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі		
і	Расіі	па	пытаннях	знешняй	палітыкі.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	медалём	«За	працоўныя	заслугі»,	ганаровымі	
граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	
Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейнымі	 ме-
далямі.

СОПІКАвА
Ала Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы

Слонімская выбарчая акруга № 58

Нарадзілася	 24	 студзеня	 1963	 года	 на	 станцыі	 Са-
лянка	 Нарыманаўскага	 раёна	 Астраханскай	 вобласці	
(РСФСР).

Скончыла	Віцебскі	дзяржаўны	педагагічны	інстытут	
імя	С.М.Кірава,	настаўнік	матэматыкі.

Працавала	 настаўнікам	 сярэдняй	 школы,	 загадчы-
кам	дзіцячага	сада,	намеснікам	дырэктара	сярэдняй	шко-
лы	№	 9	 горада	 Слоніма	 Гродзенскай	 вобласці,	 метады-
стам,	галоўным	спецыялістам	аддзела	агульнай	сярэдняй	
адукацыі,	 намеснікам	 начальніка	 ўпраўлення	 адукацыі	
Слонімскага	райвыканкама,	 дырэктарам	ДУА	«Сярэдняя	
школа	№	9	горада	Слоніма»	Гродзенскай	вобласці.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Савета	Еўропы.

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 адукацыі	
Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	 медалём	 «70	 год	 вы-
звалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».	Лаўрэат	конкурсу	«Жанчына	 года	Гродзен-
скай	 вобласці»	 ў	 намінацыі	 «За	 лідарства	 і	 паспяховае	
кіраўніцтва»	і	прэміі	Гродзенскага	абласнога	выканаўчага	
камітэта	«Чалавек	года	Гродзеншчыны	–	2011».

САМАСЕЙКА
Мікалай Леанідавіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах (з 2015)

Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах (2012 – 2015)

Старавіленская выбарчая акруга № 105

Нарадзіўся	3	кастрычніка	1959	года	ў	горадзе	Маскве	
(РСФСР).

Скончыў	 юрыдычны	 факультэт	 Беларускага	 дзяр-	
жаўнага	 ўніверсітэта	 імя	 У.І.Леніна	 па	 спецыяльнасці	
«Правазнаўства».

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 слесарам-інструмен-	
тальшчыкам	 у	 Мінскім	 вытворчым	 аб’яднанні	 «Гары-
зонт».	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Быў	 суддзёй	 на-
роднага	суда	Фрунзенскага	раёна	горада	Мінска,	суддзёй	
судовай	калегіі	па	крымінальных	справах	Мінскага	гарад-
скога	суда.	Працаваў	суддзёй,	старшынёй	суда	Цэнтраль-
нага	раёна	горада	Мінска.

З’яўляўся	 дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
быў	 старшынёй	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 заканадаўстве	 і	
судова-прававых	пытаннях.

Першы	намеснік	Адказнага	сакратара	Парламенцка-
га	Сходу	Саюза	Беларусі	і	Расіі.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.
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СЦЯЦКО
Аляксандр Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры,  
сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6

Нарадзіўся	 26	 красавіка	 1957	 года	 ў	 горадзе	 Ба-	
ранавічы	Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Мінскі	 дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут,	
урач-хірург;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	Беларусь,	менеджар-эканаміст.

Працаваў	 урачом-хірургам	 Баранавіцкай	 гарадской	
бальніцы,	 галоўным	 урачом	 медыка-санітарнай	 часткі	
Баранавіцкага	 вытворчага	 баваўнянага	 аб’яднання	
Брэсцкай	 вобласці,	 загадчыкам	 аддзела	 аховы	 зда-	
роўя	 Баранавіцкага	 гарвыканкама,	 галоўным	 урачом		
ЛПУ	 «Баранавіцкае	 гарадское	 тэрытарыяльнае	 меды-
цынскае	 аб’яднанне»,	 УАЗ	 «Баранавіцкая	 цэнтральная	
паліклініка».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Чарнаморскага	эканамічнага	супольніцтва.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

СТАНКЕвІЧ
Ігар Станіслававіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях

Магілёўская-Прамысловая выбарчая акруга № 87

Нарадзіўся	30	жніўня	1967	года	ў	горадзе	Магілёве.
Скончыў	 Магілёўскі	 дзяржаўны	 тэхналагічны	 ін-	

стытут,	 інжынер	па	 аўтаматызацыі;	Міжнародны	 інсты-	
тут	працоўных	і	сацыяльных	адносін,	юрыст.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 слесарам	 пятага	 раз-
раду	 кантрольна-вымяральных	 прыбораў	 і	 аўтаматыкі	
аздобнага	 цэха	 вытворчасці	 сінтэтычнага	 валакна	№	 3	
Магілёўскага	 вытворчага	 аб’яднання	 «Хімвалакно».	
Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 слесарам,	
майстрам,	 старшым	 майстрам,	 начальнікам	 участка	
кантрольна-вымяральных	 прыбораў	 і	 аўтаматыкі	 вы-	
творчасці	 сінтэтычных	 комплексных	 нітак	 ААТ	 «Ма-	
гілёўхімвалакно»,	 старшынёй	 прафкама	 вытворчасці	
сінтэтычных	 комплексных	 нітак,	 намеснікам	 старшыні,	
старшынёй	 прафкама	 першаснай	 арганізацыі	 Белхім-	
прафсаюза	ААТ	«Магілёўхімвалакно».

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	сацыяльнай	палітыцы	і	правах	чалавека.

Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-	
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Рэспубліканскага	 камі-	
тэта	 Белхімпрафсаюза,	 Міністэрства	 спорту	 і	 турыз-
му	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Магілёўскага	 абласнога	 савета	
Белхімпрафсаюза.

СЯГОДНІК
Аляксандр Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі,  
культуры і навуцы (з 2014)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі,  
культуры і навуцы (2012 – 2014)

Ваўкавыская выбарчая акруга № 48

Нарадзіўся	 30	 чэрвеня	 1956	 года	 ў	 вёсцы	 Хілякі	
Бераставіцкага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 Мінскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	
імя	 А.М.Горкага,	 настаўнік	 беларускай	 мовы	 і	 літара-	
туры;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі		
Беларусь,	спецыяліст	у	галіне	дзяржаўнага	кіравання.

Працаваў	 настаўнікам	 Сушанскай	 васьмігадовай		
школы	 Лепельскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці,	 настаў-
нікам,	 арганізатарам	пазакласнай	 і	 пазашкольнай	рабо-
ты	 Матырынскай	 сярэдняй	 школы	 Лепельскага	 раёна,	
загадчыкам	аддзела	адукацыі	Лепельскага	райвыканка-
ма,	 інструктарам	 аддзела	 Віцебскага	 абкама	 КПБ,	 гене-
ральным	 дырэктарам	 Віцебскага	 абласнога	 аб’яднання	
па	 арганізацыі	 пазашкольнай	 работы	 з	 дзецьмі	 і	 пад-	
леткамі,	 старшынёй	 Віцебскага	 абкама	 прафсаюза		
работнікаў	 адукацыі	 і	 навукі,	 першым	 намеснікам	
начальніка	 ўпраўлення	 адукацыі	 Віцебскага	 аблвыкан-
кама,	 начальнікам	 упраўлення	 адукацыі	 Гродзенскага	
аблвыканкама.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	
і	 Расіі	 па	 сацыяльнай	 палітыцы,	 навуцы,	 культуры	 і	
гуманітарных	пытаннях.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	граматай	Парламенцкага	сходу	Саюза	Беларусі	
і	Расіі,	юбілейным	медалём	«70	год	вызвалення	Рэспублікі	
Беларусь	ад	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў».

СТАРАСЦІНА
Людміла віктараўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы

Магілёўская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 86

Нарадзілася	 9	 красавіка	 1963	 года	 ў	 горадзе	 Ма-	
гілёве.

Скончыла	Магілёўскі	дзяржаўны	інстытут	імя	А.А.Ку-
ляшова,	настаўнік	матэматыкі	і	фізікі.

Працавала	 лабарантам	 Магілёўскага	 вытворчага	
аб’яднання	 «Хімвалакно»,	 выхавальнікам,	 намеснікам	
дырэктара,	 дырэктарам	ДУА	«Сярэдняя	школа	№	13	 го-
рада	Магілёва».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Міжпарламенцкай	асамблеі	праваслаўя.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».
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ф Е С А К
віктар Дзмітрыевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах

Гомельская-Юбілейная выбарчая акруга № 31

Нарадзіўся	25	ліпеня	1956	года	ў	гарадскім	пасёлку	
Срэбнае	Чарнігаўскай	вобласці	(УССР).

Скончыў	 Гомельскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 па	 спе-	
цыяльнасці	 «Руская	 мова	 і	 літаратура»;	 Санкт-Пецяр-
бургскі	дзяржаўны	ўніверсітэт	па	спецыяльнасці	«Сацы-
яльная	псіхалогія	ў	муніцыпальных	службах».

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 старшым	 важатым	 ся-
рэдняй	школы	горада	Гомеля.	Служыў	у	радах	Узброеных	
Сіл.	 Працаваў	 вызваленым	 сакратаром	 камітэта	 камса-
мола	 прафесійна-тэхнічнага	 вучылішча,	 настаўнікам,	
намеснікам	 дырэктара	 сярэдняй	 школы,	 інспектарам	
аддзела	адукацыі	Савецкага	раёна	горада	Гомеля,	дырэк-
тарам	 ДУА	 «Сярэдняя	 агульнаадукацыйная	 школа	 №	 5	
горада	Гомеля».

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	 Дагавора	 аб	 калектыўнай	 бяспецы	 па	
палітычных	пытаннях	і	міжнародным	супрацоўніцтве.

Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 адукацыі	
Рэспублікі	 Беларусь,	 нагрудным	 знакам	 Міністэрства	
адукацыі	 Рэспублікі	 Беларусь	 «Выдатнік	 адукацыі»,	
юбілейным	 медалём	 «70	 год	 вызвалення	 Рэспублікі		
Беларусь	ад	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў».

УДОДАЎ
Аляксандр Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Калінкавіцкая выбарчая акруга № 41

Нарадзіўся	19	снежня	1952	года	ў	горадзе	Гродне.
Скончыў	Беларускі	інстытут	інжынераў	чыгуначнага	

транспарту,	інжынер	шляхоў	зносін	–	механік.
Працоўную	дзейнасць	пачаў	брыгадзірам	комплекс-

най	 брыгады	 лакаматыўнага	 дэпо	 Жлобін	 Беларускай	
чыгункі.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	май-
страм,	 старшым	 майстрам,	 намеснікам	 начальніка	
лакаматыўнага	дэпо	Гомель,	начальнікам	лакаматыўна-	
га	 дэпо	 Калінкавічы,	 намеснікам	 начальніка,	 начальні-	
кам	 лакаматыўнай	 гаспадаркі	 Беларускай	 чыгункі,	
начальнікам	 ТРУП	 «Гомельскае	 аддзяленне	 Беларускай	
чыгункі».

Выбіраўся	ў	склад	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 трэцяга	 склікання,	 з’яўляўся	
членам	 Пастаяннай	 камісіі	 па	 рэгіянальнай	 палітыцы	 і	
мясцовым	самакіраванні.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
канферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.	Удасто-
ены	звання	«Заслужаны	работнік	транспарту	Рэспублікі	
Беларусь».

ф І Л І П О в І Ч
Галіна васільеўна

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце

Светлагорская выбарчая акруга № 46

Нарадзілася	12	лістапада	1966	года	ў	вёсцы	Судавіца	
Светлагорскага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыла	 Гомельскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	
Ф.Скарыны,	 педагог-матэматык;	 Акадэмію	 кіравання	
пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь,	спецыяліст	у	галіне	
дзяржаўнага	і	мясцовага	кіравання.

Працавала	 загадчыкам	 дзіцячага	 сада	 калгаса	
«Прагрэс»,	 настаўнікам,	 намеснікам	 дырэктара	 Нова-
галоўчыцкай	 сярэдняй	 школы	 Петрыкаўскага	 раёна		
Гомельскай	 вобласці,	 настаўнікам,	 дырэктарам	 Чырка-
віцкай	 сярэдняй	 школы	 Светлагорскага	 раёна	 Гомель-	
скай	 вобласці,	 намеснікам	 загадчыка	 па	 вучэбна-выха-	
ваўчай	 рабоце,	 загадчыкам	 гарадскога	 вучэбна-мета-	
дычнага	 кабінета,	 начальнікам	 аддзела	 адукацыі	 Свет-
лагорскага	 гарвыканкама,	 старшынёй	 Светлагорскага		
раённага	Савета	дэпутатаў.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	вывучэнні	вопыту	дзяржаўнага	будаўніцтва	і	мясцова-
га	самакіравання.

Узнагароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Гомельскага	 абласнога		
Савета	 дэпутатаў,	 юбілейным	 медалём	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

У Ш К Е в І Ч
Сяргей ІосіфавІч

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Шчучынская выбарчая акруга № 60

Нарадзіўся	 24	 мая	 1956	 года	 ў	 вёсцы	 Дубінка	 Гро-	
дзенскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 Гродзенскі	 сельскагаспадарчы	 інстытут,	
заатэхнік;	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублі-	
кі	Беларусь,	спецыяліст	у	галіне	дзяржаўнага	і	мясцовага	
кіравання.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 мулярам	 другога	 раз-
раду	 будаўнічага	 ўпраўлення	 ў	 горадзе	 Гродне.	 Служыў	
у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	заатэхнікам,	галоўным	
заатэхнікам,	 старшынёй	 калгаса	 «Савецкая	 Беларусь»	
Шчучынскага	 раёна	 Гродзенскай	 вобласці,	 першым	 на-	
меснікам	 старшыні,	 начальнікам	 упраўлення	 сельскай	
гаспадаркі	 і	 харчавання,	 старшынёй	Шчучынскага	 рай-
выканкама.

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	Міжпарламенцкай	
Асамблеяй	Асацыяцыі	дзяржаў	Паўднёва-Усходняй	Азіі.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 юбілейным	 медалём	 «70	 год	 вызвалення	
Рэспублікі	Беларусь	ад	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў».
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ЦЫДЗІК
Уладзіслаў Станіслававіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Дзяржынская выбарчая акруга № 71

Нарадзіўся	11	лістапада	1953	года	ў	вёсцы	Быльчы-
цы	Гродзенскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.

Скончыў	 з	 адзнакай	 Гродзенскі	 тэхнікум	 фізічнай	
культуры,	 настаўнік;	 Гродзенскі	 сельскагаспадарчы	
інстытут,	вучоны-аграном;	з	адзнакай	Акадэмію	кіраван-	
ня	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 спецыяліст	 у	
галіне	 дзяржаўнага	 кіравання.	 Аўтар	шэрагу	 навуковых	
работ	і	публікацый.

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	галоўным	
аграномам	 калгасаў	 Бераставіцкага	 раёна	 Гродзен-
скай	 вобласці	 і	 Чэрвеньскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці,	
упраўлення	сельскай	гаспадаркі	Чэрвеньскага	райвыкан-
кама,	намеснікам	старшыні	Чэрвеньскага	раённага	агра-
прамысловага	аб’яднання	Мінскай	вобласці,	начальнікам	
пададдзела,	галоўным	аграномам,	намеснікам	начальніка	
ўпраўлення,	начальнікам	упраўлення	кормавытворчасці	
Міністэрства	 сельскай	 гаспадаркі	 і	 харчавання	 БССР	 і	
Рэспублікі	 Беларусь,	 загадчыкам	 аддзела,	 начальнікам	
упраўлення,	галоўнага	ўпраўлення	Камітэта	дзяржаўнага	
кантролю	 Рэспублікі	 Беларусь,	 старшынёй	 Камітэта	
дзяржаўнага	кантролю	Мінскай	вобласці.

З’яўляецца	ліквідатарам	наступстваў	катастрофы	на	
Чарнобыльскай	АЭС.	

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Паўночным	саветам,	
кіраўнік	 рабочай	 групы	 па	 супрацоўніцтве	 з	 Парламен-
там	Аб’яднаных	Арабскіх	Эміратаў.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	медалямі	 «За	працоўныя	 заслугі»,	 свяціцеля	
Кірылы	 Тураўскага,	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Нацыянальнай	 акадэміі	
навук	Беларусі,	Падліковай	палаты	Расійскай	Федэрацыі,	
Міністэрства	сельскай	гаспадаркі	і	харчавання	Рэспублікі	
Беларусь,	 нагруднымі	 знакамі	 «Выдатнік	 фінансавай	
міліцыі»,	 «За	 добрасумленную	 працу»,	 юбілейнымі	
медалямі.

ХАРЫТОНЧЫК
Дзмітрый Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (з 2015)

Старшыня Пастаяннай камісіі па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі (2012 – 2015)

Жодзінская выбарчая акруга № 64

Нарадзіўся	2	верасня	1975	года	ў	горадзе	Жодзіне.
Скончыў	 Беларускую	 дзяржаўную	 політэхнічную	

акадэмію,	 інжынер-металург,	 эканаміст-менеджар;	 Ака-	
дэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	
спецыяліст	у	галіне	дзяржаўнага	кіравання.

Працаваў	 інжынерам-тэхнолагам	 тэхбюро	 тэрміч-	
нага	 цэха	 службы	 галоўнага	 тэхнолага,	 старшым	
майстрам,	 намеснікам	 начальніка	 па	 падрыхтоўцы	
вытворчасці	 і	 новай	 тэхнікі	 –	 начальнікам	 рамонтнай		
базы	 тэрмагальванічнага	 цэха,	 начальнікам	 цэха	 гідра-	
трансмісій,	намеснікам	генеральнага	дырэктара	па	якасці	
ВА	 «Беларускі	 аўтамабільны	 завод»	 –	 ААТ	 «Беларускі	
аўтамабільны	завод».

Намеснік	 старшыні	 Магілёўскага	 абласнога	 выка-	
наўчага	камітэта.

Намеснік	 кіраўніка	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	
Парламенцкай	 асамблеяй	 Чарнаморскага	 эканамічнага	
супрацоўніцтва.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

ЧАРАвАЧ
Уладзімір Алегавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве

Кастрычніцкая выбарчая акруга № 97

Нарадзіўся	11	студзеня	1959	года	ў	горадзе	Гродне.
Скончыў	Гродзенскі	дзяржаўны	ўніверсітэт	імя	Янкі	

Купалы,	юрыст.
Працоўную	дзейнасць	пачаў	слесарам	на	Гродзенскім	

заводзе	 гандлёвага	 абсталявання.	 Працаваў	 адвакатам	
Гродзенскай	 абласной	 калегіі	 адвакатаў,	 суддзёй,	 стар-
шынёй	суда	Кастрычніцкага	раёна	горада	Мінска.

Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 юстыцыі	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Вярхоўнага	 Суда	 Рэспублікі	 Бела-	
русь,	 нагрудным	 знакам	 Міністэрства	 юстыцыі	 Рэспуб-	
лікі	 Беларусь	 «За	 адзнаку»	 II	 ступені.	 Занесены	 ў	 Кнігу		
пашаны	Міністэрства	юстыцыі	Рэспублікі	Беларусь.

ЦАЦОХА
Аляксандр Уладзіміравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры,  
сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Віцебская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 20

Нарадзіўся	19	студзеня	1956	года	ў	горадзе	Мінску.
Скончыў	Віцебскі	 дзяржаўны	медыцынскі	 інстытут	

па	 спецыяльнасці	 «Лячэбная	 справа»;	 клінічную	 арды-
натуру	 і	 вочную	 аспірантуру	 Віцебскага	 дзяржаўнага		
медыцынскага	 ўніверсітэта	 па	 спецыяльнасці	 «Прафе-	
сійная	 адукацыя»;	 Беларускую	 медыцынскую	 ака-	
дэмію	 паслядыпломнай	 адукацыі	 па	 спецыяльнасці	
«Арганізацыя	 аховы	 здароўя».	 Кандыдат	 медыцынскіх	
навук,	дацэнт,	аўтар	шэрагу	навуковых	работ	і	патэнтаў.

Працаваў	намеснікам	сакратара	камітэта	камсамола,	
асістэнтам,	дацэнтам,	загадчыкам	кафедры	аператыўнай	
хірургіі	 і	 тапаграфічнай	 анатоміі	 УА	 «Віцебскі	 дзяржаў-	
ны	 медыцынскі	 ўніверсітэт»,	 дырэктарам	 УА	 «Віцебскі	
дзяржаўны	медыцынскі	каледж».

Кіраўнік	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Паўночным		
саветам.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	Віцебскага	аблвыканкама,	Віцебскага	абласно-
га	 Савета	 дэпутатаў,	 нагрудным	 знакам	 «Выдатнік	 ахо-
вы	здароўя	Рэспублікі	Беларусь»,	юбілейнымі	медалямі.	
Удастоены	звання	«Чалавек	года	Віцебшчыны	–	2011».
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ШАЎЦОЎ
Дзмітрый Яўгеньевіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя,  
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Коласаўская выбарчая акруга № 106

Нарадзіўся	3	лістапада	1973	года	ў	горадзе	Жлобіне	
Гомельскай	вобласці.	

Скончыў	Гомельскі	дзяржаўны	медыцынскі	інстытут	
па	 спецыяльнасці	 «Лячэбная	 справа»;	 Беларускую	 ме-
дыцынскую	 акадэмію	 паслядыпломнай	 адукацыі	 па	
спецыяльнасці	 «Арганізацыя	 аховы	 здароўя»;	 Акадэмію	
кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 спе-
цыяльнасці	 «Дзяржаўнае	 кіраванне	 сацыяльнай	 сфе-
рай»;	 аспірантуру	 РНПЦ	 медыцынскіх	 тэхналогій,	
інфарматызацыі,	кіравання	і	эканомікі	аховы	здароўя.

Працаваў	 урачом-анестэзіёлагам-рэаніматолагам,	
намеснікам	 галоўнага	 ўрача	 па	 медыцынскім	 абслу-
гоўванні	насельніцтва	раёна	ДУ	«Жлобінскае	тэрытары-
яльнае	медыцынскае	аб’яднанне»,	намеснікам	галоўнага	
ўрача	 па	 арганізацыйна-метадычнай	 рабоце,	 галоўным	
урачом	 УАЗ	 «34-я	 цэнтральная	 раённая	 клінічная	 па-
ліклініка	Савецкага	раёна	г.	Мінска».	

З’яўляўся	 дэпутатам	 Жлобінскага	 раённага	 Савета	
дэпутатаў	24-га	 склікання	 і	Мінскага	 гарадскога	Савета	
дэпутатаў	26-га	склікання.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	у	Міжпарламенцкай	асамблеі	праваслаўя.	

Старшыня	 ГА	 «Беларуская	 асацыяцыя	 ўрачоў»,		
Беларускага	 аддзялення	Фонду	 адзінства	 праваслаўных	
народаў.

Мае	 падзячныя	 пісьмы	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь.	 Узнагароджаны	 граматамі	 Беларускага	 фон-
ду	 міру,	 адміністрацыі	 Савецкага	 раёна	 горада	 Мінска,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 Беларускага	 Таварыства	 Чырвонага	 Крыжа,	
прэзідыума	Рэспубліканскага	камітэта	Беларускага	праф-
саюза	 работнікаў	 аховы	 здароўя,	 Мінскага	 гарадскога		
Савета	дэпутатаў.

ЧЭКАН
Святлана Уладзіславаўна

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Хойніцкая выбарчая акруга № 47

Нарадзілася	 15	 мая	 1966	 года	 ў	 горадзе	 Саратаве	
(РСФСР).

Скончыла	 Беларускі	 тэхналагічны	 інстытут	 імя	
С.М.Кірава,	 інжынер-тэхнолаг;	 Гомельскі	 кааператыўны	
інстытут,	эканаміст-менеджар.

Працавала	 статыстыкам	 райкама	 ЛКСМБ	 гора-
да	 Хойнікі	 Гомельскай	 вобласці,	 адказным	 сакратаром	
праўлення	раённай	арганізацыі	Добраахвотнага	тавары-
ства	 аматараў	 кнігі,	 старшынёй	 прафкама,	 намеснікам	
старшыні	 праўлення,	 начальнікам	 аддзела	 кадраў	 Хой-	
ніцкага	 раённага	 спажывецкага	 таварыства,	 першым	
намеснікам	 старшыні	 праўлення	 Брагінскага	 раённа-
га	 спажывецкага	 таварыства,	 начальнікам	 упраўлення	
кадраў,	 ідэалагічнай	 і	 арганізацыйна-кааператыўнай	
работы	Гомельскага	абласнога	саюза	спажывецкіх	тава-	
рыстваў,	 старшынёй	 праўлення	 Брагінскага	 раённага	
спажывецкага	таварыства.

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	у	Парламенцкай	асамблеі	Арганізацыі	па	бяспецы	
і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

ШОСТАК
Пётр Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі,  
прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы

Буда-Кашалёўская выбарчая акруга № 38

Нарадзіўся	 12	 ліпеня	 1966	 года	 ў	 вёсцы	 Ільіч	
Петрыкаўскага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію	
па	 спецыяльнасці	 «Механізацыя	 сельскай	 гаспадаркі»;	
Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь	
па	спецыяльнасці	«Дзелавое	адміністраванне».

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	інжынерам,	
галоўным	 інжынерам	 Петрыкаўскага	 райаграпрам-
энерга	Гомельскай	вобласці,	дырэктарам	Петрыкаўскага	
аб’яднання	 кацельных	 і	 цеплавых	 сетак,	 намеснікам	
начальніка	 Гомельскага	 абласнога	 ўпраўлення	 па	 на-
глядзе	 за	 рацыянальным	 выкарыстаннем	 паліўна-энер-
гетычных	 рэсурсаў,	 намеснікам	 старшыні,	 першым	
намеснікам	 старшыні	 Рэчыцкага	 райвыканкама,	 стар-
шынёй	 Светлагорскага	 райвыканкама,	 Рэчыцкага	 рай-	
выканкама	Гомельскай	вобласці.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	
і	 Расіі	 па	 пытаннях	 экалогіі,	 прыродакарыстання	 і	
ліквідацыі	наступстваў	аварый.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

ШАМАЛЬ
Алена Уладзіміраўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя,  
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Бабруйская сельская выбарчая акруга № 80

Нарадзілася	8	мая	1973	года	ў	сяле	Цеменічы	Бран-
скага	раёна	(РСФСР).

Скончыла	Віцебскі	дзяржаўны	медыцынскі	інстытут,	
урач-лячэбнік.	

Працавала	 ўрачом-педыятрам	 медыка-санітарнай	
часткі	ВА	«Бабруйскшына»,	намеснікам	галоўнага	ўрача	
па	 медыцынскай	 частцы	 УАЗ	 «Бабруйская	 цэнтральная	
бальніца».

З’яўлялася	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
была	членам	Пастаяннай	камісіі	па	ахове	здароўя,	фізічнай	
культуры,	справах	сям’і	і	моладзі.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 у	 парламенцкай	 структуры	 Цэнтральна-	
еўрапейскай	ініцыятывы.

Узнагароджана	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.
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ШЫКШНЯН
Пётр Генрыхавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце

Лепельская выбарчая акруга № 23

Нарадзіўся	 18	 студзеня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Іванскія	
Шаркаўшчынскага	раёна	Віцебскай	вобласці.

Скончыў	Беларускую	сельскагаспадарчую	акадэмію,	
інжынер-гідратэхнік;	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэн-
це	Рэспублікі	Беларусь,	спецыяліст	у	галіне	дзяржаўнага	
кіравання.

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	майстрам,	
прарабам,	 старшым	 прарабам,	 галоўным	 інжынерам,	
начальнікам	 ПМК,	 намеснікам,	 першым	 намеснікам	
старшыні,	 старшынёй	Лепельскага	 гарвыканкама,	 стар-
шынёй	Лепельскага	райвыканкама.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Паўночным	 са-
ветам.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 Віцебскага	 аблвыканкама,	 юбілейнымі	 меда-
лямі.	Мае	падзяку	старшыні	Віцебскага	аблвыканкама.

ШЧЭПАЎ
Уладзіслаў Аляксандравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы

Рагачоўская выбарчая акруга № 45

Нарадзіўся	23	жніўня	1976	года	ў	горадзе	Гомелі.
Скончыў	 Гомельскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя		

Ф.Скарыны,	 эканаміст-менеджар.	 Кандыдат	 эканаміч-
ных	навук,	дацэнт.

Працаваў	асістэнтам,	дацэнтам	кафедры	эканомікі	 і	
кіравання	 вытворчасцю,	 дэканам	 эканамічнага	 факуль-	
тэта	 УА	 «Гомельскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	 Ф.Ска-
рыны».

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	эканамічнай	палітыцы.

Узнагароджаны	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 юбілейным	медалём	 «70	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў».

ШЫЛАвА
Святлана Дзмітрыеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя,  
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Паўднёва-Заходняя выбарчая акруга № 99

Нарадзілася	 18	 красавіка	 1961	 года	 ў	 вёсцы	 Улья-
навічы	Сенненскага	раёна	Віцебскай	вобласці.	

Скончыла	 Мінскі	 дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут	
па	 спецыяльнасці	 «Лячэбная	 справа».	 Кандыдат	 меды-
цынскіх	навук,	дацэнт.

Працавала	 медыцынскай	 сястрой,	 урачом-акушэ-
рам-гінеколагам,	 старшынёй	 прафкама	 5-й	 клінічнай	
бальніцы	 горада	Мінска,	 асістэнтам,	 дацэнтам	 кафедры		
акушэрства	 і	 гінекалогіі	 УА	 «Беларускі	 дзяржаўны	 ме-	
дыцынскі	ўніверсітэт»,	галоўным	акушэрам-гінеколагам	
аддзела	медыцынскай	дапамогі	маці	 і	дзецям	упраўлен-	
ня	 арганізацыі	 медыцынскай	 дапамогі	 Міністэрства		
аховы	здароўя	Рэспублікі	Беларусь.

З’яўлялася	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	
была	намеснікам	 старшыні	Пастаяннай	 камісіі	 па	 ахове	
здароўя,	фізічнай	культуры,	справах	сям’і	і	моладзі.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	
і	 Расіі	 па	 сацыяльнай	 палітыцы,	 навуцы,	 культуры	 і	
гуманітарных	пытаннях.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджана	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 аховы	 здароўя	
Рэспублікі	Беларусь,	нагрудным	знакам	«Выдатнік	аховы	
здароўя	Рэспублікі	Беларусь».

ШЧЭЦЬКА
віктар Уладзіміравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Бярэзінская выбарчая акруга № 61

Нарадзіўся	 18	 верасня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Растаў		
Акцябрскага	раёна	Гомельскай	вобласці.

Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 інстытут	 народнай	
гаспадаркі	 імя	 В.У.Куйбышава	 па	 спецыяльнасці	 «Пла-
наванне	сельскай	гаспадаркі».

Працаваў	 старшым	 эканамістам	 Акцябрскай	 між-
калгаснай	 будаўнічай	 арганізацыі	 Гомельскай	 вобласці,	
эканамістам,	 галоўным	 эканамістам,	 старшынёй	 калга-	
саў	 Глускага	 раёна	 Магілёўскай	 вобласці,	 старшынёй		
Глускага	раённага	Савета	дэпутатаў,	старшынёй	Глускага	
райвыканкама,	 Асіповіцкага	 райвыканкама,	 памочнікам	
Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь	–	галоўным	інспектарам	
па	 Гомельскай	 вобласці,	 першым	 намеснікам	 старшыні,	
намеснікам	старшыні	Мінскага	аблвыканкама.

Намеснік	 старшыні	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу		
Саюза	Беларусі	і	Расіі	па	бюджэце	і	фінансах.

Узнагароджаны	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Адміністрацыі	Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь,	юбілейнымі	медалямі.
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ЯЗУБЕЦ
Мікалай Мяфодзьевіч

Член Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Баранавіцкая сельская выбарчая акруга № 7

Нарадзіўся	 4	 чэрвеня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Цмень-1	
Столінскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Пінскі	 сельскагаспадарчы	 тэхнікум	 па	
спецыяльнасці	 «Ветэрынарыя»;	 Віцебскі	 ветэрынарны	
інстытут	па	спецыяльнасці	«Ветэрынарыя».

Працоўную	дзейнасць	пачаў	ветэрынарным	фельча-
рам	 Павіццеўскага	 ветэрынарнага	 ўчастка	 Кобрынскай	
раённай	ветэрынарнай	станцыі.	Служыў	у	радах	Узброе-
ных	Сіл.	Працаваў	ветэрынарным	урачом,	 галоўным	ве-
тэрынарным	урачом	племзавода	«Дружба»	Кобрынскага	
раёна,	кіраўніком	тэрапеўтычнай	групы	–	вядучым	ветэ-
рынарным	 урачом	 Кобрынскай	 раённай	 ветэрынарнай	
станцыі,	 першым	 намеснікам	 начальніка	 ўпраўлення	
сельскай	гаспадаркі	і	харчавання	Кобрынскага	райвыкан-
кама,	дырэктарам	Кобрынскай	птушкафабрыкі,	першым	
намеснікам	старшыні	камітэта	па	сельскай	гаспадарцы	і	
харчаванні	 Брэсцкага	 аблвыканкама,	 генеральным	 ды-
рэктарам	 КУГВА	 «Канцэрн	 «Мясамалпрам»,	 старшынёй	
Баранавіцкага	райвыканкама.

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	аграрнай	палітыцы,	прыродных	рэсурсах	і	экалогіі.	

Узнагароджаны	 ордэнамі	 святой	 прападобнай	
Еўфрасінні	 Полацкай,	 свяціцеля	 Кірылы	 Тураўскага	
ІІ	 ступені,	 медалямі	 свяціцеля	 Кірылы	 Тураўскага,	
прападобнапакутніка	 Макарыя	 Ігумена	 Пінскага,	 юбі-
лейнымі	 медалямі,	 граматамі	 Брэсцкага	 аблвыканкама,	
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь.

ШЫЦЬКО
Уладзімір Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах

Віцебская сельская выбарчая акруга № 21

Нарадзіўся	 20	 жніўня	 1954	 года	 ў	 горадзе	 Лепелі	
Віцебскай	вобласці.

Скончыў	 Віцебскі	 педагагічны	 інстытут	 імя	
С.М.Кірава,	настаўнік	пачатковых	класаў.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 старшым	 піянерважа-
тым	 Лужаснянскага	 дзіцячага	 дома	 Віцебскага	 раёна.	
Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 сакратаром	
камітэта	камсамола	Лужаснянскага	сельскагаспадарчага	
тэхнікума,	 інструктарам	Віцебскага	абкама	ЛКСМБ,	пер-
шым	сакратаром	Дубровенскага	райкама	ЛКСМБ,	 загад-
чыкам	арганізацыйнага	аддзела	Дубровенскага	райкама	
КПБ	Віцебскай	вобласці,	 дырэктарам	УА	«Лужаснянская	
школа-інтэрнат-гімназія	 для	 здольных	 і	 таленавітых	
дзяцей	 Віцебскай	 вобласці»,	 дырэктарам	 УА	 «Віцебскае	
кадэцкае	вучылішча».	

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Чарнаморскага	эканамічнага	супрацоўніцтва.

Узнагароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 Ганаровай	 гра-
матай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	
юбілейнымі	 медалямі.	 Удастоены	 ганаровага	 звання		
«Заслужаны	настаўнік	Рэспублікі	Беларусь».

ЯРАШЭвІЧ
Аляксандр Мікалаевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве

Столінская выбарчая акруга № 16

Нарадзіўся	 7	 чэрвеня	 1963	 года	 ў	 вёсцы	 Верхні	
Церабяжоў	Столінскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	 Маскоўскі	 інстытут	 камунальнай	 гаспа-	
даркі	і	будаўніцтва,	інжынер-горадабудаўнік.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 рабочым	 Гарынскага	
кансервавага	 завода	 Брэсцкай	 вобласці.	 Служыў	 у	 ра-	
дах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	інжынерам,	галоўным	інжы-
нерам,	намеснікам	дырэктара	Столінскага	раённага	вы-
творчага	 аб’яднання	 жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі,	
начальнікам	 ДУДБП	 «Столінская	 ДБПМК-32»	 Брэсцкай	
вобласці.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Міжпарламенцкай	
Асамблеяй	Асацыяцыі	дзяржаў	Паўднёва-Усходняй	Азіі.

Узнагароджаны	медалём	«За	баявыя	заслугі»,	 Гана-
ровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Бела-
русь,	знакам	«Ганаровы	работнік	жыллёва-камунальнай	
гаспадаркі»,	юбілейнымі	медалямі.

ЮРКЕвІЧ
Аляксандр Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы

Пружанская выбарчая акруга № 9

Нарадзіўся	 21	 красавіка	 1954	 года	 ў	 вёсцы	 Малыя	
Лясковічы	Бярозаўскага	раёна	Брэсцкай	вобласці.

Скончыў	Беларускі	політэхнічны	інстытут,	інжынер-
механік.	Кандыдат	тэхнічных	навук.

Працаваў	 інжынерам-канструктарам	 канструктар-
скага	 бюро	 «Саюзтрактарапрам»	 у	 горадзе	 Кішынёве	
(МССР),	 галоўным	 тэхнолагам	 –	 намеснікам	 кіраўніка	
Гарадзішчанскага	 аддзялення	 «Сельгастэхніка»	 Бара-	
навіцкага	 раёна,	 галоўным	 інжынерам	 –	 намеснікам		
кіраўніка	 Баранавіцкага	 раённага	 аб’яднання	 «Сель-	
гасхімія»	 Брэсцкай	 вобласці,	 старшынёй	 Пружанскага	
раённага	 аб’яднання	 «Сельгасхімія»	 Брэсцкай	 вобласці,	
першым	намеснікам	старшыні,	старшынёй	Пружанскага	
райвыканкама	Брэсцкай	вобласці.

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 у	 парламенцкай	 структуры	 Цэнтральна-	
еўрапейскай	ініцыятывы.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	Савета	Міністраў	Рэспублікі	Беларусь.
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АЛЯКСЕЙ
Юрый Мар’янавіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве  
і дзяржаўным будаўніцтве

Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны  
ад Карэліцкага, Навагрудскага і Шчучынскага раёнаў)

Нарадзіўся	 27	 жніўня	 1973	 года	 ў	 горадзе	 Гродне.	
Скончыў	 Беларускі	 камерцыйны	 інстытут	 кіравання,		
юрыст;	 Гродзенскі	 дзяржаўны	аграрны	ўніверсітэт,	 экана-	
міст-менеджар;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэс-	
публікі	 Беларусь,	 спецыяліст	 у	 галіне	 дзяржаўнага	
кіравання.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 фатографам	 у	 Гро-
дзенскім	прафесійна-тэхнічным	вучылішчы	№	74.	Працаваў	
тэхнікам-рэнтгенолагам	 Гродзенскай	 абласной	 клінічнай	
бальніцы.	Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	дырэк-
тарам	па	 эканамічных	пытаннях	малой	 вытворчай	фірмы	
«Імідж»,	галоўным	спецыялістам,	начальнікам	аддзела	пат-	
рыятычнага	 выхавання,	 спорту	 і	 вольнага	 часу	 моладзі	
Гродзенскага	 гарадскога	 камітэта	 грамадскага	 аб’яднання	
«Беларускі	патрыятычны	саюз	моладзі»,	другім	сакратаром	
Гродзенскага	 гарадскога	 камітэта	 грамадскага	 аб’яднання	
«Беларускі	 рэспубліканскі	 саюз	 моладзі»,	 галоўным	
спецыялістам,	 намеснікам	 загадчыка	 аддзела	 культу-
ры	 Гродзенскага	 гарвыканкама,	 галоўным	 спецыялістам	
упраўлення	 інфармацыі	 і	 друку,	 упраўлення	 ідэалагічнай	
работы	 Гродзенскага	 аблвыканкама,	 першым	 сакратаром	
Гродзенскага	 абласнога	 камітэта	 грамадскага	 аб’яднання	
«Беларускі	рэспубліканскі	саюз	моладзі».

Генеральны	дырэктар	камунальнага	ўнітарнага	прад-
прыемства	«Гроднааблкінавідэапракат».

Намеснік	 кіраўніка	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	
Паўночным	саветам,	член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	
Рэспублікі	 Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парла-
менцкай	канферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вы-
звалення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вайне	
1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	сходу	
Рэспублікі	Беларусь.

БАТУРА
Барыс васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах
Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Пухавіцкага,  

Уздзенскага і Слуцкага раёнаў)

Нарадзіўся	28	чэрвеня	1947	года	ў	 горадзе	Ваўкавыску	
Гродзенскай	 вобласці.	 Скончыў	 Беларускі	 ордэна	 Працоў-	
нага	 Чырвонага	 Сцяга	 політэхнічны	 інстытут,	 інжынер-
тэхнолаг.	 Заслужаны	 работнік	 сферы	 абслугоўвання	 Рэс-
публікі	Беларусь.	Генерал-маёр	запасу.

Працаваў	майстрам	цэха,	інжынерам-тэхнолагам,	выкон-
ваючым	 абавязкі	 начальніка	 аддзела	 тэхнічнага	 кантролю	
ўстановы	 УЖ-15/11	 Гродзенскага	 аблвыканкама,	 начальні-	
кам	Ваўкавыскага	 камбіната	 камунальных	прадпрыемстваў,	
намеснікам	 начальніка,	 начальнікам	 аддзела	 механікі	 і	
энергетыкі	 ўпраўлення	 жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі	
Гродзенскага	аблвыканкама,	намеснікам	начальніка,	першым	
намеснікам	начальніка,	начальнікам	вытворчага	ўпраўлення	
жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі	 пры	 Гродзенскім	 аблвы-
канкаме.	 Быў	 намеснікам	 Міністра	 жыллёва-камунальнай	
гаспадаркі	 Беларускай	 ССР,	 намеснікам	 старшыні	 Гро-
дзенскага	 аблвыканкама,	 Міністрам	 жыллёва-камунальнай	
гаспадаркі,	Намеснікам	Прэм’ер-міністра	Рэспублікі	Беларусь,	
старшынёй	Магілёўскага	 аблвыканкама,	 Старшынёй	 Савета	
Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёр-
тага	склікання,	старшынёй	Мінскага	аблвыканкама.	

Назначаўся	 Прэзідэнтам	 Рэспублікі	 Беларусь	 членам	
Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	
другога	 і	 чацвёртага	 скліканняў.	 Выбіраўся	 членам	 Савета	
Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	трэцяга	склікання.

Быў	 намеснікам	 Старшыні	 Парламенцкага	 Сходу	 Саю-
за	 Беларусі	 і	 Расіі,	 Старшынёй	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	
Еўразійскага	 эканамічнага	 супольніцтва,	 членам	 Савета	
Міжпарламенцкай	Асамблеі	дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	
Незалежных	 Дзяржаў	 і	 Савета	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	 Дагавора	 аб	 калектыўнай	 бяспецы,	 старшынёй	
Савета	 па	 ўзаемадзеянні	 органаў	 мясцовага	 самакіравання	
пры	Савеце	Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу.	

Удастоены	звання	«Ганаровы	грамадзянін	 горада	Магі-
лёва».	 Мае	 падзякі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узнага-	
роджаны	ордэнамі	Айчыны	II	 і	 III	 ступеняў,	свяціцеля	Кіры-	
лы	Тураўскага,	«Знак	Пашаны»,	«Садружнасць»,	юбілейнымі	
медалямі,	 медалём	 «За	 супрацоўніцтва»	 (Саюзнай	 дзяржа-
вы),	 залатым	 медалём	 «МПА	 СНД.	 20	 гадоў»,	 ганаровымі	
граматамі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Савета	
Міністраў	Рэспублікі	Беларусь,	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
Еўразійскага	эканамічнага	супольніцтва.

Ч Л Е Н Ы
С А в Е Т А
Р Э С П У Б Л І К І
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь
п я т а г а  с к л і к а н н я

Б і я г р а ф і ч н ы я  д а в е д к і
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ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

БУЗОЎСКІ
Ігар Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся	10	ліпеня	1972	года	ў	вёсцы	Кашалёва	На-
вагрудскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.	Скончыў	Мінскае	
вышэйшае	 ваеннае	 каманднае	 вучылішча,	 сацыяльны	
педагог-псіхолаг;	 Расійскую	 акадэмію	 дзяржаўнай	 служ-
бы	 пры	 Прэзідэнце	 Расійскай	 Федэрацыі,	 менеджар	 па	
спецыяльнасці	«Дзяржаўнае	і	муніцыпальнае	кіраванне».

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	сацыяльным	
педагогам-псіхолагам,	 загадчыкам	 аддзела	 сацыяльна-
педагагічнай	і	псіхалагічнай	работы	Цэнтра	пазашкольнай	
работы	 г.	 Навагрудка,	 другім	 сакратаром	 Навагрудскага	
райкама,	 памочнікам	 сакратара	 Цэнтральнага	 камітэта	
грамадскага	 аб’яднання	 «Беларускі	 патрыятычны	 саюз	
моладзі»,	 дырэктарам	 рэспубліканскага	 маладзёжнага	
цэнтра	 «Юнацтва»,	 дырэктарам	 па	 арганізацыйных	 пы-
таннях	 і	 міжнароднай	 дзейнасці	 грамадскага	 аб’яднання	
«Дзіцяча-юнацкі	 клуб	 па	 хакеі	 «Залатая	 шайба»,	 загад-
чыкам	 аддзела	 па	 сувязях	 з	 грамадскасцю,	 намеснікам	
генеральнага	 дырэктара	 дырэкцыі	 прамаціравання	 На-
цыянальнай	дзяржаўнай	тэлерадыёкампаніі	Рэспублікі	Бе-
ларусь,	другім,	першым	сакратаром	Цэнтральнага	камітэта	
грамадскага	 аб’яднання	 «Беларускі	 рэспубліканскі	 саюз	
моладзі»,	саветнікам-кансультантам,	галоўным	саветнікам	
упраўлення	 па	 каардынацыі	 ідэалагічнай	 работы	 галоў-
нага	 ідэалагічнага	 ўпраўлення	 Адміністрацыі	 Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь.	

Намеснік	 Кіраўніка	 Адміністрацыі	 Прэзідэнта	 Рэс-	
публікі	Беларусь.

Член	 саветаў	 спецыяльных	 фондаў	 Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь	па	сацыяльнай	падтрымцы	адораных	
вучняў	і	студэнтаў	і	па	падтрымцы	таленавітай	моладзі.

Мае	падзякі	Адміністрацыі	Прэзідэнта	Рэспублікі	Бе-
ларусь,	 Дзяржаўнага	 сакратара	 Саюзнай	 дзяржавы.	 Узна-
гароджаны	 юбілейнымі	 медалямі,	 ганаровымі	 граматамі	
Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Адміністрацыі	
Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 культуры,	
Міністэрства	ўнутраных	спраў,	Камандуючага	ўнутранымі	
войскамі	 МУС,	 Цэнтральнага	 камітэта	 грамадскага	
аб’яднання	«Беларускі	рэспубліканскі	саюз	моладзі»,	ордэ-
нам	святога	роўнаапостальнага	вялікага	князя	Уладзіміра	
ІІ	ступені.

БЯСПАЛЫ
Сяргей Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад Веткаўскага,  
Гомельскага і Добрушскага раёнаў)

Нарадзіўся	1	 сакавіка	1962	 года	 ў	 горадзе	Хойнікі	 Го-	
мельскай	 вобласці.	 Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўні-	
версітэт	імя	У.І.Леніна,	журналіст.	

Працаваў	 сталяром	 Хойніцкага	 дрэваапрацоўчага	
камбіната,	 карэспандэнтам,	 аглядальнікам,	 рэдактарам	
аддзела,	 першым	 намеснікам	 галоўнага	 рэдактара	 газеты		
«Гомельская	праўда».	

Галоўны	рэдактар	камунальнага	ўнітарнага	прадпры-
емства	«Рэдакцыя	газеты	«Гомельская	праўда».	

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	і	Ра-	
сіі	 па	 інфармацыйнай	 палітыцы,	 член	 дэлегацыі	 Нацыя-
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 ажыццяўленні	
кантактаў	 з	 Міжпарламенцкай	 Асамблеяй	 Асацыяцыі	
дзяржаў	Паўднёва-Усходняй	Азіі.

Мае	Падзяку	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь.	
Узнагароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 медалём	 Фран-

цыска	 Скарыны,	 медалём	 «За	 супрацоўніцтва»	 (Саюзнай	
дзяржавы),	 юбілейнымі	 медалямі,	 нагрудным	 знакам	
«Выдатнік	 друку	 Беларусі»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	ганаровымі	граматамі	
Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	 і	 Расіі,	 Міністэрства	
інфармацыі	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Гомельскага	 аблвыкан-	
кама,	Гомельскага	абласнога	Савета	дэпутатаў.

ГЕРАСІМОвІЧ
Святлана Міхайлаўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым 
самакіраванні

Выбрана ад Мінскай вобласці (вылучана ад Лагойскага,  
Вілейскага і Мядзельскага раёнаў)

Нарадзілася	 5	 студзеня	 1957	 года	 ў	 вёсцы	 Вяляцічы	
Барысаўскага	раёна	Мінскай	вобласці.	Скончыла	Беларускі	
дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	 У.І.Леніна,	 філолаг,	 выкладчык	
рускай	мовы	і	літаратуры.

Працавала	настаўнікам	у	Карсакавіцкай	 сярэдняй	шко-
ле,	 сакратаром	 Барысаўскага	 раённага	 камітэта	 ЛКСМБ,		
загадчыкам	 аддзела	 прапаганды	 і	 агітацыі,	 загадчы-
кам	 ідэалагічнага	 аддзела	 Барысаўскага	 райкама	 КПБ.	
Была	 намеснікам	 дырэктара	 па	 выхаваўчай	 рабоце	
Старабарысаўскай	 сярэдняй	 школы,	 загадчыкам	 аддзе-
ла	 інфармацыі,	 намеснікам	 старшыні	 Барысаўскага	 рай-
выканкама,	 галоўным	 саветнікам-інспектарам	 старшыні	
Мінскага	аблвыканкама,	начальнікам	галоўнага	ўпраўлення	
арганізацыйна-кадравай	 работы	 Мінскага	 аблвыканкама,	
намеснікам	старшыні	Мінскага	абласнога	Савета	дэпутатаў	
24-га	 склікання,	 старшынёй	 Мінскага	 абласнога	 Савета	
дэпутатаў	25-га	і	26-га	скліканняў.

Выбіралася	 дэпутатам	Мінскага	 абласнога	 Савета	 дэ-	
путатаў	24	–	26-га	скліканняў.	

Дэлегат	 другога,	 трэцяга	 і	 чацвёртага	 Усебеларускага	
народнага	сходу.

Намеснік	 старшыні	 Савета	 па	 ўзаемадзеянні	 органаў	
мясцовага	 самакіравання	 пры	 Савеце	 Рэспублікі	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	
і	 Расіі	 па	 інфармацыйнай	 палітыцы,	 член	 Пастаяннай	
камісіі	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	
Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	 па	 вывучэнні	 вопыту	
дзяржаўнага	 будаўніцтва	 і	 мясцовага	 самакіравання,	 член	
Бюро	Канферэнцыі	рэгіянальных	і	мясцовых	органаў	улады	
Усходняга	партнёрства	(CORLEAP).

Узнагароджана	юбілейнымі	медалямі,	Ганаровай	грама-
тай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	ганаровымі	
граматамі	 Савета	Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	Мінскага	
аблвыканкама,	 Мінскага	 абласнога	 Савета	 дэпутатаў,	 Га-
наровай	 граматай	 Савета	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	
дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	Дзяржаў,	ме-
далём	«За	супрацоўніцтва»	(Саюзнай	дзяржавы),	памятным	
знакам	«2000	гадоў	хрысціянству».

ГРЫНЕЎСКАЯ
Лідзія Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні

Выбрана ад Брэсцкай вобласці  
(вылучана ад Столінскага раёна)

Нарадзілася	 3	 лютага	 1965	 года	 ў	 вёсцы	 Мачуль	
Столінскага	 раёна	 Брэсцкай	 вобласці.	 Скончыла	 Гродзен-	
скі	сельскагаспадарчы	інстытут,	зоаінжынер.

Працавала	 загадчыкам	 ветэрынарнай	 аптэкі	 калгаса	
«Запаветы	Леніна»	Столінскага	раёна,	майстрам	вытворча-
га	 навучання	 Альшанскага	 навучальна-вытворчага	 камбі-
ната,	 заатэхнікам-селекцыянерам	 калгаса	 «Беларуская	
ніва»,	 галоўным	 заатэхнікам	 сельскагаспадарчага	 вытвор-
чага	кааператыва	«Палеская	ніва»	Столінскага	раёна.	

Дэлегат	другога	Усебеларускага	народнага	сходу.
Намеснік	дырэктара	па	вытворчых	пытаннях	адкрыта-

га	 акцыянернага	 таварыства	 «Палеская	 ніва»	 Столінскага	
раёна.

Пераможца	 рэспубліканскага	 спаборніцтва	 сярод	 га-	
лоўных	заатэхнікаў	(2006,	2009,	2011,	2013).

Мае	падзяку	Брэсцкага	аблвыканкама.	
Узнагароджана	медалём	«За	працоўныя	заслугі»,	юбі-	

лейнымі	медалямі	«70	год	вызвалення	Рэспублiкi	Беларусь	
ад	 нямецка-фашысцкiх	 захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	
Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 двума	 ганаро-
вымі	 дыпломамі	 Брэсцкага	 аблвыканкама,	 ганаровымі	
граматамі	 Столінскага	 райвыканкама	 і	 Столінскага	 раён-
нага	 камітэта	 прафсаюза	 работнікаў	 аграпрамысловага		
комплексу.
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ДАЛГАШЭЙ
Тамара Сяргееўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Выбрана ад Гродзенскай вобласці (вылучана ад горада Гродна)

Нарадзілася	27	ліпеня	1960	года	ў	Гомельскай	вобласці.	
Скончыла	 Гродзенскі	 дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут,		
урач-лячэбнік.

Працавала	 ўрачом-інтэрнам	 Гомельскай	 абласной	
бальніцы,	 урачом-кардыёлагам	 Гомельскага	 кардыялагіч-
нага	 дыспансера,	 загадчыкам	 кардыялагічнага	 аддзялен-
ня,	 намеснікам	 галоўнага	 ўрача	 па	 лячэбнай	 частцы	 Го-	
мельскага	абласнога	кардыялагічнага	дыспансера,	загадчы-	
кам	 кардыялагічнага	 аддзялення	 Гродзенскага	 абласно-	
га	 кардыялагічнага	 дыспансера,	 асістэнтам	 кафедры	
шпітальнай	 тэрапіі	 Гродзенскага	 дзяржаўнага	 медыцын-
скага	 інстытута,	 намеснікам	 галоўнага	 ўрача	 Гродзенскага	
абласнога	 кардыялагічнага	 дыспансера	 па	 медыцынскай	
частцы.	

Выбіралася	 дэпутатам	 Гродзенскага	 абласнога	 Савета	
дэпутатаў	25-га	і	26-га	скліканняў.	

Галоўны	 ўрач	 установы	 аховы	 здароўя	 «Гродзенскі	
абласны	клінічны	кардыялагічны	цэнтр».

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	 па		
сацыяльнай	палітыцы	і	правах	чалавека.

Пераможца	 рэспубліканскага	 конкурсу	 Беларускага	
саюза	жанчын	«Жанчына	года	–	2010»	у	намінацыі	«За	жа-
ноцкую	 мужнасць»	 і	 абласнога	 конкурсу	 «Лепшы	 кіраўнік	
года»	 (2008)	у	намінацыі	«Лепшы	кіраўнік	установы	аховы	
здароўя».

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вы-
звалення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	
вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Са-
вета	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	
Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў,	 ганаровымі	 граматамі	
Гродзенскага	 аблвыканкама,	 Гродзенскага	 абласнога	 Са-
вета	 дэпутатаў,	 упраўлення	 аховы	 здароўя	 аблвыканка-
ма,	 прэзідыума	 абласнога	 камітэта	 Гродзенскай	 абласной	
арганізацыі	 Беларускага	 прафсаюза	 работнікаў	 аховы	
здароўя,	знакам	«Выдатнік	аховы	здароўя	Рэспублікі	Бела-
русь»,	медалём	прападобнай	Еўфрасінні	Полацкай.

ДАМАНЕЎСКІ
Уладзімір віктаравіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся	14	лютага	1960	года	ў	горадзе	Дзяржынску	
Мінскай	 вобласці.	 Скончыў	 Беларускі	 інстытут	 механіза-
цыі	 сельскай	 гаспадаркі,	 аўтаматызацыя	 сельскагаспа-
дарчай	 вытворчасці;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	Беларусь,	дзяржаўнае	кіраванне.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 на	 Дзяржынскай	 брой-
лернай	 птушкафабрыцы.	 Працаваў	 у	 Дзяржынскім	 гарка-
ме	 партыі,	 Дзяржынскім	 гарвыканкаме	 і	 райвыканкаме,	
Мінскім	 аблвыканкаме,	 інспектарам	 па	 Мінскай	 вобласці	
інспектарскага	 аддзела	 Апарату	 Савета	 Міністраў	 Рэспуб-	
лікі	 Беларусь,	 старшынёй	 Слуцкага	 райвыканкама,	 па-
мочнікам	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь	 –	 галоўным	 ін-
спектарам	па	Гродзенскай	вобласці.	

Старшыня	 Магілёўскага	 абласнога	 выканаўчага	
камітэта.	

Мае	падзяку	старшыні	Мінскага	аблвыканкама.
Узнагароджаны	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	

сходу	Рэспублікі	Беларусь,	ганаровымі	граматамі	Дзяржын-
скага	гарана,	Мінскага	аблана.

ДАРАГАКУПЕЦ
Анжаліка Юр’еўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Выбрана ад Гомельскай вобласці (вылучана ад Брагінскага,  
Хойніцкага і Лоеўскага раёнаў)

Нарадзілася	14	красавіка	1964	года	ў	горадзе	Гомелі.	
Скончыла	 Віцебскі	 дзяржаўны	 ордэна	 Дружбы	 народаў	
медыцынскі	інстытут,	лячэбная	справа.

Працоўную	 дзейнасць	 пачала	 ўрачом-кардыёлагам	
III	 кардыялагічнага	 аддзялення	 Гомельскага	 абласнога	
клінічнага	кардыялагічнага	дыспансера.

Намеснік	 галоўнага	 ўрача	 па	 медыцынскай	 частцы	
ўстановы	 «Гомельскі	 абласны	 клінічны	 кардыялагічны	
цэнтр».

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вы-
звалення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	
вайне	1941	–	1945	гг.»,	знакам	«Выдатнік	аховы	здароўя	
Рэспублікі	Беларусь»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальна-
га	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 Го-
мельскага	аблвыканкама,	Гомельскага	абласнога	Савета	
дэпутатаў.

ДвОРНІК
Уладзімір Андрэевіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад Ельскага,  
Лельчыцкага і Нараўлянскага раёнаў)

Нарадзіўся	16	красавіка	1963	года	ў	вёсцы	Ровенская	
Слабада	Рэчыцкага	раёна	Гомельскай	вобласці.	Скончыў	
Віцебскі	 ветэрынарны	 інстытут,	 ветэрынарны	 ўрач.	 За-
служаны	 работнік	 сельскай	 гаспадаркі	 Рэспублікі	 Бела-
русь.	 Лаўрэат	 прэміі	 Федэрацыі	 прафсаюзаў	 Беларусі	 ў	
галіне	працы,	навукі	і	тэхнікі.	Генерал-маёр	запасу.

Працаваў	 трактарыстам	 калгаса	 імя	 Дзяржынскага	
Рэчыцкага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці,	 галоўным	 ветэ-
рынарным	урачом	калгаса	«Усход»	Нараўлянскага	раёна	
Гомельскай	 вобласці,	 галоўным	 ветэрынарным	 урачом,	
намеснікам	старшыні	калгаса	«Дружба»	Мазырскага	раё-
на,	галоўным	дзяржаўным	ветэрынарным	урачом	Мазыр-
скага	 раёна,	 дырэктарам	 рэспубліканскага	 ўнітарнага	
прадпрыемства	 «Саўгас-камбінат	 «Зара»	 Мазырскага	
раёна,	старшынёй	Мазырскага	райвыканкама.

Выбіраўся	 членам	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 трэцяга	 і	 чацвёртага	
скліканняў.

Выбіраўся	дэпутатам	Гомельскага	абласнога	Савета	
дэпутатаў	23	–	25-га	скліканняў.

Старшыня	 Гомельскага	 абласнога	 выканаўчага	 ка-
мітэта.

Мае	Падзяку	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь.	
Узнагароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 юбілейнымі	 ме-

далямі	 «65	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	
1941	–	1945	гг.»,	«65	год	вызвалення	Рэспублікі	Беларусь	
ад	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў»,	«70	год	вызвалення	
Рэспублiкi	Беларусь	ад	нямецка-фашысцкiх	захопнiкаў»,	
«70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –		
1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Савета	
Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ордэнам	 прападобнага	
Серафіма	Сароўскага	III	ступені.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ
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ІвАНОЎ
валерый Мікалаевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы (2012 – 2014)

Выбіраўся ад Магілёўскай вобласці (вылучаўся ад Бялыніцкага,  
Круглянскага і Шклоўскага раёнаў)

Нарадзіўся	 27	 ліпеня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Папехінка	
Клімавіцкага	раёна	Магілёўскай	вобласці.	Скончыў	Бела-
рускую	дзяржаўную	ордэна	Кастрычніцкай	Рэвалюцыі	 і	
ордэна	 Працоўнага	 Чырвонага	 Сцяга	 сельскагаспадар-
чую	акадэмію,	 зоаінжынер;	 Інстытут	паліталогіі	 і	 сацы-
яльнага	 кіравання	 Беларускага	 дзяржаўнага	 ўніверсітэ-	
та,	 палітолаг;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	Беларусь	па	 спецыяльнасці	 «Кіраванне	прад-
прыемствамі	аграпрамысловага	комплексу».

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	галоўным	
заатэхнікам,	 старшынёй	калгаса	«Кастрычнік»	Круглян-
скага	 раёна,	 першым	намеснікам	 старшыні	Круглянска-
га	 райвыканкама	 –	 начальнікам	 упраўлення	 сельскай	
гаспадаркі	 і	 харчавання.	 Быў	 старшынёй	 калгаса	 імя	
Дзімітрава	Круглянскага	раёна,	старшынёй	калгаса	«Рас-
свет»	 імя	 К.П.Арлоўскага	 Кіраўскага	 раёна,	 старшынёй	
Кіраўскага	 райвыканкама,	 старшынёй	 Шклоўскага	 рай-
выканкама	Магілёўскай	вобласці,	Намеснікам	Старшыні	
Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	першым	намеснікам	старшыні	Мінскага	аблвы-
канкама,	 Намеснікам	 Прэм’ер-міністра	 Рэспублікі	 Бела-
русь,	генеральным	дырэктарам	закрытага	акцыянернага	
таварыства	«Беларуская	калійная	кампанія»,	Намеснікам	
Кіраўніка	Адміністрацыі	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь.

Выбіраўся	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 другога	 і	 трэцяга	 скліканняў,	
дэпутатам	 Палаты	 прадстаўнікоў	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання.

Старшыня	Праўлення	Беларускага	рэспубліканскага	
саюза	спажывецкіх	таварыстваў.

Узнагароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 медалём	 «За	
працоўную	 адзнаку»,	 юбілейнымі	 медалямі	 «90	 год	
Узброеных	Сіл	Рэспублікі	Беларусь»,	«70	год	вызвалення	
Рэспублiкi	Беларусь	ад	нямецка-фашысцкiх	захопнiкаў»,	
«70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –		
1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь,	Ганаровай	граматай	Парламенцкага	
Сходу	Саюза	Беларусі	і	Расіі.

КАвАЛЬКА
Адам Дзмітрыевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны ад Астравецкага,  
Ашмянскага і Смаргонскага раёнаў)

Нарадзіўся	 26	 ліпеня	 1958	 года	 ў	 вёсцы	 Гарад-
ная	 Столінскага	 раёна	 Брэсцкай	 вобласці.	 Скончыў	
Маскоўскі	 інстытут	 інжынераў	 землеўпарадкавання,	
землеўпарадкаванне;	Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	
Рэспублікі	Беларусь,	дзяржаўнае	і	мясцовае	кіраванне.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 у	 Гродзенскім	 філіяле	
інстытута	«Белдзіпразем».	Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	
Працаваў	тэхнікам-землеўпарадчыкам,	старшым	тэхнікам-
землеўпарадчыкам,	 інжынерам-землеўпарадчыкам	 Гро-	
дзенскага	 філіяла	 інстытута	 «Белдзіпразем».	 Быў	 вя-
дучым	 землеўпарадчыкам,	 галоўным	 інжынерам	 па	
землеўпарадкаванні	Мастоўскага	раённага	аграпрамысло-
вага	аб’яднання,	загадчыкам	аддзела	па	зямельнай	рэфор-
ме	 і	 землеўпарадкаванні,	 начальнікам	 упраўлення	 сель-
скай	гаспадаркі	і	харчавання	Мастоўскага	райвыканкама.

Старшыня	 Астравецкага	 раённага	 выканаўчага	 ка-	
мітэта.

Мае	два	падзячныя	пісьмы	Прэзідэнта	Рэспублікі	Бе-
ларусь,	падзячнае	пісьмо	Гродзенскага	аблвыканкама,	Па-	
дзяку	 Старшыні	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь.

Узнагароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 юбілейнымі	
медалямі	 «90	 год	 Узброеных	 Сіл	 Рэспублікі	 Беларусь»,	
«65	 год	 вызвалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-
фашысцкіх	 захопнікаў»,	 «65	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай		
Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 «70	 год	 вызвалення	
Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	 захопнiкаў»,	
«70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	
1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	 Беларусь,	 дзвюма	 ганаровымі	 граматамі	
Гродзенскага	 аблвыканкама,	 Ганаровай	 граматай	
Упаўнаважанага	 па	 справах	 рэлігій	 і	 нацыянальнасцей,	
граматай	 Пасольства	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 Літоўскай	
Рэспубліцы,	ганаровым	дыпломам	Гродзенскага	абласно-
га	 аддзялення	 Беларускага	 Фонду	 міру,	 юбілейным	 зна-
кам	«Федэрацыя	прафсаюзаў	Беларусі:	100	гадоў	прафса-
юзнаму	руху».

КАЗАРАвЕЦ
Мікалай Уладзіміравіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся	 26	 сакавіка	 1949	 года	 ў	 вёсцы	 Харкі	
Пастаўскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Скончыў	 Віцебскі	
ветэрынарны	 інстытут	з	адзнакай,	 заатэхнік.	Доктар	сель-
скагаспадарчых	навук,	прафесар,	член-карэспандэнт	Нацыя-
нальнай	акадэміі	навук	Беларусі.	Мае	больш	як	400	навуко-
вых	і	вучэбна-метадычных	прац,	у	тым	ліку	11	манаграфій,	
11	патэнтаў,	аўтар	30	вучэбных	дапаможнікаў	і	даведнікаў.	

Працаваў	 галоўным	 заатэхнікам	 саўгаса	 «Навасёлкі»,	
дырэктарам	 саўгаса	 «Мышанка»	 Петрыкаўскага	 раёна	 Го-
мельскай	 вобласці.	 Быў	 старшым	 выкладчыкам,	 дацэнтам	
кафедры	развядзення	сельскагаспадарчых	жывёл,	дэканам	
зоаінжынернага	 факультэта	 Беларускай	 дзяржаўнай	 сель-
скагаспадарчай	акадэміі,	начальнікам	галоўнага	ўпраўлення	
адукацыі,	 навукі	 і	 кадраў,	 дырэктарам	 дэпартамента	
адукацыі,	навукі	 і	кадраў	Міністэрства	сельскай	гаспадаркі	
і	харчавання,	рэктарам	Беларускага	дзяржаўнага	аграрнага	
тэхнічнага	ўніверсітэта.

Член	бюро	экспертнага	савета	па	праектах	дзяржаўных	
праграм.	 Намеснік	 старшыні	 Нацыянальнай	 камісіі	 па	
правах	 дзіцяці.	 Член	 камісіі	 НАН	 Беларусі	 па	 прысуджэнні	
Дзяржаўных	прэмій	Рэспублікі	Беларусь.	

Намеснік	 старшыні	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	
Саюза	 Беларусі	 і	 Расіі	 па	 сацыяльнай	 палітыцы,	 навуцы,	
культуры	 і	 гуманітарных	 пытаннях,	 член	 Пастаяннай	
камісіі	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	
Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	 па	 навуцы	 і	 адукацыі,	
кіраўнік	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Бела-
русь	 у	 парламенцкай	 структуры	 Цэнтральнаеўрапейскай	
ініцыятывы.

Удастоены	 ганаровага	 звання	 «Мінчанін	 года	 –	 2006».	
Мае	падзякі	НАН	Беларусі,	Вышэйшай	атэстацыйнай	камісіі	
Рэспублікі	Беларусь,	Міністэрства	сельскай	гаспадаркі	і	хар-
чавання.	 Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі,	 медалямі	
Нацыянальнага	 алімпійскага	камітэта	Рэспублікі	Беларусь,	
Славацкага	 аграрнага	 ўніверсітэта,	 ганаровымі	 граматамі	
Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,		Савета	Міністраў	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў,	
НАН	Беларусі,	Міністэрства	адукацыі,	Міністэрства	сельскай	
гаспадаркі	і	харчавання,	Рэспубліканскага	камітэта	Белару-
скага	 прафсаюза	 работнікаў	 аграпрамысловага	 комплек-
су	 і	 інш.	 Удастоены	 міжнароднай	 узнагароды	 імя	 Сакрата		
(г.	Оксфард).

КАЗІЯТКА
Юрый васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся	 24	 красавіка	 1964	 года	 ў	 горадзе	 Брэс-
це.	 Скончыў	 Курганскае	 вышэйшае	 ваенна-палітычнае	
авіяцыйнае	 вучылішча	 з	 адзнакай,	 афіцэр	 з	 вышэйшай	
ваенна-палітычнай	 адукацыяй,	 выкладчык	 гісторыі	 і	
грамадазнаўства;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	 Беларусь	 з	 адзнакай,	 спецыяліст	 у	 галіне	
міжнародных	 адносін.	 Лаўрэат	 Дзяржаўнай	 прэміі	
Рэспублікі	Беларусь.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл	 СССР.	 Працаваў	 ва-
енным	 журналістам	 у	 газетах	 Ціхаакіянскага	 флоту,	
тэлевядучым	 інфармацыйнай	 праграмы	 на	 тэлекана-
ле	 «Усход-ТВ»	 (г.	 Уладзівасток,	 Расійская	 Федэрацыя).	
Быў	 палітычным	 аглядальнікам,	 аўтарам	 і	 вядучым	
грамадска-палітычных	праграм	«Тэма	дня»,	«Панарама»	
ў	 суботу»	 ў	 Белтэлерадыёкампаніі,	 вядучым	 праграмы	
«Масква	–	Мінск»	на	тэлеканале	«Расія»,	галоўным	рэдак-
тарам	службы	навін	тэлеканала	АНТ	(аўтарам	і	вядучым	
дакументальнага	цыкла	«Найноўшая	гісторыя	Беларусі»,	
удастоенага	 гран-пры	 першага	 ў	 Беларусі	 тэлевізійнага	
конкурсу	«Тэлевяршыня»),	генеральным	дырэктарам	за-
крытага	акцыянернага	таварыства	«Другі	нацыянальны	
тэлеканал».

Генеральны	 дырэктар	 закрытага	 акцыянернага	 та-
варыства	«Сталічнае	тэлебачанне».

Мае	Падзяку	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь.	Узнага-
роджаны	юбілейнымі	медалямі,	Ганаровай	граматай	На-
цыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ
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КАНЯвАЛАЎ
Мікалай Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Расонскага,  
Полацкага, Ушацкага і Шумілінскага раёнаў)

Нарадзіўся	 30	 сакавіка	 1952	 года	 ў	 вёсцы	 Мышан-
ка	 Петрыкаўскага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці.	 Скончыў	
Наваполацкі	політэхнічны	інстытут,	інжынер-будаўнік.	

Працоўную	дзейнасць	пачаў	падсобным	рабочым	заво-
да	 «Шкловалакно»	 г.	Полацка.	 Служыў	 у	 радах	Узброеных	
Сіл.	Быў	грузчыкам	Полацкага	піваварнага	завода.	Працаваў	
асістэнтам	 кафедры	 эканомікі	 і	 арганізацыі	 вытворчасці		
Наваполацкага	 політэхнічнага	 інстытута,	 галоўным	 інжы-	
нерам	абласнога	штаба	 студэнцкіх	будаўнічых	атрадаў	Ві-	
цебскага	абкама	ЛКСМБ,	інструктарам	аддзела	будаўніцтва	
і	гарадской	гаспадаркі	Віцебскага	гаркама	КПБ,	сакратаром	
парткама	 будтрэста	 №	 9	 г.	 Віцебска,	 намеснікам	 дырэк-
тара	 па	 вучэбна-вытворчай	 рабоце	 Віцебскага	 прафесія-	
нальна-тэхнічнага	вучылішча	№	57	будаўнікоў,	часова	вы-
конваючым	 абавязкі	 начальніка	 ўпраўлення	 капітальнага	
будаўніцтва,	 намеснікам	 старшыні	 –	 начальнікам	 упраў-	
лення	 капітальнага	 будаўніцтва	 Віцебскага	 гарвыканка-
ма,	 старшынёй	 Кастрычніцкага	 райвыканкама,	 кіраўні-	
ком	адміністрацыі	Кастрычніцкага	раёна	г.	Віцебска.

Выбіраўся	 дэпутатам	 Віцебскага	 абласнога,	 гарадско-
га	Саветаў	дэпутатаў,	раённага	Савета	дэпутатаў	Чыгунач-	
нага	раёна	г.	Віцебска,	Віцебскага	абласнога	Савета	дэпутатаў	
26-га	склікання.

Дырэктар	 даччынага	 рэспубліканскага	 ўнітарнага		
прадпрыемства	 «Дзяржбудэкспертыза	 па	 Віцебскай	 воб-
ласці».

Член	 Кантрольна-бюджэтнай	 камісіі	 Міжпарламенц-	
кай	Асамблеі	дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	
Дзяржаў.

Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі,	 нагруднымі	
знакамі	 «Ганаровы	 будаўнік»,	 «За	 заслугі	 ў	 будаўніцтве»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 ордэнам	 прападобнага	 Сергія	 Раданежскага	
III	 ступені,	 ордэнам	 свяціцеля	 Кірылы	 Тураўскага	 II	 сту-	
пені,	ордэнам	«Казацкая	слава»	III	ступені	(«Казацкага	вой-
ска	Запарожскага	Украіны»),	медалём	святой	велікамучані-	
цы	Анастасіі	 Вызваліцельніцы	 вязняў	 І	 ступені.	 Ганаровы	
член	грамадскага	аб’яднання	«Беларускі	саюз	афіцэраў».

КАРАШКОЎ
Яўгеній Піліпавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве  
і дзяржаўным будаўніцтве

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Барысаўскага,  
Смалявіцкага раёнаў і горада Жодзіна)

Нарадзіўся	 4	 чэрвеня	 1954	 года	 ў	 вёсцы	 Пустош-
ка	 Браслаўскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Скончыў	
Наваполацкі	політэхнічны	інстытут,	інжынер-механік.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 настаўнікам	 фіз-
культуры	 і	 працы	 Спрындаўскай	 васьмігадовай	 шко-
лы	 Браслаўскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Працаваў	
майстрам	 механазборачнага	 цэха	 №	 1,	 намеснікам	 на-	
чальніка	 цэха	 па	 вытворчасці	 Барысаўскага	 завода	
«Аўтагідраўзмацняльнік»	 імя	 XXV	 з’езда	 КПСС.	 Служыў	
у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Быў	 намеснікам	 начальніка,	
начальнікам	 механазборачнага	 цэха	 №	 3	 Барысаўскага	
завода	 «Аўтагідраўзмацняльнік»	 імя	 XXV	 з’езда	 КПСС,	
начальнікам	 цэха	 эксплуатацыі	 тэхналагічнай	 аснасткі,	
начальнікам	 інструментальнага	 аддзела,	 намеснікам	
галоўнага	 інжынера,	намеснікам	галоўнага	 інжынера	па	
станкаінструментальнай	 вытворчасці,	 намеснікам	 гене-
ральнага	дырэктара	па	інфармацыйнай	і	кадравай	рабо-
це	рэспубліканскага	ўнітарнага	прамысловага	прадпры-
емства	«Барысаўскі	завод	«Аўтагідраўзмацняльнік».

Выбіраўся	 дэпутатам	 Мінскага	 абласнога	 Савета	
дэпутатаў	 24-га	 склікання,	 Барысаўскага	 гарадскога	 і	
Барысаўскага	 раённага	 Саветаў	 дэпутатаў	 адпаведна		
23-га	і	25-га	скліканняў.

Намеснік	 генеральнага	 дырэктара	 па	 ідэалагічнай	
рабоце	адкрытага	акцыянернага	таварыства	«Барысаўскі	
завод	«Аўтагідраўзмацняльнік».

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	бяспецы,	абароне	і	барацьбе	са	злачыннасцю.

Узнагароджаны	медалямі	«За	працоўную	доблесць»,	
«Генерал-лейтэнант	 Х.Л.Харазія»,	 юбілейнымі	 медалямі	
«70	 год	 вызвалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-
фашысцкіх	захопнікаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Ай-
чыннай	вайне	1941	–	1945	гг.»,	 Ганаровай	граматай	На-	
цыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Ганаровай	грама-
тай	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	Расіі,	ганаро-	
вымі	 граматамі	 Міністэрства	 аўтамабільнай	 прамыс-
ловасці,	 Мінскага	 аблвыканкама,	 Мінаўтасельгасмаша	
СССР	і	ЦК	прафсаюза.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

КАСІНЕЦ
Аляксандр Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы (2012 – 2014)

Выбіраўся ад Віцебскай вобласці (вылучаўся ад горада Віцебска)

Нарадзіўся	27	мая	1959	года	ў	вёсцы	Роскі	Сялец	Ар-
шанскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Cкончыў	 Віцебскі	
дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут,	 лячэбная	 справа;	
клінічную	ардынатуру,	 аспірантуру,	факультэт	педагогікі	
і	 псіхалогіі	 Віцебскага	 дзяржаўнага	 медыцынскага	 ўні-	
версітэта;	 эканамічны	 факультэт	 (магістратуру)	 Белару-
скага	дзяржаўнага	ўніверсітэта.	Доктар	медыцынскіх	на-
вук,	прафесар.	Заслужаны	дзеяч	навукі	Рэспублікі	Беларусь.	
Падрыхтаваў	 8	 дактароў	 і	 15	 кандыдатаў	 медыцынскіх	
навук.	 Стварыў	 навукова-педагагічную	 школу	 і	 напра-
мак	«Інфекцыя	ў	хірургіі».	Аўтар	больш	як	450	навуковых	
прац,	у	тым	ліку	17	манаграфій	і	вучэбных	дапаможнікаў,	
8	вынаходстваў.	Генерал-маёр	запасу.

Працаваў	 намеснікам	 сакратара,	 сакратаром	 камітэ-	
та	 камсамола	 Віцебскага	 дзяржаўнага	 медыцынскага	
інстытута.	Быў	асістэнтам,	дацэнтам,	прафесарам	кафед-	
ры	 шпітальнай	 хірургіі,	 прафесарам	 кафедры	 хірургіі	
факультэта	 павышэння	 кваліфікацыі	 спецыялістаў	 Ві-	
цебскага	 дзяржаўнага	 медыцынскага	 ўніверсітэта,	 кіраў-	
ніком	 рэспубліканскага	 навукова-практычнага	 цэнтра		
«Інфекцыя	 ў	 хірургіі»,	 рэктарам	 установы	 адукацыі	 «Ві-	
цебскі	 дзяржаўны	 ордэна	 Дружбы	 народаў	 медыцынскі	
ўніверсітэт»,	 Намеснікам	 Прэм’ер-міністра	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь,	старшынёй	Віцебскага	аблвыканкама.

Выбіраўся	 членам	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыянальна-
га	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 трэцяга	 склікання.	 Быў	 на-
значаны	Прэзідэнтам	Рэспублікі	Беларусь	членам	Савета	
Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чац-
вёртага	склікання.

Кіраўнік	 Адміністрацыі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бела-
русь.

Мае	Падзяку	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь.	
Узнагароджаны	медалём	«За	працоўную	доблесць»,	

сямю	юбілейнымі	медалямі,	медалём	М.Ламаносава,	на-
грудным	 знакам	 «Выдатнік	 аховы	 здароўя	 Рэспублікі	
Беларусь»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Савета	
Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ордэнам	 прападобнага	
Сергія	 Раданежскага	 I	 і	 II	 ступеняў,	 ордэнам	 cвяціцеля	
Кірылы	 Тураўскага	 І	 ступені,	 ордэнамі	 «За	 асабістыя	
заслугі»,	 «Кадэцкі	 Крыж»	 II	 ступені,	 залатым	 медалём	
Альберта	Швейцара.

КАСЦЯН
Ніна фёдараўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Выбрана ад Магілёўскай вобласці (вылучана ад Глускага,  
Бабруйскага раёнаў і горада Бабруйска)

Нарадзілася	23	студзеня	1961	года	ў	горадзе	Бабруй-
ску	 Магілёўскай	 вобласці.	 Скончыла	 Мінскі	 дзяржаўны	
педагагічны	інстытут	імя	А.М.Горкага,	настаўнік	матэма-
тыкі	сярэдняй	школы.

Працавала	майстрам	вытворчага	навучання,	выкон-	
ваючым	 абавязкі	 сакратара	 камітэта	 камсамола	 з	 пра-	
вамі	 райкама,	 майстрам,	 выкладчыкам	 Бабруйскага		
дзяржаўнага	 прафесійна-тэхнічнага	 вучылішча	 №	 73,	
загадчыкам	 аддзялення	 Бабруйскага	 вышэйшага	 пра-	
фесійнага	 вучылішча	 бытавога	 абслугоўвання	 насель-	
ніцтва,	 дырэктарам	Бабруйскага	 дзяржаўнага	 прафесій-	
нага	ліцэя	№	4,	дырэктарам	установы	адукацыі	«Бабруй-	
скі	дзяржаўны	каледж	імя	А.Я.Ларына».	

Дырэктар	 дзяржаўнай	 установы	 адукацыі	 «Цэнтр		
дадатковай	 адукацыі	 дзяцей	 і	 моладзі	 «Росквiт»	 г.	 Баб-	
руйска.

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	заканадаўстве	і	Рэгламенце.	

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	
вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 нагруднымі	 знакамі	 «За	 заслугі	
ў	 развіцці	 прафесійна-тэхнічнай	 адукацыі»	 і	 «Выдатнік	
адукацыі	 Рэспублікі	 Беларусь»,	 Ганаровай	 граматай	На-
цыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Ганаровай	грама-
тай	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	Расіі,	дзвюма	
ганаровымі	граматамі	Міністэрства	адукацыі	Рэспублікі	
Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 ўпраўлення	 адукацыі	
Магілёўскага	 аблвыканкама,	 адміністрацыі	 Першамай-
скага	раёна	г.	Бабруйска,	Бабруйскага	гарадскога	Савета	
дэпутатаў.
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КРАЛЕвІЧ
Ірына Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры  
і сацыяльным развіцці

Выбрана ад Гомельскай вобласці (вылучана ад Мазырскага,  
Петрыкаўскага і Жыткавіцкага раёнаў)

Нарадзілася	 12	 мая	 1965	 года	 ў	 горадзе	 Мазыры	
Гомельскай	 вобласці.	 Скончыла	 Гомельскі	 дзяржаўны	
ўніверсітэт,	матэматык.	Кандыдат	педагагічных	навук,	да-
цэнт.	Аўтар	больш	як	90	навуковых	і	вучэбна-метадычных	
публікацый,	у	тым	ліку	манаграфіі.	

Працавала	 настаўнікам	 матэматыкі	 сярэдняй	 шко-
лы	 №	 2	 г.	 Мазыра,	 асістэнтам	 кафедры	 матэматычна-
га	 аналізу,	 старшым	 выкладчыкам,	 дацэнтам	 кафед-
ры	 матэматыкі	 і	 методыкі	 выкладання	 матэматыкі,	
дэканам	 фізіка-матэматычнага	 факультэта	 Мазырскага	
дзяржаўнага	 педагагічнага	 інстытута	 імя	 Н.К.Крупскай,	
дэканам	 фізіка-матэматычнага	 факультэта	 Мазырскага	
дзяржаўнага	 педагагічнага	 ўніверсітэта,	 дэканам	 фізіка-
матэматычнага	факультэта	ўстановы	адукацыі	«Мазырскі	
дзяржаўны	педагагічны	ўніверсітэт	імя	І.П.Шамякіна».

Прарэктар	 па	 навуковай	 рабоце	 ўстановы	 адукацыі		
«Мазырскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 ўніверсітэт	 імя	 І.П.Ша-
мякіна».

Намеснік	 кіраўніка	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 Міжпарламенцкай	 асамблеі	
праваслаўя.

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-	
не	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	
Міністэрства	 адукацыі	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Гомельскага	
абласнога	 Савета	 дэпутатаў,	 Мазырскага	 раённага	 Са-
вета	 дэпутатаў,	 Мазырскага	 дзяржаўнага	 педагагічнага	
інстытута	 імя	Н.К.Крупскай,	 установы	 адукацыі	 «Мазыр-	
скі	дзяржаўны	педагагічны	ўніверсітэт	імя	І.П.Шамякіна».

КРУЦЬКО
Алена Аляксеяўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Выбрана ад Магілёўскай вобласці (вылучана ад Кіраўскага,  
Асіповіцкага і Быхаўскага раёнаў)

Нарадзілася	 28	 мая	 1958	 года	 ў	 горадзе	 Караган-	
дзе	 (Казахская	 ССР).	 Скончыла	 Карагандзінскі	 дзяржаў-
ны	медыцынскі	інстытут,	урач-акушэр-гінеколаг.

Працавала	 ўрачом-інтэрнам	 па	 акушэрстве-гінека-
логіі	 Кустанайскага	 радзільнага	 дома	 (Казахская	 ССР),	
урачом-акушэрам-гінеколагам	 жаночай	 кансультацыі,	
загадчыкам	 гінекалагічнага	 аддзялення,	 загадчыкам	
радзільнага	 аддзялення	 Кустанайскай	 раённай	 бальні-	
цы,	урачом-гінеколагам	Васілевіцкай	гарадской	бальніцы		
Рэчыцкага	 тэрытарыяльнага	 медыцынскага	 аб’яднан-	
ня	 Гомельскай	 вобласці,	 намеснікам	 галоўнага	 ўрача	 па	
лячэбных	 пытаннях	 Касцюковіцкай	 раённай	 бальніцы,	
выконваючым	 абавязкі	 галоўнага	 ўрача	 ўстановы	 ахо-
вы	 здароўя	 «Кіраўская	 цэнтральная	 раённая	 бальніца»	
Магілёўскай	вобласці.

Галоўны	 ўрач	 установы	 аховы	 здароўя	 «Кіраўская	
цэнтральная	раённая	бальніца».	

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Парламенцкай	кан-
ферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Узнагароджана	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вызвалення	 Рэспублiкi	
Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	 захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	
Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 Міністэрства	 ахо-
вы	 здароўя	 Рэспублiкi	 Беларусь,	 упраўлення	 аховы	
здароўя	 Магілёўскага	 аблвыканкама	 і	 абкама	 прафсаю-
за	 работнікаў	 аховы	 здароўя,	 Кіраўскага	 райвыканкама,	
Магілёўскага	аблвыканкама.

КАЧАНАвА
Наталля Іванаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўстве  
і дзяржаўным будаўніцтве (2012 – 2014)

Выбіралася ад Віцебскай вобласці (вылучалася ад гарадоў Полацк  
і Наваполацк)

Нарадзілася	25	верасня	1960	года	ў	горадзе	Полацку	
Віцебскай	вобласці.	Скончыла	Наваполацкі	політэхнічны	
інстытут	 імя	 ЛКСМБ,	 водазабеспячэнне	 і	 каналізацыя;	
Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Бела-
русь	 з	 адзнакай,	 дзяржаўнае	 кіраванне	 нацыянальнай	
эканомікай.	

Працавала	аператарам	пульта	кіравання,	інжынерам	
па	 тэхніцы	 бяспекі,	 інжынерам	 вытворча-тэхнічнага	
аддзела	 Полацкага	 прадпрыемства	 «Водаканал»,	 інжы-	
нерам,	 выконваючым	 абавязкі	 начальніка,	 вядучым	 ін-	
жынерам	 вытворча-тэхнічнага	 аддзела	 Полацкага	 вы-
творчага	 аб’яднання	 жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі,	
начальнікам	 аддзела	 жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі,	
намеснікам	 старшыні	 па	 капітальным	 будаўніцтве	 і	
жыллёва-камунальнай	гаспадарцы	Полацкага	гарвыкан-
кама,	старшынёй	Наваполацкага	гарвыканкама.

Намеснік	Прэм’ер-міністра	Рэспублікі	Беларусь.
Удастоена	званняў	«Жанчына	Віцебшчыны	2002	го-

да»	і	«Ганаровы	грамадзянін	горада	Наваполацка».
Мае	 граматы	 і	 падзякі	 старшыні	Віцебскага	 аблвы-

канкама,	 старшыні	Полацкага	 гарвыканкама,	 полацкага	
прадпрыемства	«Водаканал».	

Узнагароджана	 медалямі	 «За	 супрацоўніцтва»	 (Са-
юзнай	 дзяржавы),	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	 юбілейнымі	
медалямі	 «90	 год	 Узброеных	 Сіл	 Рэспублікі	 Беларусь»,	
«20	 гадоў	 вываду	 савецкіх	 войскаў	 з	 Афганістана»,	
«65	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	
1945	 гг.»,	 «70	 год	 вызвалення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	
нямецка-фашысцкiх	 захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	
Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 «100	 гадоў	
славянскаму	 руху	 на	 землях	 Беларусі	 1909	 –	 2009	 гг.»,	
«Прападобная	 Ефрасіння	 Ігумення	 Полацкая»,	 Ганаро-
вай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Бела-
русь,	 ганаровымі	 граматамі	 Віцебскага	 аблвыканкама	 і	
абласнога	 Савета	 дэпутатаў,	 ордэнамі	 святой	 прападоб-
най	Еўфрасінні	Полацкай,	 cвяціцеля	Кірылы	Тураўскага	
ІІІ	 ступені,	 нагруднымі	 знакамі	 «15	 гадоў	 Полацкаму	
пагранічнаму	атраду»,	«За	заслугі	перад	Полацкам»,	уста-
новы	адукацыі	«Полацкі	дзяржаўны	ўніверсітэт».

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

КУРЛОвІЧ
Аляксандр Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Выбраны ад Гродзенскай вобласці  
(вылучаны ад Воранаўскага і Бераставіцкага раёнаў)

Нарадзіўся	 28	 ліпеня	 1961	 года	 ў	 горадзе	 Гродне.	
Скончыў	Гродзенскі	дзяржаўны	ўніверсітэт	 імя	Янкі	Ку-
палы,	фізік,	выкладчык.	Заслужаны	майстар	спорту	СССР	
па	цяжкай	атлетыцы.	Заслужаны	работнік	фізічнай	куль-
туры	 і	 спорту	Рэспублікі	Беларусь.	Двухкратны	алімпійскі	
чэмпіён	па	цяжкай	атлетыцы	(1988,	1992),	чатырохкрат-
ны	чэмпіён	свету,	двухкратны	чэмпіён	Еўропы,	уладальнік	
Кубка	свету,	дванаццацікратны	рэкардсмен	свету.

Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	інструкта-
рам	 па	 спорце	 добраахвотнага	 фізкультурна-спартыўнага	
таварыства	 прафсаюзаў,	 камітэта	 па	 фізічнай	 культуры	
і	 спорце,	 трэнерам-выкладчыкам	 па	 цяжкай	 атлетыцы	
ўстановы	«Школа	вышэйшага	спартыўнага	майстэрства»	
ўпраўлення	 фізічнай	 культуры,	 спорту	 і	 турызму	 Гро-
дзенскага	аблвыканкама.

Выбіраўся	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання.

Дырэктар	 Прадстаўніцтва	 Нацыянальнага	 алімпій-
скага	 камітэта	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 Гродзенскай	 воб-
ласці.

Член	 выканаўчага	 камітэта	 Нацыянальнага	 алімпій-
скага	 камітэта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Намеснік	 старшыні	
Беларускага	 цяжкаатлетычнага	 саюза.	 Віцэ-прэзідэнт	
Еўрапейскай	федэрацыі	цяжкай	атлетыкі.	Член	Тэхнічнага	
камітэта	Міжнароднай	федэрацыі	цяжкай	атлетыкі.	

Удастоены	 звання	 «Ганаровы	 грамадзянін	 горада	
Гродна».

Узнагароджаны	 ордэнам	 Пашаны,	 юбілейнымі	
медалямі	«65	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вайне	
1941	–	1945	гг.»,	«65	год	вызвалення	Рэспублікі	Беларусь	
ад	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў»,	«70	год	вызвалення	
Рэспублiкi	Беларусь	ад	нямецка-фашысцкiх	захопнiкаў»,	
«70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –		
1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь,	Ганаровай	граматай	Вярхоўнага	Са-
вета	БССР.



82

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

83

КУХАРСКАЯ
Людміла Анатольеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Выбрана ад Брэсцкай вобласці (вылучана ад горада Баранавічы)

Нарадзілася	18	чэрвеня	1966	года	ў	вёсцы	Нарач	Мя-	
дзельскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці.	 Скончыла	 Віцебскі	
тэхналагічны	 інстытут	лёгкай	прамысловасці,	 інжынер-
тэхнолаг.	

Працавала	 стажорам	 інжынера-тэхнолага,	 інжы-
нерам-тэхнолагам	 пашывачнага	 цэха	 Гродзенскай	
швейнай	 фабрыкі,	 кантралёрам	 аддзела	 тэхнічнага	
кантролю,	 начальнікам	 змены	 цэха	 №	 2	 Навагруд-
скай	 швейнай	 фабрыкі,	 інжынерам-тэхнолагам	 швей-
нага	 цэха	 вытворча-камерцыйнай	 фірмы	 «Інтэкс»,	
інжынерам-тэхнолагам	 прыватнага	 прадпрымальніка	
Э.Ю.Шэнвальда	 (г.	 Баранавічы),	 тэхнолагам	 швейнага	
цэха	 апрацоўчай	 фабрыкі	 Баранавіцкага	 вытворчага	
баваўнянага	 аб’яднання,	 кантралёрам	 тэхналагічнага	
працэсу	 эканамічнага	 аддзела,	 інжынерам-тэхнолагам	
эксперыментальнага	 ўчастка,	 размеркавальнікам	 ра-
бот,	 тэхнолагам	 эксперыментальнай	 лабараторыі,	
намеснікам	 начальніка,	 тэхнолагам	швейнага	 цэха	№	 2	
швейнай	вытворчасці,	старшынёй	прафсаюзнага	камітэта	
апрацоўчай	 фабрыкі,	 швейнай	 вытворчасці,	 аддзела	
галоўнага	механіка	 і	 энергетыка	 і	 дапаможных	 службаў	
пярвічнай	 прафсаюзнай	 арганізацыі	 рэспубліканскага	
ўнітарнага	 прадпрыемства	 «Баранавіцкае	 вытворчае	
баваўнянае	аб’яднанне»,	інспектарам	па	кантролі	за	вы-
кананнем	даручэнняў	канцылярыі	адкрытага	акцыянер-
нага	 таварыства	 «Баранавіцкае	 вытворчае	 баваўнянае	
аб’яднанне».	

Загадчык	 архіва	 канцылярыі	 адкрытага	 акцыянер-
нага	 таварыства	 «Баранавіцкае	 вытворчае	 баваўнянае	
аб’яднанне».

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.

ЛАДУЦЬКА
Мікалай Аляксандравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся	 21	 сакавіка	 1959	 года	 ў	 горадзе	Мінску.	
Скончыў	 Беларускі	 ордэна	 Працоўнага	 Чырвонага	 Сця-
га	 політэхнічны	 інстытут,	 інжынер-будаўнік;	 Акадэмію	
кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 спе-
цыяліст	 у	 галіне	 дзяржаўнага	 кіравання.	 Заслужаны	
будаўнік	Рэспублікі	Беларусь.	Генерал-маёр	запасу.	

Працаваў	майстрам	будаўнічага	 ўпраўлення	№	256,	
намеснікам	 сакратара,	 сакратаром	 камітэта	 камсамола	
Мінскага	вытворчага	аб’яднання	індустрыяльнага	дома-
будавання	 (МВАІД),	 першым	 сакратаром	 Фрунзенскага	
райкама	ЛКСМБ	 г.	Мінска,	 намеснікам	 загадчыка	 аддзе-
ла	 камсамольскіх	 арганізацый	 Цэнтральнага	 камітэта	
ЛКСМБ,	 інструктарам	 арганізацыйнага	 аддзела	 Фрун-
зенскага	райкама	КПБ	г.	Мінска,	начальнікам	вытворча-
тэхнічнага	аддзела	будаўнічага	ўпраўлення	№	256	МВАІД.	
Быў	 начальнікам	 аддзела	 інжынернай	 падрыхтоўкі,	
начальнікам	вытворчага	аддзела	па	будаўніцтве	Мінскага	
арэнднага	 прадпрыемства	 індустрыяльнага	 домабуда-
вання	(МАПІД)	«Мінскжылбуд»,	начальнікам	будаўнічага	
ўпраўлення	№	101	адкрытага	акцыянернага	таварыства	
«МАПІД»	г.	Мінска,	дырэктарам	камунальнага	ўнітарнага	
прадпрыемства	 «Упраўленне	 капітальнага	 будаўніцтва	
Мінгарвыканкама»,	 кіраўніком	 адміністрацыі	 Фрунзен-
скага	 раёна	 г.	 Мінска,	 намеснікам	 старшыні,	 першым	
намеснікам	старшыні,	выконваючым	абавязкі	старшыні,	
старшынёй	Мінскага	гарвыканкама.

Выбіраўся	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання.	

Генеральны	дырэктар	 адкрытага	 акцыянернага	 та-
варыства	«Мотавела».

Старшыня	грамадскага	аб’яднання	«Беларуская	фе-
дэрацыя	веласіпеднага	спорту».	

Узнагароджаны	 ордэнам	 Айчыны	 III	 ступені,	 меда-
лём	«За	працоўныя	заслугі»,	юбілейнымі	медалямі	«70	год	
вызвалення	Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Савета	
Міністраў	Рэспублікі	Беларусь.

ЛІС
Анатоль васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся	 1	 сакавіка	 1958	 года	 ў	 вёсцы	 Раўкі	
Мастоўскага	 раёна	 Гродзенскай	 вобласці.	 Скончыў	
Беларускі	 інстытут	 механізацыі	 сельскай	 гаспадаркі	
па	 спецыяльнасці	 «Механізацыя	 сельскай	 гаспадаркі»;	
Інстытут	 паліталогіі	 і	 сацыяльнага	 кіравання	 па	
спецыяльнасці	 «Паліталогія»;	 магістратуру	 Акадэміі	
кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь,	 магістр	
паліталогіі.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 газаэлектразваршчы-	
кам	 аўтабазы	 №	 5	 Гродзенскага	 аблаўтаўпраўлення		
г.	 Скідзеля.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	
газаэлектразваршчыкам	 аўтабазы	 №	 5	 Гродзенскага	
аблаўтаўпраўлення	 г.	 Скідзеля,	 галоўным	 інжынерам	
калгаса	 «Кастрычнік»	 Слонімскага	 раёна,	 выкладчы-
кам	 спецдысцыплін,	 старшым	 майстрам	 Скідзельскага	
сярэдняга	 прафесійна-тэхнічнага	 вучылішча	 №	 199,	
інструктарам	 арганізацыйнага	 аддзела	 Гродзенскага	
райкама	 КПБ,	 вызваленым	 сакратаром	 парткама	 кал-
гаса	 «Кастрычнік»	 Гродзенскага	 раёна.	 Займаў	 пасады	
намесніка	старшыні	калгаса	«Кастрычнік»	Гродзенскага	
раёна,	старшыні	Навагрудскага	райвыканкама,	намесніка	
старшыні	Пастаяннай	 камісіі	 Палаты	прадстаўнікоў	На-
цыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	па	заканадаўстве		
і	судова-прававых	пытаннях,	старшыні	Мазырскага	рай-
выканкама,	 намесніка	 Міністра	 прыродных	 рэсурсаў	
і	 аховы	 навакольнага	 асяроддзя	 Рэспублікі	 Беларусь.	
Назначаўся	 памочнікам	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бела-
русь	 –	 галоўным	 інспектарам	 па	 Гомельскай	 вобласці,		
Намеснікам	 Кіраўніка	 Адміністрацыі	 Прэзідэнта	 Рэс-	
публікі	Беларусь.	

Выбіраўся	дэпутатам	Палаты	прадстаўнікоў	Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	трэцяга	склікання.

Старшыня	 Брэсцкага	 абласнога	 выканаўчага	 ка-	
мітэта.	

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,		
Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бе-
ларусь.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

ЛЯХАЎ
Аляксандр Андрэевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад Светлагорскага,  
Жлобінскага і Буда-Кашалёўскага раёнаў)

Нарадзіўся	 7	 ліпеня	 1962	 года	 ў	 гарадскім	 пасёлку	
Капаткевічы	Петрыкаўскага	раёна	Гомельскай	вобласці.	
Скончыў	Гомельскі	дзяржаўны	ўніверсітэт	імя	Ф.Скарыны,	
эканаміст;	 аспірантуру	 пры	 Гомельскім	 дзяржаўным	
універсітэце	 імя	 Ф.Скарыны.	 Аўтар	 публікацый	 па	
эканоміцы	геолагаразведачнай	вытворчасці.

Працаваў	 інжынерам	доследна-метадычнай	партыі,	
інжынерам	 нарматыўна-даследчай	 партыі,	 начальнікам	
аддзела	 арганізацыі	 працы	 і	 заработнай	 платы	 трэста	
«Захаднафтагеафізіка»	 (г.	 Гомель),	 галоўным	 бухгалта-
рам,	 намеснікам	 генеральнага	 дырэктара	 па	 фінансава-
эканамічных	 пытаннях	 вытворчага	 аб’яднання	
«Захаднафтагеафізіка»,	 намеснікам	 генеральнага	 ды-
рэктара	 па	 эканоміцы	 і	 фінансах	 аб’яднання	 «Беларус-
нафта»,	 першым	 намеснікам	 генеральнага	 дырэктара,	
генеральным	 дырэктарам	 рэспубліканскага	 ўнітарнага	
прадпрыемства	«Вытворчае	аб’яднанне	«Беларуснафта»	
(г.	Гомель).

Генеральны	 дырэктар	 дзяржаўнага	 вытворчага	
аб’яднання	 –	 генеральны	 дырэктар	 рэспубліканскага	
ўнітарнага	 прадпрыемства	 «Вытворчае	 аб’яднанне	 «Бе-
ларуснафта»	(г.	Гомель).

Удастоены	ганаровага	звання	«Чалавек	года	Гомель-
скай	вобласці	–	2011»	у	намінацыі	«Лідар».

Мае	падзякі	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь	і	Гомель-
скага	аблвыканкама.

Узнагароджаны	 ордэнам	 Айчыны	 III	 ступені,	 меда-
лём	«За	працоўныя	заслугі»,	юбілейнымі	медалямі,	 зна-
кам	 «Ганаровы	 нафтавік»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Ганаровай	граматай	
Савета	Міністраў	Рэспублікі	Беларусь.
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МАРЗАЛЮК
 Ігар Аляксандравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы (з 2014)

Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад Горацкага,  
Дрыбінскага і Мсціслаўскага раёнаў)

Нарадзіўся	 11	 верасня	 1968	 года	 ў	 гарадскім	 пасёл-
ку	 Краснаполле	 Магілёўскай	 вобласці.	 Скончыў	 Магілёўскі	
дзяржаўны	педагагічны	інстытут	імя	А.А.Куляшова	з	адзна-
кай,	 гісторык.	 Доктар	 гістарычных	 навук,	 прафесар.	 Аўтар	
больш	як	135	навуковых	прац,	у	тым	ліку	12	кніг.	Падрых-
таваў	 трох	 прызёраў	 рэспубліканскіх	 конкурсаў	 студэнцкіх	
навуковых	работ.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працаваў	 археолагам	
архітэктурна-рэстаўрацыйнай	 фірмы	 «АРТ-М»	 (г.	 Магілёў),	
старшым	выкладчыкам,	 дацэнтам	кафедры	філасофіі	Магі-	
лёўскага	 дзяржаўнага	 ўніверсітэта	 імя	 А.А.Куляшова,	 да-
цэнтам	кафедры	археалогіі,	дацэнтам	кафедры	ўсеагульнай	
гісторыі	 ўстановы	 адукацыі	 «Магілёўскі	 дзяржаўны	 ўні-	
версітэт	імя	А.А.Куляшова».

Загадчык	 кафедры	 археалогіі	 і	 спецыяльных	 гіста-	
рычных	 дысцыплін	 установы	 адукацыі	 «Магілёўскі	 дзяр-	
жаўны	ўніверсітэт	імя	А.А.Куляшова».

Член	Савета	ўстановы	адукацыі	«Магілёўскі	дзяржаўны	
ўніверсітэт	 імя	 А.А.Куляшова».	 Кіраўнік	 і	 выканаўца	 Дзяр-	
жаўнай	праграмы	навуковых	даследаванняў	«Гісторыя,	куль-
тура,	грамадства,	дзяржава»	(2011	–	2015).	Двойчы	лаўрэат	
стыпендыі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 намінацыі		
«Маладыя	дактары	навук»	(2006,	2012).

Намеснік	 старшыні	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенц-
кай	Асамблеі	дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	
Дзяржаў	па	пытаннях	абароны	і	бяспекі,	намеснік	кіраўніка	
дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	
ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Міжпарламенцкай	 Асамблеяй	
Асацыяцыі	дзяржаў	Паўднёва-Усходняй	Азіі.

Удастоены	звання	«Чалавек	года	Магілёўскай	вобласці	–	
2011»	 з	 занясеннем	 на	 абласную	 Дошку	 гонару.	 Перамож-
ца	 спаборніцтва	 Ленінскага	 раёна	 г.	 Магілёва	 «Лепшы	 па	
прафесіі	 –	 2010».	 Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	
заслугі»,	юбілейнымі	медалямі,	 медалём	Міжпарламенцкай	
Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	
Дзяржаў	 «За	 ўмацаванне	 парламенцкага	 супрацоўніцтва»,	
нагрудным	 знакам	 Міністэрства	 адукацыі	 	 «Выдатнік	
адукацыі»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 НАН	 Беларусі,	
Міністэрства	 адукацыі,	 Савета	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	
дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	Дзяржаў.

МАРОЗ
Аляксандр Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся	 15	 чэрвеня	 1975	 года	 ў	 вёсцы	 Траццякі	
Бераставіцкага	 раёна	 Гродзенскай	 вобласці.	 Скончыў	
Беларускі	 дзяржаўны	 аграрны	 тэхнічны	 ўніверсітэт,	
інжынер-механік;	 Акадэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	
Рэспублікі	Беларусь,	эканаміст-менеджар.

Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Працоўную	 дзей-
насць	 пачаў	майстрам	 вытворчага	 навучання	Беларуска-
га	 дзяржаўнага	 аграрнага	 тэхнічнага	 ўніверсітэта.	 Быў	
майстрам,	 старшым	 майстрам	 механазборачнага	 цэха,	
намеснікам	 начальніка	 цэха,	 начальнікам	 гальванічнага	
цэха	 дзяржаўнага	 прадпрыемства	 «Мінскі	 механічны	
завод	 імя	 С.І.Вавілава».	 Займаў	 пасады	 намесніка	 гене-
ральнага	 дырэктара	 Беларускага	 оптыка-механічнага	
аб’яднання	«БелОМА»	па	рэжыме,	кадрах	і	ідэалагічнай	ра-
боце	–	намесніка	дырэктара	вытворчага	рэспубліканскага	
ўнітарнага	 прадпрыемства	 «Мінскі	 механічны	 завод	
імя	 С.І.Вавілава»	 па	 рэжыме,	 кадрах	 і	 ідэалагічнай	 рабо-
це,	намесніка	генеральнага	дырэктара	адкрытага	акцыя-
нернага	 таварыства	 «БелОМА	 –	 Мінскі	 механічны	 завод	
імя	 С.І.Вавілава»	 па	 карпаратыўным	 развіцці,	 намесніка	
генеральнага	 дырэктара	 –	 дырэктара	 па	 эканоміцы	 і	
фінансах	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	 «Мінскі	
механічны	 завод	 імя	 С.І.Вавілава	 –	 кіруючая	 кампанія		
холдынга	«БелОМА».

Першы	намеснік	генеральнага	дырэктара	–	дырэктар	
па	эканоміцы	і	фінансах	адкрытага	акцыянернага	тавары-
ства	«Мінскі	механічны	завод	 імя	С.І.Вавілава	–	кіруючая	
кампанія	холдынга	«БелОМА».

Кіраўнік	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Парламенцкай	
асамблеяй	Чарнаморскага	эканамічнага	супрацоўніцтва.

Мае	 Падзячнае	 пісьмо	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бела-
русь.	

Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вайне	
1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	сходу	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 адміністрацыі	
Першамайскага	раёна	г.	Мінска.

МАРОЗ
Лілія францаўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Выбрана ад Мінскай вобласці (вылучана ад Бярэзінскага,  
Крупскага і Чэрвеньскага раёнаў)

Нарадзілася	23	верасня	1956	года	ў	горадзе	Мінску.		
Скончыла	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	 У.І.Ле-	
ніна,	юрыст.

Працавала	 дзяржаўным	 натарыусам,	 старшым	
дзяржаўным	натарыусам	дзяржаўнай	натарыяльнай	кан-
торы	Заводскага	 раёна	 г.	Мінска,	 старшым	дзяржаўным	
натарыусам	 Першай	 Мінскай	 абласной	 дзяржаўнай	
натарыяльнай	 канторы,	 прыватным	 натарыусам,	 га-	
лоўным	 кансультантам,	 начальнікам	 аддзела	 прававо-
га	 абслугоўвання	 грамадзян	 і	 арганізацый	 упраўлення	
юстыцыі	Мінскага	аблвыканкама,	старшым	дзяржаўным	
натарыусам	 дзяржаўнай	 натарыяльнай	 канторы	 №	 2	
Савецкага	 раёна	 г.	Мінска,	 загадчыкам	Першай	Мінскай	
абласной	дзяржаўнай	натарыяльнай	канторы.

Выбіралася	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальна-
га	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання.

Намеснік	 старшыні	Камісіі	 па	 пытаннях	памілаван-
ня	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь.

Член	 Савета	 па	 пытаннях	 прававой	 і	 судовай	
дзейнасці	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь.

Член	кваліфікацыйнай	камісіі	па	пытаннях	натары-
яльнай	дзейнасці	Міністэрства	юстыцыі	Рэспублікі	Бела-
русь.

Намеснік	старшыні	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Са-
юза	Беларусі	і	Расіі	па	заканадаўстве	і	Рэгламенце.

Узнагароджана	 ордэнам	 Пашаны,	 юбілейнымі	
медалямі	«65	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вайне	
1941	–	1945	гг.»,	«65	год	вызвалення	Рэспублікі	Беларусь	
ад	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў»,	«70	год	вызвалення	
Рэспублікі	Беларусь	ад	нямецка-фашысцкіх	захопнікаў»,	
«70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	
1945	гг.»,	юбілейным	медалём	«МПА	СНД.	20	гадоў»,	Га-
наровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь,	Ганаровай	граматай	Парламенцкага	Сходу	Саюза	
Беларусі	і	Расіі.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

МАРОЗ
Юрый Дзмітрыевіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Брэсцкай вобласці (вылучаны ад Камянецкага раёна)

Нарадзіўся	 5	 мая	 1950	 года	 ў	 вёсцы	 Замужанне	
Барысаўскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці.	 Скончыў	 Беларускі	
інстытут	 механізацыі	 сельскай	 гаспадаркі,	 інжынер-меха-	
нік.	Кандыдат	эканамічных	навук.	Аўтар	больш	як	20	наву-
ковых	работ,	аднаго	вынаходства.	Заслужаны	работнік	сель-
скай	гаспадаркі	Рэспублікі	Беларусь.	

Працаваў	 інжынерам-механікам	 аддзела	 камплекта-
цыі,	старшым	інжынерам,	загадчыкам	майстэрняў	саўгаса-
камбіната	 «Барысаўскі»	 Барысаўскага	 раёна,	 начальнікам	
аддзела	 камплектацыі	 па	 будаўніцтве	 жывёлагадоўчага	
комплексу	 «Аршанскі»	 Аршанскага	 раёна,	 дырэктарам	
дырэкцыі	 комплексу	 «Камянецкі»,	 што	 будаваўся,	 дырэк-
тарам	 саўгаса-камбіната	 «Белавежскі»	 Камянецкага	 раёна	
Брэсцкай	 вобласці,	 старшынёй	 камітэта	 па	 сельскай	 гас-
падарцы	 і	 харчаванні	 Брэсцкага	 аблвыканкама.	 Быў	 пер-
шым	 намеснікам	Міністра,	 Міністрам	 сельскай	 гаспадаркі	
і	харчавання	Рэспублікі	Беларусь,	віцэ-прэзідэнтам	адкры-
тага	 акцыянернага	 таварыства	 «Пріорбанк»,	 дырэктарам	
рэспубліканскага	 ўнітарнага	 сельскагаспадарчага	 прад-
прыемства	«Белавежскі»	Камянецкага	раёна.	

Выбіраўся	 членам	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання,	дэпутатам	
Белавежскага	 пасялковага	 Савета	 дэпутатаў	 21-га	 і	 22-га	
скліканняў,	 Камянецкага	 раённага	 Савета	 дэпутатаў	 26-га	
склікання.

Генеральны	дырэктар	 адкрытага	 акцыянернага	 тава-
рыства	«Белавежскі»	Камянецкага	раёна.	

Дэпутат	Камянецкага	раённага	Савета	дэпутатаў	27-га	
склікання.

Узнагароджаны	 ордэнамі	 Айчыны	 III	 ступені,	 Пра-	
цоўнага	Чырвонага	Сцяга,	бронзавым	медалём	ВДНГ	СССР	
«За	 дасягнутыя	 поспехі	 ў	 развіцці	 народнай	 гаспадаркі	
СССР»,	юбілейнымі	медалямі,	Граматай	 і	Ганаровай	грама-
тай	Вярхоўнага	Савета	БССР,	ганаровымі	граматамі	Нацыя-	
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	
Рэспублікі	 Беларусь,	 камітэта	 па	 сельскай	 гаспадарцы	 і	
харчаванні	 Брэсцкага	 аблвыканкама,	 Міжпарламенцкай	
Асамблеі	 Еўразійскага	 эканамічнага	 супольніцтва,	
дыпломамі	Брэсцкага	аблвыканкама	«Чалавек	года	ў	агра-
прамысловым	комплексе	–	2009»,	«Чалавек	года	ў	аграпра-
мысловым	комплексе	 –	 2014»,	 ордэнам	 свяціцеля	Кірылы	
Тураўскага	ІІ	ступені.
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МЯСНІКОвІЧ
Міхаіл Уладзіміравіч

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
(з 2015)

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся	 6	 мая	 1950	 года	 ў	 вёсцы	 Новы	 Сноў	
Нясвіжскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці.	 Скончыў	 Брэсцкі	
інжынерна-будаўнічы	інстытут,	інжынер-тэхнолаг;		Мінскую	
вышэйшую	 партыйную	 школу.	 Доктар	 эканамічных	 на-
вук,	 прафесар,	 член-карэспандэнт	 Нацыянальнай	 акадэміі	
навук	 Беларусі.	 Ганаровы	 доктар	 Санкт-Пецярбургскага	
дзяржаўнага	ўніверсітэта	эканомікі	і	фінансаў	і	В’етнамскай	
Акадэміі	 навук	 і	 тэхналогій.	 Аўтар	 некалькіх	 манаграфій,	
шэрагу	 навуковых	 работ	 і	 публікацый	 у	 галіне	 эканомікі,	
міжнароднай	інтэграцыі	і	дзяржаўнага	будаўніцтва.

Працоўную	дзейнасць	пачаў	інжынерам	у	дзяржаўным	
праектным	 інстытуце	 «Мінскпраект».	 Служыў	 у	 радах	
Узброеных	Сіл.	Працаваў	на	інжынерных	і	кіруючых	пасадах	
у	камунальнай	гаспадарцы	горада	Мінска.	Быў	старшынёй	
выканкама	Савецкага	раённага	Савета	народных	дэпутатаў	
горада	 Мінска,	 намеснікам	 старшыні	 выканкама	 Мінскага	
гарадскога	Савета	народных	дэпутатаў,	сакратаром	Мінскага	
гаркама	Камуністычнай	партыі	Беларусі,	Міністрам	жыллё-	
ва-камунальнай	гаспадаркі	БССР,	Намеснікам	Старшыні	Са-	
вета	 Міністраў	 БССР	 –	 Старшынёй	 Дзяржаўнага	 камітэта	
БССР	 па	 эканоміцы	 і	 планаванні,	 Першым	 намеснікам	
Старшыні	Савета	Міністраў	Рэспублікі	Беларусь,	Намеснікам	
Прэм’ер-міністра	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Кіраўніком	 Адмі-	
ністрацыі	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь,	 кіраўніком	 На-	
цыянальнай	 акадэміі	 навук	 Беларусі	 (Прэзідэнтам,	 Стар-	
шынёй	Прэзідыума),	Прэм’ер-міністрам	Рэспублікі	Беларусь.	

27	 снежня	 2014	 года	 назначаны	 членам	 Савета	 Рэс-	
публікі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 пятага	
склікання,	16	студзеня	2015	года	выбраны	Старшынёй	Саве-
та	Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.	

Старшыня	Савета	па	ўзаемадзеянні	органаў	мясцовага	
самакіравання	пры	Савеце	Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	
Рэспублікі	Беларусь.

Мае	тры	падзякі	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь.	Узна-
гароджаны	 ордэнамі	 «Знак	 Пашаны»,	 Айчыны	 III	 ступені,	
Дружбы	 (Расійскай	 Федэрацыі),	 Дружбы	 (КНР),	 свяціцеля	
Кірылы	 Тураўскага	 I	 ступені,	 «Садружнасць»,	 юбілейнымі	
медалямі,	 залатым	медалём	Нацыянальнай	 акадэміі	 навук	
Беларусі	 «За	 вялікі	 ўклад	 у	 развіццё	 навукі»,	 ганаровымі	
граматамі	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь	 і	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

НАвІЦКІ
Сяргей Рыгоравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Мінскай вобласці  
(вылучаны ад Мінскага і Дзяржынскага раёнаў)

Нарадзіўся	 26	 жніўня	 1962	 года	 ў	 горадзе	 Мінску.	
Скончыў	 Мінскі	 радыётэхнічны	 інстытут,	 інжынер-
электрык.

Працаваў	інжынерам	аддзела	метралагічнага	забеспя-
чэння	 завода	 імя	Ф.Э.Дзяржынскага	 вытворчага	 аб’яднан-	
ня	 «Інтэграл»	 імя	 XXV	 з’езда	 КПСС,	 інжынерам-канструк-
тарам	вопытна-канструктарскага	бюро	машынабудавання,	
майстрам-вытворцам	мастацкіх	 вырабаў	 з	металу	Мінска-
га	 вытворчага	 аб’яднання	 мастацкіх	 вырабаў,	 майстрам	
Мінскага	 мастацкага	 вытворчага	 камбіната,	 майстрам	
Мінскага	 камбіната	 манументальна-дэкаратыўнага	 і	 пры-
кладнога	 мастацтва,	 дырэктарам	 малога	 прадпрыемства	
«НН»,	 дырэктарам	 таварыства	 з	 абмежаванай	 адказнасцю	
«РАДАКСІС»	(г.	Мінск).

Выбіраўся	 дэпутатам	 Мінскага	 абласнога	 Савета	 дэ-
путатаў	26-га	склікання.

Генеральны	дырэктар	сумеснага	таварыства	з	абмежа-
ванай	адказнасцю	«Хенкель	Баўтэхнік»	(г.	Заслаўе	Мінскага	
раёна).

Член	рабочых	груп	кансультатыўнага	савета	па	замеж-
ных	 інвестыцыях	 пры	 Савеце	 Міністраў	 Рэспублікі	 Бела-
русь.	

Намеснік	 старшыні	 Савета	 па	 развіцці	 прадпры-
мальніцтва	 ў	 Рэспубліцы	 Беларусь.	 Старшыня	 Савета	 па	
развіцці	прадпрымальніцтва	пры	Мінскім	аблвыканкаме.	

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бела-
русь	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Парламенцкай	асамбле-
яй	Савета	Еўропы.

Чалавек	 года	 Міншчыны	 –	 2011.	 Лепшы	 прадпры-	
мальнік	 Мінскай	 вобласці	 (2009,	 2010),	 лепшы	 прад-
прымальнік	 Мінскага	 раёна	 (2007,	 2009).	 Мае	 падзякі	
старшыні	 Мінскага	 аблвыканкама,	 Беларускай	 права-
слаўнай	 царквы.	 Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 Міністэрства	 спорту	 і	
турызму,	 упраўлення	 адукацыі	 Мінскага	 аблвыканка-
ма,	 Мінскага	 райвыканкама,	 медалём	 свяціцеля	 Кірылы	
Тураўскага,	 ганаровай	 граматай	 прыхода	 храма	 правед-
най	Сафіі	Слуцкай	у	г.	Мінску	Мінскай	епархіі	Беларускай	
праваслаўнай	царквы.

МАРТЫНАЎ
Мікалай васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Глыбоцкага,  
Докшыцкага і Пастаўскага раёнаў)

Нарадзіўся	1	жніўня	1957	года	ў	вёсцы	Гудава	Дубро-
венскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Скончыў	 Інстытут	
паліталогіі	і	сацыяльнага	кіравання	Камуністычнай	партыі	
Беларусі,	 палітолаг,	 выкладчык	 сацыяльна-палітычных	
дысцыплін.	Заслужаны	работнік	прамысловасці	Рэспублікі	
Беларусь.

Працаваў	памочнікам	майстра	па	 абслугоўванні	круг-
лапанчошнага	 абсталявання,	 намеснікам	 начальніка	 ад-
дзела	 забеспячэння	 Віцебскай	 ордэна	 Леніна	 панчош-	
на-трыкатажнай	 фабрыкі	 імя	 КІМ.	 Быў	 экспертам	 камер-	
цыйнага	 аддзела	 сумеснага	 савецка-заходнегерманскага	
прадпрыемства	 «Белвест»,	 дырэктарам	 МКП	 «ЛМ	 +	 МК»,	
генеральным	 дырэктарам	 ПКФ	 «ЛМ	 +	 МК»,	 сумеснага	
беларуска-германскага	 таварыства	 з	 абмежаванай	 адказ-
насцю	 «Марка»,	 сумеснага	 таварыства	 з	 абмежаванай	 ад-
казнасцю	«Марка».

Выбіраўся	 членам	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	трэцяга	і	чацвёртага	скліканняў.	
Выбіраўся	дэпутатам	Віцебскага	 абласнога	Савета	дэпута-
таў	25-га	і	26-га	скліканняў.

Генеральны	 дырэктар	 таварыства	 з	 абмежаванай	 ад-	
казнасцю	 «Кіруючая	 кампанія	 холдынга	 «Беларуская	 гар-	
барна-абутковая	кампанія	«Марка».

Член	 Савета	 па	 развіцці	 прадпрымальніцтва	 ў	 Рэс-	
публіцы	Беларусь.

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	 і	
Расіі	па	эканамічнай	палітыцы,	член	дэлегацыі	Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	
з	Паўночным	саветам.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
юбілейнымі	 медалямі,	 ордэнам	 «Садружнасць»,	 ся-
рэбраным	 медалём	 «МПА	 СНД.	 20	 гадоў»,	 Ганаровай	
граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	
ганаровымі	 граматамі	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь,	Міжпарламенцкай	Асамблеі	дзяржаў	–	удзельніц	
Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў,	 ордэнам	 свяціцеля	
Кірылы	Тураўскага	II	ступені,	медалём	свяціцеля	Кірылы	
Тураўскага,	 юбілейным	 медалём	 «У	 памяць	 200-годдзя	
перамогі	ў	Айчыннай	вайне	1812	года».

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

НІКАЛАЙЧЫК
Людміла Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры  
і сацыяльным развіцці

Выбрана ад Брэсцкай вобласці (вылучана ад Драгічынскага раёна)

Нарадзілася	 2	 кастрычніка	 1960	 года	 ў	 вёсцы	
Моўчадзь	 Баранавіцкага	 раёна	 Брэсцкай	 вобласці.		
Скончыла	 Гродзенскі	 дзяржаўны	 медыцынскі	 інстытут	
па	спецыяльнасці	«Педыятрыя».

Працавала	 ўрачом-інтэрнам	 па	 педыятрыі	 Брэсц-
кай	 абласной	 дзіцячай	 бальніцы,	 участковым	 урачом-
педыятрам	 дзіцячай	 кансультацыі,	 участковым	 урачом-
педыятрам	 установы	 аховы	 здароўя	 «Драгічынская	
цэнтральная	раённая	бальніца».

Загадчык	 педыятрычнага	 аддзялення	 паліклінікі	
ўстановы	аховы	здароўя	«Драгічынская	цэнтральная	ра-
ённая	бальніца».

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	
вайне	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	
Драгічынскага	 райвыканкама	 і	 Драгічынскага	 раённага	
Савета	дэпутатаў.
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НІЧЫШЫНА
Таццяна віктараўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры  
і сацыяльным развіцці

Выбрана ад Брэсцкай вобласці (вылучана ад горада Брэста)

Нарадзілася	25	лістапада	1972	года	ў	 горадзе	Брэс-
це.	 Скончыла	 Брэсцкі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	
імя	А.С.Пушкіна	па	спецыяльнасці	«Педагогіка	і	методы-
ка	 пачатковага	 навучання».	 Кандыдат	 педагагічных	 на-
вук,	дацэнт.	Аўтар	больш	як	100	навуковых	работ.		

Працавала	 настаўнікам	 пачатковых	 класаў	 Нацыя-
нальнай	мастацкай	гімназіі	№	3	г.	Брэста.	Была	асістэн-	
там,	 старшым	 выкладчыкам,	 дацэнтам	 кафедры	 педа-
гогікі	 пачатковага	 навучання	 Брэсцкага	 дзяржаўнага	
ўніверсітэта	імя	А.С.Пушкіна.	

Загадчык	кафедры	педагогікі	пачатковага	навучан-
ня	 ўстановы	 адукацыі	 «Брэсцкі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	
імя	А.С.Пушкіна».

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	 за-
хопнiкаў»,	 «70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Савета	
Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 граматай	 Міністэрства	
адукацыі	Рэспублікі	Беларусь.

ПАЗНЯК
Ніна Міхайлаўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні

Выбрана ад Гродзенскай вобласці (вылучана ад горада Ліды  
і Лідскага раёна)

Нарадзілася	 13	 лютага	 1956	 года	 ў	 вёсцы	 Парэчча	
Лідскага	раёна	Гродзенскай	вобласці.	Скончыла	Гродзен-	
скі	дзяржаўны	ўніверсітэт	імя	Янкі	Купалы,	настаўнік	бе-
ларускай	мовы	і	літаратуры.

Працавала	 піянерважатай	 Першамайскай	 сярэдняй		
школы,	 старшай	 піянерважатай	 Папярнянскай	 васьмі-
гадовай	школы	Лідскага	раёна,	загадчыкам	сектара	ўліку	
членаў	 ВЛКСМ	 і	 фінансаў	 Лідскага	 райкама	 камсамола,	
выхавальнікам	ясляў-сада	№	17	(г.	Ліда),	карэспандэнтам	
аддзела	 партыйнага	 жыцця	 рэдакцыі	 газеты	 «Уперад»,	
карэспандэнтам-арганізатарам	раённага	радыё,	 загадчы-
кам	 аддзела	 радыёінфармацыі	 раённага	 радыёвяшчан-
ня,	 загадчыкам	 аддзела	 пісем	 і	 масавай	 работы	 газеты	
«Уперад»,	 сацыяльным	педагогам	сярэдняй	школы	№	17	
(г.	Ліда),	рэдактарам,	 старшым	рэдактарам	радыёпрагра-
мы	«Лідскае	радыё»,	старшым	рэдактарам	інфармацыйна-
рэкламнага	гарадскога	ўнітарнага	прадпрыемства	«Рэдак-
цыя	радыёпраграмы	«Лідскае	радыё».

Выбіралася	 дэпутатам	 Лідскага	 раённага	 Савета	 дэ-	
путатаў	25-га	і	26-га	скліканняў.	

Галоўны	рэдактар	камунальнага	 інфармацыйна-рэк-	
ламнага	 ўнітарнага	 прадпрыемства	 «Лідскае	 тэлерадыё-
аб’яднанне».

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	 і	
Расіі	па	пытаннях	знешняй	палітыкі.	

Мае	 падзячныя	 пісьмы	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Бела-
русь,	 Міністра	 інфармацыі	 Рэспублікі	 Беларусь,	 падзяку	
протаіерэя	Лідскай	акругі	Расціслава	Салаўёва.

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вайне	
1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	схо-
ду	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Парламенц-
кага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	 і	 Расіі,	 ганаровымі	 граматамі	
Гродзенскага	 аблвыканкама,	 Гродзенскага	 абласнога	 Са-
вета	 дэпутатаў,	 дзвюма	 ганаровымі	 граматамі	 Лідскага	
райвыканкама,	 ганаровымі	 граматамі	 Лідскага	 раённага	
Савета	 дэпутатаў,	 упраўлення	 ўнутраных	 спраў	 Гродзен-
скага	 аблвыканкама,	 грамадскага	 аб’яднання	 «Беларускі	
рэспубліканскі	саюз	моладзі».

ПАНЦЮХОЎ
Уладзімір Іванавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад Чэрыкаўскага, 
Касцюковіцкага, Краснапольскага і Чавускага раёнаў)

Нарадзіўся	21	 сакавіка	1952	года	ў	 гарадскім	пасёлку	
Шчыгры	 Курскай	 вобласці	 (РСФСР).	 Скончыў	 Магілёўскі	
машынабудаўнічы	 інстытут,	 інжынер-механік;	 Акадэмію	
кіравання	 пры	 Савеце	 Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	
менеджар-эканаміст.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 інжынерам	Магілёўскага	
завода	прыбораў	для	падрыхтоўкі	першаснай	 інфармацыі.	
Выбіраўся	 сакратаром	 камітэта	 камсамола	 гэтага	 заво-
да.	 Працаваў	 інструктарам	Магілёўскага	 абласнога	 Савета	
прафсаюза,	 інструктарам	 прамыслова-транспартнага	 ад-
дзела,	 загадчыкам	 арганізацыйнага	 аддзела	 Цэнтральна-
га	 райкама	 КПБ	 г.	 Магілёва,	 загадчыкам	 арганізацыйнага	
аддзела	 Магілёўскага	 гаркама	 КПБ,	 другім,	 першым	
сакратаром	 Цэнтральнага	 райкама	 КПБ	 г.	 Магілёва,	
намеснікам	 старшыні	 –	 загадчыкам	 аддзела	 камісіі	 па	 ра-
боце	 з	 Саветамі,	 грамадска-палітычнымі	 арганізацыямі	
і	 рухамі	 Магілёўскага	 абкама	 КПБ,	 намеснікам	 старшыні	
па	 знешнеэканамічных	 сувязях	 кааператыва	 «Металіст»,	
дырэктарам	 вытворча-гандлёвага	 прадпрыемства	 «Полі-
Гран»	 (г.	 Магілёў),	 старшынёй	 Магілёўскага	 абласнога		
тэрытарыяльнага	 камітэта	 прадпрымальніцтва	 і	 інвес-
тыцый	 Міністэрства	 прадпрымальніцтва	 і	 інвестыцый,	
кіраўніком	 спраў	 Магілёўскага	 аблвыканкама,	 старшынёй	
Магілёўскага	абласнога	Савета	дэпутатаў.

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	і	Ра-	
сіі	 па	 эканамічнай	палітыцы,	 намеснік	 старшыні	Пастаян-
най	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	дзяржаў	–	удзельніц	
Садружнасці	Незалежных	Дзяржаў	па	эканоміцы	і	фінансах.

Удастоены	 звання	 «Ганаровы	 грамадзянін	 Чавуска-
га	 раёна».	 Мае	 Падзячнае	 пісьмо	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	
Беларусь.	 Узнагароджаны	 медалём	 «За	 ўклад	 у	 стварэн-
не	 Еўразійскага	 эканамічнага	 саюза»	 III	 ступені,	 ордэ-
нам	 «Садружнасць»,	 юбілейнымі	 медалямі,	 памятнымі	 і	
нагруднымі	 знакамі,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 Саве-
та	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Са-
дружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў,	 Магілёўскага	 абласнога	
Савета	 дэпутатаў,	 Магілёўскага	 аблвыканкама,	 ордэнам	
Пятра	 Вялікага	 II	 ступені	 Агульнарасійскай	 грамадскай	
арганізацыі	«Акадэмія	праблем	бяспекі,	абароны	і	правапа-
радку».

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

ПАСЛЕДНЯЯ
Тамара Іванаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Выбрана ад Гродзенскай вобласці (вылучана ад Зэльвенскага,  
Іўеўскага і Свіслацкага раёнаў)

Нарадзілася	14	красавіка	1960	года	ў	вёсцы	Куклічы	
Свіслацкага	 раёна	 Гродзенскай	 вобласці.	 Скончыла	
Гродзенскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя	Янкі	Купалы,	ма-
тэматык;	 Маскоўскі	 дзяржаўны	 адкрыты	 ўніверсітэт,	
эканоміка	і	кіраванне	ў	галінах	хіміка-ляснога	комплексу,	
інжынер-эканаміст.	Мае	патэнт	на	карысную	мадэль.

Працавала	 настаўнікам	 матэматыкі	 Дзяшкоўскай	
васьмігадовай	школы	Свіслацкага	раёна,	выхавальнікам	
ясляў-сада	 №	 54	 г.	 Гродна,	 бухгалтарам	 бухгалтэрыі	
дзіцячых	 садоў,	 эканамістам	 фінансавага	 аддзела,	 стар-	
шым	 бухгалтарам	 жыллёва-эксплуатацыйнага	 ўпраў-	
лення,	 бухгалтарам	 па	 ўліку	 фондаў	 эканамічнага	 сты-	
мулявання,	 бухгалтарам-рэвізорам,	 намеснікам	 галоў-	
нага	 бухгалтара	 Гродзенскага	 вытворчага	 рэспублі-	
канскага	 ўнітарнага	 прадпрыемства	 «ГВА	 Азот»,	
намеснікам	 галоўнага	 бухгалтара,	 начальнікам	 фінан-	
савага	 аддзела,	 намеснікам	 генеральнага	 дырэктара	 па	
эканоміцы	 і	 інвестыцыях	 адкрытага	 акцыянернага	 та-	
варыства	«Гродна	Азот».	

Першы	 намеснік	 генеральнага	 дырэктара	 –	 намес-
нік	генеральнага	дырэктара	па	эканоміцы	і	фінансах	ад-
крытага	акцыянернага	таварыства	«Гродна	Азот».	

Член	Камісіі	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	 і	
Расіі	па	бюджэце	і	фінансах.	

Мае	 падзяку	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	
«Гродна	Азот».	

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Савета	
Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	
Гродзенскага	 аблвыканкама,	 Гродзенскага	 гарвыканка-
ма,	ганаровай	граматай	і	знакам	«Ганаровы	хімік»	Бела-
рускага	дзяржаўнага	канцэрна	па	нафце	і	хіміі.
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ПАЎЛЮКЕвІЧ
Уладзімір Паўлавіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Выбраны ад Мінскай вобласці (вылучаны ад Салігорскага,  
Любанскага і Старадарожскага раёнаў)

Нарадзіўся	 26	 кастрычніка	 1961	 года	 ў	 вёсцы	 Пяс-	
чанка	 Лунінецкага	 раёна	 Брэсцкай	 вобласці.	 Скончыў	
Салігорскі	 горна-хімічны	 тэхнікум	 імя	 М.Тарэза	 па	 спе-	
цыяльнасці	 «Горная	 электрамеханіка»;	 Маскоўскі	 дзяр-	
жаўны	 адкрыты	 ўніверсітэт	 па	 спецыяльнасці	 «Горныя		
машыны	і	абсталяванне».

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 вучнем	 слесара,	 сле-	
сарам	 па	 кантрольна-вымяральных	 прыборах	 і	 аўта-	
матыцы	 сільвінітавай	 абагачальнай	 фабрыкі	 другога	
рудаўпраўлення	 вытворчага	 аб’яднання	 «Беларуськалій»	
імя	 50-годдзя	 СССР.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	Сіл.	 Пра-
цаваў	 майстрам	 участка	 па	 кантрольна-вымяральных		
прыборах	 і	 аўтаматыцы,	 начальнікам	 бюро	 аўтаматы-	
заванай	 сістэмы	 кіравання	 тэхналагічным	 працэсам,		
намеснікам	 галоўнага	 інжынера	 па	 аўтаматызацыі,	 га-	
лоўным	 інжынерам,	 начальнікам	 цэха	 сільвінітавай	
абагачальнай	 фабрыкі	 другога	 рудаўпраўлення	 рэспуб-
ліканскага	 ўнітарнага	 прадпрыемства	 «Вытворчае	 аб’яд-
нанне	 «Беларуськалій»,	 галоўным	 інжынерам	 трэцяга	
рудаўпраўлення	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	
«Беларуськалій».

Дырэктар	рудаўпраўлення	ўпраўлення	трэцяга	руда-	
ўпраўлення	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	 «Бела-
руськалій».	

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	Дзяржаў	па	
аграрнай	палітыцы,	прыродных	рэсурсах	і	экалогіі.

Занесены	на	раённую	Дошку	гонару.		
Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вы-

звалення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 Бела-	
рускага	дзяржаўнага	канцэрна	па	нафце	і	хіміі,	Салігорска-
га	 гарвыканкама,	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	
«Беларуськалій»	і	знакам	«Ганаровы	хімік».

ПІНЧУК
віктар фёдаравіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад Крычаўскага,  
Хоцімскага і Клімавіцкага раёнаў)

Нарадзіўся	 22	 чэрвеня	 1951	 года	 ў	 вёсцы	 Канцы	
Асіповіцкага	 раёна	 Магілёўскай	 вобласці.	 Скончыў	 Ві-	
цебскі	 ветэрынарны	 інстытут,	 ветэрынарны	 ўрач.	 Кан-	
дыдат	 біялагічных	 навук,	 дацэнт.	 Аўтар	 21	 навуковай	
работы	 і	 7	 вынаходстваў.	 Заслужаны	 работнік	 сельскай	
гаспадаркі	Рэспублікі	Беларусь.	Падпалкоўнік	запасу.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 галоўным	 ветэрынар-
ным	 урачом	 калгаса	 імя	 Мічурына	 Бабруйскага	 раё-
на	 Магілёўскай	 вобласці.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	
Сіл.	 Працаваў	 галоўным	 ветэрынарным	 урачом	 саўгаса	
«Слабадскі»	 Старадарожскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці,	
калгаса	«Гігант»	Бабруйскага	раёна,	намеснікам	старшыні	
Магілёўскага	 раённага	 аграпрамысловага	 аб’яднання		
жывёлагадоўлі	 і	 перапрацоўкі	 прадукцыі,	 дырэктарам		
адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	 «Агракамбінат	
«Усход»	Магілёўскага	раёна.

Выбіраўся	 дэпутатам	 Магілёўскага	 абласнога	 і	 Ма-
гілёўскага	 раённага	 Саветаў	 дэпутатаў	 23	 –	 26-га	 склі-
канняў.

Дацэнт	 факультэта	 павышэння	 кваліфікацыі	 і	 пера-
падрыхтоўкі	кадраў	установы	адукацыі	«Віцебская	ордэна	
«Знак	 Пашаны»	 дзяржаўная	 акадэмія	 ветэрынарнай	 ме-
дыцыны».	

Удастоены	 звання	 «Чалавек	 года	 –	 2002».	 Ганаровы		
грамадзянін	горада	Магілёва.	Унесены	ў	Кнігу	славы	Ма-
гілёўшчыны.	 Лаўрэат	 спецыяльнай	 прэміі	 Магілёўскага	
аблвыканкама	«Чалавек	года»	ў	 сферы	вытворчасці.	Мае	
Падзячнае	пісьмо	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь,	падзяку	
Міністра	 сельскай	 гаспадаркі	 і	 харчавання.	Узнагароджа-
ны	ордэнам	Айчыны	 III	 ступені,	медалём	«За	працоўную	
доблесць»,	 юбілейнымі	 медалямі,	 ганаровымі	 граматамі	
Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Мі-	
ністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 сельскай	
гаспадаркі	 і	 харчавання,	 Магілёўскага	 аблвыканкама,	
Магілёўскага	 райвыканкама,	 Магілёўскага	 абласнога	 Са-
вета	 дэпутатаў,	 Магілёўскага	 раённага	 Савета	 дэпутатаў,	
Рэспубліканскага	 камітэта	 Беларускага	 прафсаюза	 ра-
ботнікаў	 аграпрамысловага	 комплексу,	 камітэта	 па	 сель-
скай	 гаспадарцы	 і	 харчаванні	 Магілёўскага	 аблвыкан-	
кама,	 ордэнам	 свяціцеля	 Кірылы	 Тураўскага	 II	 ступені,		
ганаровым	знакам	Міністэрства	спорту	і	турызму.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

ПЛЫТКЕвІЧ
Уладзімір Цімафеевіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры  
і сацыяльным развіцці

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Аршанскага  
і Талачынскага раёнаў)

Нарадзіўся	29	снежня	1965	года	ў	горадзе	Віцебску.	
Скончыў	 Віцебскі	 ордэна	 Дружбы	 народаў	 медыцынскі	
інстытут,	 лячэбная	 справа,	 хірург;	 Акадэмію	 кіравання	
пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 спецыяльнасці	
«Дзяржаўнае	кіраванне	сацыяльнай	сферай».		Лейтэнант	
медыцынскай	службы	запасу.	

Працаваў	 урачом-інтэрнам	 па	 хірургіі	 Віцебскай	
абласной	 клінічнай	 бальніцы,	 урачом-выкладчыкам	 хі-
рургічных	хвароб	Аршанскага	медыцынскага	вучылішча,	
урачом-хірургам	хірургічнага	аддзялення	паліклінікі	га-	
лаўнога	 тэрытарыяльна-медыцынскага	 аб’яднання	 №	 1		
г.	 Оршы,	 клінічным	 ардынатарам	 кафедры	 неадклад-
най	 хірургіі	 Беларускага	 дзяржаўнага	 інстытута	 ўдаска-
налення	 ўрачоў	 у	 г.	 Мінску,	 клінічным	 ардынатарам	
Віцебскага	 медыцынскага	 інстытута,	 урачом-хірургам	
хірургічнага	 аддзялення	 гарадскога	 тэрытарыяльнага	
медыцынскага	аб’яднання	№	1	г.	Оршы,	урачом-хірургам	
хірургічнага	 кабінета	 паліклінікі	 вузлавой	 бальніцы	 на	
ст.	 Орша	 Віцебскай	 вобласці,	 галоўным	 урачом	 тэрыта-
рыяльнага	медыцынскага	аб’яднання	Аршанскага	раёна	
(г.	 Барань),	 галоўным	 урачом	 установы	 аховы	 здароўя	
«Аршанскае	гарадское	амбулаторна-паліклінічнае	аб’яд-	
нанне».	

Выбіраўся	дэпутатам	Аршанскага	гарадскога	Савета	
дэпутатаў	25-га	і	26-га	скліканняў.	

Галоўны	 ўрач	 установы	 аховы	 здароўя	 «Аршанская	
цэнтральная	паліклініка».

Член	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	 па	 ажыццяўленні	 кантактаў	 з	 Паўночным	 са-
ветам.

Удастоены	 ганаровага	 звання	 «Чалавек	 года	 Віцеб-
шчыны	 –	 2011».	 Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі,	
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	 Віцебскага	 аблвыкан-
кама,	Аршанскага	райвыканкама,	 граматамі	 ўпраўлення	
аховы	здароўя	Віцебскага	аблвыканкама.

ПЯТКУН
Ірына Якаўлеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Выбрана ад Гомельскай вобласці (вылучана ад Рэчыцкага,  
Калінкавіцкага і Акцябрскага раёнаў)

Нарадзілася	 23	 сакавіка	 1966	 года	 ў	 вёсцы	 Новы	
Барсук	 Рэчыцкага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці.	 Скон-
чыла	 Магілёўскі	 дзяржаўны	 педагагічны	 інстытут	 імя	
А.А.Куляшова	па	спецыяльнасці	«Гісторыя»	з	дадатковай	
спецыялізацыяй	«Савецкае	права».

Працавала	фасоўшчыкам	у	аптэцы	№	53	г.	Рэчыцы,	
настаўнікам	 гісторыі	 Караваціцкай	 сярэдняй	 школы,	
настаўнікам	 гісторыі	 і	 геаграфіі,	 намеснікам	 дырэктара	
па	 выхаваўчай	 рабоце	 Ровенска-Слабадской	 сярэдняй	
школы	Рэчыцкага	раёна,	настаўнікам	гісторыі	сярэдняй	
школы	№	11	г.	Рэчыцы,	намеснікам	дырэктара	па	вучэб-
най	рабоце	Рэчыцкага	раённага	ліцэя.

Дырэктар	дзяржаўнай	установы	адукацыі	«Рэчыцкі	
раённы	ліцэй».

Дыпламант	 конкурсу	 «Лепшы	 кіраўнік	 установы	
агульнай	сярэдняй	адукацыі	Гомельскай	вобласці»	(2012).

Член	Пастаяннай	камісіі	Міжпарламенцкай	Асамблеі	
дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў	
па	прававых	пытаннях,	член	дэлегацый	Нацыянальнага	
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	Міжпарламенцкай	 асамблеі	
праваслаўя	 і	 ў	 Парламенцкай	 асамблеі	 Арганізацыі	 па		
бяспецы	і	супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	
вайне	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровымі	 граматамі	
Міністэрства	 адукацыі	 Рэспублікі	 Беларусь,	 упраўлення	
адукацыі	 Гомельскага	 аблвыканкама	 і	 Гомельскага		
абласнога	 камітэта	 прыродных	 рэсурсаў	 і	 аховы	 нава-	
кольнага	 асяроддзя,	 дыпломам	 Беларускага	 саюза	 жан-	
чын	 па	 выніках	 конкурсу	 «Жанчына	 года	 –	 2009»	 у	
намінацыі	«За	лідарства	і	паспяховае	кіраўніцтва».
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РАДАМАН
Мікалай вячаслававіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Мінскай вобласці  
(вылучаны ад Нясвіжскага,  

Капыльскага і Клецкага раёнаў)

Нарадзіўся	 9	 чэрвеня	 1955	 года	 ў	 вёсцы	 Грускова	
Нясвіжскага	раёна	Мінскай	вобласці.	Скончыў	Беларускі	
інстытут	 механізацыі	 сельскай	 гаспадаркі,	 механізацыя	
сельскай	 гаспадаркі.	 Заслужаны	 работнік	 сельскай	
гаспадаркі	Рэспублікі	Беларусь.

Працаваў	інжынерам-механікам	калгаса	імя	Калініна,	
галоўным	энергетыкам	сельскагаспадарчага	вытворчага	
кааператыва	«Агракамбінат	Сноў»	Нясвіжскага	раёна.

Выбіраўся	 дэпутатам	 Нясвіжскага	 раённага	 Савета	
дэпутатаў	 і	 Сноўскага	 сельскага	 Савета	 дэпутатаў	 26-га	
склікання.

Старшыня	 сельскагаспадарчага	 вытворчага	 каапе-
ратыва	«Агракамбінат	Сноў».	

Дэпутат	Мінскага	абласнога	Савета	дэпутатаў	27-га	
склікання.

Член	наглядальнага	савета	адкрытага	акцыянернага	
таварыства	«Белаграпрамбанк».

Удастоены	звання	«Чалавек	года	Міншчыны	–	2011».
Мае	 Падзяку	 Старшыні	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыя-

нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.
Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	

юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вызвалення	 Рэспублiкi	
Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	 захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	
Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь,	 ганаровай	 граматай	 Мінскага	 аблвыканкама,	
ордэнам	 свяціцеля	 Кірылы	 Тураўскага	 II	 ступені,	 меда-
лём	свяціцеля	Кірылы	Тураўскага.

РУБІНАЎ
Анатолій Мікалаевіч

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь (2012 – 2015)

Выбіраўся ад горада Мінска

Нарадзіўся	 15	 красавіка	 1939	 года	 ў	 горадзе	 Магі-
лёве.	 Скончыў	 Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	
імя	 У.І.Леніна.	 Заслужаны	 дзеяч	 навукі	 Беларускай	 ССР.	
Лаўрэат	 Дзяржаўнай	 прэміі	 СССР	 і	 Дзяржаўнай	 прэміі	
Рэспублікі	Беларусь.	Аўтар	больш	як	300	навуковых	прац,	
4	 манаграфій	 і	 65	 вынаходстваў.	 Пад	 яго	 кіраўніцтвам	
распрацаваны	 арыгінальныя	 лазерныя	 прыборы,	 адзна-	
чаныя	дыпломамі	і	медалямі	ВДНГ	і	ўдастоеныя	залатога	
медаля	Міжнароднага	Лейпцыгскага	 кірмашу.	Падрыхта-	
ваў	больш	як	30	кандыдатаў	і	дактароў	навук.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 у	 Інстытуце	 фізікі	
Акадэміі	 навук	 БССР.	 Прайшоў	 шлях	 ад	 аспіранта	 да	
намесніка	дырэктара	па	навуковай	рабоце	Інстытута	фізікі	
Нацыянальнай	акадэміі	навук	Беларусі,	выконваў	абавязкі	
акадэміка-сакратара	 Аддзялення	 фізікі,	 матэматыкі	 і	
інфарматыкі	 Акадэміі	 навук	 БССР.	 У	 1965	 годзе	 абараніў	
кандыдацкую	 дысертацыю,	 у	 1972	 годзе	 –	 доктарскую.	
У	 1980	 годзе	 яму	 прысвоена	 вучонае	 званне	 прафеса-
ра.	 Выбраны	 акадэмікам	 Нацыянальнай	 акадэміі	 навук	
Беларусі.	Член	Прэзідыума	Нацыянальнай	акадэміі	навук	
Беларусі.	Узначальваў	Вышэйшую	атэстацыйную	камісію	
Рэспублікі	 Беларусь.	 Быў	 Першым	 намеснікам	 Кіраўніка	
Адміністрацыі	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь.

У	 кастрычніку	 2008	 года	 выбраны	 членам	 Савета	
Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	чац-
вёртага	склікання	ад	горада	Мінска,	31	кастрычніка	таго	
ж	года	–	Намеснікам	Старшыні	Савета	Рэспублікі,	24	мая	
2010	года	–	Старшынёй	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.	З	19	кастрычніка	2012	года	па	
16	студзеня	2015	года	–	Старшыня	Савета	Рэспублікі	На-
цыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	пятага	склікання.

Узнагароджаны	 ордэнамі	 Айчыны	 III	 ступені,	 Фран-
цыска	 Скарыны,	 «Садружнасць»,	юбілейнымі	медалямі,	
залатым	 медалём	 «МПА	 СНД.	 20	 гадоў»,	 Ганаровай	 гра-
матай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Ганаро-
вай	 граматай	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 Еўразійскага	
эканамічнага	супольніцтва.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

РУДНІК
Пётр Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Магілёўскай вобласці (вылучаны ад горада Магілёва)

Нарадзіўся	14	красавіка	1957	года	ў	вёсцы	Аляксееў-	
ка	 Брагінскага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці.	 Скончыў	
Дрэздэнскі	 тэхнічны	 ўніверсітэт,	 інжынер-электрык;	
Акадэмію	кіравання	пры	Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь,	
спецыяліст	 у	 галіне	 дзяржаўнага	 кіравання.	 Генерал-	
маёр	запасу.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 тэхнікам	 канструктар-
скага	 бюро	 дакладнага	 электроннага	 машынабудаван-
ня.	 Служыў	 у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 З’яўляўся	 слухачом	
падрыхтоўчага	 аддзялення	 Мінскага	 радыётэхнічнага	
інстытута.	 Працаваў	 інжынерам-канструктарам,	 інжы-	
нерам-электронікам	 спецыяльнага	 канструктарскага		
бюро	 тэхналагічнага	 абсталявання	 ў	 горадзе	 Магілёве.	
Быў	 вучнем	 муляра-мантажніка,	 бетоншчыкам	 будаў-
нічага	ўпраўлення	№	44	будаўнічага	трэста	№	12	горада	
Магілёва	ў	складзе	зводнага	атрада	маладзёжнага	жыл-
лёвага	кааператыва	«Маладосць».	Працаваў	 інжынерам-
электронікам	 спецыяльнага	 канструктарскага	 бюро	
тэхналагічнага	 абсталявання	 вытворчага	 аб’яднання	
«Тэхнапрыбор»,	 вядучым	 інжынерам	 па	 знешнегандлё-
вых	 адносінах,	 намеснікам	 дырэктара	 па	 быце,	 рэжыме	
і	 сацыяльных	 пытаннях	 Магілёўскага	 ліфтабудаўнічага	
завода,	 камерцыйным	 дырэктарам,	 генеральным	 ды-
рэктарам	 рэспубліканскага	 ўнітарнага	 прадпрыемства	
«Магілёўскі	 завод	 ліфтавага	 машынабудавання»,	 стар-
шынёй	Магілёўскага	аблвыканкама.

Выбіраўся	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання.

Генеральны	дырэктар	 адкрытага	 акцыянернага	 та-
варыства	«Магілёўхімвалакно».	

Удастоены	звання	«Чалавек	года	–	2006»	у	намінацыі	
«Вытворчая	дзейнасць».

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
юбілейнымі	 медалямі	 «65	 год	 вызвалення	 Рэспублікі	
Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	 захопнікаў»,	 «65	 гадоў	
Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	
«70	 год	 вызвалення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-
фашысцкiх	 захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай		
Айчыннай	вайне	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	На-
цыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ганаровай	 гра-
матай	Міністэрства	прамысловасці	Рэспублікі	Беларусь.

РУСЕЦКІ
Анатолій Максімавіч

Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі  
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся	14	лютага	1951	года	ў	 горадзе	Барысаве.	
Скончыў	 Беларускі	 ордэна	 Працоўнага	 Чырвонага	 сцяга	
політэхнічны	 інстытут	 з	 адзнакай,	 прыборы	 дакладнай	
механікі.	 Доктар	 тэхнічных	 навук,	 прафесар,	 вучоны	 ў	
галіне	электроннай	тэхнікі.	Аўтар	больш	як	80	навуковых	
прац,	 мае	 15	 аўтарскіх	 пасведчанняў	 і	 патэнтаў.	 Лаўрэат	
Дзяржаўнай	 прэміі	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 галіне	 навукі	 і	
тэхнікі.

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 канструктарам	 Спецы-
яльнага	 канструктарскага	 тэхналагічнага	 бюро	 з	 во-
пытнай	 вытворчасцю	 Інстытута	 фізікі	 Акадэміі	 навук	
БССР.	 Працаваў	 у	 навукова-вытворчым	 аб’яднанні	 «Пла-
нар»	 Міністэрства	 электроннай	 прамысловасці	 СССР,	
дзе	 прайшоў	 шлях	 ад	 вядучага	 інжынера	 да	 кіраўніка	
аб’яднання.	Займаў	пасады	намесніка,	першага	намесніка	
Міністра	 прамысловасці	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Старшыні	
Камітэта	 па	 навуцы	 і	 тэхналогіях	 пры	 Савеце	 Міністраў	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністра	 прамысловасці	 Рэспублікі	
Беларусь,	 дырэктара	 Інстытута	 цепла-	 і	 масаабмену	
імя	 А.В.Лыкава	 Нацыянальнай	 акадэміі	 навук	 Беларусі,	
Старшыні	 Прэзідыума	 Нацыянальнай	 акадэміі	 навук	
Беларусі.	

25	 верасня	 2012	 года	 выбраны	 членам	 Савета	 Рэс-
публікі	Нацыянальнага	 сходу	Рэспублікі	Беларусь	пятага	
склікання	 ад	 горада	 Мінска,	 19	 кастрычніка	 –	 намесні-
кам	 Старшыні	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь.

Член	 Савета	 па	 ўзаемадзеянні	 органаў	 мясцовага	
самакіравання	пры	Савеце	Рэспублікі	Нацыянальнага	схо-
ду	Рэспублікі	Беларусь.

Намеснік	 Старшыні	 Парламенцкага	 Сходу	 Саю-
за	 Беларусі	 і	 Расіі,	 член	 Савета	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	Дагавора	аб	калектыўнай	бяспецы.

Узнагароджаны	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
ордэнам	 «Садружнасць»,	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыя-
нальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	
Рэспублікі	Беларусь,	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	
і	Расіі,	юбілейнымі	медалямі	і	ганаровымі	знакамі.
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РЭвЯКА
васілій Афанасьевіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Гродзенскай вобласці (вылучаны ад Мастоўскага  
і Гродзенскага раёнаў)

Нарадзіўся	 15	 ліпеня	 1948	 года	 ў	 вёсцы	 Рабец	
Хойніцкага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці.	 Скончыў	 Гро-
дзенскі	 сельскагаспадарчы	 інстытут,	 вучоны-заатэхнік;	
Акадэмію	грамадскіх	навук	пры	ЦК	КПСС,	палітолаг,	вы-
кладчык	 сацыяльна-палітычных	 дысцыплін.	 Кандыдат	
сельскагаспадарчых	 навук.	 Герой	 Беларусі.	 Заслужаны	
работнік	сельскай	гаспадаркі	Рэспублікі	Беларусь.	

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 заатэхнікам-селек-
цыянерам	калгаса	«Заазер’е»	Акцябрскага	раёна	Гомель-
скай	вобласці.	Служыў	у	радах	Узброеных	Сіл.	Працаваў	
загадчыкам	 цэха	 жывёлагадоўлі,	 намеснікам	 старшыні	
калгаса	 «Прагрэс»	 Гродзенскага	 раёна,	 інструктарам	
арганізацыйнага	аддзела	Гродзенскага	абкама	КПБ,	пер-
шым	сакратаром	Мастоўскага	райкама	КПБ,	намеснікам	
старшыні	калгаса	«Прагрэс»	Гродзенскага	раёна.

Выбіраўся	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання.

Выбіраўся	дэпутатам	Гродзенскага	абласнога	Савета	
дэпутатаў	21-га	і	26-га	скліканняў.

Старшыня	 сельскагаспадарчага	 вытворчага	 каапе-
ратыва	«Прагрэс-Верцялішкі»	Гродзенскага	раёна.	

Мае	 Падзяку	 Старшыні	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыя-
нальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

Узнагароджаны	 ордэнам	 «Знак	 Пашаны»,	 медалём	
«За	 працоўныя	 заслугі»,	 юбілейнымі	 медалямі	 «60	 год	
вызвалення	Рэспублікі	 Беларусь	 ад	нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	«65	год	вызвалення	Рэспублікі	Беларусь	ад	
нямецка-фашысцкіх	 захопнікаў»,	 «65	 гадоў	 Перамогі	 ў	
Вялікай	Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.

САЛАДКОЎ
Аляксандр Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры  
і сацыяльным развіцці (19.10.2012 — 14.10.2013)

Выбіраўся ад Віцебскай вобласці (вылучаўся ад Бешанковіцкага,  
Лепельскага і Чашніцкага раёнаў)

Нарадзіўся	5	кастрычніка	1960	года	ў	горадзе	Віцебску.	
Скончыў	Віцебскі	дзяржаўны	медыцынскі	 інстытут	 з	 ад-
знакай,	 лячэбная	 справа;	 установу	 адукацыі	 «Віцебскі	
дзяржаўны	медыцынскі	ўніверсітэт»	з	адзнакай,	педагог.	
Доктар	 медыцынскіх	 навук,	 прафесар.	 Аўтар	 больш	 як		
300	 публікацый,	 дзвюх	 манаграфій,	 15	 вучэбных	 дапа-
можнікаў,	 двух	 падручнікаў	 для	 студэнтаў	 медыцынскіх	
універсітэтаў,	аднаго	вынаходства	і	адной	прыярытэтнай	
даведкі.	Маёр	медыцынскай	службы	запасу.

Працаваў	 прэпаратарам	 кафедры	 гісталогіі,	 асістэн-	
там,	 дацэнтам,	 прафесарам	 і	 загадчыкам	 кафедры	 нар-
мальнай	 фізіялогіі,	 загадчыкам	 цэнтральнай	 навукова-
даследчай	 лабараторыі,	 прарэктарам	 па	 навукова-даслед-	
чай	рабоце	Віцебскага	медыцынскага	ўніверсітэта,	рэкта-
рам	 установы	 адукацыі	 «Віцебскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	
імя	П.М.Машэрава».	

Выбіраўся	 дэпутатам	 Віцебскага	 гарадскога	 Савета	
дэпутатаў	26-га	склікання.

Удастоены	звання	«Чалавек	года	Віцебшчыны»	(2012)	
у	намінацыі	«Адукацыя	і	навука».	

Меў	Падзяку	і	Падзячнае	пісьмо	Прэзідэнта	Рэспублікі	
Беларусь,	падзякі	ўстановы	адукацыі	«Віцебскі	дзяржаўны	
ордэна	Дружбы	народаў	медыцынскі	ўніверсітэт».

Узнагароджаны	 медалямі	 «За	 заслугі	 ў	 развіцці	
Віцебскага	 дзяржаўнага	 медыцынскага	 ўніверсітэта»	 і	
«90	 год	міліцыі	Беларусі»,	 нагруднымі	 знакамі	 «Выдатнік	
аховы	здароўя	Рэспублікі	Беларусь»	і	«Выдатнік	адукацыі	
Рэспублiкi	 Беларусь»,	 ганаровымі	 граматамі	 Вышэйшай	
атэстацыйнай	 камісіі	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	
аховы	 здароўя	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністэрства	 аховы	
здароўя	 Рэспублікі	 Беларусь	 і	 Рэспубліканскага	 камітэта	
Беларускага	 прафсаюза	 работнікаў	 аховы	 здароўя,	
Віцебскага	 аблвыканкама,	 Цэнтральнага	 камітэта	 Бела-
рускага	прафесійнага	 саюза	работнікаў	 адукацыі	 і	 навукі,	
Беларускага	 рэспубліканскага	 фонду	 фундаментальных	
даследаванняў,	 ордэнам	 свяціцеля	 Кірылы	 Тураўскага	
II	ступені.

Трагічна	загінуў	14	кастрычніка	2013	года.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

САРОКА
Святлана Рыгораўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры  
і сацыяльным развіцці

Выбрана ад Мінскай вобласці (вылучана ад Валожынскага,  
Маладзечанскага і Стаўбцоўскага раёнаў)

Нарадзілася	 2	 чэрвеня	 1968	 года	 ў	 вёсцы	 Вялікія	
Чучавічы	Лунінецкага	раёна	Брэсцкай	вобласці.	 Скончыла	
Мінскае	культурна-асветнае	вучылішча,	культасветработа;	
Беларускі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 культуры,	 менеджмент	
сацыяльна-культурнай	сферы.

Працавала	інструктарам	Маладзечанскага	раённага	До-	
ма	 культуры,	 арганізатарам-метадыстам	Маладзечанскага		
раённага	 метадычнага	 цэнтра	 народнай	 творчасці	 і	 куль-	
турна-асветніцкай	 работы	 па	 вучобе	 кадраў	 клубных	
работнікаў,	 вядучым	 спецыялістам	 па	 клубнай	 рабоце		
Маладзечанскага	 раённага	 метадычнага	 цэнтра	 народ-	
най	творчасці	 і	 культурна-асветніцкай	работы	 і	 вакальна-
харавым	 жанры,	 дырэктарам	 Маладзечанскага	 раённага	
метадычнага	цэнтра	народнай	творчасці	і	культурна-асвет-
ніцкай	работы.

Дырэктар	 дзяржаўнай	 установы	 «Палац	 культуры	
г.	Маладзечна».

Член	савета	фонду	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь	па	
падтрымцы	 культуры	 і	 мастацтва.	 Член	 Рэспубліканскага	
грамадскага	 савета	 па	 справах	 культуры	 і	 мастацтва	 пры	
Савеце	Міністраў	Рэспублікі	Беларусь.	

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	
дзяржаў	–	удзельніц	Садружнасці	Незалежных	Дзяржаў	па	
культуры,	інфармацыі,	турызме	і	спорце.

Мае	Падзячнае	пісьмо	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь,	
падзячныя	 пісьмы	 і	 падзякі	 рэспубліканскага	 грамадскага	
аб’яднання	 «Белая	 Русь»,	 Мінскага	 аблвыканкама,	 упраў-	
лення	 культуры	 Мінскага	 аблвыканкама,	 Маладзечанскіх	
гарвыканкама	 і	 райвыканкама.	Узнагароджана	юбілейнымі	
медалямі,	 ганаровымі	 граматамі	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь,	
Савета	 Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	
Садружнасці	 Незалежных	 Дзяржаў,	 Міністэрства	 культуры,	
Мінскага	 аблвыканкама,	 Беларускага	 саюза	 кампазітараў,	
Беларускай	федэрацыі	танцавальнага	спорту,	спецыяльнымі	
дыпломамі	 Беларускага	 саюза	 жанчын	 «Жанчына	 года	 –	
2009»	у	намінацыі	«За	ўклад	у	духоўна-маральнае	адраджэн-
не	 грамадства»,	 конкурсаў	Маладзечанскага	 райвыканкама	
«Дырэктар	года»	(2003,	2005,	2014),	«Лепшы	кіраўнік»	(2006,	
2009),	нагрудным	знакам	Міністэрства	культуры	«За	ўклад	у	
развіццё	культуры	Беларусі».

СТРУК
Таццяна Аляксееўна

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы,  
бюджэце і фінансах

Выбрана ад Гомельскай вобласці  
(вылучана ад Рагачоўскага,  

Кармянскага і Чачэрскага раёнаў)

Нарадзілася	 10	 кастрычніка	 1957	 года	 ў	 вёсцы	 Ле-
бядзінае	 Чачэрскага	 раёна	 Гомельскай	 вобласці.	 Скон-
чыла	 Гомельскі	 сельскагаспадарчы	 тэхнікум,	 бухгалтар;	
Беларускую	 дзяржаўную	 сельскагаспадарчую	 акадэмію,	
эканаміст.

Працавала	 эканамістам	 па	 працы	 ў	 калгасе	 «Кас-	
трычнік»,	 бухгалтарам	 у	 калгасе	 імя	 С.Кірава,	 бухгалта-	
рам,	намеснікам	галоўнага	бухгалтара,	галоўным	бухгалта-
рам,	старшынёй	калгаса	«50	гадоў	БССР»	Чачэрскага	раёна,	
дырэктарам-прадпрымальнікам	 прыватнага	 сельскагас-
падарчага	 ўнітарнага	 прадпрыемства	 «Отар»	 Чачэрскага		
раёна.

Выбіралася	 дэпутатам	 Чачэрскага	 раённага	 Савета	
дэпутатаў	18,	23	і	24-га	скліканняў,	Отарскага	сельскага	Са-
вета	дэпутатаў	26-га	склікання.

Дырэктар	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	
«Отар»	Чачэрскага	раёна.

Удастоена	 звання	 «Ганаровы	 грамадзянін	 Чачэрска-
га	 раёна	 Гомельскай	 вобласці».	 Чалавек	 года	 Гомельскай	
вобласці	 (2010)	 у	 намінацыі	 «Чалавек	 на	 зямлі».	 Лепшы	
кіраўнік	года	(2009,	2010,	2011,	2013,	2014).

Член	дэлегацыі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бела-
русь	у	Міжпарламенцкай	асамблеі	праваслаўя.

Занесена	на	раённую	Дошку	гонару.
Узнагароджана	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	

юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вызвалення	 Рэспублікі	
Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	 захопнікаў»,	 «70	 гадоў	
Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь,	ганаровымі	граматамі	Гомельскага	аблвыканка-
ма,	Чачэрскага	райвыканкама	і	Чачэрскага	раённага	Савета	
дэпутатаў.
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СУМАР
Канстанцін Андрэевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад Брэсцкай вобласці (вылучаны ад Бярозаўскага раёна)

Нарадзіўся	 15	 студзеня	 1949	 года	 ў	 вёсцы	 Вічын	
Лунінецкага	 раёна	 Брэсцкай	 вобласці.	 Скончыў	 Гро-
дзенскі	 сельскагаспадарчы	 інстытут,	 вучоны-аграном;	
Мінскую	вышэйшую	партыйную	школу.	Генерал-маёр	за-
пасу.

Працаваў	 загадчыкам	 Дварэцкага	 сельскага	 клуба,	
інжынерам-гідрамеліяратарам,	галоўным	аграномам,	на-	
меснікам	 старшыні	 калгаса	 «Шлях	 Леніна»,	 старшынёй	
калгаса	«Рассвет»	Лунінецкага	раёна,	першым	намеснікам	
старшыні	 выканкама	 Лунінецкага	 раённага	 Савета	 на-
родных	 дэпутатаў,	 начальнікам	 упраўлення	 сельскай	
гаспадаркі.	 Быў	 выбраны	 другім,	 першым	 сакратаром	
Брэсцкага	 райкама	 КПБ,	 старшынёй	 Брэсцкага	 раённа-
га	 Савета	 народных	 дэпутатаў,	 старшынёй	 Брэсцкага	
райвыканкама,	 старшынёй	 Брэсцкага	 раённага	 Савета	
дэпутатаў.	 Займаў	 пасады	 намесніка	 Начальніка	 Служ-
бы	кантролю	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь,	намесніка	
Старшыні	 Камітэта	 дзяржаўнага	 кантролю	 Рэспублікі	
Беларусь,	першага	намесніка	старшыні	Мінскага	аблвы-
канкама,	 Старшыні	 Дзяржаўнага	 падатковага	 камітэта	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністра	 па	 падатках	 і	 зборах	
Рэспублікі	Беларусь,	старшыні	Брэсцкага	аблвыканкама.	

Выбіраўся	 дэпутатам	 Вярхоўнага	 Савета	 Рэспублікі	
Беларусь	дванаццатага	склікання.

Выбіраўся	 членам	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 трэцяга	 і	 чацвёртага	
скліканняў.	

Узнагароджаны	ордэнам	Пашаны,	медалём	«За	пра-	
цоўную	 доблесць»,	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь,	дзвюма	ганаровымі	граматамі	
Савета	Міністраў	Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 грама-
тай	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	і	Расіі.

СЯНЬКО
Уладзімір Лявонавіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся	 5	 жніўня	 1946	 года	 ў	 вёсцы	 Вішкавічы	
Чашніцкага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Скончыў	 Маскоў-	
скі	 дзяржаўны	 інстытут	 міжнародных	 адносін	 Міністэр-	
ства	замежных	спраў	СССР	па	спецыяльнасці	«Міжнарод-	
ныя	 адносіны»;	 Дыпламатычную	 акадэмію	 Міністэрства	
замежных	спраў	СССР	па	спецыяльнасці	«Гісторыя	міжна-	
родных	адносін	і	знешняй	палітыкі».	

Працаваў	 у	Міністэрстве	 замежных	 спраў	 СССР.	 Зай-	
маў	 пасады	 намесніка	 Міністра	 замежных	 спраў	 БССР,	
Міністра	замежных	спраў	Рэспублікі	Беларусь,	Надзвычай-
нага	і	Паўнамоцнага	Пасла	Рэспублікі	Беларусь	у	Рэспублі-	
цы	 Польшча,	 у	 Злучаным	 Каралеўстве	 Вялікабрытаніі	 і	
Паўночнай	 Ірландыі,	 у	 Французскай	 Рэспубліцы,	 Паста-
яннага	 прадстаўніка	 Рэспублікі	 Беларусь	 пры	 ЮНЕСКА,	
Надзвычайнага	і	Паўнамоцнага	Пасла	Рэспублікі	Беларусь	
у	Іспаніі	і	Партугаліі	па	сумяшчальніцтве,	Надзвычайнага	
і	Паўнамоцнага	Пасла	Рэспублікі	Беларусь	у	Каралеўстве	
Бельгія,	 Пастаяннага	 прадстаўніка	 Рэспублікі	 Беларусь		
пры	 Еўрапейскіх	 супольніцтвах	 і	 пры	 Арганізацыі	 Паў-
ночна-Атлантычнага	дагавора	па	сумяшчальніцтве.

Старшыня	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Бе-
ларусі	 і	 Расіі	 па	 пытаннях	 знешняй	 палітыкі,	 член	 Па-
стаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	 Асамблеі	 Арганізацыі	
Дагавора	 аб	 калектыўнай	 бяспецы	 па	 палітычных	 пы-	
таннях	 і	міжнародным	 супрацоўніцтве,	 намеснік	 кіраўні-	
ка	 дэлегацыі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Бела-
русь	 у	 Парламенцкай	 асамблеі	 Арганізацыі	 па	 бяспецы	 і	
супрацоўніцтве	ў	Еўропе.

Мае	Падзяку	Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь,	падзякі	
Міністэрства	замежных	спраў	СССР	і	Міністэрства	замеж-
ных	спраў	Рэспублікі	Беларусь.

Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-	
не	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	Нацыянальнага		
сходу	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Ганаровай	 граматай	 Саве-
та	 Міністраў	 Рэспублікі	 Беларусь	 і	 Ганаровай	 граматай	
Міністэрства	замежных	спраў	Рэспублікі	Беларусь.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

УДАвЕНКА
Таццяна Дзмітрыеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Выбрана ад Брэсцкай вобласці (вылучана ад Лунінецкага раёна)

Нарадзілася	 24	 верасня	 1954	 года	 ў	 станіцы	 Ар-
джанікідзеўская	 Сунжанскага	 раёна	 Чачэна-Інгушскай	
АССР	(РСФСР).	

Скончыла	 Днепрапятроўскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт,	
інжынер-хімік.

Працавала	 малодшай	 медсястрой,	 рэгістратарам	
Днепрапятроўскага	 гарадскога	 анкалагічнага	 дыспан-
сера,	 інжынерам	 аддзела	 галоўнага	 тэхнолага,	 інжыне-
рам-тэхнолагам	 Александрыйскага	 электрамеханічнага	
завода	 імя	 XXV	 з’езда	 КПСС	 Кіраваградскай	 вобласці	
(УССР),	 лабарантам	 цэнтральнай	 вымяральнай	 лаба-
раторыі,	 інжынерам	 лабараторыі,	 выконваючым	 аба-
вязкі	 старшага	 інжынера	 –	 загадчыкам	 лабараторыі,	
старшым	 інжынерам	 –	 загадчыкам	 лабараторыі,	 за-
гадчыкам	 лабараторыі	 цэнтральнай	 базы	 вытворча-
га	 абслугоўвання	 вытворчага	 аб’яднання	 «Комінафта»	
г.	 Усінска	 (Комі	 АССР),	 дыспетчарам-таваразнаўцам	
вытворча-камерцыйнага	 прадпрыемства	 «Тэх-наМіг»	
г.	Лунінца	Брэсцкай	вобласці.	

Выбіралася	 дэпутатам	 Брэсцкага	 абласнога	 Савета	
дэпутатаў	26-га	склікання.

Дэлегат		трэцяга	і	чацвёртага	Усебеларускага	народ-
нага	сходу.	

Дырэктар	вытворчага	прыватнага	ўнітарнага	прад-
прыемства	«Вікторыя».

Узнагароджана	 медалём	 «За	 працоўныя	 заслугі»,	
юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 вызвалення	 Рэспублiкi	
Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	 захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	
Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 1941	 –	 1945	 гг.»,		
Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь,	 медалём	 святой	 прападобнай	 Еўфрасінні	 По-
лацкай,	 ганаровымі	 граматамі	 Лунінецкага	 райвыкан-
кама,	Лунінецкага	раённага	Савета	дэпутатаў,	Брэсцкага		
аблвыканкама,	 нагрудным	 знакам	 «Лепшы	 прадпры-
мальнік	 года»	 (2006,	 2010),	 дыпломамі	 Брэсцкага	 абл-	
выканкама	«Чалавек	года»	(2005,	2008)	з	занясеннем	на	
абласную	Дошку	гонару.

ЧАРНЯКОЎ
Дзмітрый Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні

Выбраны ад Гомельскай вобласці (вылучаны ад горада Гомеля)

Нарадзіўся	 6	 сакавіка	 1974	 года	 ў	 горадзе	 Гомелі.	
Скончыў	Гомельскі	політэхнічны	інстытут	імя	П.В.Сухога,	
інжынер-прамцеплаэнергетык;	 Гомельскі	 дзяржаўны	
ўніверсітэт	імя	Ф.Скарыны,	эканаміст.	Мае	патэнт	на	вына-
ходства.	

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 слесарам-рамонтнікам		
па	 рамонце	 абсталявання	 кацельнай	 цэха	 паравода-
каналізацыі	 Гомельскага	 хімічнага	 завода.	 Служыў	 ва		
ўнутраных	 войсках	 Міністэрства	 ўнутраных	 спраў	 Рэс-	
публікі	 Беларусь.	 Працаваў	 інжынерам-тэхнолагам	 цэха		
параводаканалізацыі	 Гомельскага	 хімічнага	 завода,	 на-	
чальнікам	 участка	 цеплавой	 электрастанцыі	 цэха	 пара-	
водаканалізацыі	 рэспубліканскага	 ўнітарнага	 прадпры-	
емства	 «Гомельскі	 хімічны	 завод»,	 начальнікам	 цэха	
параводаканалізацыі,	 намеснікам	 дырэктара	 па	 ідэала-	
гічнай	 рабоце	 і	 кадрах	 адкрытага	 акцыянернага	 тава-	
рыства	 «Гомельскі	 хімічны	 завод»,	 галоўным	 інжынерам	
адкрытага	акцыянернага	таварыства	«Гомельскі	 хімічны	
завод».

Дырэктар	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	 «Го-	
мельскі	хімічны	завод».

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	Дагавора	аб	калектыўнай	бяспецы	па	пытан-
нях	абароны	і	бяспекі.

Узнагароджаны	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 «100	 гадоў	 прафсаюзнаму	 руху»,	 Га-
наровай	граматай	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Бела-	
русь,	 Ганаровай	 граматай	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	 Дагавора	 аб	 калектыўнай	 бяспецы,	 ганаро-	
вымі	 граматамі	Гомельскага	аблвыканкама,	 адміністрацыі	
Савецкага	раёна	г.	Гомеля	і	Беларускага	дзяржаўнага	кан-
цэрна	па	нафце	і	хіміі.
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ШАКУЦІН
Аляксандр васільевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад горада Мінска

Нарадзіўся	 12	 студзеня	 1959	 года	 ў	 вёсцы	 Вялікае	
Бабіна	 Аршанскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Скончыў	
Мінскі	дзяржаўны	медыцынскі	інстытут,	урач-лячэбнік.	

Працоўную	дзейнасць	пачаў	у	калгасе	«Радзіма»	Ар-
шанскага	раёна.	Быў	намеснікам	сакратара	камітэта	кам-
самола	Мінскага	 дзяржаўнага	медыцынскага	 інстытута.	
Працаваў	 загадчыкам	 1-га	 хірургічнага	 аддзялення		
10-й	 Мінскай	 гарадской	 клінічнай	 бальніцы,	 галоўным	
урачом	медсанчасткі,	дырэктарам	медыцынскага	цэнтра	
Мінскага	ордэна	Леніна	і	ордэна	Кастрычніцкай	Рэвалю-	
цыі	 трактарнага	 завода.	 Быў	 прэзідэнтам	Міжнароднай	
медыцынскай	асацыяцыі	«Здароўе	 і	прыгажосць»,	наву-	
кова-вытворчага	аб’яднання	«Праммедінвест»,	генераль-
ным	 дырэктарам,	 намеснікам	 генеральнага	 дырэктара	
па	пытаннях	перспектыўнага	развіцця	закрытага	акцыя-
нернага	таварыства	«Праммедінвест»,	старшынёй	савета	
дырэктараў	адкрытага	акцыянернага	таварыства	«Амка-
дор»	–	кіруючая	кампанія	холдынга.

Выбіраўся	членам	Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	чацвёртага	склікання.	

Намеснік	генеральнага	дырэктара	па	пытаннях	пер-	
спектыўнага	развіцця	 закрытага	 акцыянернага	тавары-
ства	 «ПМІ	 ГРУП»,	 старшыня	 савета	 дырэктараў	 адкры-
тага	 акцыянернага	 таварыства	 «Амкадор»	 –	 кіруючая	
кампанія	холдынга».

Старшыня	праўлення	рэспубліканскага	грамадскага	
аб’яднання	 «Беларуская	 тэнісная	федэрацыя».	 Член	На-
цыянальнага	алімпійскага	камітэта	Рэспублікі	Беларусь.	
Член	Савета	па	развіцці	прадпрымальніцтва	ў	Рэспубліцы	
Беларусь.	Член	прэзідыума	рэспубліканскага	грамадскага	
аб’яднання	«Белая	Русь».

Член	 дэлегацый	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі		
Беларусь	 у	 парламенцкай	 структуры	 Цэнтральнаеўра-
пейскай	ініцыятывы	і	па	ажыццяўленні	кантактаў	з	Пар-
ламенцкай	канферэнцыяй	Балтыйскага	мора.

Мае	 Падзяку	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Узна-
гароджаны	медалём	«За	працоўныя	заслугі»,	юбілейнымі	
медалямі,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальнага	 сходу	
Рэспублікі	Беларусь.

ШАПІРА
Сямён Барысавіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся	 17	 чэрвеня	 1961	 года	 ў	 вёсцы	 Рэчань	
Любанскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці.	 Скончыў	 Бе-
ларускі	 дзяржаўны	 інстытут	 народнай	 гаспадаркі	 імя	
В.У.Куйбышава,	 эканаміст.	 Доктар	 эканамічных	 навук,		
прафесар.	Генерал-маёр	запасу.

Працаваў	 галоўным	 эканамістам,	 намеснікам	 ды-
рэктара	 па	 вытворчасці	 саўгаса	 «Камсамолец»	 Дзяр-
жынскага	 раёна	 Мінскай	 вобласці.	 Пасля	 заканчэння	
аспірантуры	Беларускага	 навукова-даследчага	 інстытута	
эканамічных	 праблем	 аграпрамысловага	 комплексу	
быў	 старшынёй	 калгаса	 «Маяк»,	 старшынёй	 сельскагас-
падарчага	 калектыўнага	 прадпрыемства	 «Маяк»	 Дзяр-
жынскага	 раёна.	 Скончыў	 дактарантуру	 Беларускага	
навукова-даследчага	 інстытута	 эканомікі	 і	 інфарматыкі	
аграпрамысловага	 комплексу.	 З’яўляўся	 начальнікам	
галоўнага	 ўпраўлення	 эканомікі,	 дырэктарам	 дэпарта-	
мента	 эканомікі	 Міністэрства	 сельскай	 гаспадаркі	 і	 хар-
чавання	 Рэспублікі	 Беларусь,	 дырэктарам	 адкрытага	 ак-	
цыянернага	таварыства	«Дзяржынская	бройлерная	птуш-
кафабрыка»,	 дырэктарам	 адкрытага	 акцыянернага	 тава-
рыства	 «Агракамбінат	 «Дзяржынскі»	 Мінскай	 вобласці.	
Займаў	пасады	Міністра	сельскай	гаспадаркі	і	харчавання	
Рэспублікі	 Беларусь,	 старшыні	 Гродзенскага	 аблвыкан-	
кама.

Быў	назначаны	Прэзідэнтам	Рэспублікі	Беларусь	чле-
нам	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	
Беларусь	чацвёртага	склікання.	

Старшыня	Мінскага	абласнога	выканаўчага	камітэта.
Узнагароджаны	юбілейнымі	медалямі	 «65	 гадоў	Пе-

рамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вайне	1941	–	1945	гг.»,	«70	год	
вызвалення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-	
не	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	 Нацыянальна-
га	 сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Ганаровай	граматай	Савета	
Міністраў	Рэспублікі	Беларусь.

ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

ШАРСНЁЎ
Мікалай Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся	 9	 снежня	 1960	 года	 ў	 вёсцы	 Прыгузкі	
Аршанскага	раёна	Віцебскай	вобласці.	Скончыў	Віцебскі		
ветэрынарны	інстытут	па	спецыяльнасці	«Заатэхнія».	

Працаваў	 галоўным	 заатэхнікам,	 намеснікам	 стар-
шыні	 па	 кормавытворчасці	 калгаса	 імя	 В.У.Куйбышава	
Аршанскага	 раёна	 Віцебскай	 вобласці.	 Служыў	 у	 радах	
Узброеных	Сіл.	Быў	старшынёй	калгаса	«Сцяг	Перамогі»	
Аршанскага	 раёна.	 Пазней	 займаў	 пасады	 дырэктара	
вытворча-гаспадарчай	 фірмы	 «Ніва»	 –	 таварыства	 з	
абмежаванай	 адказнасцю	 Аршанскага	 раёна,	 першага	
намесніка	 старшыні	 –	 начальніка	 ўпраўлення	 сельскай	
гаспадаркі	 і	 харчавання	 Мінскага	 райвыканкама,	 гене-	
ральнага	 дырэктара	 таварыства	 з	 абмежаванай	 адказ-
насцю	 «Карпарацыя	 Адраджэнне»	 Ліпецкай	 вобласці	
Расійскай	Федэрацыі,	 дырэктара	 прыватнага	 вытворча-
гандлёвага	 ўнітарнага	 прадпрыемства	 «Вальдзюніён»	
Мінскага	 раёна,	 генеральнага	 дырэктара	 рэспублікан-	
скага	 аб’яднання	 «Белптушкапрам»,	 генеральнага	 ды-
рэктара	 Мінскага	 абласнога	 дзяржаўнага	 аб’яднання	
«Мінаблптушкапрам»,	 генеральнага	 дырэктара	 адкры-	
тага	 акцыянернага	 таварыства	 «1-я	 Мінская	 птушка-	
фабрыка».	 Быў	 назначаны	 памочнікам	 Прэзідэнта	
Рэспублікі	 Беларусь	 –	 галоўным	 інспектарам	 па	 Віцеб-	
скай	вобласці.	

Старшыня	 Віцебскага	 абласнога	 выканаўчага	 ка-	
мітэта.	

Узнагароджаны	юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублiкi	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»,	 «70	 гадоў	 Перамогі	 ў	 Вялікай	 Айчыннай		
вайне	1941	–	1945	гг.»,	Ганаровай	граматай	Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь.

ШМАТ
Людміла валер’еўна

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Выбрана ад Брэсцкай вобласці (вылучана ад горада Пінска)

Нарадзілася	 3	 чэрвеня	 1976	 года	 ў	 горадзе	 Пінску	
Брэсцкай	 вобласці.	 Скончыла	 Брэсцкі	 дзяржаўны	
ўніверсітэт,	 педагогіка	 і	 псіхалогія;	 установу	 адукацыі	
«Пінскі	 дзяржаўны	 вышэйшы	 банкаўскі	 каледж	 Нацыя-
нальнага	банка	Рэспублікі	Беларусь»,	фінансы	і	крэдыт.

Працавала	 выхавальнікам	 дзіцячага	 сада	 №	 11	 ад-
дзела	 адукацыі	 Пінскага	 гарвыканкама,	 табельшчыкам,	
эканамістам	па	планаванні,	начальнікам	бюро	планавання	
камвольнай	фабрыкі	адкрытага	акцыянернага	таварыства	
«Палессе»,	 г.	 Пінск,	 начальнікам	 планава-эканамічнага	
аддзела	 прадзільнай	 фабрыкі	 адкрытага	 акцыянернага	
таварыства	 «Пінскае	 прамыслова-гандлёвае	 аб’яднанне	
«Палессе»	Брэсцкай	вобласці.

Намеснік	генеральнага	дырэктара	па	ідэалогіі	і	сацы-
яльных	 пытаннях	 адкрытага	 акцыянернага	 таварыства	
«Пінскае	 прамыслова-гандлёвае	 аб’яднанне	 «Палессе»	
Брэсцкай	вобласці.

Член	 Пастаяннай	 камісіі	 Парламенцкай	 Асамблеі	
Арганізацыі	 Дагавора	 аб	 калектыўнай	 бяспецы	 па	
сацыяльна-эканамічных	і	прававых	пытаннях.

Узнагароджана	 юбілейнымі	 медалямі	 «70	 год	 выз-
валення	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 нямецка-фашысцкіх	
захопнікаў»,	«70	гадоў	Перамогі	ў	Вялікай	Айчыннай	вай-
не	 1941	 –	 1945	 гг.»,	 Ганаровай	 граматай	Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь.
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ЧЛЕНЫ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

ШОРАЦ
Андрэй віктаравіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Нарадзіўся	12	красавіка	1973	года	ў	горадзе	Віцебску.	
Скончыў	 Віцебскі	 дзяржаўны	 тэхналагічны	 ўніверсітэт	
па	 спецыяльнасці	 «Тэхналогія	 машынабудавання»;	 Ака-
дэмію	 кіравання	 пры	 Прэзідэнце	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	
спецыяльнасці	«Дзяржаўнае	кіраванне».

Працоўную	 дзейнасць	 пачаў	 інжынерам-тэхнолагам	
акцыянернага	 таварыства	 «Віцебскі	 прыборабудаўнічы	
завод»,	 дзе	 пазней	 працаваў	 намеснікам	 начальніка	 па	
тэхналагічнай	 падрыхтоўцы	 цэха.	 Быў	 першым	 сакра-
таром	 Кастрычніцкага	 райкама	 г.	 Віцебска	 Віцебскага	
абласнога	 камітэта	 Беларускага	 патрыятычнага	 саюза	
моладзі.	Працаваў	вядучым	інжынерам	аддзела	тэхнічнага	
і	 камплектацыі	 ўпраўлення	 капітальнага	 будаўніцтва,	
тэхнічнага	 развіцця	 і	 камплектацыі,	 начальнікам	 упраў-
лення	 якасці	 Віцебскага	 абласнога	 саюза	 спажывецкіх	
таварыстваў.	 Займаў	 пасады	 начальніка	 аддзела	 энерге-	
тыкі	 і	 транспарту	 ўпраўлення	 прамысловасці,	 энерге-	
тыкі	 і	 транспарту,	 начальніка	 аддзела	 энергетыкі,		
транспарту	 і	 сувязі,	 начальніка	 ўпраўлення	 жыллёва-
камунальнай	 гаспадаркі	 Віцебскага	 аблвыканкама,	
намесніка	 Міністра	 жыллёва-камунальнай	 гаспадаркі	
Рэспублікі	 Беларусь,	 Міністра	 жыллёва-камунальнай	
гаспадаркі	Рэспублікі	Беларусь.

Старшыня	 Мінскага	 гарадскога	 выканаўчага	 ка-
мітэта.	

Узнагароджаны	юбілейнымі	медалямі.

ШЭРШАНЬ
Пётр Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад Віцебскай вобласці (вылучаны ад Браслаўскага, 
Верхнядзвінскага, Міёрскага і Шаркаўшчынскага раёнаў)

Нарадзіўся	 15	 ліпеня	 1949	 года	 ў	 вёсцы	 Навасады	
Шчучынскага	 раёна	 Гродзенскай	 вобласці.	 Скончыў	 Бе-	
ларускую	ордэна	Працоўнага	Чырвонага	Сцяга	сельскагас-
падарчую	 акадэмію,	 вучоны-аграном;	 Мінскую	 вышэй-
шую	 партыйную	 школу,	 палітолаг.	 Заслужаны	 энергетык	
Рэспублікі	Беларусь.

Працаваў	 слесарам	 Жалудоцкага	 рамзавода	 «Сель-
гастэхніка»,	галоўным	аграномам	калгаса	«Салют».	Служыў		
у	 радах	 Узброеных	 Сіл.	 Быў	 старшынёй	 калгаса	 «Пражэк-	
тар»	Лепельскага	раёна,	намеснікам	 старшыні	 –	начальні-	
кам	 упраўлення	 сельскай	 гаспадаркі	 Лепельскага	 райвы-
канкама,	 старшынёй	 Гарадоцкага	 райвыканкама,	 першым		
сакратаром	Браслаўскага	райкама	КПБ,	загадчыкам	аддзе-	
ла	 паліва,	 начальнікам	 вытворчага	 ўпраўлення	 па	 паліве		
Віцебскага	 аблвыканкама,	 генеральным	 дырэктарам	 Ві-	
цебскага	 абласнога	 прадпрыемства	 па	 паліве	 «Віцебск-
паліва»,	 генеральным	 дырэктарам	 Віцебскага	 абласнога	
прадпрыемства	газавай	гаспадаркі	«Віцебск-аблгаз».	

Выбіраўся	 членам	 Савета	 Рэспублікі	 Нацыянальнага	
сходу	Рэспублікі	Беларусь	трэцяга	і	чацвёртага	скліканняў.	
Выбіраўся	 дэпутатам	 раённых	 Саветаў	 дэпутатаў,	 Віцеб-	
скага	абласнога	Савета	дэпутатаў.

Генеральны	 дырэктар	 вытворчага	 рэспубліканскага	
ўнітарнага	прадпрыемства	«Віцебскаблгаз».	

Член	 Камісіі	 Парламенцкага	 Сходу	 Саюза	 Беларусі	 і	
Расіі	 па	 пытаннях	 экалогіі,	 прыродакарыстання	 і	 лікві-
дацыі	 наступстваў	 аварый,	 член	 Пастаяннай	 камісіі	
Міжпарламенцкай	 Асамблеі	 дзяржаў	 –	 удзельніц	 Садруж-
насці	 Незалежных	 Дзяржаў	 па	 палітычных	 пытаннях	 і	
міжнародным	супрацоўніцтве,	член	дэлегацыі	Нацыяналь-
нага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	па	ажыццяўленні	кантактаў	
з	Парламенцкай	канферэнцыяй	Балтыйскага	мора.	

Удастоены	званняў	«Ганаровы	грамадзянін	Чашніцкага	
раёна	 Віцебскай	 вобласці»,	 «Ганаровы	 грамадзянін	 Бра-	
слаўскага	раёна	Віцебскай	вобласці»,	«Чалавек	года	Віцеб-
шчыны	 –	 2010».	 Узнагароджаны	медалямі	 «За	 працоўныя	
заслугі»,	 «За	 супрацоўніцтва»	 (Саюзнай	 дзяржавы),	 юбі-
лейнымі	медалямі,	нагрудным	знакам	«За	заслугі»	І	ступені	
(Саюза	 «Чарнобыль»	 Расійскай	 Федэрацыі),	 ганаровымі	
граматамі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	Саве-
та	Міністраў	Рэспублікі	Беларусь,	Адміністрацыі	Прэзідэнта	
Рэспублікі	Беларусь,	Парламенцкага	Сходу	Саюза	Беларусі	і	
Расіі.
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АНДРЭЙЧАНКА 
Уладзімір Паўлавіч
Старшыня	Палаты	прадстаўнікоў		
Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	–		
Старшыня	Савета	Палаты	прадстаўнікоў

АНДРЕЙЧЕНКО  
владимир Павлович
Председатель	Палаты	представителей	Национального	
собрания	Республики	Беларусь	–	Председатель	Совета	
Палаты	представителей

ГУМІНСКІ  
в іктар Аляксандравіч
Намеснік	Старшыні	Палаты	прадстаўнікоў	
Нацыянальнага	сходу	Рэспублiкi	Беларусь	–	
Намеснік	Старшыні		
Савета	Палаты	прадстаўнікоў

ГУМИНСКИЙ  
виктор Александрович
Заместитель	Председателя	Палаты	
представителей	Национального	собрания	
Республики	Беларусь	–	Заместитель	Председателя	
Совета	Палаты	представителей

АБАЛЕНСКІ 
Яўгеній вячаслававіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	прамысловасці,	паліўна-энергетычным	
комплексе,	транспарце	і	сувязі	(з	2015)

ОБОЛЕНСКИЙ 
Евгений вячеславович
председатель	Постоянной	комиссии	по	
промышленности,	топливно-энергетическому	
комплексу,	транспорту	и	связи	(с	2015)

БУСЬКО 
віталій Леанідавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	міжнародных	справах	(з	2015)

БУСЬКО 
виталий Леонидович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	международным	делам	(с	2015)

вАЛЮШЫЦКІ 
віктар Іванавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	эканамічнай	палітыцы	(з	2013)

вАЛЮШИЦКИЙ 
виктор Иванович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	экономической	политике	(с	2013)

вАСІЛЕНКА 
Уладзімір Мікалаевіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	працы	і	сацыяльных	пытаннях

вАСИЛЕНКО 
владимир Николаевич
председатель	Постоянной	комиссии		
по	труду	и	социальным	вопросам

ГАЙДУКЕвІЧ 
валерый Уладзіміравіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	нацыянальнай	бяспецы	(з	2013)

ГАЙДУКЕвИЧ 
валерий владимирович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	национальной	безопасности	(с	2013)

ГРЫЦКЕвІЧ 
Генадзь Паўлавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	дзяржаўным	будаўніцтве,		
мясцовым	самакіраванні		
і	рэгламенце	(з	2013)

ГРИЦКЕвИЧ 
Геннадий Павлович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	государственному	строительству,		
местному	самоуправлению		
и	регламенту	(с	2013)

ДАБРЫНІНА 
Людміла Анатольеўна 
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	бюджэце	і	фінансах

ДОБРЫНИНА 
Людмила Анатольевна
председатель	Постоянной	комиссии		
по	бюджету	и	финансам

СКЛАД САвЕТА ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
СОСТАв СОвЕТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ

КІРУЮЧЫЯ ОРГАНЫ
палат Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь
п я т а г а  с к л і к а н н я

РУКОвОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
палат Национального собрания
Республики Беларусь
п я т о г о  с о з ы в а
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КІРУЮЧЫЯ ОРГАНЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ЗАЗУЛЯ 
Аляксандр Іванавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	дзяржаўным	будаўніцтве,		
мясцовым	самакіраванні		
і	рэгламенце	(2012	–	2013)

ЗОЗУЛЯ 
Александр Иванович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	государственному	строительству,		
местному	самоуправлению		
и	регламенту	(2012	–	2013)

КАНОПЛІЧ 
Сяргей Міхайлавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	пытаннях	экалогіі,	прыродакарыстання		
і	чарнобыльскай	катастрофы

КОНОПЛИЧ 
Сергей Михайлович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	вопросам	экологии,	природопользования		
и	чернобыльской	катастрофы

КРАЎЦОЎ 
Уладзімір васільевіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	эканамічнай	палітыцы	(2012	–	2013)

КРАвЦОв 
владимир васильевич
председатель	Постоянной	комиссии		
по	экономической	политике	(2012	–	2013)

МІХАЛЬКОвА 
Людміла Сцяпанаўна
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	заканадаўстве

МИХАЛЬКОвА 
Людмила Степановна
председатель	Постоянной	комиссии		
по	законодательству

МЯЖУЕЎ 
Аляксандр вяніамінавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	нацыянальнай	бяспецы	(2012	–	2013)

МЕЖУЕв 
Александр вениаминович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	национальной	безопасности	(2012	–	2013)

НАУМОвІЧ 
Андрэй Мікалаевіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі	па	правах	чалавека,	
нацыянальных	адносінах		
і	сродках	масавай	інфармацыі

НАУМОвИЧ 
Андрей Николаевич
председатель	Постоянной	комиссии		
по	правам	человека,	национальным	отношениям	и	
средствам	массовой	информации

ПАЛЬЧЫК 
Генадзій Уладзіміравіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі	па	адукацыі,		
культуры	і	навуцы	(2012	–	2014)

ПАЛЬЧИК 
Геннадий владимирович
председатель	Постоянной	комиссии	по	образованию,	
культуре	и	науке	(2012	–	2014)

ПУЗЫРЭЎСКІ 
Уладзімір Іванавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	жыллёвай	палітыцы	і	будаўніцтве

ПУЗЫРЕвСКИЙ 
владимир Иванович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	жилищной	политике	и	строительству

САМАСЕЙКА 
Мікалай Леанідавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	міжнародных	справах	(2012	–	2015)

САМОСЕЙКО 
Николай Леонидович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	международным	делам	(2012	–	2015)

СЯГОДНІК 
Аляксандр Іванавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	адукацыі,	культуры		
і	навуцы	(з	2014)

СЕГОДНИК 
Александр Иванович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	образованию,	культуре		
и	науке	(с	2014)

ХАРЫТОНЧЫК 
Дзмітрый І ванавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	прамысловасці,		
паліўна-энергетычным	комплексе,	транспарце	і	
сувязі	(2012	–	2015)

ХАРИТОНЧИК 
Дмитрий И ванович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	промышленности,		
топливно-энергетическому	комплексу,	транспорту	
и	связи	(2012	–	2015)

ЦАЦОХА 
Аляксандр Уладзіміравіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	ахове	здароўя,	фізічнай	культуры,		
сямейнай	і	маладзёжнай	палітыцы

ЦЕЦОХО 
Александр в ладимирович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	охране	здоровья,	физической	культуре,	
семейной	и	молодежной	политике

ШЧЭЦЬКА 
віктар Уладзіміравіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі		
па	аграрнай	палітыцы

ЩЕТЬКО 
виктор в ладимирович
председатель	Постоянной	комиссии		
по	аграрной	политике

Пасяджэнне Савета Палаты прадстаўнікоў вядзе Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанка. 2015 г.

Заседание Совета Палаты представителей ведет Председатель Палаты представителей В.П.Андрейченко. 2015 г.
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М Я С Н І К О в І Ч 
Міхаіл Уладзіміравіч
Старшыня	Савета	Рэспублікі		
Нацыянальнага	сходу		
Рэспублікі	Беларусь		
(з	2015)

М Я С Н И К О в И Ч 
Михаил владимирович
Председатель	Совета	Республики		
Национального	собрания		
Республики	Беларусь		
(с	2015)

Р У Б І Н АЎ 
Анатолій Мікалаевіч
Старшыня	Савета	Рэспублікі		
Нацыянальнага	сходу		
Рэспублікі	Беларусь		
(2012	–	2015)

Р У Б И Н О в 
Анатолий Николаевич
Председатель	Совета	Республики		
Национального	собрания		
Республики	Беларусь		
(2012	–	2015)

Р У С Е Ц К І 
Анатолій Максімавіч
намеснік	Старшыні	Савета	Рэспублікі	
Нацыянальнага	сходу		
Рэспублікі	Беларусь

Р УС Е Ц К И Й 
Анатолий Максимович
заместитель	Председателя	Совета	Республики	
Национального	собрания		
Республики	Беларусь

Пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі  
вядзе Старшыня Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіч. 2015 г.

Заседание Президиума Совета Республики  
ведет Председатель Совета Республики М.В.Мясникович. 2015 г.

Пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі  
вядзе Старшыня Савета Рэспублікі А.М.Рубінаў. 2013 г.

Заседание Президиума Совета Республики  
ведет Председатель Совета Республики А.Н.Рубинов. 2013 г.

СКЛАД ПРЭЗІДЫУМА САвЕТА РЭСПУБЛІКІ
СОСТАв ПРЕЗИДИУМА СОвЕТА РЕСПУБЛИКИ

КІРУЮЧЫЯ ОРГАНЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

М А Р О З 
Лілія  францаўна
старшыня	Пастаяннай	камісіі	Савета	Рэспублікі		
па	заканадаўстве	і	дзяржаўным	будаўніцтве

М О Р О З 
Лилия францевна
председатель	Постоянной	комиссии	Совета	
Республики	по	законодательству		
и	государственному	строительству

П А Н Ц Ю ХО Ў 
Уладзімір Іванавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі	Савета	Рэспублікі		
па	эканоміцы,	бюджэце	і	фінансах

П А Н Т Ю ХО в 
владимир Иванович
председатель	Постоянной	комиссии	Совета	
Республики	по	экономике,	бюджету	и	финансам

К А З А РА в Е Ц 
Мікалай Уладзіміравіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі	Савета	Рэспублікі		
па	адукацыі,	навуцы,	культуры		
і	сацыяльным	развіцці

К А З А Р О в Е Ц 
Николай владимирович
председатель	Постоянной	комиссии	Совета	
Республики	по	образованию,	науке,		
культуре	и	социальному	развитию

Г Е РАС І М О в І Ч 
Святлана Міхайлаўна
старшыня	Пастаяннай	камісіі	Савета	Рэспублікі		
па	рэгіянальнай	палітыцы	і	мясцовым	самакіраванні

Г Е РАС И М О в И Ч 
Светлана Михайловна
председатель	Постоянной	комиссии	Совета	Республики		
по	региональной	политике	и	местному	самоуправлению

С Я Н Ь К О 
Уладзімір Лявонавіч
старшыня	Пастаяннай	камісіі	Савета	Рэспублікі		
па	міжнародных	справах	і	нацыянальнай	бяспецы

С Е Н Ь К О 
владимир Леонович
председатель	Постоянной	комиссии	Совета	Республики		
по	международным	делам	и	национальной	безопасности
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Пастаянная камісія па заканадаўстве
Постоянная комиссия по законодательству

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ
палат Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь
п я т а г а  с к л і к а н н я

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ
палат Национального собрания
Республики Беларусь
п я т о г о  с о з ы в а

СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ 
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ

СОСТАв ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ

Старшыня	камісіі	
Міхалькова Людміла Сцяпанаўна

Председатель	комиссии
Михалькова Людмила Степановна

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Сенькевіч  Эдуард Аляксандравіч
Чаравач Уладзімір Алегавіч

Заместители	председателя	комиссии
Сенькевич Эдуард Александрович
Черевач владимир Олегович

Члены	камісіі		
Гуйвік  Наталля васільеўна
Кляшчук Інеса Анатольеўна

Члены	комиссии
Гуйвик Наталья васильевна 
Клещук Инесса Анатольевна
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ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Пастаянная камісія па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце

Постоянная комиссия по государственному строительству,  
местному самоуправлению и регламенту

Пастаянная камісія  
па нацыянальнай бяспецы

Постоянная комиссия  
по национальной безопасности

Старшыня	камісіі	
Грыцкевіч  Генадзь Паўлавіч  
(з  2013)
Зазуля Аляксандр Іванавіч  
(2012 –  2013)

Председатель	комиссии
Грицкевич Геннадий Павлович  
(с  2013)
Зозуля Александр Иванович  
(2012 –  2013)

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Грыцкевіч  Генадзь Паўлавіч  
(2012 –  2013)
Жураўская валянціна Іосіфаўна
Шыкшнян Пётр Генрыхавіч

Заместители	председателя	комиссии
Грицкевич Геннадий Павлович  
(2012 –  2013)
Журавская валентина Иосифовна 
Шикшнян Петр Генрихович

Члены	камісіі	
Бераснева Алена Пятроўна
Зазуля Аляксандр Іванавіч  
(з  2013)
Морхат Мечыслаў віктаравіч
Папкоў Аляксандр Андрэевіч
філіповіч  Галіна васільеўна

Члены	комиссии
Береснева Елена Петровна 
Зозуля Александр Иванович  
(с  2013)
Морхат Мечислав викторович 
Попков Александр Андреевич 
филиппович Галина васильевна

Старшыня	камісіі	
Гайдукевіч  валерый Уладзіміравіч  
(з  2013)
Мяжуеў Аляксандр вяніамінавіч  
(2012 –  2013)

Председатель	комиссии
Гайдукевич валерий владимирович  
(с  2013)
Межуев Александр вениаминович  
(2012 –  2013)

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Базанаў Уладзімір Аляксандравіч
Гайдукевіч  валерый Уладзіміравіч  
(2012 –  2013)
Русак віктар Уладзіміравіч

Заместители	председателя	комиссии
Базанов владимир Александрович 
Гайдукевич валерий владимирович 
(2012 –  2013)
Русак виктор владимирович

Члены	камісіі	
Аляксеянка васілій Анатольевіч
валявач Зыгмунд Антонавіч
Мяжуеў Аляксандр вяніамінавіч  
(з  2013)
Папко васілій Парфёнавіч

Члены	комиссии
Алексеенко василий Анатольевич 
валевач Зыгмунд Антонович 
Межуев Александр вениаминович  
(с  2013)
Папко василий Парфенович
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ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Пастаянная камісія  
па эканамічнай палітыцы

Постоянная комиссия  
по экономической политике

Пастаянная камісія  
па бюджэце і фінансах
Постоянная комиссия  

по бюджету и финансам

Старшыня	камісіі	
валюшыцкі  віктар Іванавіч  
(з  2013)
Краўцоў Уладзімір васільевіч  
(2012 –  2013)

Председатель	комиссии
валюшицкий виктор Иванович  
(с  2013)
Кравцов владимир васильевич  
(2012 –  2013)

Намеснікі	старшыні	камісіі	
валюшыцкі  віктар Іванавіч  
(2012 –  2013)
Калтуноў Мікалай Аніс імавіч
Шчэпаў Уладзіслаў Аляксандравіч

Заместители	председателя	комиссии
валюшицкий виктор Иванович  
(2012 –  2013)
Колтунов Николай Анисимович 
Щепов владислав Александрович

Члены	камісіі	
Астапюк Алена Іванаўна
Краўцоў Уладзімір васільевіч  
(з  2013)
Кубракова Людміла Пятроўна

Члены	комиссии
Остапюк Елена Ивановна 
Кравцов владимир васильевич  
(с  2013)
Кубракова Людмила Петровна 

Старшыня	камісіі	
Дабрыніна Людміла Анатольеўна

Председатель	комиссии
Добрынина Людмила Анатольевна

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Мякіннік  Аляксандр Пятровіч
Шыцько Уладзімір Уладзіміравіч

Заместители	председателя	комиссии
Мякинник Александр Петрович 
Шитько владимир владимирович

Члены	камісіі	
Барадзеня валерый Анатольевіч
Мурашка Ілья Аляксандравіч

Члены	комиссии
Бороденя валерий Анатольевич 
Мурашко Илья Александрович
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ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Пастаянная камісія  
па аграрнай палітыцы
Постоянная комиссия  
по аграрной политике

Пастаянная камісія па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання  
і чарнобыльскай катастрофы

Постоянная комиссия по вопросам экологии, природопользования  
и чернобыльской катастрофы

Старшыня	камісіі	
Шчэцька віктар Уладзіміравіч

Председатель	комиссии
Щетько виктор владимирович

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Агееў Аляксандр віктаравіч
Разганаў Аляксандр Іванавіч
Цыдзік  Уладзіслаў Станіслававіч
Юркевіч  Аляксандр Іванавіч

Заместители	председателя	комиссии
Агеев Александр викторович 
Розганов Александр Иванович 
Цыдик владислав Станиславович 
Юркевич Александр Иванович

Члены	камісіі	
Бойка Анатолій Сцяпанавіч
волкаў Міхаіл Міхайлавіч
Коханаў Анатолій Паўлавіч
Паляйчук Аляксандр Іванавіч
Язубец Мікалай Мяфодзьевіч

Члены	комиссии
Бойко Анатолий Степанович 
волков Михаил Михайлович 
Коханов Анатолий Павлович 
Полейчук Александр Иванович 
Язубец Николай Мефодьевич

Старшыня	камісіі	
Канопліч  Сяргей Міхайлавіч

Председатель	комиссии
Коноплич Сергей Михайлович

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Іванчанка Мікалай Міхайлавіч
Кананчук Таццяна Пятроўна
Клімовіч  Наталля Анатольеўна
Навумчык Ала Аляксандраўна

Заместители	председателя	комиссии
Иванченко Николай Михайлович 
Климович Наталья Анатольевна 
Конончук Татьяна Петровна 
Наумчик Алла Александровна

Члены	камісіі	
Апанасюк Леанід Мікалаевіч
Рассоха Мікалай фёдаравіч
Ушкевіч  Сяргей Іосіфавіч
Чэкан Святлана Уладзіславаўна
Шостак Пётр Мікалаевіч

Члены	комиссии
Апанасюк Леонид Николаевич 
Рассоха Николай федорович 
Ушкевич Сергей Иосифович 
Чекан Светлана владиславовна 
Шостак Петр Николаевич
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Пастаянная камісія па правах чалавека, нацыянальных адносінах  
і сродках масавай інфармацыі

Постоянная комиссия по правам человека, национальным отношениям 
и средствам массовой информации

Пастаянная камісія па адукацыі,  
культуры і навуцы

Постоянная комиссия по образованию,  
культуре и науке

Старшыня	камісіі	
Наумовіч  Андрэй Мікалаевіч

Председатель	комиссии
Наумович Андрей Николаевич

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Ермантовіч  Леанід Аляксеевіч
Красоўская Тамара Пятроўна
Няхайчык Аксана Уладзіміраўна

Заместители	председателя	комиссии
Ермантович Леонид Алексеевич 
Красовская Тамара Петровна 
Нехайчик Оксана владимировна

Члены	камісіі	
Кокаш валерый Уладзіміравіч
Лазоўская Галіна Баляславаўна

Члены	комиссии
Кокаш валерий владимирович 
Лазовская Галина Болеславовна

Старшыня	камісіі	
Сягоднік Аляксандр Іванавіч 
(з  2014)
Пальчык Генадзій Уладзіміравіч 
(2012 –  2014)

Председатель	комиссии
Сегодник Александр Иванович  
(с  2014)
Пальчик Геннадий владимирович  
(2012 –  2014)

Намеснікі	старшыні	камісіі	
волкаў Міхаіл Мікалаевіч
Данілевіч  Таіса  Іванаўна
Кучынская Наталля Генадзьеўна
Сягоднік Аляксандр Іванавіч  
(2012 –  2014)

Заместители	председателя	комиссии
волков Михаил Николаевич 
Данилевич Таиса Ивановна 
Кучинская Наталья Геннадьевна
Сегодник Александр Иванович  
(2012 –  2014)

Члены	камісіі	
верас валянціна І гнацьеўна
Жылінскі  Марат Генадзьевіч
Міхно васілій Кандрацьевіч
Пальчык Генадзій Уладзіміравіч  
(з  2014)
Сопікава Ала Мікалаеўна
Старасціна Людміла віктараўна

Члены	комиссии
верес валентина Игнатьевна 
Жилинский Марат Геннадьевич 
Михно василий Кондратьевич 
Пальчик Геннадий владимирович  
(с  2014)
Сопикова Алла Николаевна 
Старостина Людмила викторовна

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ
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Пастаянная камісія па працы  
і сацыяльных пытаннях

Постоянная комиссия по труду  
и социальным вопросам

Пастаянная камісія па ахове здароўя, фізічнай культуры,  
сямейнай і маладзёжнай палітыцы

Постоянная комиссия по здравоохранению, физической культуре,  
семейной и молодежной политике

Старшыня	камісіі	
васіленка Уладзімір Мікалаевіч

Председатель	комиссии
василенко владимир Николаевич

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Багдановіч  Ларыса Мікалаеўна
Мандроўская З інаіда Міхайлаўна
Станкевіч  І гар Станіслававіч

Заместители	председателя	комиссии
Богданович Лариса Николаевна 
Мандровская Зинаида Михайловна 
Станкевич Игорь Станиславович

Члены	камісіі	
валчанкоў Аляксандр Анатольевіч
Леўшуноў Алег  фёдаравіч
Мішур Жанна Мікалаеўна
Плаксіцкі  Мікалай Рыгоравіч

Члены	комиссии
волченков Александр Анатольевич 
Левшунов Олег  федорович 
Мишур Жанна Николаевна 
Плаксицкий Николай Григорьевич

Старшыня	камісіі	
Цацоха Аляксандр Уладзіміравіч

Председатель	комиссии
Цецохо Александр владимирович

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Дзевятоўскі  вадзім Анатольевіч
Мілашэўскі  валянцін Станіслававіч
Шамаль Алена Уладзіміраўна
Шылава Святлана Дзмітрыеўна

Заместители	председателя	комиссии
Девятовский вадим Анатольевич 
Милошевский валентин Станиславович 
Шамаль Елена владимировна 
Шилова Светлана Дмитриевна

Члены	камісіі	
Гушча валерый Іванавіч
Лапаціна Ганна Люцыянаўна
Лісковіч  віктар Андрэевіч
Сцяцко Аляксандр Мікалаевіч
Шаўцоў Дзмітрый Яўгеньевіч

Члены	комиссии
Гуща валерий Иванович 
Лопатина Анна Люциановна 
Лискович виктор Андреевич 
Стецко Александр Николаевич 
Шевцов Дмитрий Евгеньевич

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ
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Пастаянная камісія па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Постоянная комиссия по промышленности,  
топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи

Пастаянная камісія па жыллёвай палітыцы  
і будаўніцтве

Постоянная комиссия по жилищной политике  
и строительству

Старшыня	камісіі	
Абаленскі  Яўгеній вячаслававіч  
(з  2015)
Харытончык Дзмітрый Іванавіч  
(2012 –  2015)

Председатель	комиссии
Оболенский Евгений вячеславович  
(с  2015)
Харитончик Дмитрий Иванович  
(2012 –  2015)

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Абаленскі  Яўгеній вячаслававіч  
(2012 –  2015)
Бохан Сяргей Мікалаевіч
Мажэйка Леанід Паўлавіч
Пачынак Міхаіл Іос іфавіч

Заместители	председателя	комиссии
Оболенский Евгений вячеславович  
(2012 –  2015)
Бохан Сергей Николаевич 
Можейко Леонид Павлович 
Починок Михаил Иосифович

Члены	камісіі	
Дудкін Сяргей веніамінавіч
Кулеш Станіслаў францавіч
Паліціка вольга Сяргееўна
Удодаў Аляксандр Пятровіч
Харытончык Дзмітрый Іванавіч  
(з  2015)

Члены	комиссии
Дудкин Сергей вениаминович 
Кулеш Станислав францевич 
Политико Ольга Сергеевна 
Удодов Александр Петрович
Харитончик Дмитрий Иванович  
(с  2015)

Старшыня	камісіі	
Пузырэўскі  Уладзімір Іванавіч

Председатель	комиссии
Пузыревский владимир Иванович

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Кавалевіч  Леанід Мікалаевіч
Кузьміч Аляксей фёдаравіч
Ярашэвіч  Аляксандр Мікалаевіч

Заместители	председателя	комиссии
Ковалевич Леонид Николаевич 
Кузьмич Алексей федорович 
Ярошевич Александр Николаевич

Член	камісіі	
Дарагакупец Юрый Іванавіч

Член	комиссии
Дорогокупец Юрий Иванович

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ
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Пастаянная камісія  
па міжнародных справах

Постоянная комиссия  
по международным делам

Старшыня	камісіі	
Бусько віталій Леанідавіч  
(з  2015)
Самасейка Мікалай Леанідавіч  
(2012 –  2015)

Председатель	комиссии
Бусько виталий Леонидович  
(с  2015)
Самосейко Николай Леонидович  
(2012 –  2015)

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Бусько віталій Леанідавіч  
(2012 –  2015)
Дзедушкін Уладзімір Міхайлавіч
Лявіцкая Ганна віктараўна
фесак віктар Дзмітрыевіч

Заместители	председателя	комиссии
Бусько виталий Леонидович  
(2012 –  2015)
Дедушкин владимир Михайлович 
Левицкая Анна викторовна 
фесак виктор Дмитриевич

Члены	камісіі	
вашкоў Адам Сямёнавіч
Жмайлік валерый Аляксеевіч
Лявоненка валянціна Сцяпанаўна
Савановіч  Міхаіл фёдаравіч
Самасейка Мікалай Леанідавіч  
(з  2015)

Члены	комиссии
вашков Адам Семенович 
Жмайлик валерий Алексеевич 
Леоненко валентина Степановна 
Саванович Михаил федорович 
Самосейко Николай Леонидович  
(с  2015)

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Пастаянная камісія па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве
Постоянная комиссия по законодательству  

и государственному строительству

СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ 
САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

СОСТАв ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
СОвЕТА РЕСПУБЛИКИ

Старшыня	камісіі	
Мароз Лілія  францаўна

Председатель	комиссии
Мороз Лилия францевна

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Карашкоў Яўгеній Піліпавіч
Качанава Наталля Іванаўна  
(2012 –  2014)

Заместители	председателя	комиссии
Корешков Евгений филиппович 
Кочанова Наталья Ивановна  
(2012 –  2014)

Члены	камісіі		
Аляксей Юрый Мар’янавіч
Дворнік Уладзімір Андрэевіч
Касцян Ніна фёдараўна
Кухарская Людміла Анатольеўна
Ліс  Анатоль васільевіч
Пяткун Ірына Якаўлеўна 
Удавенка Таццяна Дзмітрыеўна

Члены	комиссии
Алексей Юрий Марьянович
Дворник владимир Андреевич
Костян Нина федоровна
Кухарская Людмила Анатольевна
Лис Анатолий васильевич
Петкун Ирина Яковлевна
вдовенко Татьяна Дмитриевна



124

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

125

ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Пастаянная камісія па эканоміцы,  
бюджэце і фінансах

Постоянная комиссия по экономике,  
бюджету и финансам

Пастаянная камісія па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці

Постоянная комиссия по образованию, науке,  
культуре и социальному развитию

Старшыня	камісіі	
Панцюхоў Уладзімір Іванавіч

Председатель	комиссии
Пантюхов владимир Иванович

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Мароз Аляксандр Іванавіч
Паследняя Тамара Іванаўна

Заместители	председателя	комиссии
Мороз Александр Иванович
Последняя Тамара Ивановна

Члены	камісіі	
Батура Барыс васільевіч
Канявалаў Мікалай Мікалаевіч
Кастагораў віталій Генадзьевіч
Ляхаў Аляксандр Андрэевіч
Паўлоўскі  Андрэй Паўлавіч 
(2012 –  2015)
Паўлюкевіч  Уладзімір Паўлавіч
Струк Таццяна Аляксееўна
Шапіра Сямён Барысавіч
Шмат Людміла валер’еўна

Члены	комиссии
Батура Борис васильевич
Коневалов Николай Николаевич
Костогоров виталий Геннадьевич
Ляхов Александр Андреевич
Павловский Андрей Павлович 
(2012 –  2015)
Павлюкевич владимир Павлович
Струк Татьяна Алексеевна
Шапиро Семен Борисович
Шмат Людмила валерьевна

Старшыня	камісіі	
Казаравец Мікалай Уладзіміравіч

Председатель	комиссии
Казаровец Николай владимирович

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Бузоўскі  І гар Іванавіч
Далгашэй Тамара Сяргееўна

Заместители	председателя	комиссии
Бузовский Игорь Иванович
Долгошей Тамара Сергеевна

Члены	камісіі	
Даманеўскі  Уладзімір віктаравіч
Дарагакупец Анжаліка Юр’еўна
Кралевіч  Ірына Мікалаеўна
Круцько Алена Аляксеяўна
Курловіч  Аляксандр Мікалаевіч
Нікалайчык Людміла Уладзіміраўна
Нічышына Таццяна віктараўна
Плыткевіч  Уладзімір Цімафеевіч
Саладкоў Аляксандр Пятровіч  
(2012 –  2013)
Сарока Святлана Рыгораўна

Члены	комиссии
Доманевский владимир викторович
Дорогокупец Анжелика Юрьевна
Кралевич Ирина Николаевна
Крутько Елена Алексеевна
Курлович Александр Николаевич
Николайчик Людмила владимировна
Ничишина Татьяна викторовна
Плыткевич владимир Тимофеевич
Солодков Александр Петрович  
(2012 –  2013)
Сороко Светлана Григорьевна
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ПАСТАЯННЫЯ КАМІСІІ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Пастаянная камісія па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні

Постоянная комиссия по региональной политике  
и местному самоуправлению

Пастаянная камісія па міжнародных справах  
і нацыянальнай бяспецы

Постоянная комиссия по международным делам  
и национальной безопасности

Старшыня	камісіі	
Герасімовіч  Святлана Міхайлаўна

Председатель	комиссии
Герасимович Светлана Михайловна

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Ладуцька Мікалай Аляксандравіч
Навіцкі  Сяргей Рыгоравіч

Заместители	председателя	комиссии
Ладутько Николай Александрович
Новицкий Сергей Григорьевич

Члены	камісіі	
Грынеўская Лідзія  Уладзіміраўна
Мароз Юрый Дзмітрыевіч
Мартынаў Мікалай васільевіч
Пінчук віктар фёдаравіч
Пазняк Ніна Міхайлаўна
Радаман Мікалай вячаслававіч
Руднік Пётр Міхайлавіч
Рэвяка васілій Афанасьевіч
Чарнякоў Дзмітрый Уладзіміравіч

Члены	комиссии
Гриневская Лидия владимировна
Мороз Юрий Дмитриевич
Мартынов Николай васильевич
Пинчук виктор федорович
Позняк Нина Михайловна
Радоман Николaй вячеславович
Рудник Петр Михайлович
Ревяко василий Афанасьевич
Черняков Дмитрий владимирович

Старшыня	камісіі	
Сянько Уладзімір Лявонавіч

Председатель	комиссии
Сенько владимир Леонович

Намеснікі	старшыні	камісіі	
Іваноў валерый Мікалаевіч  
(2012 –  2014)
Марзалюк Ігар Аляксандравіч  
(з  2014)
Шакуцін Аляксандр васільевіч

Заместители	председателя	комиссии
Иванов валерий Николаевич  
(2012 –  2014)
Марзалюк Игорь Александрович  
(с  2014)
Шакутин Александр васильевич

Члены	камісіі	
Бяспалы Сяргей Міхайлавіч
Кавалька Адам Дзмітрыевіч
Казіятка Юрый васільевіч
Касінец Аляксандр Мікалаевіч  
(2012 –  2014)
Сумар Канстанцін Андрэевіч
Шарснёў Мікалай Мікалаевіч
Шарэйка Ганна васільеўна
Шорац Андрэй віктаравіч
Шэршань Пётр Пятровіч

Члены	комиссии
Беспалый Сергей Михайлович
Ковалько Адам Дмитриевич
Козиятко Юрий васильевич
Косинец Александр Николаевич  
(2012 –  2014)
Сумар Константин Андреевич
Шерстнев Николай Николаевич
Шарейко Анна васильевна
Шорец Андрей викторович
Шершень Петр Петрович
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Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка ў час сустрэчы з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. 2000 г.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко во время встречи с депутатами Палаты представителей. 2000 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ
ПАРЛАМЕНТА –
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь
( 1 9 9 6  –  2 0 1 6 )

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРЛАМЕНТА –
Национального собрания
Республики Беларусь
( 1 9 9 6  –  2 0 1 6 )
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА
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Першая сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага склікання. 1997 г.

Первая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь первого созыва. 1997 г.

П.У.Шыпук і А.А.Малафееў пасля падпісання  
Статута Саюза Беларусі і Расіі. 1997 г.

П.В.Шипук и А.А.Малофеев после подписания  
Устава Союза Беларуси и России. 1997 г.

Першая сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання. 2004 г.

Первая сессия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь третьего созыва. 2004 г.

Прэзідыум сумеснага 
пасяджэння абедзвюх 

палат Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. Злева 

направа: М.В.Матусевіч, 
П.У.Шыпук, А.А.Малафееў, 

У.М.Канаплёў. 1999 г.

Президиум совместного 
заседания двух палат 

Национального собрания 
Республики Беларусь. Слева 

направо: М.В.Матусевич, 
П.В.Шипук, А.А.Малофеев, 

В.Н.Коноплев. 1999 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА
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Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка, У.М.Канаплёў, Г.В.Навіцкі ў зале пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў. 2005 г.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, В.Н.Коноплев, Г.В.Новицкий в зале заседаний Палаты представителей. 2005 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка ў час сустрэчы з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў  
і членамі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання. 2005 г.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко во время встречи с депутатами Палаты представителей  
и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь третьего созыва. 2005 г.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка выступае на сумесным пасяджэнні Савета Рэспублікі і Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь з Пасланнем беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу Рэспублікі Беларусь. 2009 г.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко выступает на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию  
Республики Беларусь. 2009 г.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
А.Р.Лукашэнка з У.П.Андрэйчанкам  
і В.А.Гумінскім у час пасяджэння сёмай 
нечарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў 
па пытанні аб дачы згоды Прэзідэнту 
Рэспублікі Беларусь на назначэнне 
М.У.Мясніковіча Прэм’ер-міністрам 
Рэспублікі Беларусь. 2011 г.

Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко с В.П.Андрейченко  
и В.А.Гуминским во время заседания 
седьмой внеочередной сессии Палаты 
представителей по вопросу о даче согласия 
Президенту Республики Беларусь  
на назначение М.В.Мясниковича  
Премьер-министром Республики Беларусь. 
2011 г.
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У час звароту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі з Пасланнем беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу. 2016 г.

Во время обращения Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. 2016 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА
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Прыняцце	на	рэспубліканскім	рэферэндуме	1996	 года	
Канстытуцыі	 Рэспублікі	 Беларусь	 надало	 новы	 імпульс	
развіццю	 парламентарызму	 і	 вызначыла	 перспектывы	 і	
напрамкі	заканадаўчай	дзейнасці	Нацыянальнага	сходу.

За	 дваццацігадовы	 перыяд	 дзейнасці	 Парламентам	
прынята	больш	за	2000	законаў,	33	з	якіх	–	кодэксы.	У	ас-	
нову	 заканадаўчай	 дзейнасці	 было	 пакладзена	 патраба-
ванне	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь	 забяспечыць	 ста-	
більнасць	 заканадаўчага	 рэгулявання,	 фарміраванне	 сіс-
тэмы	нацыянальнага	заканадаўства,	якая	максімальна	ад-
павядае	патрэбам	дзяржавы	і	грамадства.

У	развіццё	канстытуцыйных	палажэнняў	урэгулява-
ны	пытанні,	якія	тычацца	прававога	статусу,	кампетэнцыі	
Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Савета	 Міністраў,	 На-
цыянальнага	 сходу,	 членаў	 Савета	 Рэспублікі,	 дэпутатаў	
Палаты	 прадстаўнікоў,	 мясцовых	 Саветаў	 дэпутатаў.	
Асаблівую	 значнасць	 для	 развіцця	 канстытуцыйна-
га	 заканадаўства	 мела	 прыняцце	 праграмнага	 Зако-
на	 «Аб	 зацвярджэнні	 Асноўных	 напрамкаў	 унутранай	 і		
знешняй	 палітыкі	 Рэспублікі	 Беларусь»,	 які	 вызначыў	
стратэгію	развіцця	дзяржавы	на	перспектыву,	прынцыпы,	
мэты	і	задачы	палітыкі	нашай	краіны.

Удасканальвалася	 заканадаўства	 аб	 адміністра-
цыйна-тэрытарыяльным	 уладкаванні	 Рэспублікі	 Бе-
ларусь,	 аптымізавана	 кампетэнцыя	 мясцовых	 органаў		
улады,	умацаваны	прававы	статус	органаў	тэрытарыяль-
нага	грамадскага	самакіравання.

Новыя	падыходы	да	прававога	рэгулявання	 замаца-
ваны	ў	заканадаўстве	аб	органах	судовай	улады	з	улікам	
судова-прававой	 рэформы,	 якая	 праводзіцца	 ў	 краіне.	
Парламентам	 прыняты	Кодэкс	 аб	 судаўладкаванні	 і	 ста-
тусе	 суддзяў,	 Закон	 «Аб	 канстытуцыйным	 судаводстве»,	
які	вызначыў	парадак	канстытуцыйнага	судаводства.	

У	 мэтах	 ажыццяўлення	 і	 абароны	 правоў,	 сва-
бод	 і	 інтарэсаў	 фізічных	 і	 юрыдычных	 асоб	 пастаянна	
ўдасканальваецца	 заканадаўства	 аб	 грамадзянстве,	 аб	
свабодзе	 веравызнання	 і	 рэлігійных	 арганізацыях,	 аб	 ма-	
савых	 мерапрыемствах,	 аб	 палітычных	 партыях,	 аб	
дзяржаўнай	 службе.	 На	 забеспячэнне	 права	 грамадзян		
на	 ўдзел	 у	 вырашэнні	 дзяржаўных	 спраў	 накіраваны	Вы-
барчы	кодэкс.

Зыходзячы	 з	 патрабаванняў	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	
Беларусь,	асаблівая	ўвага	надавалася	дэбюракратызацыі	
дзяржаўнага	 апарату,	 стварэнню	 ўмоў	 для	 свабодна-
га	 і	 годнага	 развіцця	 асобы,	 павышэнню	 якасці	 жыц-
ця	 насельніцтва.	 Дзяржавай	 пастаянна	 прымаюцца	
меры,	 накіраваныя	 на	 ўдасканаленне	 механізмаў	 рабо-
ты	 з	 грамадзянамі	 па	 разглядзе	 зваротаў	 і	 правядзенні	
адміністрацыйных	працэдур.

Принятие	на	республиканском	референдуме	1996	го-	
да	 Конституции	 Республики	 Беларусь	 придало	 новый		
импульс	 развитию	 парламентаризма	 и	 определило	 пер-
спективы	и	направления	 законодательной	 деятельности	
Национального	собрания.	

За	 двадцатилетний	 период	 Парламентом	 принято		
более	 2000	 законов,	 33	 из	 которых	 –	 кодексы.	 В	 осно-
ву	 законодательной	 работы	 было	 положено	 требование		
Президента	 Республики	 Беларусь	 обеспечить	 стабиль-
ность	 законодательного	 регулирования,	 формирование	
системы	 национального	 законодательства,	 максимально	
отвечающей	потребностям	государства	и	общества.

В	развитие	конституционных	положений	урегулиро-
ваны	вопросы,	касающиеся	правового	статуса,	компетен-
ции	Президента	Республики	Беларусь,	Совета	Министров,	
Национального	 собрания,	 членов	Совета	 Республики,	 де-
путатов	Палаты	представителей,	местных	Советов	депута-
тов.	Особую	значимость	для	развития	конституционного	
законодательства	 имело	 принятие	 программного	 Закона	
«Об	 утверждении	 Основных	 направлений	 внутренней	 и	
внешней	политики	Республики	Беларусь»,	определившего	
стратегию	развития	государства	на	перспективу,	принци-
пы,	цели	и	задачи	политики	нашей	страны.

Совершенствовалось	 законодательство	 об	 адми-
нистративно-территориальном	 устройстве	 Республики	
Беларусь,	оптимизирована	компетенция	местных	органов	
власти,	укреплен	правовой	статус	органов	территориаль-
ного	общественного	самоуправления.

Новые	 подходы	 к	 правовому	 регулированию	 закре-
плены	 в	 законодательстве	 об	 органах	 судебной	 власти	 с	
учетом	проводимой	в	стране	судебно-правовой	реформы.	
Парламентом	 приняты	Кодекс	 о	 судоустройстве	 и	 стату-
се	 судей,	 Закон	 «О	 конституционном	 судопроизводстве»,	
определивший	 порядок	 конституционного	 судопроиз-
водства.	

В	целях	осуществления	и	защиты	прав,	свобод	и	ин-
тересов	физических	и	юридических	лиц	постоянно	совер-
шенствуется	 законодательство	 о	 гражданстве,	 о	 свободе	
совести	и	религиозных	организациях,	о	массовых	меропри-
ятиях,	о	политических	партиях,	о	государственной	службе.	
На	обеспечение	права	граждан	на	участие	в	решении	го-
сударственных	дел	направлен	принятый	Избирательный	
кодекс.

Исходя	из	требований	Президента	Республики	Бела-
русь,	особое	внимание	уделяется	дебюрократизации	госу-
дарственного	аппарата,	созданию	условий	для	свободного	
и	 достойного	 развития	 личности,	 повышению	 качества	
жизни	 населения.	 Государством	 постоянно	 принимаются	
меры,	 направленные	 на	 совершенствование	 механизмов	

Вызначаны	 прававыя,	 арганізацыйныя,	 сацыяльна-
эканамічныя	 асновы	 адвакатуры	 і	 натарыята,	 задачы	
і	 прынцыпы	 адвакацкай	 і	 натарыяльнай	 дзейнасці	 ў	
Рэспубліцы	Беларусь.

З	 улікам	 палітычнага	 курсу,	 выпрацаванага	 Кіраў-	
ніком	дзяржавы,	 удасканальваецца	 бюджэтнае,	 падатко-
вае	заканадаўства.	Пры	распрацоўцы	і	прыняцці	законаў	
аб	 рэспубліканскім	 бюджэце	 на	 чарговы	 фінансавы	 год	
асаблівая	 ўвага	 надаецца	 іх	 сацыяльнай	 накіраванасці.	
Значная	частка	расходных	артыкулаў	бюджэту	прадугле-	
джвае	выдаткі	на	аплату	працы,	выплату	пенсій,	стыпен-
дый,	дапамог,	іншыя	выплаты,	нацэленыя	на	сацыяльную	
абарону	найменш	абароненых	слаёў	насельніцтва.

Устойлівае	 развіццё	 краіны,	 павышэнне	 канку-
рэнтаздольнасці	 беларускіх	 тавараў	 на	 сусветным	 рын-
ку	патрабуюць	 значнай	 увагі	 да	 пытанняў	мадэрнізацыі	
вытворчасці,	 рацыянальнага	 выкарыстання	 наяўных	
сродкаў	і	перагляду	форм	і	метадаў	кіравання	эканомікай.	
У	 апошнія	 гады	 ідзе	 актыўны	 працэс	 абнаўлення	 гас-
падарчага	 заканадаўства	 з	 улікам	 патрабаванняў	
часу	 і	 інтэграцыйных	 працэсаў	 у	 рамках	 Еўразійскага	
эканамічнага	 саюза.	 Удасканалены	 парадак	 стварэння,	
рэарганізацыі	 і	 кіравання	 дзейнасцю	 гаспадарчых	 тава-
рыстваў,	 сфарміравана	 новая	 прававая	 аснова	 забес-
пячэння	 добрасумленнай	 канкурэнцыі	 і	 недапушчэння	
манапалістычнай	дзейнасці,	 створаны	ўмовы	для	паспя-
ховай	 інтэграцыі	 нацыянальнага	 рынку	 каштоўных	 па-
пер	 у	 сусветную	 фінансавую	 сістэму.	 Істотна	 абноўлена	
заканадаўства	аб	эканамічнай	неплацежаздольнасці	(бан-
круцтве),	 аб	 аўдытарскай	 дзейнасці,	 аб	 бухгалтарскім	
уліку	і	справаздачнасці.

Паляпшэнню	 інвестыцыйнага	 клімату	 ў	 Рэспубліцы	
Беларусь	 садзейнічаюць	 прынятыя	 законы	 «Аб	 інвес-
тыцыях»,	 «Аб	 канцэсіях»,	 «Аб	 дзяржаўна-прыватным		
партнёрстве».	 Значна	 пашыраны	 гарантыі	 правоў	
інвестараў,	 ажыццяўлення	 інвестыцыйнай	 дзейнасці,		
удасканалены	 механізм	 абароны	 інвестыцый,	 створаны	
больш	 прывабныя	 ўмовы	 для	 заключэння	 канцэсійных	
дагавораў.	 Дзяржаўна-прыватнае	 партнёрства	 адкрывае	
перспектывы	для	цеснага	ўзаемавыгаднага	супрацоўніц-	
тва	 дзяржавы	 і	 бізнесу,	 асабліва	 пры	рэалізацыі	 буйных	
сацыяльна	значных	праектаў.

Курс	 на	 стварэнне	 ў	 краіне	 спрыяльнага	 асяроддзя	
для	вядзення	бізнесу,	ажыццяўлення	прадпрымальніцкай	
дзейнасці	 замацаваны	 ў	 карэктывах	 Банкаўскага	 і	 Бюд-	
жэтнага	 кодэксаў.	 Прыняцце	 Падатковага	 кодэкса	 дало	
магчымасць	 не	 толькі	 спрасціць	 падатковае	 заканадаў-	
ства,	але	і	ўдасканаліць	падатковую	сістэму	ў	цэлым.

Змяненні	 ў	 грамадзянскім	 і	 гаспадарчым	 працэсу-
альным	заканадаўстве	павысілі	 зацікаўленасць	суб’ектаў	
гаспадарання	 і	 грамадзян	 у	 вырашэнні	 спрэчак	 у	 дасу-
довым	 парадку,	 а	 таксама	 ў	 выкарыстанні	 спрошчаных	
і	прымірыцельных	працэдур.

Узрастаючая	роля	навукі,	неабходнасць	інавацыйнага	
развіцця	 эканомікі	 настойліва	 патрабуюць	 прыняцця	
законаў,	якія	па-новаму	рэгулююць	адносіны	ў	 сферы	на-
вуковай	 дзейнасці.	 Дзяржава	 перайшла	 да	 канцэнтрацыі	
навуковых	 рэсурсаў	 і	 мэтавага	 фінансавання	 навуковых	
даследаванняў,	 накіраваных	 на	 рэалізацыю	 прыярытэт-	
ных	 напрамкаў	 сацыяльна-эканамічнага	 развіцця.	 Пар-
ламентам	 прыняты	 законы	 аб	 дзяржаўнай	 інавацыйнай	
палітыцы	і	інавацыйнай	дзейнасці,	аб	камерцыйнай	тайне.

работы	 с	 гражданами	по	рассмотрению	обращений	и	 со-
вершению	административных	процедур.

Определены	правовые,	организационные,	социально-
экономические	 основы	 адвокатуры	 и	 нотариата,	 задачи	
и	 принципы	 адвокатской	 и	 нотариальной	 деятельности	
в	Республике	Беларусь.	

С	 учетом	 политического	 курса,	 выработанного	 Гла-
вой	государства,	совершенствуется	бюджетное,	налоговое	
законодательство.	При	разработке	и	принятии	законов	о	
республиканском	бюджете	на	очередной	финансовый	год	
особое	внимание	уделяется	их	 социальной	направленно-
сти.	Значительная	часть	расходных	статей	бюджета	преду-
сматривает	 расходы	 на	 оплату	 труда,	 выплату	 пенсий,	
стипендий,	пособий,	другие	выплаты,	нацеленные	на	 со-
циальную	защиту	наиболее	уязвимых	слоев	населения.

Устойчивое	 развитие	 страны,	 повышение	 конкурен-
тоспособности	 белорусских	 товаров	 на	 мировом	 рынке	
требуют	значительного	внимания	к	вопросам	модерниза-
ции	 производства,	 рационального	 использования	 имею-
щихся	средств	и	пересмотра	форм	и	методов	управления	
экономикой.	В	последние	годы	идет	активный	процесс	об-
новления	хозяйственного	законодательства	с	учетом	тре-
бований	времени	и	интеграционных	процессов	 в	 рамках	
Евразийского	 экономического	 союза.	 Усовершенствован	
порядок	создания,	реорганизации	и	управления	деятель-
ностью	хозяйственных	обществ,	сформирована	новая	пра-
вовая	основа	обеспечения	добросовестной	конкуренции	и	
недопущения	монополистической	деятельности,	созданы	
условия	для	успешной	интеграции	национального	рынка	
ценных	бумаг	в	мировую	финансовую	систему.	Существен-
но	 обновлено	 законодательство	 об	 экономической	 несо-
стоятельности	(банкротстве),	об	аудиторской	деятельно-
сти,	о	бухгалтерском	учете	и	отчетности.	

Улучшению	 инвестиционного	 климата	 в	 Республике	
Беларусь	 содействуют	 принятые	 законы	 «Об	 инвестици-
ях»,	«О	концессиях»,	«О	государственно-частном	партнер-
стве».	Значительно	расширены	гарантии	прав	инвесторов,	
осуществления	 инвестиционной	 деятельности,	 усовер-
шенствован	 механизм	 защиты	 инвестиций,	 созданы	 бо-
лее	привлекательные	условия	для	заключения	концесси-
онных	 договоров.	 Государственно-частное	 партнерство	
открывает	 перспективы	 для	 тесного	 взаимовыгодного	
сотрудничества	государства	и	бизнеса,	особенно	при	реа-
лизации	крупных	социально	значимых	проектов.	

Курс	на	создание	в	стране	благоприятной	среды	для	
ведения	 бизнеса,	 осуществления	 предпринимательской	
деятельности	 закреплен	 в	 коррективах	 Банковского	 и	
Бюджетного	 кодексов.	 Принятие	Налогового	 кодекса	 по-
зволило	не	только	упростить	налоговое	законодательство,	
но	и	усовершенствовать	налоговую	систему	в	целом.	

Изменения	 в	 гражданском	 и	 хозяйственном	 процес-	
суальном	 законодательстве	 повысили	 заинтересован-
ность	субъектов	хозяйствования	и	граждан	в	разрешении	
споров	 в	 досудебном	 порядке,	 а	 также	 в	 использовании	
упрощенных	и	примирительных	процедур.	

Возрастающая	роль	науки,	необходимость	инноваци-
онного	 развития	 экономики	 настоятельно	 требуют	 при-
нятия	 законов,	 по-новому	 регулирующих	 отношения	 в	
сфере	научной	деятельности.	Государство	перешло	к	кон-
центрации	 научных	 ресурсов	 и	 целевому	 финансирова-
нию	научных	исследований,	направленных	на	реализацию	
приоритетных	 направлений	 социально-экономического	
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Вялікая	 ўвага	 нададзена	 пытанням	 заканадаўчага	
гарантавання	 энергетычнай	 бяспекі.	 Прыняты	 зако-
ны	 «Аб	 газазабеспячэнні»,	 «Аб	 аднаўляльных	 крыніцах	
энергіі»,	 «Аб	 выкарыстанні	 атамнай	 энергіі»,	 «Аб	
энергазберажэнні».

Законы	 ў	 сферы	 сельскай	 гаспадаркі	 забяспечы-	
лі	 харчовую	 бяспеку	 і	 вытворчасць	 сельскагаспадар-	
чай	 прадукцыі,	 канкурэнтаздольнай	 на	 міжнародных	
рынках.

Нормы	 працоўнага	 заканадаўства,	 з	 аднаго	 боку,	
стварылі	 неабходныя	 прававыя	 ўмовы	 для	 павышэння	
эфектыўнасці	 вытворчасці,	 выкарыстання	 працоўных	
рэсурсаў,	 развіцця	 прадпрымальніцкай	 ініцыятывы,	 з	
другога	 боку	 –	 забяспечылі	 належны	 ўзровень	 абароны	
правоў	і	інтарэсаў	работнікаў.

У	 мэтах	 рэалізацыі	 канстытуцыйных	 палажэнняў	
Парламентам	пятага	 склікання	прыняты	Закон	«Аб	 аль-
тэрнатыўнай	службе»,	які	дазваляе	маладым	людзям	пра-
цаваць	у	сацыяльнай	сферы	замест	праходжання	абавяз-
ковай	вайсковай	службы.

Як	 неаднаразова	 адзначаў	 Кіраўнік	 дзяржавы,	 моц-
ная	сацыяльная	палітыка	–	прыярытэт	беларускай	мадэлі	
развіцця.	 Зыходзячы	 з	 гэтага,	 у	 сваёй	 заканадаўчай	
дзейнасці	парламентарыі	надаюць	асаблівую	ўвагу	сацы-
яльнаму	блоку.

Законы	 «Аб	 дзяржаўных	 мінімальных	 сацыяльных	
стандартах»,	 «Аб	 пражытачным	 мінімуме	 ў	 Рэспубліцы	
Беларусь»,	 «Аб	 індывідуальным	 (персаніфікаваным)		
уліку	 ў	 сістэме	 дзяржаўнага	 сацыяльнага	 страхаван-
ня»,	 «Аб	 сацыяльнай	абароне	 грамадзян,	 пацярпелых	ад		
катастрофы	 на	 Чарнобыльскай	 АЭС,	 іншых	 радыяцый-
ных	 аварый»,	 «Аб	 ветэранах»	 павысілі	 эфектыўнасць	 і	
адраснасць	 сацыяльнай	 абароны.	 Новая	 рэдакцыя	 Зако-
на	«Аб	сацыяльным	абслугоўванні»	замацоўвае	механізм	
прыцягнення	 юрыдычных	 асоб	 і	 індывідуальных	 прад-	
прымальнікаў	 да	 аказання	 сацыяльных	 паслуг	 у	 форме	
дзяржаўнага	сацыяльнага	заказу.

Ключавы	напрамак	дзяржаўнай	сацыяльнай	паліты-	
кі	–	падтрымка	сям’і.	Кодэкс	аб	шлюбе	 і	 сям’і	з’яўляецца		
асноватворным	 прававым	 дакументам	 у	 гэтай	 сферы.	
Меры	 дзяржаўнай	 сацыяльнай	 абароны	 сем’яў,	 якія		
выхоўваюць	 дзяцей,	 абазначаны	 ў	 Законе	 «Аб	 дзяржаў-	
ных	дапамогах	сем’ям,	якія	выхоўваюць	дзяцей».	

Многае	 робіцца	 і	 ў	 сферы	 дэмаграфічнай	 бяспекі,	
абароны	 мацярынства	 і	 дзяцінства.	 Прыняты	 зако-
ны	 «Аб	 дэмаграфічнай	 бяспецы	 Рэспублікі	 Беларусь»,		
«Аб	 дапаможных	 рэпрадуктыўных	 тэхналогіях».	 Закон	
«Аб	гарантыях	па	сацыяльнай	абароне	дзяцей-сірот,	дзя-
цей,	 якія	 засталіся	 без	 апекі	 бацькоў,	 а	 таксама	 асоб	 з		
ліку	дзяцей-сірот	 і	дзяцей,	якія	засталіся	без	апекі	баць-	
коў»	накіраваны	на	 абарону	правоў	 і	 інтарэсаў	 тых	дзя-
цей,	якія	знаходзяцца	ў	цяжкай	жыццёвай	сітуацыі.

Стратэгічнымі	 дакументамі,	 якія	 вызначаюць	 мэты	
і	 напрамкі	 ў	 сферы	 дзяржаўнай	 маладзёжнай	 палітыкі,	
з’яўляюцца	 Закон	 «Аб	 асновах	 дзяржаўнай	 маладзёж-
най	 палітыкі»	 і	 Кодэкс	 аб	 адукацыі.	 Беларускую	 сістэ-	
му	 адукацыі	 высока	 ацэньваюць	 у	 Еўропе,	 што	 пацвяр-
джаецца	 прыняццем	 краіны	 ў	 Балонскі	 працэс.	 Акрамя	
таго,	няўхільна	расце	колькасць	замежных	студэнтаў,	якія	
атрымліваюць	 адукацыю	 ў	 нашых	 навучальных	 устано-
вах,	што	таксама	з’яўляецца	сур’ёзным	індыкатарам	якасці	
беларускай	школы.

развития.	Парламентом	приняты	законы	о	государствен-
ной	инновационной	политике	и	инновационной	деятель-
ности,	о	коммерческой	тайне.

Большое	 внимание	 уделено	 вопросам	 законодатель-
ного	обеспечения	энергетической	безопасности.	Приняты	
законы	 «О	 газоснабжении»,	 «О	 возобновляемых	 источ-
никах	 энергии»,	 «Об	 использовании	 атомной	 энергии»,	
«Об	энергосбережении».

Законы	в	сфере	сельского	хозяйства	обеспечили	про-
довольственную	безопасность	и	производство	сельскохо-
зяйственной	продукции,	конкурентоспособной	на	между-
народных	рынках.

Нормы	трудового	законодательства,	с	одной	стороны,	
создали	необходимые	правовые	условия	для	повышения	
эффективности	 производства,	 использования	 трудовых	
ресурсов,	развития	предпринимательской	инициативы,	 с	
другой	стороны	–	обеспечили	достойный	уровень	защиты	
прав	и	интересов	работников.	

В	 целях	 реализации	 конституционных	 положений	
Парламентом	 	 пятого	 созыва	 принят	 Закон	 «Об	 альтер-
нативной	 службе»,	 который	 позволяет	 молодым	 людям	
работать	в	социальной	сфере	вместо	прохождения	обяза-
тельной	воинской	службы.	

Как	 неоднократно	 отмечал	 Глава	 государства,	 силь-
ная	 социальная	 политика	 –	 приоритет	 белорусской	 мо-
дели	развития.	Исходя	из	этого,	в	своей	законодательной	
деятельности	 парламентарии	 уделяют	 особое	 внимание	
социальному	блоку.	

Законы	 «О	 государственных	 минимальных	 социаль-
ных	стандартах»,	«О	прожиточном	минимуме	в	Республике	
Беларусь»,	«Об	индивидуальном	(персонифицированном)	
учете	в	 системе	 государственного	 социального	 страхова-
ния»,	 «О	 социальной	 защите	 граждан,	 пострадавших	 от	
катастрофы	 на	 Чернобыльской	 АЭС,	 других	 радиацион-
ных	 аварий»,	 «О	 ветеранах»	 повысили	 эффективность	 и	
адресность	 социальной	 защиты.	 Новая	 редакция	 Закона	
«О	социальном	обслуживании»	закрепляет	механизм	при-
влечения	юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпри-
нимателей	к	оказанию	социальных	услуг	в	форме	государ-
ственного	социального	заказа.	

Ключевое	направление	государственной	социальной	
политики	–	поддержка	семьи.	Кодекс	о	браке	и	семье	яв-
ляется	основополагающим	правовым	документом	в	 этой	
сфере.	Меры	государственной	социальной	защиты	семей,	
воспитывающих	детей,	 обозначены	в	 Законе	 «О	 государ-
ственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей».

Многое	делается	и	в	сфере	демографической	безопас-
ности,	 защиты	 материнства	 и	 детства.	 Приняты	 законы	
«О	демографической	безопасности	Республики	Беларусь»,	
«О	 вспомогательных	 репродуктивных	 технологиях».	 За-
кон	«О	гарантиях	по	социальной	защите	детей-сирот,	де-
тей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 а	 также	 лиц	
из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей»	обеспечивает	защиту	прав	и	интересов	тех	де-
тей,	которые	находятся	в	трудной	жизненной	ситуации.

Стратегическими	 документами,	 определяющими	
цели	 и	 направления	 государственной	молодежной	 поли-
тики,	являются	Закон	«Об	основах	государственной	моло-
дежной	политики»	и	Кодекс	об	образовании.	Белорусскую	
систему	 образования	 высоко	 оценивают	 в	 Европе,	 что	
подтверждается	принятием	страны	в	Болонский	процесс.		
Кроме	того,	неуклонно	растет	число	иностранных	студен-

Рэалізацыя	 дзяржаўнай	 сацыяльнай,	 маладзёж-
най	 палітыкі	 знаходзіць	 сваё	 адлюстраванне	 і	 ў	 жыл-
лёвым	 заканадаўстве.	 Новы	 Жыллёвы	 кодэкс	 –	 гэта	
кансалідаваны	нарматыўны	прававы	акт,	які	дае	магчы-
масць	 аператыўна	 і	 эфектыўна	 вырашаць	 пытанні,	 звя-	
заныя	з	жыллёвымі	адносінамі.

Прынятае	заканадаўства	аб	культуры	стварае	сур’ёз-
ныя	прававыя	гарантыі	захавання	культурнай	і	духоўнай	
спадчыны,	 падтрымання	 і	 развіцця	 ўсёй	 разнастайнасці	
нацыянальных	 культур,	 якія	 складаюць	 здабытак	 бела-
рускага	народа.

Экалагічная	бяспека,	захаванне	спрыяльнага	наваколь-
нага	асяроддзя	разам	з	развіццём	сістэмы	аховы	здароўя	 і	
прафілактыкай	 захворванняў,	 культываванне	 здаровага	
ладу	жыцця,	фізічнай	культуры	і	спорту	–	асноўныя	напрам-	
кі	дзейнасці	парламенцкага	корпуса	па	забеспячэнні	якас-	
ці	 жыцця	 беларускіх	 грамадзян.	 Прынятае	 заканадаўства		
ў	 гэтых	сферах	стварае	надзейную	прававую	аснову	рабо-	
ты	 ўсіх	 дзяржаўных	 органаў,	 грамадскіх	 аб’яднанняў,	 гра-
мадзян	і	адкрывае	магчымасці	для	далейшага	руху	наперад	
краіны	па	шляху	стварэння	«зялёнай»	эканомікі.

Неабходнай	 умовай	 устойлівага	 сацыяльна-экана-	
мічнага	развіцця,	правядзення	пераўтварэнняў	з’яўляец-	
ца	 здольнасць	 дзяржавы	 забяспечыць	 законнасць	 і	 пра-	
вапарадак.	 Гэты	 прынцып	 закладзены	 ў	 аснову	 ўда-	
сканалення	 заканадаўства	 аб	 праваахоўных	 органах,	 аб		
органах	 прымусовага	 выканання,	 аб	 судовай	 і	 пенітэн-	
цыярнай	 сістэмах.	 На	 гэта	 накіраваны	 законы	 «Аб	 апе-	
ратыўна-вышуковай	 дзейнасці»,	 «Аб	 барацьбе	 з	 аргані-	
заванай	 злачыннасцю»,	 «Аб	 процідзеянні	 экстрэмізму»,	
«Аб	мерах	 па	 прадухіленні	 легалізацыі	 даходаў,	 атрыма-
ных	 злачынным	 шляхам,	 і	 фінансавання	 тэрарыстыч-
най	 дзейнасці	 і	 фінансавання	 распаўсюджвання	 зброі		
масавага	 паражэння»,	 «Аб	 парадку	 і	 ўмовах	 утрымання	
асоб	пад	вартай».

Упершыню	заканадаўча	ўрэгулявана	дзейнасць	След-
чага	камітэта,	Дзяржаўнага	камітэта	 судовых	экспертыз,	
вызначаны	іх	задачы,	функцыі	і	прынцыпы	дзейнасці.

Карэкціроўка	 палажэнняў	 Крымінальнага	 і	 Кры-	
мінальна-працэсуальнага	 кодэксаў,	 Кодэкса	 аб	 адмі-
ністрацыйных	 правапарушэннях	 і	 Працэсуальна-
выканаўчага	 кодэкса	 аб	 адміністрацыйных	 правапа-
рушэннях	 стварае	 эфектыўную	 сістэму	 дзяржаўнай	
абароны	 правоў,	 свабод	 і	 законных	 інтарэсаў	 грамадзян	
і	 юрыдычных	 асоб.	 Такія	 асноватворныя	 прынцыпы,	 як	
аператыўнасць,	незалежнасць	і	даступнасць	правасуддзя,	
ляглі	ў	аснову	працэсуальнага	заканадаўства.

Магчымасць	прымянення	альтэрнатыўных	 спосабаў	
урэгулявання	канфліктаў	на	пэўных	умовах	нароўні	з	тра-
дыцыйна	судовымі	забяспечылі	законы	аб	трацейскіх	су-
дах	і	аб	медыяцыі.

У	 мэтах	 стварэння	 сістэмы	 папярэджання	 права-
парушэнняў,	 прыцягнення	 грамадзян	 і	 арганізацый	 да	
ўдзелу	 ў	 вырашэнні	 дзяржаўных	 задач	 прыняты	 зако-
ны	 «Аб	 асновах	 сістэмы	 прафілактыкі	 безнагляднасці	 і	
правапарушэнняў	непаўналетніх»,	«Аб	асновах	дзейнасці	
па	 прафілактыцы	 правапарушэнняў»,	 «Аб	 удзеле	 грама-
дзян	у	ахове	правапарадку»,	формы	грамадскага	кантро-
лю	 ў	 галіне	 барацьбы	 з	 карупцыяй	 вызначаны	 ў	 Законе	
«Аб	барацьбе	з	карупцыяй».

У	 сферы	 асаблівай	 увагі	 парламентарыяў	 знахо-
дзяцца	 пытанні	 аптымізацыі	 крымінальна-прававых	

тов,	получающих	образование	в	наших	учебных	заведени-
ях,	что	также	является	серьезным	индикатором	качества	
белорусской	школы.	

Реализация	 государственной	 социальной,	 молодеж-
ной	политики	находит	свое	отражение	и	в	жилищном	за-
конодательстве.	Новый	Жилищный	кодекс	–	это	консоли-
дированный	 нормативный	 правовой	 акт,	 позволяющий	
оперативно	 и	 эффективно	 решать	 вопросы,	 связанные	 с	
жилищными	отношениями.	

Принятое	 законодательство	 о	 культуре	 создает	 се-
рьезные	правовые	гарантии	сохранения	культурного	и	ду-
ховного	наследия,	поддержания	и	развития	всего	много-
образия	национальных	культур,	составляющих	достояние	
белорусского	народа.	

Экологическая	 безопасность,	 сохранение	 благопри-
ятной	 окружающей	 среды	 наряду	 с	 развитием	 системы	
здравоохранения	и	профилактикой	заболеваний,	культи-
вирование	здорового	образа	жизни,	физической	культуры	
и	 спорта	 –	 основные	 направления	 деятельности	 парла-
ментского	корпуса	по	обеспечению	качества	жизни	бело-
русских	граждан.	Принятое	законодательство	в	этой	сфере	
создает	надежную	правовую	основу	для	работы	всех	госу-
дарственных	органов,	общественных	объединений,	граж-
дан	и	 открывает	 возможности	для	дальнейшего	продви-
жения	страны	по	пути	создания	«зеленой»	экономики.

Необходимым	 условием	 устойчивого	 социально-
экономического	 развития,	 проведения	 преобразований	
является	способность	государства	обеспечить	законность	
и	 правопорядок.	 Этот	 принцип	 заложен	 в	 основу	 совер-
шенствования	 законодательства	 о	 правоохранительных	
органах,	об	органах	принудительного	исполнения,	о	судеб-
ной	и	пенитенциарной	системах.	На	это	направлены	зако-
ны	«Об	оперативно-розыскной	деятельности»,	«О	борьбе	
с	 организованной	 преступностью»,	 «О	 противодействии	
экстремизму»,	«О	мерах	по	предотвращению	легализации	
доходов,	полученных	преступным	путем,	финансирования	
террористической	 деятельности	 и	 финансирования	 рас-
пространения	оружия	массового	поражения»,	«О	порядке	
и	условиях	содержания	лиц	под	стражей».

Впервые	 законодательно	 урегулирована	 деятель-
ность	Следственного	комитета,	Государственного	комите-
та	судебных	экспертиз,	определены	их	задачи,	функции	и	
принципы	работы.

Корректировка	 положений	 Уголовного	 и	 Уголовно-
процессуального	кодексов,	Кодекса	об	административных	
правонарушениях	 и	 Процессуально-исполнительного	 ко-
декса	об	административных	правонарушениях	создает	эф-
фективную	систему	государственной	защиты	прав,	свобод	
и	законных	интересов	граждан	и	юридических	лиц.	Такие	
основополагающие	принципы,	как	оперативность,	незави-
симость	и	доступность	правосудия,	легли	в	основу	процес-
суального	законодательства.

Возможность	 применения	 альтернативных	 способов	
урегулирования	 конфликтов	 на	 определенных	 условиях	
наряду	 с	 традиционно	 судебными	 обеспечили	 законы	 о	
третейских	судах	и	о	медиации.

В	 целях	 создания	 системы	 предупреждения	 право-
нарушений,	 привлечения	 граждан	 и	 организаций	 к	 уча-
стию	 в	 решении	 государственных	 задач	 приняты	 зако-
ны	 «Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	 правонарушений	 несовершеннолетних»,	 «Об	 основах		
деятельности	 по	 профилактике	 правонарушений»,	

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА



144

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

145

інструментаў	 у	 адпаведнасці	 з	 праводзімай	 у	 краіне	
палітыкай	 па	 гуманізацыі	 крымінальнага,	 крымінальна-
працэсуальнага	 і	 крымінальна-выканаўчага	 заканадаў-	
ства.	 Прынята	 значная	 колькасць	 навацый,	 у	 тым	
ліку	 выключэнне	 проціпраўнасці	 дзеяння	 пры	 дзела-
вой	 рызыцы,	 прымяненне	 дасудовага	 пагаднення	 аб	
супрацоўніцтве,	 укараненне	 крымінальна-прававой	 кам-
пенсацыі,	 дэкрыміналізацыя	 асобных	 дзеянняў,	 якія	 не	
выклікаюць	 вялікай	 грамадскай	 небяспекі.	 Пры	 гэтым	
парламентарыі	 кіраваліся	 ключавымі	 патрабаваннямі	
Прэзідэнта	Рэспублікі	Беларусь	аб	тым,	што	гуманізацыя	
крымінальнага	 заканадаўства	 не	 павінна	 прывесці	 да	
беспакаранасці	 асоб,	 якія	 ўчынілі	 дзеянні,	 небяспечныя	
для	дзяржавы,	грамадства	або	грамадзян.

Сведчаннем	 гуманнасці	 дзяржавы	 ў	 адносінах	 да	
некаторых	 катэгорый	 асоб,	 якія	 ўчынілі	 злачынствы,	
з’яўляецца	амністыя.	Яна	выступае	ў	якасці	 інструмента	
публічнай	 дапамогі	 асуджаным,	 што	 сталі	 на	 шлях	
выпраўлення.	За	перыяд	дзейнасці	Парламентам	прынята	
11	такіх	законаў.

Важным	 укладам	 у	 забеспячэнне	 нацыяналь-
най	 бяспекі	 стала	 стварэнне	 асобнай	 галіны	 права	 –		
заканадаўства	 аб	 абароне.	 Яго	 асноўныя	 палажэнні	 вы-	
значаны	 ў	 праграмным	 Законе	 «Аб	 зацвярджэнні	 Ва-
еннай	 дактрыны	 Рэспублікі	 Беларусь»,	 базавых		
законах	 «Аб	 абароне»,	 «Аб	 Узброеных	 Сілах	 Рэспублі-	
кі	 Беларусь»,	 «Аб	 Дзяржаўнай	 граніцы	 Рэспублікі		
Беларусь»,	 «Аб	 ваенным	 становішчы»,	 «Аб	 надзвы-	
чайным	 становішчы».	 Надзейную	 абарону	 суверэ-	
нітэту	 дзяржавы	 і	 баяздольнасць	 яе	 Узброеных	 Сіл		
забяспечваюць	 таксама	 законы	 «Аб	 мабілізацыйнай	
падрыхтоўцы	 і	 мабілізацыі»,	 «Аб	 зброі»,	 «Аб	 дзяржаў-	
най	ахове»,	«Аб	дзяржаўных	сакрэтах».

У	 сферы	 міжнародных	 адносін	 і	 знешняй	 палітыкі	
праводзіцца	 работа	 па	 развіцці	 супрацоўніцтва	 з	 за-
межнымі	 дзяржавамі,	 міжнароднымі	 арганізацыямі,	
абароне	 нацыянальных	 інтарэсаў	 краіны.	 Гэтаму	 спры-
яюць	 законы	 «Аб	 міжнародных	 дагаворах	 Рэспублікі		
Беларусь»,	 «Аб	 мерах	 па	 абароне	 эканамічных	 інтарэсаў	
Рэспублікі	 Беларусь	 пры	 ажыццяўленні	 знешняга	 ганд-	
лю	 таварамі»,	 «Аб	 дзяржаўным	 рэгуляванні	 знешне-	
гандлёвай	дзейнасці».

Закон	«Аб	беларусах	замежжа»	стварыў	перадумовы	
для	 сістэмнай	работы	з	 суайчыннікамі	 за	мяжой,	 умаца-	
вання	 іх	 сувязі	 з	 радзімай,	 пашырэння	 ўдзелу	 ў	 эка-	
намічным	і	культурным	жыцці	Беларусі.

Паглыбленню	 міжнароднага	 супрацоўніцтва	 Рэс-
публікі	 Беларусь	 спрыяе	 фарміраванне	 грунтоўнай	
дагаворна-прававой	 базы.	 Парламентам	 прынята	 больш	
за	 800	 законаў	 аб	 ратыфікацыі	 міжнародных	 дагавораў.	
Значны	 ўклад	 унесены	 ў	 забеспячэнне	 дзейнасці	 Саюз-
най	дзяржавы,	Садружнасці	Незалежных	Дзяржаў,	Аргані-
зацыі	Дагавора	аб	калектыўнай	бяспецы,	Мытнага	саюза,	
Еўразійскага	эканамічнага	саюза.

«Об	 участии	 граждан	 в	 охране	 правопорядка»,	 формы	
общественного	контроля	в	области	борьбы	с	коррупцией	
определены	в	Законе	«О	борьбе	с	коррупцией».

В	сфере	особого	внимания	парламентариев	находят-
ся	 вопросы	оптимизации	уголовно-правовых	инструмен-
тов	 в	 соответствии	 с	 проводимой	 в	 стране	 политикой	
по	 гуманизации	 уголовного,	 уголовно-процессуального	
и	 уголовно-исполнительного	 законодательства.	 При-
нято	 значительное	 количество	 новаций,	 в	 том	 числе	 ис-
ключение	 противоправности	 деяния	 при	 деловом	 риске,	
применение	 досудебного	 соглашения	 о	 сотрудничестве,	
внедрение	 уголовно-правовой	 компенсации,	 декримина-
лизация	отдельных	деяний,	не	представляющих	большой	
общественной	 опасности.	 При	 этом	 парламентарии	 ру-
ководствовались	 ключевыми	 требованиями	 Президента	
Республики	Беларусь	о	том,	что	гуманизация	уголовного	
законодательства	не	должна	привести	к	безнаказанности	
лиц,	 совершивших	 деяния,	 опасные	 для	 государства,	 об-	
щества	либо	граждан.

Свидетельством	 гуманности	 государства	 по	 отноше-
нию	к	некоторым	категориям	лиц,	 совершивших	престу-
пления,	является	амнистия,	которая	выступает	в	качестве	
инструмента	публичной	помощи	осужденным,	ставшим	на	
путь	исправления.	За	период	деятельности	Парламентом	
принято	11	таких	законов.

Важным	вкладом	в	обеспечение	национальной	безо-
пасности	стало	создание	отдельной	области	права	–	зако-
нодательства	об	обороне.	Его	основные	положения	опре-
делены	в	программном	Законе	«Об	утверждении	Военной	
доктрины	Республики	Беларусь»,	базовых	законах	«Об	обо-
роне»,	 «О	 Вооруженных	 Силах	 Республики	 Беларусь»,		
«О	 Государственной	 границе	 Республики	 Беларусь»,		
«О	 военном	 положении»,	 «О	 чрезвычайном	 положении».	
Надежную	 защиту	 суверенитета	 государства	 и	 боеспо-
собность	 его	 Вооруженных	 Сил	 обеспечивают	 также	 за-
коны	 «О	 мобилизационной	 подготовке	 и	 мобилизации»,	
«Об	 оружии»,	 «О	 государственной	 охране»,	 «О	 государ-
ственных	секретах».

В	 сфере	 международных	 отношений	 и	 внешней	 по-
литики	проводится	работа	по	развитию	сотрудничества	с	
иностранными	 государствами,	международными	органи-
зациями,	защите	национальных	интересов	страны.	Этому	
способствуют	законы	«О	международных	договорах	Респу-
блики	Беларусь»,	«О	мерах	по	защите	экономических	инте-
ресов	 Республики	Беларусь	 при	 осуществлении	 внешней	
торговли	 товарами»,	 «О	 государственном	регулировании	
внешнеторговой	деятельности».

Закон	 «О	белорусах	 зарубежья»	 создал	предпосылки	
для	системной	работы	с	соотечественниками	за	рубежом,	
укрепления	их	связи	с	родиной,	расширения	участия	в	эко-
номической	и	культурной	жизни	Беларуси.

Углублению	 международного	 сотрудничества	 Респу-
блики	 Беларусь	 способствует	 формирование	 солидной	
договорно-правовой	 базы.	 Парламентом	 принято	 более	
800	 законов	 о	 ратификации	 международных	 договоров.	
Значительный	вклад	внесен	в	обеспечение	деятельности	
Союзного	 государства,	 Содружества	 Независимых	 Госу-
дарств,	 Организации	 Договора	 о	 коллективной	 безопас-
ности,	Таможенного	союза,	Евразийского	экономического	
союза.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве па праекце Закона «Аб унясенні дапаўненняў і 
змяненняў у Крымінальны, Крымінальна-працэсуальны, Крымінальна-выканаўчы кодэксы Рэспублікі Беларусь, Кодэкс Рэспублікі Беларусь 
аб адміністрацыйных правапарушэннях і Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных  
правапарушэннях». 2014 г.

Расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству по проекту Закона «О внесении дополнений 
и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях». 2014 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па дзяржаўным будаўніцтве,  
мясцовым самакіраванні і рэгламенце. 2015 г.

Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству,  
местному самоуправлению и регламенту. 2015 г.
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Пасяджэнне рабочай групы Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы  
па дапрацоўцы праекта Закона «Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў»  
для разгляду ў першым чытанні. 2013 г.

Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности  
по доработке проекта Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»  
для рассмотрения в первом чтении. 2013 г.

Пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах па праектах 
законаў «Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Народнай Рэспублікі 

Бангладэш аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і папярэджанні ўхілення ад выплаты падаткаў  
адносна падаткаў на даходы» і «Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь  

і Урадам Лаоскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання  
і папярэджанні ўхілення ад выплаты падаткаў адносна падаткаў на даходы». 2013 г.

Расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам по 
проектам законов «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Народной Республики Бангладеш об избежании двойного налогообложения  
и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы» и «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Лаосской  
Народно-Демократической Республики об избежании двойного налогообложения  

и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы». 2013 г.

Выязное пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы па праекце Закона  
«Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб свабодных эканамічных зонах». СЭЗ «Гомель-Ратон». 2013 г.

Выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике по проекту Закона  
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О свободных экономических зонах». СЭЗ «Гомель-Ратон». 2013 г.
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Пашыранае выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па аграрнай палітыцы на тэму 
«Аб рэалізацыі палажэнняў заканадаўства ў галіне аховы і выкарыстання зямель і даручэнняў Кіраўніка 
дзяржавы па пытаннях мадэрнізацыі прадпрыемстваў у сферы АПК». 2013 г.

Расширенное выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике на 
тему «О реализации положений законодательства в области охраны и использования земель и поручений 
Главы государства по вопросам модернизации предприятий в сфере АПК». 2013 г.

Выязное пасяджэнне  
Пастаяннай камісіі  
Палаты прадстаўнікоў  
па пытаннях экалогіі, 
прыродакарыстання і чарнобыльскай 
катастрофы на базе дзіцячага  
рэабілітацыйна-аздараўленчага 
цэнтра «Надзея».  
Вілейскі раён,  
Мінская вобласць. 2013 г.

Выездное заседание  
Постоянной комиссии  
Палаты представителей по вопросам 
экологии, природопользования  
и чернобыльской катастрофы  
на базе детского  
реабилитационно-оздоровительного  
центра «Надежда».  
Вилейский район,  
Минская область. 2013 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў  
па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы 
на тэму «Аб практычнай рэалізацыі патрабаванняў заканадаўства  
аб ахове навакольнага асяроддзя на ААТ «БМЗ – кіруючая кампанія  
холдынга «БМК». 2015 г.

Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей 
по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы 
на тему «О практической реализации требований законодательства  
об охране окружающей среды на ОАО «БМЗ – управляющая компания 
холдинга «БМК». 2015 г.

Пасяджэнне рабочай групы Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі па разглядзе заўваг і прапаноў,  

што паступілі па праекце Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы 
Рэспублікі Беларусь па пытаннях кантрольнай (нагляднай) дзейнасці». 2013 г.

Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по правам 
человека, национальным отношениям и средствам массовой информации по рассмотрению 

замечаний и предложений, поступивших по проекту Закона «О внесении изменений  
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь  

по вопросам контрольной (надзорной) деятельности». 2013 г.
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Пашыранае выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях на тэму «Вывучэнне практыкі 
прымянення заканадаўства ў галіне аховы працы». ААТ «Магілёўхімвалакно». 2013 г.

Расширенное выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам на тему «Изучение 
практики применения законодательства в области охраны труда». ОАО «Могилевхимволокно». 2013 г.

Выязное пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы  
на базе ўстановы адукацыі «Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства». 2015 г.

Выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке  
на базе учреждения образования «Республиканский центр экологии и краеведения». 2015 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях на тэму «Арганізацыя наведвання музея 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны грамадскімі арганізацыямі ветэранаў і асоб з абмежаванымі магчымасцямі. Безбар’ернае асяроддзе 
знаходжання». 2014 г.

Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам на тему «Организация посещения 
музея истории Великой Отечественной войны общественными организациями ветеранов и лиц с ограниченными возможностями. 
Безбарьерная среда пребывания». 2014 г.

Выязное пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы па пытаннях 
правапрымяняльнай практыкі Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі на базе ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя Максіма Танка». 2013 г.

Выездное расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке по вопросам 
правоприменительной практики Кодекса Республики Беларусь об образовании на базе учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка». 2013 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Члены Пастаяннай камісіі  
Палаты прадстаўнікоў 
па прамысловасці,  
паліўна-энергетычным комплексе, 
транспарце і сувязі ў шахце 
Чырвонаслабодскага рудніка  
пры наведванні  
другога рудаўпраўлення 
ААТ «Беларуськалій». 2014 г.

Члены Постоянной комиссии  
Палаты представителей 
по промышленности,  
топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи  
в шахте Краснослободского 
рудника при посещении  
второго рудоуправления  
ОАО «Беларуськалий». 2014 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы  
на тэму «Ахова здароўя сёння: заканадаўчае рэгуляванне і правапрымяняльная практыка». 2013 г.

Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной 
политике на тему «Здравоохранение сегодня: законодательное регулирование и правоприменительная практика». 2013 г.

Пашыранае выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы на тэму «Заканадаўчае забеспячэнне 
турыстычнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь і магчымыя шляхі яго ўдасканалення». 
Віцебская вобласць. 2014 г.

Расширенное выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей  
по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике на тему 
«Законодательное обеспечение туристической деятельности в Республике Беларусь  
и возможные пути его совершенствования». Витебская область. 2014 г.

Наведванне дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў  
будаўнічай пляцоўкі атамнай станцыі ў г. п. Астравец 
Гродзенскай вобласці ў рамках выязнога пасяджэння 
Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным 
комплексе, транспарце і сувязі. 2015 г.

Посещение депутатами Палаты представителей  
строительной площадки атомной станции в г. п. Островец 
Гродненской области в рамках выездного заседания 
Постоянной комиссии по промышленности,  
топливно-энергетическому комплексу,  
транспорту и связи. 2015 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Круглы стол на тэму «Аб развіцці 
тэлекамунікацыйнага рынку  
ў Рэспубліцы Беларусь»  
у Палаце прадстаўнікоў. 2014 г.

Круглый стол на тему «О развитии 
телекоммуникационного рынка  
в Республике Беларусь» 
в Палате представителей. 2014 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па міжнародных справах  

па праекце Закона «Аб ратыфікацыі 
Пратакола аб унясенні змяненняў  

у Пагадненне аб Правілах вызначэння 
краіны паходжання тавараў  

у Садружнасці Незалежных Дзяржаў  
ад 20 лістапада 2009 года». 2014 г.

Заседание Постоянной комиссии Палаты 
представителей по международным 

делам по проекту Закона «О ратификации 
Протокола о внесении изменений  

в Соглашение о Правилах определения 
страны происхождения товаров  

в Содружестве Независимых Государств  
от 20 ноября 2009 года». 2014 г.

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі 
Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай 

палітыцы і будаўніцтве на тэму 
«Практыка прымянення заканадаўства  

ў сферах жыллёвых адносін і гандлю  
на прыкладзе арганізацый горада 

Брэста і Брэсцкай вобласці  
і яго ўдасканаленне». 2013 г.

Выездное заседание Постоянной 
комиссии Палаты представителей  

по жилищной политике и строительству 
на тему «Практика применения 

законодательства в сферах жилищных 
отношений и торговли на примере 

организаций города Бреста  
и Брестской области  

и его совершенствование». 2013 г.
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Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве па праектах законаў «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў  
у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях натарыяльнай дзейнасці» і «Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці». 2014 г.

Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству по проектам законов «О внесении изменений  
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам нотариальной деятельности» и «О нотариате и нотариальной 
деятельности». 2014 г.

Пасяджэнне дэпутацкай 
групы «Ініцыятыва».  

2013 г.

Заседание депутатской 
группы «Инициатива». 

2013 г.

Пашыранае выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы  
на тэму «Роля Парка высокіх тэхналогій у інавацыйным развіцці эканомікі Рэспублікі Беларусь». 2015 г.

Расширенное выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической 
политике на тему «Роль Парка высоких технологий в инновационном развитии экономики  
Республики Беларусь». 2015 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Л.Ф.Мароз праводзіць  
пасяджэнне Пастаяннай 
камісіі Савета Рэспублікі па 
заканадаўстве і дзяржаўным 
будаўніцтве. 2015 г.

Л.Ф.Мороз проводит заседание 
Постоянной комиссии Совета 
Республики по законодательству 
и государственному 
строительству. 2015 г.

Пасяджэнне  Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі  
па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні. 
2015 г.

Заседание Постоянной комиссии 
Совета Республики  
по региональной политике  
и местному самоуправлению. 
2015 г.

Пасяджэнне  Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі па эканоміцы, 

бюджэце і фінансах. 
2015 г.

Заседание Постоянной комиссии 
Совета Республики по экономике, 

бюджету и финансам. 
2015 г.

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы. 2015 г.

Заседание Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. 2015 г.

М.У.Казаравец праводзіць пасяджэнне Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы,  
культуры і сацыяльным развіцці. 2015 г.

Н.В.Казаровец проводит заседание Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке,  
культуре и социальному развитию. 2015 г.
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У.М.Дзедушкін, М.М.Волкаў,  
А.А.Папкоў. 2015 г.

В.М.Дедушкин, М.Н.Волков,  
А.А.Попков. 2015 г.

М.Ф.Рассоха, С.М.Канопліч, А.С.Вашкоў. 2015 г.

Н.Ф.Рассоха, С.М.Коноплич, А.С.Вашков. 2015 г.

В.П.Папко, А.У.Цацоха, В.А.Дзевятоўскі, 
М.В.Морхат. 2015 г.

В.П.Папко, А.В.Цецохо, В.А.Девятовский, 
М.В.Морхат. 2015 г.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанка  
ў фае Авальнай залы. 2015 г.

Председатель Палаты представителей В.П.Андрейченко  
в фойе Овального зала. 2015 г.

А.І.Разганаў, Т.П.Кананчук, В.С.Лявоненка. 2015 г.

А.И.Розганов, Т.П.Конончук, В.С.Леоненко. 2015 г.

Ж.М.Мішур, Л.В.Старасціна. 2015 г.

Ж.Н.Мишур, Л.В.Старостина. 2015 г.

Н.А.Клімовіч, В.А.Аляксеянка, Г.У.Пальчык. 2015 г.

Н.А.Климович, В.А.Алексеенко, Г.В.Пальчик. 2015 г.

Л.М.Кавалевіч, У.І.Пузырэўскі,  
З.М.Мандроўская, В.І.Верас. 2015 г.

Л.Н.Ковалевич, В.И.Пузыревский,  
З.М.Мандровская, В.И.Верес. 2015 г.

ПАСЯДЖЭННІ 
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 

ЗАСЕДАНИЯ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ 

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

У.П.Андрэйчанка і В.А.Гумінскі  
на адкрыцці восьмай сесіі  

Палаты прадстаўнікоў. 2015 г.

В.П.Андрейченко и В.А.Гуминский  
на открытии восьмой сессии  

Палаты представителей. 2015 г.
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Л.М.Кавалевіч, У.І.Пузырэўскі. 2015 г.

Л.Н.Ковалевич, В.И.Пузыревский. 2015 г.

С.Д.Шылава, В.Л.Бусько. 2014 г.

С.Д.Шилова, В.Л.Бусько. 2014 г.

У.А.Шчэпаў, Н.Г.Кучынская. 2014 г.

В.А.Щепов, Н.Г.Кучинская. 2014 г.

Даклад старшыні Пастаяннай 
камісіі па дзяржаўным 

будаўніцтве, мясцовым 
самакіраванні і рэгламенце  

Г.П.Грыцкевіча. 2015 г.

Доклад председателя 
Постоянной комиссии 
по государственному 

строительству, местному 
самоуправлению и регламенту  

Г.П.Грицкевича. 2015 г.

А.Ф.Кузьміч, М.Ф.Савановіч. 2014 г.

А.Ф.Кузьмич, М.Ф.Саванович. 2014 г.

В.А.Барадзеня, С.В.Дудкін. 2015 г.

В.А.Бороденя, С.В.Дудкин. 2015 г.

А.П.Коханаў, В.У.Кокаш. 2014 г.

А.П.Коханов, В.В.Кокаш. 2014 г.

Дэпутаты на першым пасяджэнні сёмай сесіі Палаты прадстаўнікоў. 2015 г.

Депутаты на первом заседании седьмой сессии Палаты представителей. 2015 г.

Адкрыццё сёмай сесіі Палаты прадстаўнікоў. 2015 г.

Открытие седьмой сессии Палаты представителей. 2015 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Л.С.Міхалькова ўдзельнічае ў выбарах старшыні  
Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі,  
культуры і навуцы. 2014 г.

Л.С.Михалькова участвует в избрании председателя  
Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, 
культуре и науке. 2014 г.

С.У.Чэкан удзельнічае ў выбарах старшыні Пастаяннай камісіі 
Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы. 2014 г.

С.В.Чекан участвует в избрании председателя  
Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию,  

культуре и науке. 2014 г.

І.А.Кляшчук, А.А.Навумчык. 2015 г.

И.А.Клещук, А.А.Наумчик. 2015 г.

А.Ф.Леўшуноў, М.І.Пачынак. 2015 г.

О.Ф.Левшунов, М.И.Починок. 2015 г.

Н.Г.Кучынская, А.П.Бераснева. 2015 г.

Н.Г.Кучинская, Е.П.Береснева. 2015 г.

У.М.Васіленка, І.С.Станкевіч. 2015 г.

В.Н.Василенко, И.С.Станкевич. 2015 г.

В.У.Шчэцька, А.М.Наумовіч. 2015 г.

В.В.Щетько, А.Н.Наумович. 2015 г.

М.М.Язубец, А.І.Зазуля. 2015 г.

Н.М.Язубец, А.И.Зозуля. 2015 г.

А.І.Юркевіч, Ю.І.Дарагакупец. 2014 г.

А.И.Юркевич, Ю.И.Дорогокупец. 2014 г.

В.І.Гушча, В.К.Міхно. 2015 г.

В.И.Гуща, В.К.Михно. 2015 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

В.С.Лявоненка, Н.А.Клімовіч. 2015 г.

В.С.Леоненко, Н.А.Климович. 2015 г.

І.А.Кляшчук, Я.В.Абаленскі. 2015 г.

И.А.Клещук, Е.В.Оболенский. 2015 г.

А.С.Бойка, А.В.Агееў, М.М.Волкаў. 2015 г.

А.С.Бойко, А.В.Агеев, М.М.Волков. 2015 г.

А.У.Шамаль у час пасяджэння шостай 
нечарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. 2015 г.

Е.В.Шамаль во время заседания  
шестой внеочередной сессии  

Палаты представителей. 2015 г.

А.П.Удодаў, Г.Л.Лапаціна. 2015 г.

А.П.Удодов, А.Л.Лопатина. 2015 г.

Л.А.Ермантовіч у час галасавання аб дачы згоды Прэзідэнту 
Рэспублікі Беларусь на прызначэнне А.У.Кабякова  
Прэм’ер-міністрам Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

Л.А.Ермантович во время голосования о даче согласия 
Президенту Республики Беларусь на назначение  
А.В.Кобякова Премьер-министром Республики Беларусь. 2015 г.

Дэпутаты на першым пасяджэнні восьмай 
сесіі Палаты прадстаўнікоў. 2015 г.

Депутаты на первом заседании восьмой 
сессии Палаты представителей. 2015 г.
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Адкрыццё пятай сесіі Савета Рэспублікі. 2014 г.

Открытие пятой сессии Совета Республики. 2014 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

М.У.Мясніковіч  
і А.М.Русецкі  
на адкрыцці  

дзявятай сесіі  
Савета Рэспублікі.  

2015 г.

М.В.Мясникович  
и А.М.Русецкий  

на открытии  
девятой сессии  

Совета Республики.  
2015 г.

ПАСЯДЖЭННІ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ
ЗАСЕДАНИЯ СОвЕТА РЕСПУБЛИКИ

Члены Савета Рэспублікі ў зале пасяджэнняў. 2015 г.

Члены Совета Республики в зале заседаний. 2015 г.
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Б.В.Батура і С.Р.Сарока ў зале пасяджэнняў  
Савета Рэспублікі. 2014 г.

Б.В.Батура и С.Г.Сороко в зале заседаний  
Совета Республики. 2014 г.

Д.У.Чарнякоў, І.Я.Пяткун і Т.А.Струк у зале пасяджэнняў  
Савета Рэспублікі. 2015 г.

Д.В.Черняков, И.Я.Петкун и Т.А.Струк в зале заседаний  
Совета Республики. 2015 г.

С.М.Герасімовіч, У.І.Панцюхоў, Л.Ф.Мароз. 2015 г.

С.М.Герасимович, В.И.Пантюхов, Л.Ф.Мороз. 2015 г.

У.Л.Сянько і В.А.Рэвяка перад пасяджэннем  
сесіі Савета Рэспублікі. 2013 г.

В.Л.Сенько и В.А.Ревяко перед заседанием сессии  
Совета Республики. 2013 г. 
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

У час пасяджэння сёмай 
нечарговай сесіі  
Савета Рэспублікі. 2015 г.

Во время заседания седьмой 
внеочередной сессии  
Совета Республики. 2015 г.

У час пасяджэння сесіі Савета Рэспублікі. 2014 г.

Во время заседания сессии Совета Республики. 2014 г.

У час пасяджэння сёмай нечарговай сесіі Савета Рэспублікі. 2015 г.

Во время заседания седьмой внеочередной сессии  
Совета Республики. 2015 г.

М.У.Казаравец выступае на сесіі Савета Рэспублікі. 2013 г.

Н.В.Казаровец выступает на сессии Совета Республики. 2013 г.

Пасяджэнне дзясятай сесіі Савета Рэспублікі. 2015 г.

Заседание десятой сессии Совета Республики. 2015 г.

У час абмеркавання 
законапраекта ў ходзе 
сесіі Савета Рэспублікі. 
2015 г.

Во время обсуждения 
законопроекта  
в ходе сессии Совета 
Республики. 2015 г.

170



172

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

173

М.В.Мартынаў і С.Р.Навіцкі. 2015 г.

Н.В.Мартынов и С.Г.Новицкий. 2015 г.

У зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі. 2015 г.

В зале заседаний Совета Республики. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Міністр працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь М.А.Шчоткіна выступае на сесіі Савета Рэспублікі  
з дакладам па законапраекце. 2015 г.

Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь М.А.Щеткина выступает на сессии Совета Республики  
с докладом по законопроекту. 2015 г.

Пасяджэнне дзявятай сесіі Савета Рэспублікі. 2015 г.

Заседание девятой сессии Совета Республики. 2015 г.

Ю.Д.Мароз, 
М.М.Шарснёў 
і П.П.Шэршань. 2015 г.

Ю.Д.Мороз, 
Н.Н.Шерстнев 
и П.П.Шершень. 2015 г.

А.В.Шакуцін,  
М.В.Мартынаў  
і Н.І.Качанава.  
2014 г.

А.В.Шакутин,  
Н.В.Мартынов  
и Н.И.Кочанова.  
2014 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

А.В.Шакуцін на выставе, прысвечанай 70-годдзю вызвалення Беларусі, у Савеце Рэспублікі. 2014 г.

А.В.Шакутин на выставке, посвященной 70-летию освобождения Беларуси, в Совете Республики. 2014 г.
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М.В.Радаман дае  
інтэрв’ю СМІ  
па актуальным 
законапраекце. 2014 г.

Н.В.Радоман дает 
интервью СМИ  
по актуальному 
законопроекту. 2014 г.

А.Д.Кавалька, У.І.Панцюхоў і У.Л.Сянько  
ў зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі. 2014 г.

А.Д.Ковалько, В.И.Пантюхов и В.Л.Сенько  
в зале заседаний Совета Республики. 2014 г.

Л.А.Кухарская і Н.Ф.Касцян у зале 
пасяджэнняў Савета Рэспублікі. 2015 г.

Л.А.Кухарская и Н.Ф.Костян в зале 
заседаний Совета Республики. 2015 г.

К.А.Сумар, У.А.Дворнік  
і Б.В.Батура. 2015 г.

К.А.Сумар, В.А.Дворник  
и Б.В.Батура. 2015 г.

П.П.Шэршань і В.А.Рэвяка. 2014 г.

П.П.Шершень и В.А.Ревяко. 2014 г.

М.У.Казаравец,  
У.І.Панцюхоў  
і Л.Ф.Мароз.  
2014 г.

Н.В.Казаровец,  
В.И.Пантюхов  
и Л.Ф.Мороз.  
2014 г.
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Міжнародная	 і	 міжпарламенцкая	 дзейнасць	 Нацыя-
нальнага	сходу	ажыццяўляецца	ў	адпаведнасці	з	Кансты-
туцыяй	 Рэспублікі	 Беларусь,	 Законам	 «Аб	 Нацыяналь-
ным	сходзе	Рэспублікі	Беларусь»,	 іншымі	 заканадаўчымі	
актамі	 і	 рэгламентамі	 палат	 Нацыянальнага	 сходу	 і	 вы-
разна	 ўпісана	 ў	 агульную	 стратэгію	 знешняй	 палітыкі	
Рэспублікі	Беларусь.

У	беларускім	Парламенце	дзейнічаюць	61	рабочая	гру-
па	па	супрацоўніцтве	з	парламентамі	замежных	дзяржаў,	
міжпарламенцкія	камісіі	па	супрацоўніцтве	з	Нацыяналь-
ным	Сходам	Рэспублікі	Арменія,	Вярхоўнай	Радай	Украіны.	
Працуюць	 таксама	 міжпарламенцкія	 камісіі	 Савета	
Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	і	Са-
вета	 Федэрацыі	 Федэральнага	 Сходу	 Расійскай	 Федэрацыі	
па	 міжрэгіянальным	 супрацоўніцтве,	 Савета	 Рэспублікі		
Нацыянальнага	 сходу	 Рэспублікі	 Беларусь	 і	 Сената	 Пар-	
ламента	 Рэспублікі	 Казахстан	 па	 супрацоўніцтве.	 Сфар-	
міравана	12	дэлегацый	для	ажыццяўлення	ўзаемадзеян-	
ня	 з	 міжнароднымі	 парламенцкімі	 арганізацыямі,	 сярод		
якіх	 Парламенцкі	 Сход	 Саюза	 Беларусі	 і	 Расіі,	 Міжпар-	
ламенцкая	Асамблея	дзяржаў	–	удзельніц	СНД,	Парламенц-	
кая	 Асамблея	 АДКБ,	 Міжпарламенцкі	 саюз,	 Міжпарла-	
менцкая	 асамблея	 праваслаўя,	 Парламенцкая	 асамблея	
АБСЕ,	 парламенцкая	 структура	 Цэнтральнаеўрапейскай	
ініцыятывы,	 Парламенцкая	 асамблея	 Савета	 Еўропы,	
Парламенцкая	 асамблея	 Чарнаморскага	 эканамічнага	
супрацоўніцтва,	 Парламенцкая	 канферэнцыя	 Балтый-
скага	 мора,	 Паўночны	 савет,	 Міжпарламенцкая	 Асамб-	
лея	Асацыяцыі	дзяржаў	Паўднёва-Усходняй	Азіі.

Вядзецца	 актыўная	 работа	 па	 ўмацаванні	 прававой	
базы	 міжпарламенцкага	 ўзаемадзеяння,	 якая	 ўключае	
больш	 за	 30	 пагадненняў	 аб	 супрацоўніцтве	 паміж	Пар-
ламентам	Рэспублікі	Беларусь	 (палатамі	Нацыянальнага	
сходу)	і	парламентамі	(палатамі	парламентаў)	замежных	
дзяржаў.	 За	 перыяд	 дзейнасці	 Нацыянальнага	 сходу	 пя-
тага	 склікання	міжнародна-дагаворная	база	папоўнілася	
новымі	 дакументамі	 аб	 супрацоўніцтве	 з	 парламентамі	
(палатамі	парламентаў)	Індыі,	Інданезіі,	Казахстана,	Кам-
боджы,	Лаоса,	М’янмы,	Сербіі,	Турцыі.

Па	 запрашэнні	 Парламента	 (палат	 Парламента)	
пятага	 склікання	 нашу	 краіну	 з	 візітамі	 наведалі	 каля	
30	 парламенцкіх	 дэлегацый	 з	 Амана,	 Арменіі,	 Бразіліі,	
В’етнама,	Інданезіі,	Індыі,	Ірана,	Іспаніі,	Казахстана,	Кітая,	
Лаоса,	 Малайзіі,	 Мексікі,	 М’янмы,	 Расіі,	 Рэспублікі	 Ка-
рэя,	 Сербіі,	 Славакіі,	 Турцыі,	 Францыі,	 Чэхіі.	 Беларускіх	
парламентарыяў	 прымалі	 больш	 як	 у	 40	 краінах,	 сярод	
якіх	 Азербайджан,	 Алжыр,	 Арменія,	 Аўстрыя,	 Балгарыя,	
Бруней,	 Венгрыя,	 В’етнам,	 Вялікабрытанія,	 Грузія,	 Грэ-
цыя,	ЗША,	Казахстан,	Камбоджа,	Кіпр,	Кыргызстан,	Лаос,	

Международная	 и	 межпарламентская	 деятельность	
Национального	собрания	осуществляется	в	соответствии	
с	Конституцией	Республики	Беларусь,	Законом	«О	Нацио-
нальном	собрании	Республики	Беларусь»,	иными	законо-
дательными	актами	и	регламентами	палат	Национально-
го	собрания	и	четко	вписана	в	общую	стратегию	внешней	
политики	Республики	Беларусь.	

В	 белорусском	 Парламенте	 действуют	 61	 рабочая	
группа	по	 сотрудничеству	 с	парламентами	иностранных	
государств,	межпарламентские	комиссии	по	сотрудниче-
ству	 с	 Национальным	 Собранием	 Республики	 Армения,	
Верховной	 Радой	 Украины.	 Работают	 также	 межпарла-
ментские	 комиссии	 Совета	 Республики	 Национального	
собрания	Республики	Беларусь	и	Совета	Федерации	Феде-
рального	Собрания	Российской	Федерации	по	межрегио-
нальному	сотрудничеству,	Совета	Республики	Националь-
ного	собрания	Республики	Беларусь	и	Сената	Парламента	
Республики	Казахстан	по	сотрудничеству.	Сформировано	
12	делегаций	для	осуществления	взаимодействия	с	меж-
дународными	парламентскими	организациями,	среди	ко-
торых	Парламентское	Собрание	Союза	Беларуси	и	России,	
Межпарламентская	 Ассамблея	 государств	 –	 участников	
СНГ,	Парламентская	Ассамблея	ОДКБ,	Межпарламентский	
союз,	 Межпарламентская	 ассамблея	 православия,	 Пар-
ламентская	 ассамблея	 ОБСЕ,	 парламентская	 структура	
Центральноевропейской	инициативы,	Парламентская	ас-
самблея	Совета	Европы,	Парламентская	ассамблея	Черно-
морского	 экономического	 сотрудничества,	 Парламент-
ская	 конференция	 Балтийского	 моря,	 Северный	 совет,	
Межпарламентская	 Ассамблея	 Ассоциации	 государств	
Юго-Восточной	Азии.

Ведется	 активная	 работа	 по	 укреплению	 правовой	
базы	межпарламентского	взаимодействия,	которая	вклю-
чает	более	30	 соглашений	о	 сотрудничестве	между	Пар-
ламентом	Республики	Беларусь	(палатами	Национально-
го	 собрания)	 и	 парламентами	 (палатами	 парламентов)		
иностранных	 государств.	 За	 период	 деятельности	 На-
ционального	 собрания	 пятого	 созыва	 международно-
договорная	 база	 пополнилась	 новыми	 документами		
о	 сотрудничестве	 с	 парламентами	 (палатами	 парламен-
тов)	 Индии,	 Индонезии,	 Казахстана,	 Камбоджи,	 Лаоса,	
Мьянмы,	Сербии,	Турции.		

По	 приглашению	 Парламента	 (палат	 Парламента)	
пятого	 созыва	 нашу	 страну	 с	 визитами	 посетили	 около		
30	парламентских	делегаций	из	Армении,	Бразилии,	Вьет-
нама,	 Индии,	 Индонезии,	 Ирана,	 Испании,	 Казахстана,	
Китая,	Лаоса,	Малайзии,	Мексики,	Мьянмы,	Омана,	Респу-
блики	Корея,	России,	Сербии,	Словакии,	Турции,	Франции,	
Чехии.	 Белорусских	 парламентариев	 принимали	 более		

Латвія,	 Літва,	 Малайзія,	 Малдова,	 ПАР,	 Расія,	 Рэспубліка	
Карэя,	Сербія,	Славакія,	Таджыкістан,	Туркменістан,	Тур-
цыя,	Украіна,	Чэхія,	Фінляндыя,	Швейцарыя,	Шры-Ланка,	
Эквадор,	Эстонія.

Работа	 беларускага	 Парламента	 ў	 рамках	 міжпар-
ламенцкіх	арганізацый	нацэлена	на	вырашэнне	найваж-
нейшых	 пытанняў	 міжнароднага	 парадку	 дня	 –	 забес-
пячэнне	 міжнароднага	 міру	 і	 бяспекі,	 захаванне	 правоў	
чалавека,	 пашырэнне	 правоў	 і	 магчымасцей	 жанчын,	
барацьба	 з	 тэрарызмам,	 незаконнай	 міграцыяй	 і	 ганд-
лем	 людзьмі,	 ахова	 навакольнага	 асяроддзя,	 энергетыч-
ная	 і	 харчовая	 бяспека,	 ліквідацыя	 крайняй	 галечы	 і	
голаду,	 фарміраванне	 глабальнага	 партнёрства	 ў	 мэтах	
устойлівага	развіцця.

Пры	 актыўным	 удзеле	 парламенцкай	 дэлегацыі	
Рэспублікі	 Беларусь	 гэтыя	 пытанні	 абмяркоўваліся	
на	 пляцоўках	 Міжпарламенцкага	 саюза,	 Парламенц-
кай	 асамблеі	 АБСЕ,	 іншых	 міжнародных	 парламенцкіх	
арганізацый.	 Па	 ініцыятыве	 парламентарыяў	 Беларусі	
ў	 ПА	 АБСЕ	 быў	 прыняты	 шэраг	 рэзалюцый,	 у	 тым	 ліку	
«Супрацоўніцтва	ў	мэтах	пераходу	да	«зялёнай»	эканомі-	
кі	 ў	 кантэксце	 ўстойлівага	развіцця»	 і	 «Абарона	 і	 пашы-
рэнне	сацыяльна-эканамічных	правоў	у	рэгіёне	АБСЕ».

Знакавай	 падзеяй,	 што	 спрыяе	 далейшаму	 ўма-
цаванню	 супрацоўніцтва	 паміж	 ААН	 і	 нацыянальнымі	
парламентамі	 ў	 розных	 галінах,	 стала	 чацвёртая	Сусвет-
ная	 канферэнцыя	 спікераў	 парламентаў,	 што	 прайшла	
31	жніўня	–	2	верасня	2015	года	ў	г.	Нью-Ёрку.

Форум,	 які	 сабраў	 кіраўнікоў	 парламентаў	 амаль	
140	 краін	 свету,	 заклікаў	 садзейнічаць	 рэалізацыі	 но-
вых	 мэт	 устойлівага	 развіцця,	 на	 якія	 будзе	 арыента-
вацца	 дзейнасць	 міжнароднай	 супольнасці	 ў	 наступныя	
15	гадоў,	прыкласці	ўсе	намаганні	для	процідзеяння	гла-
бальным	выклікам	 і	пагрозам,	а	таксама	падкрэсліў	зна-
чэнне	70-годдзя	Перамогі	ў	сусветнай	вайне	з	фашызмам	і	
70-годдзя	стварэння	ААН.

Устаноўленыя	 шырокія	 дзелавыя	 кантакты	 і	 сувязі	
Нацыянальнага	сходу	з	парламентамі	замежных	дзяржаў		
і	 міжнароднымі	 арганізацыямі	 сведчаць	 аб	 тым,	 што	
дзейнасць	 беларускага	 Парламента	 прыцягвае	 да	 сябе	
шырокую	 ўвагу,	 дэманструе	 адкрытасць	 і	 накіраванасць	
на	 плённы	 дыялог	 нашай	 краіны	 з	 міжнароднай	 су-	
польнасцю.

чем	в	40	странах,	среди	которых	Австрия,	Азербайджан,	Ал-
жир,	Армения,	Болгария,	Бруней,	Венгрия,	Великобрита-
ния,	Вьетнам,	Греция,	Грузия,	Казахстан,	Камбоджа,	Кипр,	
Кыргызстан,	 Лаос,	 Латвия,	 Литва,	 Малайзия,	 Молдова,		
Республика	Корея,	Россия,	Сербия,	Словакия,	США,	Таджи-
кистан,	 Туркменистан,	 Турция,	 Украина,	 Чехия,	Финлян-
дия,	Швейцария,	Шри-Ланка,	Эквадор,	Эстония,	ЮАР.

Работа	белорусского	Парламента	в	рамках	межпарла-
ментских	 организаций	 направлена	 на	 решение	 важней-
ших	 вопросов	международной	повестки	дня	 –	 обеспече-
ние	 международного	 мира	 и	 безопасности,	 соблюдение	
прав	человека,	расширение	прав	и	возможностей	женщин,	
борьба	с	терроризмом,	незаконной	миграцией	и	торгов-
лей	людьми,	защита	окружающей	среды,	энергетическая	
и	продовольственная	безопасность,	ликвидация	крайней	
нищеты	 и	 голода,	 формирование	 глобального	 партнер-
ства	в	целях	устойчивого	развития.

При	 активном	 участии	 парламентской	 делегации	
Республики	 Беларусь	 эти	 вопросы	 обсуждались	 на	 пло-
щадках	 Межпарламентского	 союза,	 Парламентской	 ас-
самблеи	 ОБСЕ,	 других	 международных	 парламентских	
организаций.	По	инициативе	парламентариев	Беларуси	в	
ПА	ОБСЕ	был	принят	ряд	резолюций,	в	том	числе	«Сотруд-
ничество	в	целях	перехода	к	«зеленой»	экономике	в	кон-
тексте	устойчивого	развития»	и	«Защита	и	продвижение	
социально-экономических	прав	в	регионе	ОБСЕ».

Знаковым	событием,	способствующим	дальнейшему	
укреплению	сотрудничества	между	ООН	и	национальны-
ми	парламентами	в	различных	областях,	стала	четвертая	
Всемирная	конференция	спикеров	парламентов,	прошед-
шая	31	августа	–	2	сентября	2015	года	в	г.	Нью-Йорке.		

Форум,	собравший	руководителей	парламентов	око-
ло	 140	 стран	 мира,	 призвал	 содействовать	 реализации	
новых	 целей	 устойчивого	 развития,	 на	 которые	 будет	
ориентироваться	деятельность	международного	сообще-
ства	 в	 последующие	 15	 лет,	 приложить	 все	 усилия	 для	
противодействия	глобальным	вызовам	и	угрозам,	а	также	
подчеркнул	значение	70-летия	Победы	в	мировой	войне	с	
фашизмом	и	70-летия	создания	ООН.

Установленные	обширные	деловые	контакты	и	связи	
Национального	 собрания	 с	 парламентами	 иностранных	
государств	и	международными	организациями	свидетель-
ствуют	о	том,	что	деятельность	белорусского	Парламента	
привлекает	к	себе	широкое	внимание,	демонстрирует	от-
крытость	и	нацеленность	на	продуктивный	диалог	нашей	
страны	с	международным	сообществом.

МІЖНАРОДНАЯ І МІЖПАРЛАМЕНЦКАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ И МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча і Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі  
са Старшынёй Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпінам у рамках яго афіцыйнага візіту  
ў Рэспубліку Беларусь. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича и Председателя Палаты представителей 
В.П.Андрейченко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках  
его официального визита в Республику Беларусь. Минск. 2015 г. Падпісанне Мемарандума аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальным сходам Рэспублікі Беларусь і Народнай скупшчынай Рэспублікі Сербія 

ў рамках афіцыйнага візіту ў Рэспубліку Беларусь парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Сербія. Мінск 2015 г.

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным собранием Республики Беларусь и Народной скупщиной  
Республики Сербия в рамках официального визита в Республику Беларусь парламентской делегации Республики Сербия. Минск. 2015 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча і Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі  
з Прэзідэнтам Рэспублікі Індыя Пранабам Мукерджы ў рамках яго афіцыйнага візіту  
ў Рэспубліку Беларусь. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича и Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко  
с Президентом Республики Индия Пранабом Мукерджи в рамках его официального визита  
в Республику Беларусь. Минск. 2015 г.

Удзел парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь у сорак дзявятай сесіі  
Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі. Расійская Федэрацыя, г. Масква. 2016 г.

Участие парламентской делегации Республики Беларусь в сорок девятой сессии  
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Российская Федерация, г. Москва. 2016 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У.Мясніковіча і Старшыні Палаты 

прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі  
з Прэзідэнтам Рэспублікі Малдова 

Мікалаем Цімофці ў рамках яго афіцыйнага 
візіту ў Рэспубліку Беларусь. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики 
М.В.Мясниковича и Председателя 

Палаты представителей В.П.Андрейченко 
с Президентом Республики Молдова 

Николаем Тимофти в рамках его 
официального визита в Республику 

Беларусь. Минск. 2015 г.

Сустрэча старшыняў пастаянных камісій Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах М.Л.Самасейкі і па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі А.М.Наумовіча з дэлегацыяй Федэральнага дэпартамента замежных спраў 
Швейцарскай Канфедэрацыі. Мінск. 2012 г.

Встреча председателей постоянных комиссий Палаты представителей по международным делам Н.Л.Самосейко и по правам человека, 
национальным отношениям и средствам массовой информации А.Н.Наумовича с делегацией Федерального департамента иностранных 
дел Швейцарской Конфедерации. Минск. 2012 г.

Сустрэча кіраўніцтва Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь з Прэзідэнтам Лаоскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі  
Цюмалі Сайнясонам. Мінск. 2013 г.

Встреча руководства Национального собрания Республики Беларусь с Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики 
Тюммали Сайнясоном. Минск. 2013 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі са Спікерам Народнай палаты Парламента Рэспублікі Індыя  
Мейрай Кумар. Мінск. 2013 г.

Встреча Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко со Спикером Народной палаты Парламента  
Республики Индия Мейрой Кумар. Минск. 2013 г.
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Афіцыйны візіт сінгапурскай парламенцкай 
дэлегацыі на чале са Спікерам Парламента 

Рэспублікі Сінгапур Халімой Якаб  
у Рэспубліку Беларусь. Мінск. 2013 г.

Официальный визит сингапурской 
парламентской делегации во главе  

со Спикером Парламента  
Республики Сингапур Халимой Якоб  

в Республику Беларусь. Минск. 2013 г.

Сустрэча членаў Пастаяннай 
камісіі па бюджэце і фінансах  
на чале са старшынёй камісіі 

Л.А.Дабрынінай  
з парламенцкай дэлегацыяй 

Расійскай Федэрацыі  
на чале са старшынёй Камітэта 

Дзяржаўнай Думы Федэральнага 
Сходу Расійскай Федэрацыі  

па фінансавым рынку  
Н.В.Бурыкінай. Мінск. 2014 г.

Встреча членов Постоянной 
комиссии Палаты представителей 

по бюджету и финансам 
во главе с председателем 

комиссии Л.А.Добрыниной с 
парламентской делегацией 

Российской Федерации 
во главе с председателем 

Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  
по финансовому рынку  

Н.В.Бурыкиной. Минск. 2014 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі са Старшынёй Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Арменія 
Г.Р.Саакянам у рамках афіцыйнага візіту ў Расійскую Федэрацію беларускай парламенцкай дэлегацыі для ўдзелу  

ў мерапрыемствах МПА СНД, ПА АДКБ і МПА ЕўрАзЭС. Санкт-Пецярбург. 2014 г.

Встреча Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко с Председателем Национального Собрания  
Республики Армения Г.Г.Саакяном в рамках официального визита в Российскую Федерацию белорусской парламентской 

делегации для участия в мероприятиях МПА СНГ, ПА ОДКБ и МПА ЕврАзЭС. Санкт-Петербург. 2014 г.
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Удзел намесніка кіраўніка дэлегацыі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленні кантактаў 
з Міжпарламенцкай Асамблеяй Асацыяцыі дзяржаў 
Паўднёва-Усходняй Азіі, намесніка старшыні Пастаяннай 
камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах 
В.Л.Бусько ў 35-й Генеральнай асамблеі МПА АСЕАН.  
Лаоская Народна-Дэмакратычная Рэспубліка,  
г. В’енцьян. 2014 г.

Участие заместителя руководителя делегации 
Национального собрания Республики Беларусь  
по осуществлению контактов с Межпарламентской 
Ассамблеей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 
заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей по международным делам В.Л.Бусько в 
35-й Генеральной ассамблее МПА АСЕАН.  
Лаосская Народно-Демократическая Республика,  
г. Вьентьян. 2014 г.

Сустрэча старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах М.Л.Самасейкі  
са старшынёй Камітэта па арабскіх і міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў  
Нацыянальнага сходу Іарданіі Басамам Аль-Халіфой. Мінск. 2013 г.

Встреча председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Н.Л.Самосейко  
с председателем Комитета по арабским и международным делам Палаты представителей  
Национального собрания Иордании Бассамом Аль-Халифой. Минск. 2013 г.
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Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі з Прэм’ер-міністрам Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам Нгуен Тан Зунгам.  
Мінск. 2013 г.

Встреча Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам  
Нгуен Тан Зунгом. Минск. 2013 г.

Сустрэча старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах, кіраўніка рабочай 
групы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па вывучэнні праблематыкі смяротнага пакарання  
як інструмента пакарання, што ўжываецца ў Рэспубліцы Беларусь, М.Л.Самасейкі са старшынёй Камітэта  
па замежных справах Палаты дэпутатаў Чэшскай Рэспублікі Карэлам Шварцэнбергам. Мінск. 2014 г.

Встреча председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, 
руководителя рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по изучению проблематики 
смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь, Н.Л.Самосейко 
с председателем Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Чешской Республики Карелом 
Шварценбергом. Минск. 2014 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі  
з намеснікам Старшыні Нацыянальнага сходу 

Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам Хюінь Нгок Шонам.
Мінск. 2013 г.

Встреча Председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь  

В.П.Андрейченко с заместителем Председателя 
Национального собрания Социалистической Республики 

Вьетнам Хюинь Нгок Шоном. Минск. 2013 г.

Сустрэча парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь  
на чале са Старшынёй Палаты прадстаўнікоў  
У.П.Андрэйчанкам са Старшынёй Нацыянальнай асамблеі 
Рэспублікі Эквадор Габрыэлай Аляхандрай Рывадэнэйрай 
Бурбана. Рэспубліка Эквадор, г. Кіта. 2013 г.

Встреча парламентской делегации Республики Беларусь  
во главе с Председателем Палаты представителей 
В.П.Андрейченко с Председателем Национальной 
ассамблеи Республики Эквадор Габриэлой Алехандрой 
Риваденейрой Бурбано. Республика Эквадор, г. Кито. 2013 г.

Сустрэча старшыняў пастаянных 
камісій Палаты прадстаўнікоў  
па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах  
і сродках масавай інфармацыі 
А.М.Наумовіча і па міжнародных 
справах М.Л.Самасейкі  
з Прадстаўніком АБСЕ  
па пытаннях свабоды СМІ  
Дуньяй Міятавіч. Мінск. 2013 г.

Встреча председателей 
постоянных комиссий 
Палаты представителей 
по правам человека, 
национальным отношениям 
и средствам массовой 
информации А.Н.Наумовича 
и по международным делам 
Н.Л.Самосейко с Представителем 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
Дуньей Миятович. Минск.  
2013 г.
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Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі  

з Надзвычайным і Паўнамоцным 
Паслом Рэспублікі Ірак  

у Рэспубліцы Беларусь Хайдарам 
Мансурам Хадзі Ауэісам.  

Мінск. 2014 г.

Встреча Председателя Палаты 
представителей В.П.Андрейченко  
с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Ирак  
в Республике Беларусь  

Хайдаром Мансуром Хади 
Ауэисом. Минск. 2014 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі і Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча  
з Прэм’ер-міністрам Грузіі Г.Д.Квірыкашвілі. 2016 г.

Встреча Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко и Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича  
с Премьер-министром Грузии Г.Д.Квирикашвили. 2016 г.

Сустрэча Намесніка Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Гумінскага з членам 

Савета кантонаў Федэральнага сходу 
Швейцарскай Канфедэрацыі  

Філіпа Ламбардзі.  
Мінск. 2014 г.

Встреча Заместителя Председателя Палаты 
представителей В.А.Гуминского с членом 
Совета кантонов Федерального собрания 

Швейцарской Конфедерации  
Филиппо Ломбарди.  

Минск. 2014 г.

Сустрэча Старшыні Палаты  
прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі  

і Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У.Мясніковіча са Старшынёй 

Нацыянальнай асамблеі  
Рэспублікі Эквадор  

Габрыэлай Аляхандрай  
Рывадэнэйрай Бурбана.  

Мінск. 2016 г.

Встреча Председателя Палаты 
представителей В.П.Андрейченко 

и Председателя Совета Республики 
М.В.Мясниковича с Председателем 

Национальной ассамблеи  
Республики Эквадор  

Габриэлой Алехандрой  
Риваденейрой Бурбано.  

Минск. 2016 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў 
У.П.Андрэйчанкі з Надзвычайным  

і Паўнамоцным Паслом Федэратыўнай 
Рэспублікі Германія ў Рэспубліцы Беларусь 

Петэрам Дэтмарам. Мінск. 2016 г.

Встреча Председателя Палаты 
представителей В.П.Андрейченко  

с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Федеративной Республики Германия  

в Республике Беларусь  
Петером Деттмаром. Минск. 2016 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Сустрэча старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах М.Л.Самасейкі 
з дэпутатам Парламента Рэспублікі Малдова, старшынёй парламенцкай групы дружбы з Рэспублікай 

Беларусь Д.Г.Дзякавым. Мінск. 2014 г.

Встреча председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам  
Н.Л.Самосейко с депутатом Парламента Республики Молдова, председателем  

парламентской группы дружбы с Республикой Беларусь Д.Г.Дьяковым. Минск. 2014 г.

Падпісанне Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Палатай прадстаўнікоў і Нацыянальнай асамблеяй Парламента Каралеўства Камбоджа  
ў рамках афіцыйнага візіту дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у Каралеўства Камбоджа. Пнампень. 2013 г.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Палатой представителей и Национальной ассамблеей Парламента  
Королевства Камбоджа в рамках официального визита делегации Национального собрания Республики Беларусь  
в Королевство Камбоджа. Пномпень. 2013 г.

Сустрэча намеснікаў старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай 
катастрофы Н.А.Клімовіч і Т.П.Кананчук з дэлегацыяй акругі Кам (Германія), якую ўзначальвае кіраўнік выканаўчай і прадстаўнічай улады 
акругі Франц Лефлер. Мінск. 2014 г.

Встреча заместителей председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и 
чернобыльской катастрофы Н.А.Климович и Т.П.Конончук с делегацией округа Кам (Германия), которую возглавляет глава исполнительной 
и представительной власти округа Франц Леффлер. Минск. 2014 г.

Сустрэча дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з прадстаўнікамі праграм, агенцтваў і арганізацый сістэмы Арганізацыі Аб’яднаных Нацый  
у Рэспубліцы Беларусь. Мінск. 2013 г.

Встреча депутатов Палаты представителей с представителями программ, агентств и организаций системы Организации Объединенных 
Наций в Республике Беларусь. Минск. 2013 г.
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Падпісанне Пагаднення аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве паміж Нацыянальным сходам Рэспублікі 
Беларусь і Нацыянальным заканадаўчым сходам Каралеўства Тайланд. Бангкок. 2016 г.

Подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Национальным собранием 
Республики Беларусь и Национальным законодательным собранием Королевства Таиланд. Бангкок. 2016 г.

Сёмае пасяджэнне Міжпарламенцкай камісіі па супрацоўніцтве Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
і Нацыянальнага Сходу Арменіі. Мінск. 2013 г.

Седьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь  
и Национального Собрания Армении. Минск. 2013 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Сустрэча дэпутатаў – членаў Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай 
палітыцы В.С.Мілашэўскага, А.У.Шамаль і Д.Я.Шаўцова з прадстаўнікамі Славацкай урачэбнай палаты і грамадскага аб’яднання 
«Беларуская асацыяцыя ўрачоў». Мінск. 2014 г.

Встреча депутатов – членов Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной  
и молодежной политике В.С.Милошевского, Е.В.Шамаль и Д.Е.Шевцова с представителями Словацкой врачебной палаты  
и общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей». Минск. 2014 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі са старшынёй Камітэта па міжнародных справах Усекітайскага  
сходу народных прадстаўнікоў Кітайскай Народнай Рэспублікі Фу Ін. Мінск. 2014 г.

Встреча Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко с председателем Комитета по международным делам  
Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Фу Ин. Минск. 2014 г.

190



ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Пасяджэнне Каардынацыйнай нарады старшыняў камітэтаў (камісій) па абароне і бяспецы парламентаў дзяржаў –  
членаў Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы пры Савеце Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі Дагавора  

аб калектыўнай бяспецы. Мінск. 2013 г.

Заседание Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов 
государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности при Совете Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности. Минск. 2013 г.
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Сустрэча Намесніка Старшыні Палаты прадстаўнікоў В.А.Гумінскага з намеснікам Спікера Нацыянальнай асамблеі  
Рэспублікі Судан Ісой Бушры. Мінск. 2014 г.

Встреча Заместителя Председателя Палаты представителей В.А.Гуминского с заместителем Спикера  
Национальной ассамблеи Республики Судан Иссой Бушри. Минск. 2014 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Сустрэча членаў Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах  
і сродках масавай інфармацыі з дэлегацыяй Меджліса Туркменістана. Мінск. 2014 г.

Встреча членов Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям  
и средствам массовой информации с делегацией Меджлиса Туркменистана. Минск. 2014 г.

Сустрэча Намесніка Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Гумінскага з парламенцкай 

дэлегацыяй Малайзіі на чале з намеснікам Спікера 
Палаты прадстаўнікоў Парламента Малайзіі 

Рональдам Кіяндзі. Мінск. 2014 г.

Встреча Заместителя Председателя Палаты 
представителей В.А.Гуминского с парламентской 

делегацией Малайзии во главе с заместителем 
Спикера Палаты представителей Парламента 
Малайзии Рональдом Кианди. Минск. 2014 г.
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Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў – кіраўнік дэлегацыі Парламента 
Беларусі ў ПА АБСЕ В.А.Гумінскі і намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай  
і маладзёжнай палітыцы В.С.Мілашэўскі ўдзельнічаюць у восеньскім пасяджэнні 
Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве  
ў Еўропе. Швейцарская Канфедэрацыя, г. Жэнева. 2014 г.

Заместитель Председателя Палаты представителей – руководитель делегации 
Парламента Беларуси в ПА ОБСЕ В.А.Гуминский и заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной политике В.С.Милошевский участвуют  
в осеннем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности  
и сотрудничеству в Европе. Швейцарская Конфедерация, г. Женева. 2014 г.
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Падпісанне Мемарандума аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве паміж Палатай прадстаўнікоў і Саветам народных прадстаўнікоў Рэспублікі 
Інданезія ў час сустрэчы Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі са Спікерам Савета народных прадстаўнікоў  
Рэспублікі Інданезія Марзукі Алі. Мінск. 2013 г.

Подписание Меморандума о межпарламентском сотрудничестве между Палатой представителей и Советом народных представителей 
Республики Индонезия во время встречи Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко со Спикером Совета народных 
представителей Республики Индонезия Марзуки Али. Минск. 2013 г.

Удзел старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі 
А.М.Наумовіча ў якасці каардынатара групы назіральнікаў ад Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў у назіранні за выбарамі дэпутатаў Вышэйшага сходу Таджыкістана. Рэспубліка Таджыкістан, г. Душанбэ. 2015 г.

Участие председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам 
массовой информации А.Н.Наумовича в качестве координатора группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств в наблюдении за выборами депутатов Высшего собрания Таджикистана.  
Республика Таджикистан, г. Душанбе. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Удзел Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі і Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча  
ў адкрыцці акцыі Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў  

«Эстафета памяці», прысвечанай 70-годдзю Перамогі  
ў Вялікай Айчыннай вайне. Мінск. 2015 г.

Участие Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко и Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича  
в открытии акции Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств 

«Эстафета памяти», посвященной 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Минск. 2015 г.
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Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанкі з Прэзідэнтам Дэмакратычнай Сацыялістычнай Рэспублікі  
Шры-Ланка Махіндам Раджапаксам у час візіту беларускай парламенцкай дэлегацыі ў Шры-Ланку. Каломба. 2014 г.

Встреча Председателя Палаты представителей В.П.Андрейченко с Президентом Демократической Социалистической  
Республики Шри-Ланка Махиндой Раджапаксой во время визита белорусской парламентской делегации в Шри-Ланку.  
Коломбо. 2014 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У.Мясніковіча з Надзвычайным  

і Паўнамоцным Паслом Федэратыўнай 
Рэспублікі Бразілія ў Рэспубліцы Беларусь 

Паула Антоніа Перэйра Пінта. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики 
М.В.Мясниковича с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Федеративной 
Республики Бразилия  

в Республике Беларусь  
Пауло Антонио Перейра Пинто.  

Минск. 2015 г.

Наведванне міжнароднай 
спецыялізаванай выставы  
«БЕЛАГРА-2014» Старшынёй  
Савета Рэспублікі  
А.М.Рубінавым і Старшынёй Савета 
Федэрацыі Федэральнага Сходу 
Расійскай Федэрацыі В.І.Матвіенка  
ў рамках першага Форуму рэгіёнаў 
Беларусі і Расіі. 2014 г.

Посещение международной 
специализированной выставки 
«БЕЛАГРО-2014» Председателем 
Совета Республики А.Н.Рубиновым  
и Председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И.Матвиенко в рамках 
первого Форума регионов  
Беларуси и России. 2014 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
А.М.Рубінава са Старшынёй Вялікага 

нацыянальнага сходу Турэцкай Рэспублікі 
Джамілем Чычэкам у рамках афіцыйнага 

візіту парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі 
Беларусь у Турэцкую Рэспубліку. 2014 г.

Встреча Председателя Совета Республики 
А.Н.Рубинова с Председателем Великого 

национального собрания Турецкой 
Республики Джемилем Чичеком в рамках 

официального визита парламентской 
делегации Республики Беларусь в Турецкую 

Республику. 2014 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча з Дзяржаўным сакратаром Дзяржавы Ватыкан  
кардыналам П’етра Паралінам. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича с Государственным секретарем Государства Ватикан  
кардиналом Пьетро Паролином. Минск. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Выступленне старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы У.Л.Сянько на пленарным 
пасяджэнні 132-й Асамблеі Міжпарламенцкага саюза ў ходзе агульных дэбатаў на тэму «Мэты ўстойлівага развіцця: ад слоў да дзеяння». 
Сацыялістычная Рэспубліка В’етнам, г. Ханой. 2015 г.

Выступление председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности В.Л.Сенько 
на пленарном заседании 132-й Ассамблеи Межпарламентского союза в ходе общих дебатов на тему «Цели устойчивого развития:  
от слов к действию». Социалистическая Республика Вьетнам, г. Ханой. 2015 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У.Мясніковіча са Старшынёй Савета 

Федэрацыі Федэральнага Сходу Расійскай 
Федэрацыі В.І.Матвіенка ў рамках 

афіцыйнага візіту парламенцкай дэлегацыі 
Рэспублікі Беларусь у Маскву. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики 
М.В.Мясниковича с Председателем  

Совета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации 

В.И.Матвиенко в рамках официального 
визита парламентской делегации 

Республики Беларусь в Москву. 2015 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У.Мясніковіча са Старшынёй Дзяржаўнай 

Думы Федэральнага Сходу Расійскай 
Федэрацыі С.Я.Нарышкіным у рамках 

афіцыйнага візіту парламенцкай дэлегацыі 
Рэспублікі Беларусь у Маскву. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики 
М.В.Мясниковича с Председателем 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкиным в рамках официального 
визита парламентской делегации 

Республики Беларусь в Москву. 2015 г.

Удзел парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь у пасяджэнні Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў –  
удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Расійская Федэрацыя, г. Санкт-Пецярбург. 2015 г.

Участие парламентской делегации Республики Беларусь в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – 
 участников Содружества Независимых Государств. Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 2015 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча з Міністрам замежных спраў Рэспублікі Ірак  
Ібрагімам аль-Джафары. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича с Министром иностранных дел Республики Ирак 
Ибрагимом аль-Джафари. 2015 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча са Старшынёй Мажыліса Рэспублікі Казахстан К.К.Жакыпавым  
у рамках удзелу парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь у мерапрыемствах Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў –  
удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў і Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.  
Расійская Федэрацыя, г. Санкт-Пецярбург. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича с Председателем Мажилиса Республики Казахстан  
К.К.Жакыповым в рамках участия парламентской делегации Республики Беларусь в мероприятиях Межпарламентской  
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств и Парламентской Ассамблеи Организации  
Договора о коллективной безопасности. Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 2015 г.

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



200 201

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча з парламенцкай дэлегацыяй Султаната Аман  
пад кіраўніцтвам старшыні групы дружбы з Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
Дзяржаўнага савета Султаната Аман доктарам Ахмадам бен Алі бен Мухамадам аль-Машыхі. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича с парламентской делегацией Султаната Оман под руководством  
председателя группы дружбы с Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь Государственного совета  
Султаната Оман доктором Ахмадом бен Али бен Мухаммадом аль-Машихи. Минск. 2015 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі  
М.У.Мясніковіча з Надзвычайным і Паўнамоцным 

Паслом Рэспублікі Індыя ў Рэспубліцы Беларусь  
Маноджам Кумарам Бхарці. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики  
М.В.Мясниковича с Чрезвычайным  

и Полномочным Послом Республики Индия  
в Республике Беларусь  

Маноджем Кумаром Бхарти. Минск. 2015 г.

Сустрэча ў Савеце Рэспублікі  
з парламенцкай дэлегацыяй Рэспублікі 

Саюз М’янма на чале са Старшынёй 
Палаты нацыянальнасцей Саюзнага 

сходу Рэспублікі Саюз М’янма Хін Аунг 
М’інтам у рамках яе афіцыйнага візіту  

ў Рэспубліку Беларусь. Мінск. 2015 г.

Встреча в Совете Республики  
с парламентской делегацией 
Республики Союз Мьянма во 

главе с Председателем Палаты 
национальностей Союзного собрания 

Республики Союз Мьянма Хин Аунг 
Мьинтом в рамках ее официального 

визита в Республику Беларусь.  
Минск. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Цырымонія падпісання Мемарандума аб супрацоўніцтве паміж Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
і Саветам рэгіянальных прадстаўнікоў Рэспублікі Інданезія ў рамках афіцыйнага візіту ў Рэспубліку Беларусь парламенцкай  
дэлегацыі Рэспублікі Інданезія пад кіраўніцтвам Спікера Савета рэгіянальных прадстаўнікоў Народнай кансультатыўнай асамблеі 
Рэспублікі Інданезія Ірмана Гусмана. Мінск. 2015 г.

Церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь  
и Советом региональных представителей Республики Индонезия в рамках официального визита в Республику Беларусь парламентской 
делегации Республики Индонезия во главе со Спикером Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи 
Республики Индонезия Ирманом Гусманом. Минск. 2015 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча з дэлегацыяй фонду «Духоўная дыпламатыя» і членам Палаты прадстаўнікоў 
Кангрэса ЗША Стэванам Пірсам. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича с делегацией фонда «Духовная дипломатия» и членом Палаты 
представителей Конгресса США Стеваном Пирсом. Минск. 2015 г.
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча з парламенцкай дэлегацыяй Рэспублікі Арменія. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича с парламентской делегацией Республики Армения. Минск. 2015 г.

Афіцыйны візіт у Рэспубліку Беларусь парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Сербія на чале са Старшынёй Народнай скупшчыны  
Рэспублікі Сербія Маяй Гойкавіч. 2015 г.

Официальный визит в Республику Беларусь парламентской делегации Республики Сербия во главе с Председателем Народной скупщины 
Республики Сербия Майей Гойкович. 2015 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі А.М.Рубінава з в’етнамскай дэлегацыяй на чале з Генеральным сакратаром  
Камуністычнай партыі В’етнама Нгуен Фу Чонгам. Мінск. 2014 г.

Встреча Председателя Совета Республики А.Н.Рубинова с вьетнамской делегацией во главе с Генеральным секретарем  
Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Минск. 2014 г.

Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі 
М.У.Мясніковіча з дэлегацыяй  
кітайскіх дзеячаў культуры  
на чале з Яо Чжыхуа. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики 
М.В.Мясниковича с делегацией китайских  
деятелей культуры во главе с Яо Чжихуа.  
Минск. 2015 г.

Удзел каманды Нацыянальнага сходу  
ў IV Міжнародных парламенцкіх гульнях.  

Расійская Федэрацыя, г. Масква. 2013 г. 

Участие команды Национального собрания  
в IV Международных парламентских играх.  

Российская Федерация, г. Москва. 2013 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА
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Сустрэча Старшыні Савета Рэспублікі М.У.Мясніковіча з дакладчыкам па Беларусі Камісіі Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы  
па палітычных пытаннях і дэмакратыі Андрэа Рыгоні. Мінск. 2015 г.

Встреча Председателя Совета Республики М.В.Мясниковича с докладчиком по Беларуси Комиссии Парламентской ассамблеи  
Совета Европы по политическим вопросам и демократии Андреа Ригони. Минск. 2015 г.

Першы Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Мінск. 2014 г.

Первый Форум регионов Беларуси и России. Минск. 2014 г.
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Другі Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. 2015 г.

Второй Форум регионов Беларуси и России. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА
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Грунтуючыся	 на	 канцэптуальных	 палажэннях	 Кан-
стытуцыі	 Рэспублікі	 Беларусь	 аб	 падзеле	 заканадаўчай,	
выканаўчай	 і	 судовай	 галін	 улады,	 Парламент	 у	 рамках	
сваёй	кампетэнцыі	актыўна	выкарыстоўвае	ўвесь	спектр	
прадугледжаных	 заканадаўствам	 форм	 і	 сродкаў	 парла-
менцкага	кантролю.

Найбольш	 значныя	 з	 іх	 –	 дача	 згоды	 Прэзідэнту	
на	 назначэнне	 Прэм’ер-міністра	 і	 адабрэнне	 Палатай	
прадстаўнікоў	 праграмы	 дзейнасці	 Урада.	 Прыняцце		
названых	 рашэнняў	 з’яўляецца	 вызначальным	 для	 вы-
працоўкі	прыярытэтных	напрамкаў	эканамічнага	развіцця	
краіны,	правядзення	выверанай	сацыяльнай	палітыкі.

Не	 менш	 важнае	 значэнне	 мае	 і	 ажыццяўленне	 Па-
латай	прадстаўнікоў	паўнамоцтваў	па	 прыняцці	 законаў	
аб	 рэспубліканскім	 бюджэце	 на	 чарговы	 фінансавы	 год	
і	 справаздач	 аб	 яго	 выкананні.	 Варта	 адзначыць,	 што	
дэпутацкі	корпус	актыўна	працуе	над	пакетам	бюджэтных	
дакументаў	яшчэ	да	 іх	унясення	ў	Палату	прадстаўнікоў,	
ініцыіруючы	 і	 адстойваючы	 ва	 Урадзе	 свае	 прапановы	 і	
заўвагі.

У	мэтах	ажыццяўлення	кантрольных	паўнамоцтваў	па	
ўзгадненні	з	Кіраўніком	дзяржавы	Палата	прадстаўнікоў	
мае	 права	 таксама	 заслухоўваць	 інфармацыю	 Прэм’ер-
міністра	 аб	 ходзе	 выканання	 адобранай	 Палатай	
прадстаўнікоў	 праграмы	 дзейнасці	 Урада,	 Генеральна-
га	 пракурора	 –	 аб	 стане	 законнасці	 ў	 краіне,	 Старшыні	
Праўлення	 Нацыянальнага	 банка	 –	 аб	 ходзе	 выканання	
асноўных	напрамкаў	грашова-крэдытнай	палітыкі	на	бя-
гучы	год.

Аператыўны	 кантроль	 за	 дзейнасцю	 Урада	 ажыц-
цяўляецца	 пры	 дапамозе	 правядзення	 сумесных	 пася-
джэнняў	 палат	 Парламента	 для	 пытанняў	 дэпутатаў		
Палаты	прадстаўнікоў	 і	 членаў	Савета	Рэспублікі	 і	 адка-	
заў	 Урада.	 Як	 правіла,	 штомесяц	 у	 перыяд	 правядзення	
сесій	 адно	 з	 сумесных	 пасяджэнняў	 палат	 Нацыяналь-
нага	 сходу	 прысвячаецца	 тэматычным	 дакладам	 членаў	
Урада	па	напрамках,	якія	імі	курыруюцца.	Парламентарыі	
маюць	 магчымасць	 атрымаць	 ад	 кіраўнікоў	 профільных	
міністэрстваў	 вычарпальную	 інфармацыю	 па	 самым	
шырокім	коле	пытанняў,	 якія	 тычацца	рэалізацыі	 знеш-
няй	і	ўнутранай	палітыкі	дзяржавы.

Пытанні	 дэпутатаў	 Палаты	 прадстаўнікоў	 і	 членаў	
Савета	 Рэспублікі	 фарміруюцца	 па	 выніках	 правядзення	
маніторынгу	 правапрымяняльнай	 практыкі,	 рэалізацыі	
праграмы	 міжнароднага	 супрацоўніцтва,	 працы	 ў	 вы-
барчых	 акругах,	 аналізу	 праблем,	 якія	 ўзнімаюцца	 ў	
зваротах	 грамадзян	 і	 юрыдычных	 асоб.	 Асаблівую	
ўвагу	 парламентарыі	 надаюць	 ходу	 выканання	 планаў	
сацыяльна-эканамічнага	 развіцця	 краіны	 і	 дзяржаўных	

Основываясь	 на	 концептуальных	 положениях	 Кон-
ституции	 Республики	 Беларусь	 о	 разделении	 законода-
тельной,	исполнительной	и	судебной	ветвей	власти,	Пар-
ламент	в	рамках	своей	компетенции	активно	использует	
весь	спектр	предусмотренных	законодательством	форм	и	
средств	парламентского	контроля.

Наиболее	значимые	из	них	–	дача	согласия	Президен-
ту	на	назначение	Премьер-министра	и	одобрение	Палатой	
представителей	программы	деятельности	Правительства.	
Принятие	 указанных	 решений	 является	 определяющим	
для	 выработки	 приоритетных	 направлений	 экономиче-
ского	развития	страны,	проведения	выверенной	социаль-
ной	политики.

Не	 менее	 важное	 значение	 имеет	 и	 осуществление	
Палатой	 представителей	 полномочий	 по	 принятию	 за-
конов	о	республиканском	бюджете	на	очередной	финан-
совый	год	и	отчетов	о	его	исполнении.	Следует	отметить,	
что	 депутатский	 корпус	 активно	 работает	 над	 пакетом	
бюджетных	 документов	 еще	 до	 их	 внесения	 в	 Палату	
представителей,	инициируя	и	отстаивая	в	Правительстве	
свои	предложения	и	замечания.	

В	 целях	 осуществления	 контрольных	 полномочий	
по	согласованию	с	Главой	государства	Палата	представи-
телей	вправе	также	заслушивать	информацию	Премьер-
министра	о	ходе	выполнения	одобренной	Палатой	пред-
ставителей	 программы	 деятельности	 Правительства,	
Генерального	 прокурора	 –	 о	 состоянии	 законности	 в	
стране,	Председателя	Правления	Национального	банка	–		
о	 ходе	 выполнения	 основных	 направлений	 денежно-
кредитной	политики	на	текущий	год.

Оперативный	 контроль	 за	 деятельностью	 Прави-
тельства	 осуществляется	 посредством	 проведения	 со-
вместных	 заседаний	 палат	 Парламента	 для	 вопросов	
депутатов	Палаты	представителей	и	членов	Совета	Респу-
блики	и	ответов	Правительства.	Как	правило,	ежемесячно	
в	период	проведения	сессий	одно	из	совместных	заседа-
ний	палат	Национального	собрания	посвящается	темати-
ческим	докладам	членов	Правительства	по	курируемым	
ими	направлениям.	Парламентарии	имеют	возможность	
получить	от	руководителей	профильных	министерств	ис-
черпывающую	 информацию	 по	 самому	широкому	 кругу	
вопросов,	касающихся	реализации	внешней	и	внутренней	
политики	государства.	

Вопросы	депутатов	Палаты	представителей	и	членов	
Совета	 Республики	формируются	 по	 итогам	проведения	
мониторинга	 правоприменительной	 практики,	 реализа-
ции	программы	международного	сотрудничества,	работы	
в	избирательных	округах,	анализа	проблем,	поднимаемых	
в	 обращениях	 граждан	и	юридических	 лиц.	Особое	 вни-

праграм,	бягучаму	становішчу	спраў	у	канкрэтных	галінах	
эканомікі	і	сацыяльнай	сферы.

Найбольш	 часта	 выкарыстоўваецца	 і	 дае	 магчы-
масць	 вырашаць	 канкрэтныя	 сацыяльна	 значныя	 пра-
блемы	выбаршчыкаў	такая	форма	кантролю,	як	звароты	
дэпутатаў	 да	 службовых	 асоб	 дзяржаўных	 органаў,	 ін-	
шых	 арганізацый	 аб	 прадстаўленні	 інфармацыі	 і	 тлума-
чэнняў	па	пытаннях,	якія	адносяцца	да	іх	кампетэнцыі.

Парламентарыі	таксама	маюць	права	звярнуцца	з	за-
пытам	да	Прэм’ер-міністра,	 іншых	членаў	Урада,	кіраўні-
коў	дзяржаўных	органаў,	што	ўтвараюцца	або	выбiраюцца	
Нацыянальным	сходам.

Акрамя	таго,	палаты	Парламента	надзелены	правам	
звароту	ў	Канстытуцыйны	Суд	для	ажыццяўлення	кантро-
лю	за	канстытуцыйнасцю	нарматыўных	прававых	актаў.

У	 цэлым	 рэалізацыя	 парламентарыямі	 сваіх	 кан-
трольных	 паўнамоцтваў	 спрыяе	 канструктыўнаму	 і	
эфектыўнаму	 супрацоўніцтву	 Парламента	 з	 выканаўчай	
уладай,	 стварэнню	 ўмоў	 для	 суладнай	 сумеснай	 працы	
ўсіх	 дзяржаўных	 органаў	 па	 ажыццяўленні	 выпраца-
ванага	 Кіраўніком	 дзяржавы	 і	 падтрыманага	 народам	
палітычнага	курсу	краіны.

мание	парламентарии	уделяют	ходу	выполнения	планов	
социально-экономического	 развития	 страны	 и	 государ-
ственных	программ,	текущему	положению	дел	в	конкрет-
ных	отраслях	экономики	и	социальной	сфере.

Наиболее	 часто	 используемая	 форма	 контроля,	 по-
зволяющая	решать	конкретные	социально	значимые	про-
блемы	избирателей,	–	обращения	депутатов	к	должност-
ным	лицам	государственных	органов,	иных	организаций	
о	 представлении	 информации	 и	 разъяснений	 по	 вопро-
сам,	относящимся	к	их	компетенции.

Парламентарии	также	имеют	право	обратиться	с	за-
просом	к	Премьер-министру,	 другим	членам	Правитель-
ства,	 руководителям	 государственных	 органов,	 образуе-
мых	или	избираемых	Национальным	собранием.	

Кроме	 того,	 палаты	 Парламента	 наделены	 правом	
обращения	 в	 Конституционный	 Суд	 для	 осуществления	
контроля	 за	 конституционностью	 нормативных	 право-
вых	актов.	

В	 целом	 реализация	 парламентариями	 своих	 кон-
трольных	 полномочий	 способствует	 конструктивному	 и	
эффективному	 сотрудничеству	 Парламента	 с	 исполни-
тельной	 властью,	 созданию	 условий	 для	 слаженной	 со-
вместной	 работы	 всех	 государственных	 органов	 по	 пре-
творению	 в	жизнь	 выработанного	 Главой	 государства	 и	
поддержанного	народом	политического	курса	страны.

АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ КАНТРОЛЬНЫХ 
ПАЎНАМОЦТвАЎ

ОСУЩЕСТвЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ
 ПОЛНОМОЧИЙ

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

На сумесным пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2012 г.

На совместном заседании палат Национального собрания Республики Беларусь. 2012 г.
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В.І.Жураўская, Л.П.Кубракова на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

В.И.Журавская, Л.П.Кубракова на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2014 г.

В.С.Паліціка, А.М.Сцяцко на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

О.С.Политико, А.Н.Стецко на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2013 г.

З.А.Валявач, А.А.Валчанкоў на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

З.А.Валевач, А.А.Волченков на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2014 г.

В.У.Шчэцька, Д.І.Харытончык на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

В.В.Щетько, Д.И.Харитончик на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2014 г.

Н.В.Гуйвік, А.І.Астапюк у час даклада А.У.Кабякова  
аб Праграме дзейнасці Урада Рэспублікі Беларусь на 2015 год. 
Авальная зала Дома Урада. 2015 г.

Н.В.Гуйвик, Е.И.Остапюк во время доклада А.В.Кобякова  
о Программе деятельности Правительства Республики Беларусь 
на 2015 год. Овальный зал Дома Правительства. 2015 г.

Г.У.Пальчык, А.М.Рубінаў на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

Г.В.Пальчик, А.Н.Рубинов на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2014 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнка ў перапынку пасяджэння шостай нечарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў  
па пытанні аб дачы згоды Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь на назначэнне А.У.Кабякова  
Прэм’ер-міністрам Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в перерыве заседания шестой внеочередной сессии Палаты представителей  
по вопросу о даче согласия Президенту Республики Беларусь на назначение А.В.Кобякова  
Премьер-министром Республики Беларусь. 2015 г.

Выступленне Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь П.П.Пракаповіча з дакладам на тэму  
«Аб актуальных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны» на сумесным пасяджэнні палат  

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

Выступление Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь П.П.Прокоповича с докладом на тему  
«Об актуальных вопросах социально-экономического развития страны» на совместном заседании палат  

Национального собрания Республики Беларусь. 2014 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

М.А.Калтуноў,  
А.В.Агееў,  
М.М.Волкаў, 
Л.В.Старасціна  
на сумесным 
пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 
2013 г.

Н.А.Колтунов,  
А.В.Агеев,  
М.М.Волков, 
Л.В.Старостина  
на совместном 
заседании палат 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь. 2013 г.

У.С.Цыдзік задае пытанне на сустрэчы 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь з Прэм’ер-міністрам Рэспублікі 
Беларусь М.У.Мясніковічам, кіраўніцтвам 
міністэрстваў эканомікі і фінансаў, прадстаўнікамі 
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

В.С.Цыдик задает вопрос на встрече депутатов 
Палаты представителей и членов Совета 
Республики Национального собрания  
Республики Беларусь с Премьер-министром 
Республики Беларусь М.В.Мясниковичем, 
руководством министерств экономики  
и финансов, представителями Национального 
банка Республики Беларусь. 2013 г.

М.Г.Жылінскі, Д.Я.Шаўцоў на сумесным 
пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

М.Г.Жилинский, Д.Е.Шевцов на совместном 
заседании палат Национального собрания 
Республики Беларусь. 2014 г.

У час сустрэчы дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
з Прэм’ер-міністрам Рэспублікі Беларусь М.У.Мясніковічам, кіраўніцтвам міністэрстваў эканомікі і фінансаў,  
прадстаўнікамі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

Во время встречи депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь  
с Премьер-министром Республики Беларусь М.В.Мясниковичем, руководством министерств экономики и финансов,  
представителями Национального банка Республики Беларусь. 2013 г.

М.М.Іванчанка, М.У.Мясніковіч у фае Авальнай залы ў перапынку сумеснага 
пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

Н.М.Иванченко, М.В.Мясникович в фойе Овального зала в перерыве совместного 
заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2015 г.

А.У.Няхайчык задае 
пытанне члену Урада на 

сумесным пасяджэнні 
палат Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

О.В.Нехайчик задает вопрос 
члену Правительства на 
совместном заседании 

палат Национального 
собрания Республики 

Беларусь. 2013 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Старшыня Савета Рэспублікі А.М.Рубінаў і Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанка ўручаюць  
Ганаровую грамату Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь касманаўту-выпрабавальніку А.В.Навіцкаму. 2013 г.

Председатель Совета Республики А.Н.Рубинов и Председатель Палаты представителей В.П.Андрейченко вручают  
Почетную грамоту Национального собрания Республики Беларусь космонавту-испытателю О.В.Новицкому. 2013 г.

Т.П.Кананчук задае  
пытанне члену Урада  
на сумесным пасяджэнні 
палат Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

Т.П.Конончук задает вопрос 
члену Правительства  
на совместном заседании 
палат Национального 
собрания Республики 
Беларусь. 2013 г.

А.С.Вашкоў, У.А.Шчэпаў, 
Н.Г.Кучынская, А.П.Бераснева 
на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь. 2013 г.

А.С.Вашков, В.А.Щепов, 
Н.Г.Кучинская, Е.П.Береснева 
на совместном заседании 
палат Национального собрания 
Республики Беларусь. 2013 г.

П.М.Шостак задае пытанне члену 
Урада на сумесным пасяджэнні 
палат Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

П.Н.Шостак задает вопрос члену 
Правительства на совместном 
заседании палат Национального 
собрания Республики Беларусь. 
2013 г.

У час сумеснага пасяджэння палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2012 г.

Во время совместного заседания палат Национального собрания Республики Беларусь. 2012 г.



ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

215

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

С.Ф.Кулеш, В.У.Русак на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

С.Ф.Кулеш, В.В.Русак на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2015 г.

І.А.Мурашка, Г.В.Лявіцкая на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

И.А.Мурашко, А.В.Левицкая на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2015 г.

Ю.Д.Мароз, А.В.Ліс, Л.У.Грынеўская на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

Ю.Д.Мороз, А.В.Лис, Л.В.Гриневская на совместном заседании 
палат Национального собрания Республики Беларусь. 2014 г.

А.П.Бераснева задае пытанне на сустрэчы дэпутатаў Палаты 
прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь з Прэм’ер-міністрам Рэспублікі Беларусь 
М.У.Мясніковічам, кіраўніцтвам міністэрстваў эканомікі і фінансаў, 
прадстаўнікамі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

Е.П.Береснева задает вопрос на встрече депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь с Премьер-министром Республики 
Беларусь М.В.Мясниковичем, руководством министерств 
экономики и финансов, представителями Национального банка 
Республики Беларусь. 2013 г.

Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь Н.І.Качанава і іншыя члены Урада Рэспублікі Беларусь на сумесным 
пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Н.И.Кочанова и другие члены Правительства Республики Беларусь 
на совместном заседании  палат Национального собрания Республики Беларусь. 2015 г.

214

Старшыня Палаты прадстаўнікоў 
У.П.Андрэйчанка віншуе А.У.Кабякова  
з назначэннем на пасаду  
Прэм’ер-міністра Рэспублікі 
Беларусь. 2015 г.

Председатель Палаты 
представителей В.П.Андрейченко 
поздравляет А.В.Кобякова  
с назначением на должность 
Премьер-министра Республики 
Беларусь. 2015 г.

М.У.Казаравец, У.Л.Сянько, І.І.Бузоўскі, А.І.Мароз,  
Д.У.Чарнякоў, С.М.Бяспалы, М.М.Канявалаў, Ю.М.Аляксей  
на сумесным пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь. 2014 г.

Н.В.Казаровец, В.Л.Сенько, И.И.Бузовский, А.И.Мороз,  
Д.В.Черняков, С.М.Беспалый, Н.Н.Коневалов, Ю.М.Алексей  
на совместном заседании палат Национального собрания 
Республики Беларусь. 2014 г.

В.І.Валюшыцкі, У.А.Базанаў на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2013 г.

В.И.Валюшицкий, В.А.Базанов на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2013 г.
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Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь М.І.Русы перад выступленнем з дакладам на тэму «Аб перспектывах, рэзервах і інавацыях 
у аграпрамысловым сектары эканомікі краіны» на сумесным пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь М.И.Русый перед выступлением с докладом на тему  
«О перспективах, резервах и инновациях в агропромышленном секторе экономики страны»  
на совместном заседании палат Национального собрания Республикик Беларусь. 2015 г. А.Ю.Дарагакупец, 

І.М.Кралевіч,  
Ю.Д.Мароз,  
Т.В.Нічышына  
на сумесным пасяджэнні 
палат Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі 
Беларусь. 2014 г.

А.Ю.Дорогокупец, 
И.Н.Кралевич,  
Ю.Д.Мороз,  
Т.В.Ничишина  
на совместном 
заседании палат 
Национального собрания 
Республики Беларусь. 
2014 г.

Выступленне Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь А.М.Калініна з дакладам на тэму «Аб выніках і напрамках развіцця 
будаўнічага комплексу, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а таксама паслуг у сферах транспарту і сувязі» на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

Выступление Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь А.Н.Калинина с докладом на тему «О результатах и направлениях 
развития строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а также услуг в сферах транспорта и связи» на совместном 
заседании палат Национального собрания Республики Беларусь. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Л.П.Мажэйка, А.У.Няхайчык на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

Л.П.Можейко, О.В.Нехайчик на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2015 г.

У.В.Краўцоў, Э.А.Сенькевіч на сумесным пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2015 г.

В.В.Кравцов, Э.А.Сенькевич на совместном заседании палат 
Национального собрания Республики Беларусь. 2015 г.

С.Б.Шапіра, 
М.В.Радаман, 

Л.Ф.Мароз, 
С.М.Герасімовіч, 

С.Р.Сарока, С.Р.Навіцкі, 
У.П.Паўлюкевіч, 

Я.П.Карашкоў  
на сумесным 

пасяджэнні палат 
Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь. 
2014 г.

С.Б.Шапиро, 
Н.В.Радоман, 

Л.Ф.Мороз, 
С.М.Герасимович, 

С.Г.Сороко, 
С.Г.Новицкий, 

В.П.Павлюкевич, 
Е.Ф.Корешков  

на совместном 
заседании палат 

Национального 
собрания Республики 

Беларусь. 2014 г.
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Т.І.Данілевіч, М.М.Іванчанка на парламенцкіх 
слуханнях на тэму «Дзяржаўна-прыватнае 

партнёрства: міжнародны вопыт і перспектывы для 
Рэспублікі Беларусь». 2014 г.

Т.И.Данилевич, Н.М.Иванченко на парламентских 
слушаниях на тему «Государственно-частное 

партнерство: международный опыт и перспективы 
для Республики Беларусь». 2014 г.

У.С.Цыдзік, Г.Б.Лазоўская на парламенцкіх слуханнях  
на тэму «Удасканаленне заканадаўчай базы  

нацыянальнай сістэмы адукацыі  
ў сучасных умовах». 2013 г.

В.С.Цыдик, Г.Б.Лазовская на парламентских слушаниях на тему 
«Совершенствование законодательной базы национальной 

системы образования в современных условиях». 2013 г.

Т.І.Паследняя, М.М.Канявалаў, У.П.Паўлюкевіч на парламенцкіх слуханнях  
на тэму «Дзяржаўна-прыватнае партнёрства: міжнародны вопыт  
і перспектывы для Рэспублікі Беларусь». 2014 г.

Т.И.Последняя, Н.Н.Коневалов, В.П.Павлюкевич на парламентских слушаниях  
на тему «Государственно-частное партнерство: международный опыт  
и перспективы для Республики Беларусь». 2014 г.

А.У.Цацоха, С.М.Бохан на парламенцкіх слуханнях 
на тэму «Дзяржаўна-прыватнае партнёрства: 
міжнародны вопыт і перспектывы для Рэспублікі 
Беларусь». 2014 г.

А.В.Цецохо, С.Н.Бохан на парламентских 
слушаниях на тему «Государственно-частное 
партнерство: международный опыт и перспективы 
для Республики Беларусь». 2014 г.

Э.А.Сенькевіч, А.І.Сягоднік, М.М.Волкаў, 
А.І.Разганаў на парламенцкіх слуханнях на 
тэму «Дзяржаўна-прыватнае партнёрства: 
міжнародны вопыт і перспектывы для 
Рэспублікі Беларусь». 2014 г.

Э.А.Сенькевич, А.И.Сегодник, М.Н.Волков, 
А.И.Розганов на парламентских слушаниях 
на тему «Государственно-частное 
партнерство: международный опыт  
и перспективы для Республики Беларусь». 
2014 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Парламенцкія	слуханні	з’яўляюцца	формай	дзейнасцi	
палат	Нацыянальнага	 сходу,	 якая	 забяспечвае	 адкрытае,	
галоснае	і	публічнае	абмеркаванне	найбольш	актуальных	
і	значных	пытанняў	жыцця	беларускай	дзяржавы.

Ініцыятарамі	 парламенцкіх	 слуханняў,	 як	 правіла,	
выступаюць	 пастаянныя	 камісіі	 Палаты	 прадстаўнікоў	
або	Савета	Рэспублікі.	Рашэнне	аб	правядзенні	слуханняў	
прымаецца	адпаведнай	палатай	Нацыянальнага	сходу.

У	 парламенцкіх	 слуханнях	 прымаюць	 удзел	 члены	
Урада	 Рэспублікі	 Беларусь,	 прадстаўнікі	 рэспубліканскіх	
органаў	 дзяржаўнага	 кіравання,	 мясцовых	 органаў	
улады	 і	 кіравання,	 грамадскіх	 аб’яднанняў,	 навуковай	
грамадскасці,	 міжнародныя	 і	 нацыянальныя	 экспер-
ты	 і	 спецыялісты.	 Ход	 і	 вынікі	 парламенцкіх	 слуханняў	
шырока	 асвятляюцца	 ў	 сродках	 масавай	 інфармацыі.	
Канструктыўны	 дыялог	 і	 абмен	 думкамі	 дазваляюць	
удзельнікам	усебакова	вывучыць	пытанні,	што	выносяцца	
на	слуханні,	а	таксама	прапанаваць	магчымыя	шляхі	іх	вы-
рашэння.	Як	правіла,	па	выніках	парламенцкіх	слуханняў	
выпрацоўваюцца	 рэкамендацыі,	 якія	 накіроўваюцца	
Ураду,	 іншым	 зацікаўленым	 органам.	 Выказаныя	 пры	
правядзенні	 слуханняў	 прапановы	 выкарыстоўваюцца	
таксама	ў	заканатворчай	дзейнасці.

За	ўвесь	перыяд	дзейнасці	палатамі	Парламента	пра-
ведзена	 35	 парламенцкіх	 слуханняў,	 два	 з	 іх	 –	 Палатай	
прадстаўнікоў	 Нацыянальнага	 сходу	 пятага	 склікання.	
Тэмамі	ўсебаковага	абмеркавання	і	аналізу	былі	развіццё	
прадпрымальніцтва,	 аграпрамысловага	 комплексу,	 вы-
рашэнне	энергетычных	праблем,	правядзенне	прываты-	
зацыі,	уступленне	Рэспублікі	Беларусь	у	СГА,	інавацыйнае	
развіццё	эканомікі,	дзяржаўна-прыватнае	партнёрства.

Вялікае	значэнне	надавалася	выпрацоўцы	і	рэалізацыі	
дзяржаўнай	 палітыкі	 па	 пераадоленні	 наступстваў	 ка-
тастрофы	 на	 Чарнобыльскай	 АЭС	 і	 адраджэнні	 пацяр-
пелых	раёнаў.	Гэтыя	пытанні	 сталі	ключавымі	на	васьмі	
парламенцкіх	слуханнях.

Сур’ёзная	 ўвага	 на	 слуханнях	 надавалася	 важным	
аспектам	 рэалізацыі	 сацыяльнай	 палітыкі,	 у	 тым	 ліку	
сацыяльнаму	 забеспячэнню	 грамадзян,	 дэмаграфічнай		
бяспецы,	 фарміраванню	 здаровага	 ладу	 жыцця,	 дзяр-
жаўнай	 палітыцы	 Рэспублікі	 Беларусь	 па	 процідзеянні	
распаўсюджванню	 ВІЧ/СНІДу,	 удасканаленню	 закана-
даўства	 ў	 сферах	культуры,	 адукацыі,	жыллёвага	крэды-
тавання	насельніцтва.

Неабходна	 адзначыць,	 што	 парламенцкія	 слуханні	
не	 толькі	 спрыяюць	 прыняццю	 эфектыўных,	 якасных	
законаў,	 але	 і	 з’яўляюцца	дзейснай	формай	маніторынгу	
іх	выканання.

Парламентские	 слушания	 являются	 формой	 деятель-
ности	палат	Национального	собрания,	обеспечивающей	от-
крытое,	гласное	и	публичное	обсуждение	актуальных	и	зна-
чимых	вопросов	жизни	белорусского	государства.

Инициаторами	парламентских	слушаний,	как	правило,	
выступают	 постоянные	 комиссии	 Палаты	 представителей	
или	 Совета	 Республики.	 Решение	 о	 проведении	 слушаний	
принимается	соответствующей	палатой	Национального	со-
брания.	

В	 парламентских	 слушаниях	 участвуют	 члены	Прави-
тельства	 Республики	 Беларусь,	 представители	 республи-
канских	 органов	 государственного	 управления,	 местных	
органов	власти	и	управления,	общественных	объединений,	
научной	общественности,	международные	и	национальные	
эксперты	и	специалисты.	Ход	и	результаты	парламентских	
слушаний	 широко	 освещаются	 в	 средствах	 массовой	 ин-
формации.	Конструктивный	диалог	и	обмен	мнениями	по-
зволяют	 участникам	 всесторонне	 изучить	 выносимые	 на	
слушания	вопросы,	а	также	предложить	возможные	пути	их	
разрешения.	Как	правило,	по	итогам	парламентских	слуша-
ний	вырабатываются	рекомендации,	которые	направляют-
ся	Правительству,	 другим	заинтересованным	органам.	Вы-
сказанные	при	проведении	слушаний	предложения	активно	
используются	также	в	законотворческой	деятельности.

За	весь	период	деятельности	палатами	Парламента	про-
ведено	35	парламентских	 слушаний,	два	из	них	–	Палатой	
представителей	Национального	собрания	пятого	созыва.	Те-
мами	всестороннего	обсуждения	и	анализа	были	развитие	
предпринимательства,	агропромышленного	комплекса,	ре-
шение	энергетических	проблем,	проведение	приватизации,	
вступление	Республики	Беларусь	в	ВТО,	инновационное	раз-
витие	экономики,	государственно-частное	партнерство.

Большое	 значение	придавалось	 выработке	и	 реализа-
ции	 государственной	 политики	 по	 преодолению	 послед-
ствий	 катастрофы	 на	 Чернобыльской	 АЭС	 и	 возрождению	
пострадавших	 районов.	 Эти	 вопросы	 стали	 ключевыми	на	
восьми	парламентских	слушаниях.

Серьезное	внимание	на	слушаниях	уделялось	важным	
аспектам	 реализации	 социальной	 политики,	 в	 том	 числе	
социальному	обеспечению	 граждан,	 демографической	без-
опасности,	 формированию	 здорового	 образа	 жизни,	 госу-
дарственной	политике	Республики	Беларусь	по	противодей-
ствию	 распространению	 ВИЧ/СПИДа,	 совершенствованию	
законодательства	в	сферах	культуры,	образования,	жилищ-
ного	кредитования	населения.

Следует	 отметить,	 что	 парламентские	 слушания	 не	
только	 способствуют	 принятию	 эффективных,	 качествен-
ных	 законов,	но	и	являются	действенной	формой	монито-
ринга	их	исполнения.

ПАРЛАМЕНЦКІЯ СЛУХАННІ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
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Даклад старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы В.І.Валюшыцкага на парламенцкіх слуханнях  
на тэму «Дзяржаўна-прыватнае партнёрства: міжнародны вопыт і перспектывы для Рэспублікі Беларусь». 2014 г.

Доклад председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике В.И.Валюшицкого на парламентских 
слушаниях на тему «Государственно-частное партнерство: международный опыт и перспективы для Республики Беларусь». 2014 г.

Прэзідыум парламенцкіх слуханняў 
на тэму «Удасканаленне заканадаўчай 
базы нацыянальнай сістэмы адукацыі  

ў сучасных умовах». 2013 г.

Президиум парламентских слушаний 
на тему «Совершенствование 

законодательной базы национальной 
системы образования в современных 

условиях». 2013 г.

З.М.Мандроўская, В.І.Верас, А.В.Агееў, Г.П.Грыцкевіч  
на парламенцкіх слуханнях на тэму  

«Дзяржаўна-прыватнае партнёрства:  
міжнародны вопыт і перспектывы  
для Рэспублікі Беларусь». 2014 г.

З.М.Мандровская, В.И.Верес, А.В.Агеев, Г.П.Грицкевич 
на парламентских слушаниях на тему  

«Государственно-частное партнерство:  
международный опыт и перспективы  

для Республики Беларусь». 2014 г.

У час парламенцкіх слуханняў на тэму «Удасканаленне заканадаўчай базы нацыянальнай сістэмы адукацыі ў сучасных умовах». 2013 г. 

Во время парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательной базы национальной системы образования  
в современных условиях». 2013 г.

Выступленне старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы Г.У.Пальчыка на парламенцкіх слуханнях 
на тэму «Удасканаленне заканадаўчай базы нацыянальнай сістэмы адукацыі ў сучасных умовах». 2013 г. 

Выступление председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Г.В.Пальчика  
на парламентских слушаниях на тему «Совершенствование законодательной базы национальной системы образования  
в современных условиях». 2013 г.

М.А.Калтуноў, А.В.Агееў на парламенцкіх слуханнях на тэму 
«Дзяржаўна-прыватнае партнёрства: міжнародны вопыт  

і перспектывы для Рэспублікі Беларусь». 2014 г.

Н.А.Колтунов, А.В.Агеев на парламентских слушаниях на тему 
«Государственно-частное партнерство: международный опыт  

и перспективы для Республики Беларусь». 2014 г.

Выступленне М.Ф.Рассохі на парламенцкіх слуханнях на тэму 
«Удасканаленне заканадаўчай базы нацыянальнай сістэмы 

адукацыі ў сучасных умовах». 2013 г.

Выступление Н.Ф.Рассохи на парламентских слушаниях на тему 
«Совершенствование законодательной базы национальной 

системы образования в современных условиях». 2013 г.

Дэпутат В.А.Дзевятоўскі задае пытанне ў час 
парламенцкіх слуханняў на тэму «Удасканаленне 
заканадаўчай базы нацыянальнай сістэмы адукацыі  
ў сучасных умовах». 2013 г.

Депутат В.А.Девятовский задает вопрос во время 
парламентских слушаний на тему «Совершенствование 
законодательной базы национальной системы 
образования в современных условиях». 2013 г.
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Важную	 ролю	 ў	 ажыццяўленні	 эфектыўнай	 закона-
праектнай	дзейнасці	адыгрывае	вывучэнне	правапрымя-
няльнай	практыкі	дзеючых	законаў.	У	сувязі	з	гэтым	Са-
ветам	Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	пятага	склікання	
з	2014	года	на	планавай	аснове	праводзіцца	маніторынг	
практыкі	 прымянення	 законаў	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Яго	
мэта	 –	 выпрацоўка	 прапаноў	 па	 ўдасканаленні	 законаў	
Рэспублікі	Беларусь	і	іх	правапрымяняльнай	практыкі.	

Аб’ектамі	маніторынгу	сталі	законы,	якія	рэгулююць	
найбольш	важныя	грамадскія	адносіны	ў	розных	сферах	
жыццядзейнасці,	 у	 тым	 ліку	 прыцягненне	 інвестыцый	
у	 эканоміку	 Рэспублікі	 Беларусь,	 мясцовае	 кіраванне	 і	
самакіраванне,	 забеспячэнне	 гарантый,	 правоў	 і	 закон-
ных	 інтарэсаў	 інвестараў,	 ахова	навакольнага	асяроддзя,	
дзейнасць	 	 трацейскіх	 судоў,	 дзяржаўная	 маладзёжная	
палітыка	і	інш.

У	 рамках	 маніторынгу	 пастаянныя	 камісіі	 Савета	
Рэспублікі	 праводзяць	 мерапрыемствы	 рознага	 фар-
мату	 –	 пашыраныя	 пасяджэнні,	 сумесныя	 пасяджэнні	
з	 профільнымі	 камісіямі	 Палаты	 прадстаўнікоў,	 круг-
лыя	 сталы,	 семінары,	да	 ўдзелу	 ў	 якіх	прыцягваюцца	не	
толькі	зацікаўленыя	дзяржаўныя	органы,	але	і	грамадскія	
аб’яднанні,	міжнародныя	арганізацыі.

Вывучэнне	 правапрымяняльнай	 практыкі	 ажыц-
цяўляецца	 і	 ў	 рамках	 работы	 іншых	 органаў	 Савета	
Рэспублікі.	 Так,	 навукова-кансультатыўным	 саветам	 па	
пытаннях	 развіцця	 эканомікі	 пры	 Прэзідыуме	 Савета	
Рэспублікі	 праведзены	 семінар	 па	 пытаннях	 гарманіза-
цыі	 заканадаўства,	 якое	 рэгулюе	 развіццё	 аграпрамыс-
ловага	комплекса	дзяржаў	–	членаў	Адзінай	эканамічнай	
прасторы.	

Гэты	напрамак	дзейнасці	Савета	Рэспублікі	дае	маг-
чымасць	 ацаніць	 дзейснасць	 прынятых	 заканадаўчых	
актаў,	 выпрацаваць	 рэкамендацыі	 па	 іх	 далейшым	
удасканаленні,	 а	 таксама	 спрыяе	 павышэнню	 якасці	 і	
эфектыўнасці	законаў,	што	прымаюцца	Парламентам.	

Адным	 з	 асноўных	 і	 актуальных	 напрамкаў	
дзейнасці	 Савета	 Рэспублікі	 з’яўляецца	 канструктыўнае	
супрацоўніцтва	 з	 мясцовымі	 органамі	 ўлады.	 Члены	 Са-
вета	 Рэспублікі	 актыўна	 ўзаемадзейнічаюць	 з	 органамі	
мясцовага	 самакіравання,	 удзельнічаюць	 у	 рабоце	 сесій	
мясцовых	 Саветаў	 дэпутатаў,	 пасяджэннях	 прэзідыумаў,	

днях	 Саветаў,	 семінарах,	 сустракаюцца	 з	 насельніцтвам	
па	месцы	жыхарства	 і	працоўнымі	калектывамі.	Значная	
ўвага	надаецца	актывізацыі	дзейнасці	органаў	мясцовага	
самакіравання	і	ўзмацненню	іх	ролі	ў	вырашэнні	праблем	
людзей.

Сувязным	звяном	паміж	Саветам	Рэспублікі	і	органамі	
мясцовага	 самакіравання	 стаў	 Савет	 па	 ўзаемадзеянні	
органаў	мясцовага	самакіравання	пры	Савеце	Рэспублікі.

У	мэтах	каардынацыі	працы	дэпутацкага	корпуса	па	
сацыяльна-эканамічным	 развіцці	 рэгіёнаў,	 узгаднення	
пазіцый	і	выпрацоўкі	прапаноў	па	ўдасканаленні	сістэмы	
мясцовага	 кіравання	 і	 самакіравання	 ў	 Рэспубліцы	 Бе-
ларусь	 Саветам	 па	 ўзаемадзеянні	 органаў	 мясцовага	
самакіравання	 на	 прыкладзе	 канкрэтных	 рэгіёнаў	 краі-	
ны	 вывучаліся	 і	 аналізаваліся	 актуальныя	 пытанні,		
у	 тым	 ліку	 фарміраванне	 мясцовых	 бюджэтаў,	 пад-	
рыхтоўка	 і	 замацаванне	 кадраў	 у	 сельскай	 мясцовасці,	
рэалізацыя	 асноўных	 напрамкаў	 дзяржаўнай	 маладзёж-
най	 палітыкі,	 добраўпарадкаванне	 населеных	 пунктаў		
і	 навядзенне	 парадку	 на	 зямлі,	 удзел	 мясцовых	 Саветаў		
у	 рэалізацыі	 сацыяльна-эканамічных	 праграм,	 і	 ўносілі-	
ся	 адпаведныя	 прапановы	 па	 ўдасканаленні	 закана-	
даўства,	 распаўсюджванні	 станоўчага	 вопыту	 работы	
ў	 розных	 сферах	 развіцця	 рэгіёнаў,	 прыняцці	 мер	 па	
вырашэнні	 праблемных	 пытанняў.	 Выпрацаваныя	 пра-	
пановы	 накіроўваліся	 ў	 рэспубліканскія	 органы	 дзяр-	
жаўнага	 кіравання	 для	 выкарыстання	 ў	 рабоце	 па	 пад-	
рыхтоўцы	нарматыўных	прававых	актаў.

Адной	 з	 формаў	 работы	 Савета	 па	 ўзаемадзеянні	
органаў	 мясцовага	 самакіравання	 з’яўляюцца	 семінары,	
якія	 праводзяцца	 для	 старшыняў	 гарадскіх	 Саветаў	
дэпутатаў.	 Гэтыя	 семінары	 –	 унікальная	 пляцоўка	 для	
абмену	вопытам	работы	па	розных	напрамках	дзейнасці,	
якая	 дазваляе	 разгледзець	 пытанні,	што	 абмяркоўваюц-	
ца,	 на	 прыкладзе	 канкрэтных	 аб’ектаў,	 дэталёва	 азнаё-	
міцца	 з	 рэальным	 становішчам	 спраў	 у	 той	 ці	 іншай		
сферы	і	выпрацаваць	прапановы	па	ўдасканаленні	работы	
на	месцах.

Саветам	 па	 ўзаемадзеянні	 органаў	 мясцовага	 сама-	
кіравання	 наладжана	 актыўнае	 супрацоўніцтва	 з	 Ін-
стытутам	 дзяржаўнай	 службы	 Акадэміі	 кіравання	 пры		
Прэзідэнце	Рэспублікі	Беларусь	па	павышэнні	кваліфіка-
цыі	старшыняў	Саветаў	пярвічнага	і	базавага	ўзроўняў.

Дэпутаты	 мясцовых	 Саветаў	 удзельнічаюць	 у	 пра-
цы	 над	 праектамі	 законаў.	 Прыклад	 таму	 –	 разгляд	 на	
пасяджэнні	 Савета	 па	 ўзаемадзеянні	 органаў	 мясцовага	
самакіравання	прапаноў	па	праекце	Закона	«Аб	пахаваннi	
i	 пахавальнай	 справе».	Практычна	 ўсе	 заўвагі	 і	 прапано-
вы	 членаў	 Савета	 па	 ўзаемадзеянні	 органаў	 мясцовага	
самакіравання	ўлічаны	пры	дапрацоўцы	законапраекта.

Пытанні	 ўзаемадзеяння	 мясцовых	 органаў	 улады	
і	 Саветаў	 дэпутатаў	 у	 сферы	 сацыяльна-эканамічнага	
развіцця	падведамных	тэрыторый	 і	жыццезабеспячэння	
насельніцтва	 разглядаюцца	на	 пасяджэннях	Прэзідыума	
Савета	Рэспублікі.

Прынцыпова	новыя	формы	работы	былі	 ўкаранёны	
ў	 рэгіёнах	 рэспублікі.	 Так,	 у	 краіне	 створаны	 і	 актыўна	
дзейнічаюць	 327	 дэпутацкіх	 груп.	 Дэпутаты	 наведва-
юць	 працоўныя	 калектывы,	 вывучаюць	 становішча	 на	
прадпрыемствах,	 праводзяць	 сустрэчы	 з	 работнікамі	
і	 асабістыя	 прыёмы.	 Для	 аператыўнага	 разгляду	 акту-
альных	 пытанняў	 сацыяльна-эканамічнага	 развіцця	

Важную	 роль	 в	 осуществлении	 эффективной	 законо-	
проектной	 деятельности	 играет	 изучение	 правопримени-
тельной	практики	действующих	законов.	В	связи	с	этим	Со-
ветом	Республики	Национального	собрания	пятого	созыва	с	
2014	года	на	плановой	основе	проводится	мониторинг	прак-
тики	применения	законов	Республики	Беларусь.	Его	цель	–	
выработка	 предложений	 по	 совершенствованию	 законов		
Республики	Беларусь	и	их	правоприменительной	практики.	

Объектами	мониторинга	стали	законы,	регулирующие	
наиболее	 важные	 общественные	 отношения	 в	 различных	
сферах	жизнедеятельности,	в	том	числе	привлечение	инве-
стиций	 в	 экономику	 Республики	 Беларусь,	 местное	 управ-
ление	и	самоуправление,	обеспечение	гарантий,	прав	и	за-
конных	интересов	инвесторов,	охрана	окружающей	среды,	
деятельность	третейских	судов,	государственная	молодеж-
ная	политика	и	др.	

В	 рамках	 мониторинга	 постоянные	 комиссии	 Совета	
Республики	 проводят	 мероприятия	 различного	 формата	 –	
расширенные	заседания,	совместные	заседания	с	профиль-
ными	комиссиями	Палаты	представителей,	круглые	столы,	
семинары,	к	участию	в	которых	привлекаются	не	только	за-
интересованные	государственные	органы,	но	и	обществен-
ные	объединения,	международные	организации.

Изучение	 правоприменительной	 практики	 осущест-
вляется	 и	 в	 рамках	 работы	 других	 органов	 Совета	 Респу-
блики.	 Так,	 научно-консультативным	 советом	по	 вопросам	
развития	 экономики	 при	 Президиуме	 Совета	 Республики	
проведен	семинар	по	вопросам	гармонизации	законодатель-
ства,	 регулирующего	 развитие	 агропромышленного	 ком-
плекса	 государств	 –	 членов	 Единого	 экономического	 про-	
странства.	

Данное	направление	деятельности	Совета	Республики	
позволяет	оценить	действенность	принятых	законодатель-
ных	 актов,	 выработать	 рекомендации	 по	 их	 дальнейшему	
совершенствованию,	а	также	способствует	повышению	ка-
чества	и	эффективности	принимаемых	Парламентом	зако-
нов.

Одним	 из	 основных	 и	 актуальных	 направлений	 дея-
тельности	Совета	Республики	является	конструктивное	со-
трудничество	 с	 местными	 органами	 власти.	 Члены	Совета	
Республики	активно	взаимодействуют	с	органами	местного	
самоуправления,	участвуют	в	работе	сессий	местных	Сове-

тов	депутатов,	заседаниях	президиумов,	днях	Советов,	семи-
нарах,	встречаются	с	населением	по	месту	жительства	и	тру-
довыми	 коллективами.	 Значительное	 внимание	 уделяется	
активизации	деятельности	органов	местного	самоуправле-
ния	и	усилению	их	роли	в	решении	проблем	людей.	

Связующим	звеном	между	Советом	Республики	и	орга-
нами	 местного	 самоуправления	 стал	 Совет	 по	 взаимодей-
ствию	органов	местного	самоуправления	при	Совете	Респу-
блики.

В	целях	координации	работы	депутатского	корпуса	по	
социально-экономическому	развитию	регионов,	 согласова-
ния	позиций	и	 выработки	предложений	по	 совершенство-
ванию	 системы	 местного	 управления	 и	 самоуправления	 в	
Республике	Беларусь	Советом	по	 взаимодействию	органов	
местного	самоуправления	на	примере	конкретных	регионов	
страны	изучались	и	анализировались	актуальные	вопросы,	
в	том	числе	формирование	местных	бюджетов,	подготовка	
и	 закрепление	 кадров	 в	 сельской	 местности,	 реализация	
основных	 направлений	 государственной	 молодежной	 по-
литики,	благоустройство	населенных	пунктов	и	наведение	
порядка	 на	 земле,	 участие	 местных	 Советов	 в	 реализации	
социально-экономических	программ,	и	 вносились	 соответ-
ствующие	 предложения	 по	 совершенствованию	 законода-
тельства,	распространению	положительного	опыта	работы	
в	 различных	 сферах	 развития	 регионов,	 принятию	мер	по	
решению	проблемных	вопросов.	Выработанные	предложе-
ния	направлялись	в	республиканские	органы	государствен-
ного	управления	для	использования	в	работе	при	подготов-
ке	нормативных	правовых	актов.	

Одной	из	форм	работы	Совета	по	взаимодействию	ор-
ганов	 местного	 самоуправления	 являются	 семинары,	 про-
водимые	для	председателей	городских	Советов	депутатов.	
Эти	семинары	–	уникальная	площадка	для	обмена	опытом	
работы	по	различным	направлениям	деятельности,	позво-
ляющая	 рассмотреть	 обсуждаемые	 вопросы	 на	 примере	
конкретных	объектов,	детально	ознакомиться	 с	реальным	
положением	дел	в	той	или	иной	сфере	и	выработать	пред-
ложения	по	совершенствованию	работы	на	местах.	

Советом	 по	 взаимодействию	 органов	 местного	 само-	
управления	налажено	активное	сотрудничество	с	Институ-	
том	государственной	службы	Академии	управления	при	Пре-
зиденте	Республики	Беларусь	по	повышению	квалификации	
председателей	Советов	первичного	и	базового	уровней.

Депутаты	местных	Советов	участвуют	в	работе	над	про-
ектами	законов.	Пример	тому	–	рассмотрение	на	заседании	
Совета	по	взаимодействию	органов	местного	самоуправле-
ния	предложений	по	проекту	Закона	«О	погребении	и	похо-
ронном	деле».	Практически	 все	 замечания	и	 предложения	
членов	Совета	по	взаимодействию	органов	местного	само-	
управления	учтены	при	доработке	законопроекта.

Вопросы	 взаимодействия	 местных	 органов	 власти	 и	
Советов	депутатов	в	сфере	социально-экономического	раз-
вития	подведомственных	территорий	и	жизнеобеспечения	
населения	обсуждаются	на	 заседаниях	Президиума	Совета	
Республики.

Принципиально	новые	формы	работы	были	внедрены	
в	регионах	республики.	Так,	в	стране	созданы	и	активно	дей-
ствуют	327	депутатских	групп.	Депутаты	посещают	трудо-
вые	коллективы,	изучают	положение	дел	на	предприятиях,	
проводят	встречи	с	работниками,	личные	приемы.	Для	опе-
ративного	 рассмотрения	 актуальных	 вопросов	 социально-
экономического	 развития	 регионов	 при	 местных	 Советах	

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ САвЕТА РЭСПУБЛІКІ  
З ОРГАНАМІ МЯСЦОвАГА САМАКІРАвАННЯ 

І вЫвУЧЭННЕ ПРАКТЫКІ ПРЫМЯНЕННЯ 
ЗАКАНАДАЎСТвА

вЗАИМОДЕЙСТвИЕ СОвЕТА РЕСПУБЛИКИ  
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАвЛЕНИЯ 

И ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТвА
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рэгіёнаў	 пры	мясцовых	 Саветах	 абласнога	 і	 базавага	 тэ-
рытарыяльных	 узроўняў	 створаны	 пастаянна	 дзеючыя	
маніторынгавыя	групы.	Укаранёна	і	заканадаўча	замаца-
вана	такая	форма	работы	дэпутатаў	мясцовых	Саветаў,	як	
рэгіянальныя	сходы.

Заслугоўвае	 ўвагі	 і	 ініцыятыва	дэпутацкага	 корпуса	
Гродзенскай	 і	Магілёўскай	 абласцей	 па	 стварэнні	 аблас-
ных	асацыяцый	мясцовых	Саветаў	дэпутатаў.	Асацыяцыя	
ўпаўнаважана	 прадстаўляць	 інтарэсы	 дэпутатаў	 усіх	 тэ-
рытарыяльных	 узроўняў	 і	 забяспечваць	 каардынацыю	
дзейнасці	 мясцовых	 Саветаў	 дэпутатаў	 па	 развіцці	 пра-
вавой,	 арганізацыйнай,	фінансава-эканамічнай	 і	 тэрыта-
рыяльнай	асноў	мясцовага	самакіравання,	арганізацыі	іх	
узаемадзеяння	 па	 вырашэнні	 сацыяльных,	 эканамічных	
і	 іншых	 праблем,	 звязаных	 з	 ажыццяўленнем	 мясцова-
га	 самакіравання.	 Дзейнасць	 асацыяцый	 будзе	 спрыяць	
і	 больш	 эфектыўнаму	 міжнароднаму	 супрацоўніцтву,		
у	прыватнасці,	па	рэалізацыі	трансгранічных	праектаў.

Прадоўжана	супрацоўніцтва	Савета	па	ўзаемадзеянні	
органаў	 мясцовага	 самакіравання	 з	 Кангрэсам	 мясцо-
вых	 і	рэгіянальных	улад	Савета	Еўропы	і	Канферэнцыяй	
рэгіянальных	і	мясцовых	улад	Усходняга	партнёрства.

Мясцовыя	Саветы	дэпутатаў	–	гэта	дзейсны	механізм	
рэалізацыі	дзяржаўнай	палітыкі	на	ўзроўні	вобласці,	раё-
на,	сельсавета.

областного	и	базового	 территориальных	уровней	 созданы	
постоянно	действующие	мониторинговые	группы.	Внедре-
на	и	законодательно	закреплена	такая	форма	работы	депу-
татов	местных	Советов,	как	региональные	собрания.

Заслуживает	 внимания	 и	 инициатива	 депутатского	
корпуса	Гродненской	и	Могилевской	областей	по	созданию	
областных	 ассоциаций	 местных	 Советов	 депутатов.	 Ассо-
циация	 уполномочена	 представлять	 интересы	 депутатов	
всех	 территориальных	 уровней	 и	 обеспечивать	 координа-
цию	деятельности	местных	Советов	депутатов	по	развитию	
правовой,	 организационной,	 финансово-экономической	 и	
территориальной	 основ	 местного	 самоуправления,	 орга-
низации	их	взаимодействия	по	решению	социальных,	 эко-
номических	и	иных	проблем,	связанных	с	осуществлением	
местного	самоуправления.	Деятельность	ассоциаций	будет	
способствовать	и	более	эффективному		международному	со-
трудничеству,	в	частности,	по	реализации	трансграничных	
проектов.

Продолжено	сотрудничество	Совета	по	взаимодействию	
органов	местного	самоуправления	с	Конгрессом	местных	и	
региональных	властей	Совета	Европы	и	Конференцией	ре-
гиональных	и	местных	властей	Восточного	партнерства.	

Местные	 Советы	 депутатов	 –	 это	 действенный	 меха-
низм	реализации	государственной	политики	на	уровне	об-
ласти,	района,	сельсовета.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі па пытаннях работы органаў  
мясцовага кіравання і самакіравання па стварэнні ўмоў для сацыяльна-эканамічнага развіцця тэрыторый  
і павышэння якасці жыцця людзей. Мазырскі раён Гомельскай вобласці. 2013 г.

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики по вопросам работы органов  
местного управления и самоуправления по созданию условий для социально-экономического развития территорий  
и повышения качества жизни людей. Мозырский район Гомельской области. 2013 г.

Сустрэча М.У.Мясніковіча з дэпутатамі Калінкавіцкага, Лоеўскага, Акцябрскага,  
Рэчыцкага раённых Саветаў дэпутатаў Гомельскай вобласці. 2015 г.

Встреча М.В.Мясниковича с депутатами Калинковичского, Лоевского, Октябрьского,  
Речицкого районных Советов депутатов Гомельской области. 2015 г.

М.У.Мясніковіч у час пасяджэння Савета па ўзаемадзеянні органаў 
мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі па пытаннях рэалізацыі 

асноўных напрамкаў дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі, развіцця 
інавацыйнага патэнцыялу маладых грамадзян. 2015 г.

М.В.Мясникович во время заседания Совета по взаимодействию органов 
местного самоуправления при Совете Республики  

по вопросам реализации основных направлений государственной 
молодежной политики, развития инновационного потенциала  

молодых граждан. 2015 г.

М.У.Мясніковіч наведвае  
ААТ «Гомсельмаш». 2015 г.

М.В.Мясникович посещает  
ОАО «Гомсельмаш». 2015 г.
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А.М.Русецкі ў час наведвання ААТ «БМЗ – кіруючая кампанія 
холдынга БМК». 2015 г.

А.М.Русецкий во время посещения ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга БМК». 2015 г.
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С.М.Герасімовіч і У.І.Панцюхоў у час 
правядзення семінара Пастаяннай 
камісіі Савета Рэспублікі  
па рэгіянальнай палітыцы  
і мясцовым самакіраванні  
па пытаннях адміністрацыйна-
тэрытарыяльнага ўладкавання. 
Шклоўскі раён Магілёўскай 
вобласці. 2014 г.

С.М.Герасимович и В.И.Пантюхов 
во время проведения семинара 
Постоянной комиссии Совета 
Республики по региональной 
политике и местному 
самоуправлению по вопросам 
административно-территориального 
устройства. Шкловский район 
Могилевской области. 2014 г.

Сустрэча М.У.Мясніковіча і членаў Савета Рэспублікі з дэпутатамі і прадстаўнікамі органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання  
Гарадзілаўскага сельскага Савета дэпутатаў Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці. 2015 г.

Встреча М.В.Мясниковича и членов Совета Республики с депутатами и представителями органов территориального общественного 
самоуправления Городиловского сельского Совета депутатов Молодечненского района Минской области. 2015 г.

М.У.Мясніковіч і У.П.Андрэйчанка ў час 
наведвання дзяржаўнай установы адукацыі 
«Сярэдняя школа вёскі Здзітава» Бярозаўскага 
раёна Брэсцкай вобласці. 2015 г.

М.В.Мясникович и В.П.Андрейченко во время 
посещения государственного учреждения 
образования «Средняя школа деревни Здитово» 
Березовского района Брестской области. 2015 г.

Пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі  
па пытаннях узмацнення ролі мясцовых Саветаў дэпутатаў. 2013 г.

Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики  
по вопросам усиления роли местных Советов депутатов. 2013 г.

Семінар-практыкум для старшынь гарадскіх (гарадоў абласнога падпарадкавання) Саветаў дэпутатаў «Аб рабоце Наваполацкага 
гарадскога Савета дэпутатаў па рэалізацыі мерапрыемстваў глабальнай ініцыятывы «Горад, дружалюбны дзецям». 2014 г.

Семинар-практикум для председателей городских (городов областного подчинения) Советов депутатов «О работе Новополоцкого 
городского Совета депутатов по реализации мероприятий глобальной инициативы «Город, дружественный детям». 2014 г.

Выязное пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі па пытаннях работы мясцовых Саветаў дэпутатаў Брэсцкай вобласці па забеспячэнні 
ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця падведамнай тэрыторыі. 2015 г.

Выездное заседание Президиума Совета Республики по вопросам работы местных Советов депутатов Брестской области по обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития подведомственной территории. 2015 г.
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Падтрыманне	сацыяльнага	міру	і	кансалідацыя	бела-
рускага	грамадства	з’яўляюцца	найважнейшымі	ўмовамі	
ўстойлівага	і	дынамічнага	развіцця	краіны.	Менавіта	на	
гэта	накіравана	работа	дэпутацкага	корпуса	ў	выбарчых	
акругах.

Сустракаючыся	 з	 працоўнымі	 калектывамі,	 шыро-
ка	 выкарыстоўваючы	 магчымасці	 сродкаў	 масавай	
інфармацыі,	 дэпутаты	 Палаты	 прадстаўнікоў	 актыўна	
ўключаюцца	 ў	 дыскусіі	 па	 самых	 вострых	 пытаннях,	
якія	хвалююць	выбаршчыкаў,	інфармуюць	насельніцтва	
аб	 рэалізацыі	 дзяржаўнай	палітыкі,	 тлумачаць	 дзеючае	
заканадаўства	і	прыцягваюць	грамадзян	да	ўдзелу	ў	гра-
мадскай	 экспертызе	 законапраектаў.	 Вялікая	 ўвага	 на-
даецца	павышэнню	прававой,	эканамічнай	і	палітычнай	
культуры	насельніцтва.

Значнае	 месца	 ў	 дэпутацкім	 графіку	 займаюць	
зносіны	 з	 прадстаўнікамі	 маладога	 пакалення.	 Дэпу-
таты	–	 частыя	 госці	 ва	 ўстановах	 адукацыі,	 у	 гаспадар-
ках	 і	 арганізацыях,	 дзе	 моладзь	 складае	 большасць	
працоўных	калектываў.	У	Палаце	прадстаўнікоў	рэгуляр-
на	праводзяцца	інфармацыйныя	сустрэчы	з	навучэнцамі,	
студэнтамі	 і	 працоўнай	 моладдзю.	 Немалаважная	 роля	
таксама	 адводзіцца	 прыцягненню	 маладых	 людзей	
да	 ўдзелу	 ў	 грамадзянска-патрыятычных,	 культурна-
спартыўных	 і	 дабрачынных	 акцыях,	 якія	 ініцыіруюцца	
парламентарыямі.

Прынцыповае	 значэнне	 для	 дэпутацкага	 корпуса		
мае	 вырашэнне	 надзённых	 праблем	 насельніцтва,	
пытанняў	 стварэння	 новых	 працоўных	 месцаў	 і	 павы-	
шэння	 канкурэнтаздольнасці	 суб’ектаў	 гаспадарання,		
развіцця	 сацыяльнай	 інфраструктуры.	 Працуючы	 ў	
цесным	 кантакце	 з	 мясцовымі	 органамі	 ўлады,	 дэ-	
путаты	 ўсебакова	 садзейнічаюць	 рэалізацыі	 грамад-	
скіх	 ініцыятыў,	 падтрымцы	 найменш	 абароненых	
слаёў	 насельніцтва:	 шматдзетных	 сем’яў,	 пенсіяне-	
раў,	 ветэранаў,	 сірот,	 людзей	 з	 абмежаванымі	 магчы-	
масцямі.

Эфектыўнай	 з’яўляецца	 і	 такая	 форма	 работы	
дэпутатаў	 у	 выбарчых	 акругах,	 як	 разгляд	 зваротаў	
грамадзян	 і	 юрыдычных	 асоб,	 правядзенне	 асабістых	
прыёмаў.	 За	 час	 дзейнасці	 Нацыянальнага	 сходу	 пя-
тага	 склікання	 дэпутатамі	 было	 прынята	 прыкладна		
52	 000	 чалавек,	 разгледжана	 амаль	 39	 000	 зваротаў.	
Многія	 пытанні,	 якія	 адносяцца	 да	 кампетэнцыі	
дэпутатаў,	 мясцовых	 органаў	 улады,	 аператыўна	 вы-
рашаюцца	 з	 улікам	 патрабаванняў	 Кіраўніка	 дзяржавы	
аб	 дэбюракратызацыі	 і	 недапушчэнні	 фармалізму	 пры	
разглядзе	 зваротаў	 грамадзян.	 У	 выпадку,	 калі	 падня-
тыя	 праблемы	 маюць	 узровень	 рэспубліканскага	 зна-

чэння,	 дэпутаты	 выкарыстоўваюць	 сваё	 права	 звароту	
ва	 ўпаўнаважаныя	 дзяржаўныя	 органы	 або	 адрасуюць	
пытанні	 членам	Урада	 на	 сумесных	пасяджэннях	 палат	
Парламента.

Аналіз	 зваротаў	 грамадзян	 таксама	 з’яўляецца	 важ-	
най	 крыніцай	 выпрацоўкі	 дэпутатамі	 адпаведных	
прапаноў	як	у	частцы	паляпшэння	дынамікі	сацыяльна-
эканамічнага	 развіцця	 рэгіёна,	 так	 і	 ў	 плане	 падрых-	
тоўкі	 адпаведных	 патрабаванням	 часу	 заканадаўчых	
рашэнняў.

Аб	 праведзенай	 рабоце,	 ходзе	 выканання	 перад-	
выбарных	 праграм	 і	 бягучай	 дзейнасці	 Палаты	 прад-	
стаўнікоў	 парламентарыі	 не	 радзей	 як	 адзін	 раз	 у	 год		
даюць	справаздачу	перад	выбаршчыкамі	акругі.Поддержание	социального	мира	и	консолидация	бе-

лорусского	 общества	 являются	 важнейшими	 условиями	
устойчивого	и	динамичного	развития	страны.	Именно	на	
это	нацелена	работа	депутатского	корпуса	в	избиратель-
ных	округах.	

Встречаясь	 с	 трудовыми	 коллективами,	 широ-
ко	 используя	 возможности	 средств	 массовой	 инфор-
мации,	 депутаты	 Палаты	 представителей	 активно	
включаются	 в	 дискуссии	 по	 самым	 острым	 вопросам,	
волнующим	избирателей,	информируют	население	о	реа-
лизации	государственной	политики,	разъясняют	действу-
ющее	законодательство	и	привлекают	граждан	к	участию		
в	 общественной	 экспертизе	 законопроектов.	 Большое	
внимание	 уделяется	 повышению	 правовой,	 экономиче-
ской	и	политической	культуры	населения.

Значительное	 место	 в	 депутатском	 графике	 зани-
мает	 общение	 с	 представителями	 молодого	 поколения.	
Депутаты	–	частые	гости	в	учреждениях	образования,	хо-
зяйствах	и	организациях,	где	молодежь	составляет	боль-
шинство	 трудовых	 коллективов.	 В	 Палате	 представите-	
лей	 регулярно	 проводятся	 информационные	 встречи		
с	 учащимися,	 студентами	 и	 рабочей	 молодежью.	 Нема-	
ловажная	 роль	 также	 отводится	 привлечению	 молодых	
людей	 к	 участию	 в	 инициируемых	 парламентариями	
гражданско-патриотических,	 культурно-спортивных	 и	
благотворительных	акциях.

Принципиальное	значение	для	депутатского	корпуса	
имеет	 решение	 насущных	 проблем	 населения,	 вопросов	
создания	 новых	 рабочих	 мест	 и	 повышения	 конкурен-
тоспособности	 субъектов	 хозяйствования,	 развития	 со-
циальной	 инфраструктуры.	 Работая	 в	 тесном	 контакте		
с	местными	органами	 власти,	 депутаты	всесторонне	 со-
действуют	 реализации	 общественных	 инициатив,	 под-
держке	 наименее	 защищенных	 слоев	 населения:	 много-
детных	 семей,	 пенсионеров,	 ветеранов,	 сирот,	 людей		
с	ограниченными	возможностями.

Эффективной	является	и	такая	формы	работы	депу-
татов	в	избирательных	округах,	 как	рассмотрение	обра-
щений	граждан	и	юридических	лиц,	проведение	личных	
приемов.	 За	 время	 деятельности	 Национального	 собра-
ния	 пятого	 созыва	 депутатами	 было	 принято	 порядка	
52	 000	 человек,	 рассмотрено	 около	 39	 000	 обращений.	
Многие	вопросы,	относящиеся	к	компетенции	депутатов,	
местных	органов	власти,	оперативно	решаются	с	учетом	
требований	 Главы	 государства	 о	 дебюрократизации	 и	
недопущении	 формализма	 при	 рассмотрении	 обраще-
ний	 граждан.	 В	 случае,	 если	 	 поднимаемые	 проблемы	
имеют	 уровень	 республиканского	 значения,	 депутаты	
используют	 свое	 право	 обращения	 в	 уполномоченные		

государственные	 органы	 либо	 адресуют	 вопросы	 чле-	
нам	 Правительства	 на	 совместных	 заседаниях	 палат		
Парламента.

Анализ	 обращений	 граждан	 также	 является	 важ-
ным	 источником	 выработки	 депутатами	 соответствую-
щих	 предложений	 как	 в	 части	 улучшения	 динамики	
социально-экономического	 развития	 региона,	 так	 и	 в	
плане	подготовки	отвечающих	требованиям	времени	за-
конодательных	решений.	

О	проделанной	работе,	ходе	выполнения	предвыбор-
ных	программ	и	текущей	деятельности	Палаты	предста-
вителей	парламентарии	не	реже	одного	раза	в	год	отчи-
тываются	перед	избирателями	округа.

РАБОТА ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
У вЫБАРЧЫХ АКРУГАХ

РАБОТА ДЕПУТАТОв ПАЛАТЫ ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ
 в ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Сустрэча В.І.Верас з выбаршчыкамі ў Дзяржаўным 
прафесійна-тэхнічным каледжы  

прыборабудавання № 146 у г. Лунінцы  
Брэсцкай вобласці. 2013 г.

Встреча В.И.Верес с избирателями в Государственном 
профессионально-техническом колледже 

приборостроения № 146 в г. Лунинце  
Брестской области. 2013 г.

Сустрэча Т.І.Данілевіч з жыхарамі вёскі Вялікія Заўшыцы  
Салігорскага раёна Мінскай вобласці. 2014 г.

Встреча Т.И.Данилевич с жителями деревни Великие Завшицы 
Солигорского района Минской области. 2014 г.

М.В.Морхат размаўляе з ветэранамі на святкаванні юбілею  
Велікасельскай сярэдняй школы. 2014 г.

М.В.Морхат разговаривает с ветеранами на праздновании юбилея 
Великосельской средней школы. 2014 г.

М.М.Волкаў праводзіць прыём грамадзян  
у Віцебскай-Чкалаўскай выбарчай акрузе № 18. 2013 г.

М.Н.Волков проводит прием граждан  
в Витебском-Чкаловском избирательном округе № 18. 2013 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

В.У.Гайдукевіч  
у час наведвання 
Старадарожскага дзіцячага 
сацыяльнага прытулку  
ў рамках рэспубліканскай 
дабрачыннай  
акцыі «Нашы дзеці». 2015 г.

В.В.Гайдукевич  
во время посещения 
Стародорожского детского 
социального приюта  
в рамках республиканской 
благотворительной акции 
«Наши дети». 2015 г.

Ганаровую грамату Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь  
уручае Ю.І.Дарагакупец. 2015 г.

Почетную грамоту Национального собрания  
Республики Беларусь  
вручает Ю.И.Дорогокупец. 2015 г.

Сустрэча С.Ф.Куляша з працоўным калектывам ААТ «Палачаны».
Маладзечанскі раён Мінскай вобласці. 2013 г.

Встреча С.Ф.Кулеша с трудовым коллективом ОАО «Полочаны». 
Молодечненский район Минской области. 2013 г.

Удзел А.М.Ярашэвіча ў выязной сесіі 
Столінскага раённага  

Савета дэпутатаў  
на базе Столінскай ЖКГ. 2014 г.

Участие А.Н.Ярошевича в выездной сессии 
Столинского районного  

Совета депутатов  
на базе Столинского ЖКХ. 2014 г.

Д.Я.Шаўцоў на ўручэнні маладзёжных білетаў актывістам Савецкага раёна  
г. Мінска ў рамках рэспубліканскай акцыі «У Саюз з сябрамі!». 2013 г.

Д.Е.Шевцов на вручении молодежных билетов активистам Советского района  
г. Минска в рамках республиканской акции «В Союз с друзьями!». 2013 г.

230
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Н.В.Гуйвік у час прыняцця 
ўрачыстай прысягі 
ваеннаслужачымі вайсковай 
часці № 5530. Полацк. 2015 г.

Н.В.Гуйвик во время принятия 
торжественной присяги 
военнослужащими войсковой 
части № 5530. Полоцк. 2015 г.

С.Ф.Кулеш вывучае зварот жыхара 
Цюрлёўскага сельсавета Маладзечанскага 
раёна. 2012 г.

С.Ф.Кулеш изучает обращение жителя 
Тюрлевского сельсовета Молодечненского 
района. 2012 г.

В.У.Гайдукевіч на сустрэчы  
з ветэранамі. 2014 г.

В.В.Гайдукевич на встрече  
с ветеранами. 2014 г.

Л.П.Кубракова  
на арганізаваным ёю мерапрыемстве  

для дзяцей са шматдзетных сем’яў  
у рамках Міжнароднага дня абароны дзяцей. 2014 г.

Л.П.Кубракова  
на организованном ею мероприятии для детей из многодетных семей  

в рамках Международного дня защиты детей. 2014 г.

Л.С.Дабрыніна ўручае 
Ганаровую грамату 

Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь 

дырэктару  
ААТ «Агракамбінат 

«Юбілейны» А.У.Фірсіну.
Аршанскі раён Віцебскай 

вобласці. 2014 г.

Л.С.Добрынина вручает 
Почетную грамоту 

Национального 
собрания Республики 

Беларусь директору 
ОАО «Агрокомбинат 

«Юбилейный» 
А.В.Фирсину.  

Оршанский район 
Витебской области.  

2014 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

П.Г.Шыкшнян праводзіць асабісты прыём грамадзян  
у г. Лепелі Віцебскай вобласці. 2014 г.

П.Г.Шикшнян проводит личный прием граждан  
в г. Лепеле Витебской области. 2014 г.

А.М.Наумовіч і Г.У.Пальчык пры наведванні сярэдняй школы г. Навагрудка ў рамках нарады  
на тэму «Асноўныя напрамкі ўдасканалення заканадаўчай базы нацыянальнай сістэмы адукацыі». 2014 г.

А.Н.Наумович и Г.В.Пальчик при посещении средней школы г. Новогрудка в рамках совещания  
на тему «Основные направления совершенствования законодательной базы национальной системы образования». 2014 г.

Т.П.Красоўская з выхаванцам 
установы аховы здароўя 
«Барысаўскі дом дзіцяці». 
2014 г.

Т.П.Красовская  
с воспитанником учреждения 
здравоохранения 
«Борисовский дом ребенка». 
2014 г.

А.М.Сопікава  
з дзецьмі-інвалідамі, дзецьмі  
з прыёмных  
і апякунскіх сем’яў  
на арганізаванай ёю экскурсіі  
ў г. Мінск. 2013 г.

А.Н.Сопикова  
с детьми-инвалидами, детьми  
из приемных и опекунских семей 
на организованной ею экскурсии  
в г. Минск. 2013 г.

В.І.Жураўская, А.Ф.Кузьміч, М.Ф.Савановіч 
на адкрыцці музея БРСМ. Фрунзенскі раён г. Мінска. 2012 г.

В.И.Журавская, А.Ф.Кузьмич, М.Ф.Саванович  
на открытии музея БРСМ. Фрунзенский район г. Минска. 2012 г.

М.Л.Самасейка на ўрачыстым пасвячэнні  
ў піянеры. Мінск. 2014 г.

Н.Л.Самосейко на торжественном посвящении  
в пионеры. Минск. 2014 г.

У.І.Пузырэўскі ў час прыёму грамадзян у Маларыцкім 
райвыканкаме Брэсцкай вобласці. 2015 г.

В.И.Пузыревский во время приема граждан в Малоритском 
райисполкоме Брестской области. 2015 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

Удзел В.І.Жураўскай, Л.П.Кубраковай, А.Ф.Кузьміча ва ўзнагароджанні арганізацый Фрунзенскага раёна г. Мінска  
за ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі. 2013 г.

Участие В.И.Журавской, Л.П.Кубраковой, А.Ф.Кузьмича в награждении организаций Фрунзенского района г. Минска 
за вклад в реализацию государственной молодежной политики. 2013 г. Г.В.Філіповіч на мітынгу, прысвечаным  

Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь,  
з ветэранамі і ганаровымі жыхарамі 
Светлагорскага раёна  
Гомельскай вобласці. 2015 г.

Г.В.Филиппович на митинге, посвященном 
Дню Независимости Республики Беларусь, 
с ветеранами и почетными жителями 
Светлогорского района  
Гомельской области. 2015 г.

П.М.Шостак на прыёме грамадзян  
у аграгарадку Рагінь Буда-Кашалёўскага раёна 
Гомельскай вобласці. 2015 г.

П.Н.Шостак на приеме граждан  
в агрогородке Рогинь Буда-Кошелевского района 
Гомельской области. 2015 г.

Удзел А.І.Астапюк  
у раённым 
дабрачынным 
ранішніку для дзяцей  
з асаблівасцямі 
псіхафізічнага 
развіцця.  
Гомель. 2014 г.

Участие Е.И.Остапюк 
в районном 
благотворительном 
утреннике для детей 
с особенностями 
психофизического 
развития.  
Гомель. 2014 г.

М.І.Пачынак у рамках  
акцыі «Нашы дзеці»  

віншуе з навагоднімі  
святамі выхаванцаў 

дзіцячага садка № 138  
г. Гомеля. 2014 г.

М.И.Починок в рамках 
акции «Наши дети» 

поздравляет с новогодними 
праздниками воспитанников 

детского сада № 138  
г. Гомеля. 2014 г.

М.Ф.Рассоха ў час 
навагодняй акцыі ў дзіцячай 

бальніцы г. Мазыра.
Гомельская вобласць. 2014 г.

Н.Ф.Рассоха во время 
новогодней акции в детской 

больнице г. Мозыря. 
Гомельская область. 2014 г.
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вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

С.І.Ушкевіч выступае на мітынгу, прысвечаным 70-годдзю  
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.  
Гродзенская вобласць, г. Шчучын. 2014 г.

С.И.Ушкевич выступает на митинге, посвященном 70-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  
Гродненская область, г. Щучин. 2014 г.

Н.А.Клімовіч віншуе ветэранаў са святам Перамогі.  
Мінск. 2014 г.

Н.А.Климович поздравляет ветеранов с праздником Победы. 
Минск. 2014 г.

А.П.Удодаў сустракаецца з працоўным калектывам  
ААТ «Калінкавіцкі мясакамбінат». 2013 г.

А.П.Удодов встречается с трудовым коллективом  
ОАО «Калинковичский мясокомбинат». 2013 г.

І.С.Станкевіч і Л.В.Старасціна павіншавалі 
з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 

маладых мам г. Магілёва. 2014 г.

И.С.Станкевич и Л.В.Старостина  
поздравили с Днем Независимости 
Республики Беларусь молодых мам  

г. Могилева. 2014 г.

Д.І.Харытончык з кіраўніцтвам і ветэранамі  
Беларускага аўтамабільнага завода. Жодзіна. 2014 г.

Д.И.Харитончик с руководством и ветеранами  
Белорусского автомобильного завода. Жодино. 2014 г.

238

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанка ў час асабістага прыёму грамадзян у рамках правядзення ўпаўнаважанымі 
прадстаўнікамі Кіраўніка дзяржавы маніторынгу стану работы дзяржаўных органаў з насельніцтвам  
і вырашэння сацыяльна-эканамічных праблем. 2014 г.

Председатель Палаты представителей В.П.Андрейченко во время личного приема граждан в рамках проведения уполномоченными 
представителями Главы государства мониторинга состояния работы государственных органов с населением  
и решения социально-экономических проблем. 2014 г.
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Удзел С.М.Бохана, С.В.Дудкіна, В.С.Паліціка ў канферэнцыі «Удасканаленне сістэмы транспартнага абслугоўвання кліентаў  
на Беларускай чыгунцы». Баранавічы. 2014 г.

Участие С.Н.Бохана, С.В.Дудкина, О.С.Политико в конференции «Совершенствование системы транспортного обслуживания клиентов  
на Белорусской железной дороге». Барановичи. 2014 г.

А.Ф.Леўшуноў на жалобным мітынгу, прысвечаным перапахаванню ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. 2014 г.

О.Ф.Левшунов на траурном митинге, посвященном перезахоронению участников Великой Отечественной войны. 2014 г.

В.Д.Фесак праводзіць асабісты прыём 
грамадзян у г. Гомелі. 2015 г.

В.Д.Фесак проводит личный прием  
граждан в г. Гомеле. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
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Дэпутаты ўдзельнічаюць у агульнарэспубліканскай акцыі  
«Тыдзень лесу – 2015». 2015 г.

Депутаты участвуют в общереспубликанской акции  
«Неделя леса – 2015». 2015 г.

Намеснік Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Гумінскі  
і дэпутат Т.П.Красоўская  
на рэспубліканскім суботніку  
ў парку «Цівалі».  
Мінск. 2016 г.

Заместитель Председателя 
Палаты представителей 
В.А.Гуминский и депутат 
Т.П.Красовская на 
республиканском субботнике 
в парке «Тивали».  
Минск. 2016 г.

Намеснік Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Гумінскі 

ўручае падарункі выхаванцам 
Барысаўскага дома дзіцяці 

ў рамках рэспубліканскай 
навагодняй дабрачыннай акцыі 

«Нашы дзеці». 2015 г.

Заместитель Председателя 
Палаты представителей 

В.А.Гуминский вручает подарки 
воспитанникам Борисовского 

дома ребенка в рамках 
республиканской новогодней 

благотворительной акции 
«Наши дети». 2015 г.

М.М.Іванчанка вядзе асабісты прыём грамадзян  
у г. Стоўбцы Мінскай вобласці. 2014 г.

Н.М.Иванченко ведет личный прием граждан  
в г. Столбцы Минской области. 2014 г.

С.М.Канопліч і А.А.Навумчык прымаюць удзел  
у агульнарэспубліканскай акцыі «Тыдзень лесу – 2014»,  

прысвечанай 70-годдзю вызвалення Беларусі  
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 2014 г.

С.М.Коноплич и А.А.Наумчик участвуют  
в общереспубликанской акции «Неделя леса – 2014»,  

посвященной 70-летию освобождения Беларуси  
от немецко-фашистских захватчиков. 2014 г.

В.С.Паліціка выступае  
на радыё «Баранавічы FM» 

па актуальных пытаннях 
заканадаўчай дзейнасці  

і сацыяльна-эканамічнага 
развіцця краіны. 2015 г.

О.С.Политико выступает на 
радио «Барановичи FM» 

по актуальным вопросам 
законодательной деятельности 

и социально-экономического 
развития страны. 2015 г.

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА
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Вывучэнне	 правапрымяняльнай	 практыкі	 –	 адзін	
з	 прыярытэтных	 напрамкаў	 дзейнасці	 дэпутацкага		
корпуса.	 Маніторынг	 заканадаўства	 дазваляе	 вызна-
чыць	 эфектыўнасць	 існуючага	 прававога	 рэгулявання		
грамадскіх	 адносін,	 забяспечыць	 своечасовую	 карэк-
ціроўку	 прававых	 нормаў,	 захаваўшы	 пры	 гэтым	 ста-
більнасць	прававой	сістэмы.

Аналіз	 практыкі	 прымянення	 заканадаўства	 ажыц-
цяўляецца	 на	 планавай	 аснове	 ў	 розных	формах.	 Праб-
лемныя	 пытанні	 правапрымянення	 абмяркоўваюцца	 ў	
ходзе	 пашыраных,	 выязных	 пасяджэнняў	 пастаянных	
камісій,	круглых	сталоў,	удзелу	дэпутатаў	у	канферэнцы-
ях,	мерапрыемствах	мясцовых	органаў	улады,	на	 іншых	
пляцоўках.	 Дзейснымі	 таксама	 з’яўляюцца	 семінары	
па	 вывучэнні	 практыкі	 прымянення	 заканадаўства	 і	
ўзаемадзеяння	 з	 мясцовымі	 органамі	 ўлады,	 якія	 рэгу-
лярна	 праводзяцца	 Палатай	 прадстаўнікоў.	 Як	 правіла,	
тэматыка	 мерапрыемстваў	 увязваецца	 з	 актуальнымі	
заканатворчымі	задачамі,	якія	дэпутацкаму	корпусу	трэ-
ба	вырашаць	на	працягу	года.	

У	 першым	 –	 трэцім	 скліканнях	 Парламента	 права-
вы	 маніторынг	 ажыццяўляўся	 Палатай	 прадстаўнікоў	
пераважна	ў	форме	азнаямлення	дэпутатаў	з	дзейнасцю	
дзяржаўных	органаў,	суб’ектаў	гаспадарання,	вызначэн-
ня	перспектыў	удасканалення	заканадаўства	ў	адпавед-
ных	сферах	жыццядзейнасці	грамадства.

У	 далейшым	 асноўны	 акцэнт	 у	 ходзе	 семінараў	
быў	зроблены	на	выпрацоўцы	канкрэтных	прапаноў	па	
ўдасканаленні	 заканадаўства,	 якія	 ва	 ўзаемадзеянні	 з	
дзяржаўнымі	органамі,	 экспертамі	 і	практыкамі	маглі	б	
быць	рэалізаваны	ў	выглядзе	канкрэтных	законапраек-	
таў,	 распрацаваных	 дэпутатамі	 Палаты	 прадстаўнікоў,		
або	 ў	 форме	 паправак	 да	 праектаў	 законаў,	 унесе-
ных	 у	 Палату	 прадстаўнікоў	 іншымі	 суб’ектамі	 права	
заканадаўчай	ініцыятывы.

Як	 правіла,	 існуючы	 фармат	 семінараў	 уключае	 ў	
сябе	не	толькі	аналіз	выпрацаваных	падыходаў	да	права-
вога	рэгулявання,	але	 і	вывучэнне	практыкі	прымянен-
ня	заканадаўства	канкрэтнымі	суб’ектамі	гаспадарання,	
дзяржаўнымі	органамі,	абмеркаванне	актуальных	праб-
лем	з	прадстаўнікамі	мясцовых	органаў	улады.

Такі	 сістэмны	 падыход	 да	 арганізацыі	 дзейнасці	
па	 вывучэнні	 практыкі	 прымянення	 заканадаўства	 і	
ўзаемадзеяння	 з	 мясцовымі	 органамі	 ўлады	 дазваляе	
дэпутацкаму	корпусу	комплексна	ажыццяўляць	рэаліза-
цыю	 заканатворчых	 задач,	 удасканальваць	 свае	формы	
працы	 і	 выкарыстоўваць	 атрыманую	 інфармацыю	 для	
вырашэння	пытанняў,	якія	ўзнімаюцца	насельніцтвам	у	
выбарчых	акругах.

Сярод	 напрамкаў,	 якія	 знаходзяцца	 пад	 пастаян-
ным	 кантролем	 дэпутатаў	 Палаты	 прадстаўнікоў,	 не-
абходна	 адзначыць	 такія,	 як	 рэалізацыя	 бюджэтнай	 і	
падатковай	палітыкі,	развіццё	банкаўскай	сістэмы,	пад-
трымка	прадпрымальніцтва,	малога	і	сярэдняга	бізнесу,	
інавацыйнае	 развіццё,	 удасканаленне	 аграпрамыслова-
га	комплексу,	 транспартнай	сферы,	 энергетыкі.	Вялікае	
значэнне	 надаецца	 вывучэнню	 пытанняў	 сацыяльнай	
абароны	 насельніцтва,	 аховы	 здароўя,	 рэалізацыі	 ма-
ладзёжнай	палітыкі,	аховы	навакольнага	асяроддзя,	жы-
вёльнага	і	расліннага	свету,	гісторыка-культурнай	спад-
чыны	краіны.	Сур’ёзная	ўвага	ўдзяляецца	прафілактыцы	
безнагляднасці	і	правапарушэнняў	непаўналетніх,	утры-
манню	 асоб	 ва	 ўстановах	 крымінальна-выканаўчай	
сістэмы,	удасканаленню	заканадаўства	ў	ваеннай	сферы,	
захаванню	нацыянальнай	бяспекі,	шляхам	станаўлення	і	
развіцця	судовай	сістэмы	Рэспублікі	Беларусь,	практыцы	
прымянення	мытнага	заканадаўства.

Изучение	правоприменительной	практики	 –	 одно	из	
приоритетных	 направлений	 деятельности	 депутатского	
корпуса.	Мониторинг	законодательства	позволяет	опреде-
лить	эффективность	существующего	правового	регулиро-
вания	общественных	отношений,	обеспечить	своевремен-
ную	 корректировку	 правовых	 норм,	 сохранив	 при	 этом	
стабильность	правовой	системы.

Анализ	практики	применения	законодательства	осу-
ществляется	 на	 плановой	 основе	 в	 различных	 формах.	
Проблемные	 вопросы	 правоприменения	 обсуждаются	 в	
ходе	расширенных,	выездных	заседаний	постоянных	ко-
миссий,	 круглых	 столов,	 участия	 депутатов	 в	 конферен-
циях,	 мероприятиях	 местных	 органов	 власти,	 на	 других	
площадках.	Результативными	также	являются	регулярно	
проводимые	Палатой	 представителей	 семинары	 по	 изу-
чению	 практики	 применения	 законодательства	 и	 взаи-
модействия	 с	 местными	 органами	 власти.	 Как	 правило,	
тематика	 таких	мероприятий	 увязывается	 с	 актуальны-
ми	законотворческими	задачами,	которые	депутатскому	
корпусу	предстоит	решать	в	течение	года.

В	 первом	 –	 третьем	 созывах	 Парламента	 правовой	
мониторинг	 осуществлялся	 Палатой	 представителей	
преимущественно	посредством	ознакомления	депутатов	
с	деятельностью	государственных	органов,	субъектов	хо-
зяйствования,	определения	перспектив	совершенствова-
ния	законодательства	в	соответствующих	сферах	жизне-
деятельности	общества.

В	 последующем	 основной	 акцент	 в	 ходе	 семинаров	
был	 сделан	 на	 выработке	 конкретных	 предложений	 по	
совершенствованию	законодательства,	которые	во	взаи-
модействии	с	государственными	органами,	экспертами	и	
практиками	могли	бы	быть	реализованы	в	виде	конкрет-
ных	законопроектов,	разработанных	депутатами	Палаты	
представителей,	либо	в	форме	поправок	к	проектам	зако-
нов,	внесенных	в	Палату	представителей	другими	субъек-
тами	права	законодательной	инициативы.	

Как	 правило,	 существующий	 формат	 семинаров	
включает	в	себя	не	только	анализ	выработанных	подхо-
дов	к	правовому	регулированию,	но	и	изучение	практики	
применения	законодательства	конкретными	субъектами	
хозяйствования,	 государственными	 органами,	 обсужде-

ние	имеющихся	проблем	с	представителями	местных	ор-
ганов	власти.

Такой	 системный	 подход	 к	 организации	 деятельно-
сти	по	изучению	практики	применения	 законодательства	
и	взаимодействия	с	местными	органами	власти	позволяет	
депутатскому	корпусу	комплексно	подходить	к	реализации	
законотворческих	задач,	совершенствовать	свои	формы	ра-
боты	и	использовать	полученную	информацию	для	реше-
ния	вопросов,	поднимаемых	населением	в	избирательных	
округах.	

Среди	 направлений,	 находящихся	 под	 постоянным	
контролем	депутатов	Палаты	представителей,	необходимо	
отметить	 такие,	 как	 реализация	 бюджетной	 и	 налоговой	
политики,	развитие	банковской	системы,	поддержка	пред-
принимательства,	 малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 инноваци-
онное	 развитие,	 совершенствование	 агропромышленного	
комплекса,	транспортной	сферы,	энергетики.	Большое	зна-
чение	 придается	 изучению	 вопросов	 социальной	 защиты	
населения,	 здравоохранения,	 реализации	молодежной	 по-
литики,	 охраны	 окружающей	 среды,	 животного	 и	 расти-
тельного	 мира,	 историко-культурного	 наследия	 страны.	
Серьезное	внимание	уделяется	профилактике	безнадзорно-
сти	и	правонарушений	несовершеннолетних,	 содержанию	
лиц	в	учреждениях	уголовно-исполнительной	системы,	со-
вершенствованию	законодательства	в	военной	сфере,	обе-
спечению	национальной	безопасности,	путям	становления	
и	развития	судебной	системы	Республики	Беларусь,	прак-
тике	применения	таможенного	законодательства.

МЕРАПРЫЕМСТвЫ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
ПА вЫвУЧЭННІ ПРАКТЫКІ ПРЫМЯНЕННЯ 

ЗАКАНАДАЎСТвА І ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ 
З МЯСЦОвЫМІ ОРГАНАМІ ЎЛАДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТвА И вЗАИМОДЕЙСТвИЯ 
С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ вЛАСТИ

вЫНІКІ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА

У час семінара «Арганізацыя бюджэтнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь». 2013 г.

Во время семинара «Организация бюджетного процесса  
в Республике Беларусь». 2013 г.
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Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у час азнаямлення з умовамі 
ўтрымання асоб у папраўчай установе «Папраўчая калонія № 14», 
ст. Навасады Барысаўскага раёна, у рамках семінара на тэму «Умовы 
ўтрымання асоб ва ўстановах крымінальна-выканаўчай сістэмы 
Рэспублікі Беларусь і парадак функцыянавання папраўчых устаноў». 
2015 г.

Депутаты Палаты представителей во время ознакомления с 
условиями содержания лиц в исправительном учреждении 
«Исправительная колония № 14», ст. Новосады Борисовского 
района, в рамках семинара на тему «Условия содержания лиц 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 
Беларусь и порядок функционирования исправительных 
учреждений». 2015 г.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.П.Андрэйчанка  
пры наведванні аб’ектаў папраўчай установы «Папраўчая 
калонія № 14», ст. Навасады Барысаўскага раёна, у рамках 
семінара на тэму «Умовы ўтрымання асоб ва ўстановах 
крымінальна-выканаўчай сістэмы Рэспублікі Беларусь  
і парадак функцыянавання папраўчых устаноў». 2015 г.

Председатель Палаты представителей В.П.Андрейченко 
при посещении объектов исправительного учреждения 
«Исправительная колония № 14», ст. Новосады Борисовского 
района, в рамках семинара на тему «Условия содержания лиц 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 
Беларусь и порядок функционирования исправительных 
учреждений». 2015 г.

Парламентарыі і запрошаныя пры наведванні папраўчай установы «Папраўчая калонія № 14», ст. Навасады Барысаўскага раёна, у рамках 
семінара на тэму «Умовы ўтрымання асоб ва ўстановах крымінальна-выканаўчай сістэмы Рэспублікі Беларусь і парадак функцыянавання 
папраўчых устаноў». 2015 г.

Парламентарии и приглашенные при посещении исправительного учреждения «Исправительная колония № 14», ст. Новосады 
Борисовского района, в рамках семинара на тему «Условия содержания лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 
Беларусь и порядок функционирования исправительных учреждений». 2015 г.

У.М.Дзедушкін і Л.А.Дабрыніна на семінары  
«Арганізацыя бюджэтнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь». 2013 г.

В.М.Дедушкин и Л.А.Добрынина на семинаре  
«Организация бюджетного процесса  

в Республике Беларусь». 2013 г.

У ходзе пленарнага пасяджэння 
ў канферэнц-зале Брэсцкага 

аблвыканкама ў рамках семінара  
на тэму «Практыка прымянення 

мытнага заканадаўства ва ўмовах 
Мытнага саюза». 2014 г.

В ходе пленарного заседания 
в конференц-зале Брестского 

облисполкома в рамках семинара 
на тему «Практика применения 
таможенного законодательства  

в условиях Таможенного  
союза». 2014 г.

Выступленне дырэктара Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь В.Д.Іпатава  
на семінары «Заканатворчы працэс у Рэспубліцы Беларусь». 2012 г.

Выступление директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь В.Д.Ипатова  
на семинаре «Законотворческий процесс в Республике Беларусь». 2012 г.
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Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў  
у пункце пропуску «Казловічы»  
у рамках семінара на тэму 
«Практыка прымянення мытнага 
заканадаўства ва ўмовах Мытнага 
саюза». 2014 г.

Депутаты Палаты представителей  
в пункте пропуска «Козловичи»  
в рамках семинара на тему 
«Практика применения 
таможенного законодательства  
в условиях Таможенного  
союза». 2014 г.

У час наведвання пункта пропуску 
«Варшаўскі мост» у рамках семінара  
на тэму «Практыка прымянення 
мытнага заканадаўства ва ўмовах 
Мытнага саюза». 2014 г.

Во время посещения пункта пропуска 
«Варшавский мост» в рамках семинара 
на тему «Практика применения 
таможенного законодательства  
в условиях Таможенного  
союза». 2014 г.

Ускладанне кветак да манумента «Мужнасць» мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». 2014 г.

Возложение цветов к монументу «Мужество» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 2014 г.

Дэпутаты Палаты 
прадстаўнікоў  

на тэрыторыі транспартна-
лагістычнага цэнтра  

«Брэст-Белмытнясэрвіс» 
 у рамках семінара на тэму 

«Практыка прымянення 
мытнага заканадаўства  

ва ўмовах Мытнага  
саюза». 2014 г.

Депутаты Палаты 
представителей  

на территории  транспортно-
логистического центра 

«Брест-Белтаможсервис» 
в рамках семинара 
на тему «Практика 

применения таможенного 
законодательства в условиях 
Таможенного союза». 2014 г.

Удзельнікі семінара на тэму «Практыка прымянення мытнага заканадаўства ва ўмовах Мытнага саюза»  
на тэрыторыі транспартна-лагістычнага цэнтра «Брэст-Белмытнясэрвіс». 2014 г.

Участники семинара на тему «Практика применения таможенного законодательства в условиях Таможенного союза» 
на территории транспортно-логистического центра «Брест-Белтаможсервис». 2014 г.
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САКРАТАРЫЯТЫ
палат Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь
п я т а г а  с к л і к а н н я

СЕКРЕТАРИАТЫ
палат Национального собрания
Республики Беларусь
п я т о г о  с о з ы в а

Сакратарыят	 Палаты	 прадстаўнікоў	 –	 пастаянна	
дзейны	рабочы	орган	Палаты	прадстаўнікоў,	які	забяспеч-
вае	дзейнасць	Палаты	прадстаўнікоў,	а	таксама	яе	органаў	
і	 дэпутатаў.	 Праца	 Сакратарыята	 Палаты	 прадстаўнікоў	
накіроўваецца	 і	 кантралюецца	 Старшынёй	 Палаты	
прадстаўнікоў.	

Асноўныя	 функцыі	 Сакратарыята	 Палаты	 прад-
стаўнікоў	вызначаны	Законам	«Аб	Нацыянальным	сходзе	
Рэспублікі	Беларусь»,	Рэгламентам	Палаты	прадстаўнікоў,	
Палажэннем	 аб	 Сакратарыяце	 Палаты	 прадстаўнікоў.	
У	прыватнасці,	Сакратарыят	Палаты	прадстаўнікоў	забя-
спечвае:	

•	 ажыццяўленне	 ў	 Палаце	 прадстаўнікоў	 нарма-
творчага	працэсу,	у	тым	ліку	падрыхтоўку	праектаў	
законаў,	іх	прававую	і	лінгвістычную	экспертызы;	

•	 падрыхтоўку	 і	 правядзенне	 пасяджэнняў	 Пала-
ты	 прадстаўнікоў,	 сумесных	 пасяджэнняў	 Палаты	
прадстаўнікоў	 і	 Савета	 Рэспублікі,	 парламенцкіх	
слуханняў,	 іншых	 мерапрыемстваў,	 якія	 право-
дзяцца	Палатай	прадстаўнікоў	і	яе	органамі;	

•	 работу	 пагаджальных	 камісій,	 якія	 ствараюцца		
для	 пераадолення	 рознагалоссяў,	 што	 ўзнiклі	 ў		
выпадку	 адхілення	 Саветам	 Рэспублікі	 закона-
праектаў,	прынятых	Палатай	прадстаўнікоў;	

•	 падрыхтоўку	матэрыялаў,	неабходных	для	звароту	
Палаты	прадстаўнікоў	у	Канстытуцыйны	Суд;	

•	 арганізацыю	работы	са	зваротамі	грамадзян,	у	тым	
ліку	індывідуальных	прадпрымальнікаў,	і	юрыдыч-
ных	асоб,	пададзенымі	ў	Палату	прадстаўнікоў	і	яе	
органы,	іх	абагульненне	і	аналіз;

•	 супрацоўніцтва	 Палаты	 прадстаўнікоў	 з	 парла-
ментамі	 і	 дзяржаўнымі	 органамі	 замежных	 дзяр-
жаў,	 міжпарламенцкімі	 і	 іншымі	 міжнароднымі	
арганізацыямі;	

•	 асвятленне	 дзейнасці	 Палаты	 прадстаўнікоў	 і	 яе	
органаў	у	сродках	масавай	інфармацыі.

Сакратарыят	 Палаты	 прадстаўнікоў	 узначальвае	
Начальнік	 Сакратарыята	 Палаты	 прадстаўнікоў,	 які	
арганізуе	 работу	 Сакратарыята	 Палаты	 прадстаўнікоў	 і	
кіруе	яго	дзейнасцю.	

Сакратарыят	 Палаты	 прадстаўнікоў	 ажыццяўляе	
сваю	 дзейнасць	 ва	 ўзаемадзеянні	 з	 Адміністрацыяй	
Прэзідэнта,	 Сакратарыятам	 Савета	 Рэспублікі,	 Апаратам	
Савета	Міністраў,	Сакратарыятам	Канстытуцыйнага	Суда,	
іншымі	дзяржаўнымі	органамі	і	арганізацыямі.

Па	 заканчэнні	 тэрміну	 паўнамоцтваў	 Палаты	
прадстаўнікоў	 або	 пры	 іх	 датэрміновым	 спыненні		
Сакратарыят	 Палаты	 прадстаўнікоў	 працягвае	 сваю		
дзейнасць.

Секретариат	Палаты	представителей	–	постоянно	дей-
ствующий	 рабочий	 орган	Палаты	 представителей,	 обеспе-
чивающий	 деятельность	 Палаты	 представителей,	 а	 также	
ее	органов	и	депутатов.	Работа	Секретариата	Палаты	пред-
ставителей	направляется	и	контролируется	Председателем	
Палаты	представителей.

Основные	 функции	 Секретариата	 Палаты	 представи-
телей	 определены	 Законом	 «О	 Национальном	 собрании		
Республики	 Беларусь»,	 Регламентом	 Палаты	 представите-
лей,	 Положением	 о	 Секретариате	 Палаты	 представителей.		
В	 частности,	 Секретариат	 Палаты	 представителей	 обеспе-	
чивает:

•	 осуществление	 в	 Палате	 представителей	 нормо-
творческого	процесса,	в	том	числе	подготовку	проек-
тов	законов,	их	правовую	и	лингвистическую	экспер-
тизы;

•	 подготовку	и	проведение	заседаний	Палаты	предста-
вителей,	совместных	заседаний	Палаты	представите-
лей	и	Совета	Республики,	парламентских	 слушаний,	
иных	мероприятий,	проводимых	Палатой	представи-
телей	и	ее	органами;

•	 работу	 согласительных	 комиссий,	 создаваемых	 для	
преодоления	возникших	разногласий	в	случае	откло-
нения	 Советом	 Республики	 законопроектов,	 приня-
тых	Палатой	представителей;

•	 подготовку	материалов,	необходимых	для	обращения	
Палаты	представителей	в	Конституционный	Суд;

•	 организацию	работы	с	обращениями	граждан,	в	том	
числе	индивидуальных	предпринимателей,	и	юриди-
ческих	лиц,	поступающими	в	Палату	представителей	
и	ее	органы,	их	обобщение	и	анализ;

•	 сотрудничество	Палаты	представителей	с	парламен-
тами	 и	 государственными	 органами	 иностранных	
государств,	 межпарламентскими	и	 иными	междуна-
родными	организациями;

•	 освещение	 деятельности	 Палаты	 представителей	 и	
ее	органов	в	средствах	массовой	информации.

Секретариат	 Палаты	 представителей	 возглавляет	 На-
чальник	 Секретариата	 Палаты	 представителей,	 который	
организует	работу	Секретариата	Палаты	представителей	и	
осуществляет	руководство	его	деятельностью.

Секретариат	 Палаты	 представителей	 осуществляет	
свою	 деятельность	 во	 взаимодействии	 с	 Администрацией	
Президента,	Секретариатом	Совета	Республики,	Аппаратом	
Совета	Министров,	Секретариатом	Конституционного	Суда,	
иными	государственными	органами	и	организациями.

По	истечении	срока	полномочий	Палаты	представите-
лей	или	при	их	досрочном	прекращении	Секретариат	Пала-
ты	представителей	продолжает	свою	деятельность.

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ 
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАвИТЕЛЕЙ
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Начальнік Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў  
Галіна Іванаўна Юркевіч

Начальник Секретариата Палаты представителей 
Галина Ивановна Юркевич

Намеснік Начальніка Сакратарыята  
Палаты прадстаўнікоў  

Генадзій Эдуардавіч Адамовіч

Заместитель Начальника Секретариата  
Палаты представителей  

Геннадий Эдуардович Адамович

Упраўленне  
па забеспячэнні 

дзейнасці кіраўніцтва 
Палаты прадстаўнікоў

Управление  
по обеспечению 

деятельности 
руководства Палаты 

представителей

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай камісіі 
па дзяржаўным будаўніцтве, 

мясцовым самакіраванні  
і рэгламенце

Отдел по обеспечению 
деятельности  Постоянной 

комиссии по государственному 
строительству, местному 

самоуправлению  
и регламенту

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай 
камісіі па заканадаўстве

Отдел по обеспечению 
деятельности  
Постоянной комиссии  
по законодательству
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САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай 
камісіі па адукацыі, 
культуры і навуцы

Отдел по обеспечению 
деятельности 
Постоянной комиссии 
по образованию, 
культуре и науке

Аддзел па забеспячэнні дзейнасці 
Пастаяннай камісіі па пытаннях 

экалогіі, прыродакарыстання  
і чарнобыльскай катастрофы

Отдел по обеспечению деятельности 
Постоянной комиссии по вопросам 

экологии, природопользования  
и чернобыльской катастрофы

Аддзел па забеспячэнні дзейнасці Пастаяннай камісіі  
па аграрнай палітыцы

Отдел по обеспечению деятельности  
Постоянной комиссии по аграрной политике

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай камісіі 

па бюджэце і фінансах

Отдел по обеспечению 
деятельности Постоянной 

комиссии по бюджету  
и финансам

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай 
камісіі па эканамічнай 
палітыцы

Отдел по обеспечению 
деятельности  
Постоянной комиссии  
по экономической 
политике

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай 

камісіі па нацыянальнай 
бяспецы

Отдел по обеспечению 
деятельности 

Постоянной комиссии 
по национальной 

безопасности
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САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Аддзел па забеспячэнні дзейнасці 
Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, 

фізічнай культуры, сямейнай  
і маладзёжнай палітыцы

Отдел по обеспечению деятельности 
Постоянной комиссии по здравоохранению, 

физической культуре, семейной и 
молодежной  политике

Аддзел па забеспячэнні дзейнасці 
Пастаяннай камісіі па жыллёвай 
палітыцы і будаўніцтве

Отдел по обеспечению деятельности 
Постоянной комиссии по жилищной 
политике и строительству

Аддзел па забеспячэнні дзейнасці Пастаяннай камісіі  
па міжнародных справах

Отдел по обеспечению деятельности  
Постоянной комиссии по международным делам

Аддзел па забеспячэнні дзейнасці Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі

Отдел по обеспечению деятельности Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай камісіі 

па працы і сацыяльных 
пытаннях

Отдел по обеспечению 
деятельности Постоянной 

комиссии по труду и 
социальным вопросам

Аддзел па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай 
камісіі па правах чалавека, 
нацыянальных адносінах 
і сродках масавай 
інфармацыі

Отдел по обеспечению 
деятельности Постоянной 
комиссии по правам 
человека, национальным 
отношениям и средствам 
массовой информации
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САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Рэдакцыйнае ўпраўленне

Редакционное управление

Упраўленне міжнароднага супрацоўніцтва

Управление международного сотрудничества

Арганізацыйнае ўпраўленне

Организационное управление

Галоўнае экспертна-прававое ўпраўленне

Главное экспертно-правовое управление
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САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Аддзел па рабоце са зваротамі грамадзян  
і юрыдычных асоб

Отдел по работе с обращениями граждан  
и юридических лиц

Сектар бухгалтарскага ўліку дзейнасці 
Палаты прадстаўнікоў аддзела аплаты 
працы ўпраўлення бухгалтарскага 
ўліку і справаздачнасці Кіраўніцтва 
справамі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь

Сектор бухгалтерского учета 
деятельности Палаты представителей 
отдела оплаты труда управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
Управления делами Президента 
Республики Беларусь

Аддзел кадраў і спецработы

Отдел кадров и спецработы

Інфармацыйна-аналітычнае 
ўпраўленне

Информационно-аналитическое 
управление

Упраўленне інфармацыйных 
тэхналогій

Управление информационных 
технологий

Аддзел дакументаабароту, кантролю  
і абароны дзяржаўных сакрэтаў

Отдел документооборота, контроля  
и защиты государственных секретов
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Сакратарыят	Савета	Рэспублікі	–	рабочы	орган	Саве-
та	Рэспублікі,	створаны	для	прававога,	арганізацыйнага,	
інфармацыйна-аналітычнага	 і	 іншага	 забеспячэння	
дзейнасці	Савета	Рэспублікі,	яго	органаў	 і	членаў	Савета	
Рэспублікі.	 Па	 заканчэнні	 тэрміну	 паўнамоцтваў	 Савета	
Рэспублікі	 або	 іх	 датэрміновым	 спыненні	 Сакратарыят	
Савета	Рэспублікі	працягвае	сваю	дзейнасць.

У	 сваёй	 дзейнасці	 Сакратарыят	 Савета	 Рэспублікі	
кіруецца	Канстытуцыяй	Рэспублікі	Беларусь,	Рэгламентам	
Савета	Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь	
і	іншымі	актамі	заканадаўства	Рэспублікі	Беларусь,	а	такса-	
ма	 пастановамі	 Прэзідыума	 Савета	 Рэспублікі,	 распа-	
раджэннямі	Старшыні	Савета	Рэспублікі,	яго	намесніка.

Сакратарыят	Савета	Рэспублікі,	у	прыватнасці,	забя-
спечвае:

•	 падрыхтоўку	 і	 правядзенне	 пасяджэнняў	 Саве-
та	 Рэспублікі,	 сумесных	 пасяджэнняў	 з	 Палатай	
прадстаўнікоў,	 парламенцкіх	 слуханняў,	 іншых	
мерапрыемстваў,	 якія	 праводзяцца	 Саветам	
Рэспублікі	і	яго	органамі,	дзейнасць	Старшыні	Са-
вета	Рэспублікі	і	яго	намесніка,	Прэзідыума	Савета	
Рэспублікі,	пастаянных	 і	часовых	камісій	 і	 іншых	
органаў	Савета	Рэспублікі,	а	таксама	работу	Саве-
та	Рэспублікі,	якая	ажыццяўляецца	ў	 iншых	фор-
мах	 у	 адпаведнасці	 з	 заканадаўствам	 Рэспублікі	
Беларусь;

•	 падрыхтоўку,	распрацоўку	і	афармленне	праектаў	
нарматыўных	 прававых	 актаў	 у	 адпаведнасці	 з	
кампетэнцыяй	 Савета	 Рэспублікі,	 яго	 органаў	 і	
службовых	асоб;

•	 рэалізацыю	ў	Савеце	Рэспублікі	працэдуры	і	іншых	
правілаў	 ажыццяўлення	 нарматворчага	 працэсу,	
парадку	 рэалізацыі	 нарматворчай	 ініцыятывы	
Савета	 Рэспублікі,	 устаноўленых	 заканадаўчымі	
актамі	 Рэспублікі	Беларусь	 і	 Рэгламентам	Савета	
Рэспублікі;

•	 разгляд	 і	 ўнясенне	 прапаноў	 па	 дакументах,	
што	паступаюць	на	разгляд	 і	 ўзгадненне	ў	Савет	
Рэспублікі;

•	 удзел	Савета	Рэспублікі	ў	межах	яго	кампетэнцыі	
ў	 падрыхтоўцы	 праектаў	 рашэнняў	 іншых	
дзяржаўных	органаў;

•	 правядзенне	 асабістага	 прыёму	 грамадзян,	 іх	
прадстаўнікоў,	 а	таксама	прадстаўнікоў	юрыдыч-
ных	 асоб	 у	 Савеце	 Рэспублікі,	 разгляд	 зваротаў	
грамадзян	 і	юрыдычных	асоб,	што	паступаюць	у	
Савет	Рэспублікі	і	яго	органы;

•	 разгляд	 зваротаў	 да	 Савета	 Рэспублікі	 дзяржаў-	
ных	 органаў,	 іншых	 арганізацый,	 грамадзян	 з	

ініцыятывай	аб	праверцы	канстытуцыйнасці	акта,	
а	таксама	ўдзел	Савета	Рэспублікі	ў	пасяджэннях	
Канстытуцыйнага	Суда;

•	 супрацоўніцтва	Савета	Рэспублікі	з	парламентамі	
і	 дзяржаўнымі	 органамі	 замежных	 дзяржаў,	
міжпарламенцкімі	і	міжнароднымі	арганізацыямі.

Сакратарыят	 Савета	 Рэспублікі	 ўзначальвае	
Начальнік	 Сакратарыята	 Савета	 Рэспублікі,	 які	 прызна-
чаецца	на	пасаду	 і	 вызваляецца	 ад	пасады	Прэзідыумам	
Савета	 Рэспублікі	 па	 прадстаўленні	 Старшыні	 Савета	
Рэспублікі.

Секретариат	Совета	Республики	–	рабочий	орган	Совета	
Республики,	 созданный	 для	 правового,	 организационного,	
информационно-аналитического	и	иного	обеспечения	дея-
тельности	Совета	Республики,	его	органов	и	членов	Совета	
Республики.	По	истечении	срока	полномочий	Совета	Респу-
блики	или	их	досрочном	прекращении	Секретариат	Совета	
Республики	продолжает	свою	деятельность.

В	 своей	 деятельности	 Секретариат	 Совета	 Республи-
ки	 руководствуется	 Конституцией	 Республики	 Беларусь,	
Регламентом	 Совета	 Республики	 Национального	 собрания	
Республики	 Беларусь	 и	 иными	 актами	 законодательства		
Республики	 Беларусь,	 а	 также	 постановлениями	 Прези-	
диума	 Совета	 Республики,	 распоряжениями	 Председателя	
Совета	Республики,	его	заместителя.

Секретариат	 Совета	 Республики,	 в	 частности,	 обеспе-
чивает:

•	 подготовку	 и	 проведение	 заседаний	 Совета	 Респу-
блики,	совместных	заседаний	с	Палатой	представи-
телей,	парламентских	слушаний,	иных	мероприятий,	
проводимых	 Советом	 Республики	 и	 его	 органами,	
деятельность	 Председателя	 Совета	 Республики	 и	
его	 заместителя,	 Президиума	 Совета	 Республики,	
постоянных	и	временных	комиссий	и	иных	органов	
Совета	Республики,	а	также	работу	Совета	Республи-
ки,	осуществляемую	в	иных	формах	в	соответствии	
с	законодательством	Республики	Беларусь;

•	 подготовку,	 разработку	 и	 оформление	 проектов	
нормативных	правовых	актов	в	соответствии	с	ком-
петенцией	Совета	Республики,	его	органов	и	долж-
ностных	лиц;

•	 реализацию	в	Совете	Республики	процедуры	и	иных	
правил	осуществления	нормотворческого	процесса,	
порядка	реализации	нормотворческой	инициативы	
Совета	 Республики,	 установленных	 законодатель-
ными	 актами	 Республики	 Беларусь	 и	 Регламентом	
Совета	Республики;

•	 рассмотрение	и	внесение	предложений	по	докумен-
там,	поступающим	на	рассмотрение	и	согласование	
в	Совет	Республики;

•	 участие	 Совета	 Республики	 в	 пределах	 его	 компе-
тенции	в	подготовке	проектов	решений	иных	госу-
дарственных	органов;

•	 проведение	личного	приема	граждан,	их	представи-
телей,	а	также	представителей	юридических	лиц	в	
Совете	 Республики,	 рассмотрение	 поступающих	 в	
Совет	Республики	и	его	органы	обращений	граждан	
и	юридических	лиц;

•	 рассмотрение	обращений	к	Совету	Республики	госу-
дарственных	 органов,	 иных	 организаций,	 граждан	

с	инициативой	о	проверке	конституционности	акта,	
а	 также	 участие	 Совета	 Республики	 в	 заседаниях	
Конституционного	Суда;

•	 сотрудничество	Совета	Республики	с	парламентами	
и	 государственными	 органами	 иностранных	 госу-
дарств,	 межпарламентскими	 и	 международными	
организациями.

Секретариат	 Совета	 Республики	 возглавляет	 Началь-
ник	Секретариата	Совета	Республики,	который	назначается	
на	должность	и	освобождается	от	должности	Президиумом	
Совета	Республики	по	представлению	Председателя	Совета	
Республики.

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ 
САвЕТА РЭСПУБЛІКІ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОвЕТА РЕСПУБЛИКИ

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Начальнік Сакратарыята Савета Рэспублікі Аляксандр Іванавіч Слабадчук

Начальник Секретариата Совета Республики Александр Иванович Слободчук

Намеснік Начальніка Сакратарыята Савета Рэспублікі Ірына Леанідаўна Шыткоўская

Заместитель Начальника Секретариата Совета Республики Ирина Леонидовна Шитковская
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Аддзел па забеспячэнні работы Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры  
і сацыяльным развіцці

Отдел по обеспечению работы Постоянной комиссии  
по образованию, науке, культуре и социальному развитию

Аддзел па забеспячэнні работы Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах

Отдел по обеспечению работы Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Аддзел па забеспячэнні работы Пастаяннай камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве

Отдел по обеспечению работы Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству

Памочнік Старшыні Савета Рэспублікі Г.В.Алешка

Помощник Председателя Совета Республики А.В.Алешко
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Арганізацыйнае ўпраўленне

Организационное управление

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Аддзел па забеспячэнні работы Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Отдел по обеспечению работы Постоянной комиссии  
по международным делам и национальной безопасности

Аддзел па забеспячэнні работы Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым 
самакіраванні і ўзаемадзеянні з органамі мясцовага самакіравання

Отдел по обеспечению работы Постоянной комиссии по региональной политике  
и местному самоуправлению и взаимодействию с органами местного самоуправлению
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Упраўленне інфармацыйных рэсурсаў і тэхналогій

Управление информационных ресурсов и технологий

Упраўленне міжнародных  
сувязей і эканомікі.  

Аддзел эканомікі

Управление международных 
связей и экономики.  

Отдел экономики

Упраўленне міжнародных  
сувязей і эканомікі.  
Аддзел міжнароднага 
супрацоўніцтва і пратаколу

Управление международных  
связей и экономики.  
Отдел международного 
сотрудничества и протокола

Cектар кадраў і спецработы

Сектор кадров и спецработы

САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

Аддзел па рабоце з дакументамі і зваротамі грамадзян

Отдел по работе с документами и обращениями граждан
Экспертна-прававое ўпраўленне

Экспертно-правовое управление
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Д О М  У Р А Д А
І Н Т Э Р’ Е Р

ДОМ ПРАвИТЕЛЬСТвА
И Н Т Е Р Ь Е Р



272

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

273

ДОМ УРАДУ. ІНТЭР’ЕР

Дом	 Урада,	 у	 якім	 размяшчаецца	 Палата	 прад-
стаўнікоў	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	–	
архітэктурна-гістарычны	 помнік,	 сімвал	 беларускай	
дзяржаўнасці.	 Гэта	 самы	 вялікі	 адміністрацыйны	 бу-	
дынак	Беларусі	 савецкай	эпохі,	яркі	прыклад	архітэк-	
турнага	канструктывізму.	Ён	быў	пабудаваны	ў	1929	–	
1933	гадах	па	праекце	архітэктара	І.Лангбарда.

Плошча	збудавання	складае	42	тысячы	квадратных	
метраў.	У	будынку	больш	як	15	залаў	для	пасяджэнняў,	
прыёму	замежных	дэлегацый,	амаль	тысяча	кабінетаў,	
2	тысячы	вокнаў.

Цэнтральная	 дзевяціпавярховая	 частка	 Дома	
Урада	 адсунута	 ўглыб	на	 50	метраў,	 і	 з	 двух	 бакоў	 да	
яе	 прымыкаюць	 карпусы,	 якія	 паступова	 паніжаюцца		
да	пяці	паверхаў.	Дзякуючы	адкрытаму	параднаму	два-
ру	 архітэктурны	комплекс,	 нягледзячы	на	 вялікія	 па-
меры,	не	здаецца	грувасткім.	У	адпаведнасці	з	перша-	
пачатковым	 праектам	 прадугледжвалася,	 што	 на	
ўзроўні	 трэцяга	 паверха	 паміж	 двума	фланкіруючымі	
крыламі	 будзе	 пабудавана	 галерэя,	 якая	 павінна	
была	 злучаць	 іх	 і	 выконваць	 функцыю	 трыбуны.	 За-
тым,	 адмовіўшыся	 ад	 першапачатковага	 рашэння,	
І.Лангбард	 прапанаваў	 устанавіць	 перад	 Домам	 Ура-	
да	помнік	У.І.Леніну.

Дом	 Правительства,	 в	 котором	 располагается	 Пала-
та	 представителей	 Национального	 собрания	 Республики	
Беларусь,	 –	 архитектурно-исторический	 памятник,	 сим-
вол	 белорусской	 государственности.	 Это	 самое	 крупное	
административное	 здание	Беларуси	 советской	 эпохи,	 яр-
кий	пример	 архитектурного	 конструктивизма.	Оно	 было	
построено	 в	 1929	 –	 1933	 годах	 по	 проекту	 архитектора	
И.Лангбарда.

Площадь	сооружения	составляет	42	тысячи	квадрат-
ных	метров.	В	здании	более	15	залов	для	заседаний,	прие-
ма	зарубежных	делегаций,	около	тысячи	кабинетов,	2	ты-
сячи	окон.

Центральная	 девятиэтажная	 часть	 Дома	 Правитель-
ства	отодвинута	вглубь	на	50	метров	и	обрамлена	с	двух	
сторон	постепенно	понижающимися	до	пяти	этажей	кор-
пусами.	 Благодаря	 открытому	 парадному	 двору	 архи-
тектурный	 комплекс,	 несмотря	 на	 большие	 размеры,	 не	
кажется	 громоздким.	 В	 соответствии	 с	 первоначальным	
проектом	 предполагалось,	 что	 на	 уровне	 третьего	 этажа	
между	двумя	фланкирующими	крыльями	будет	сооружена	
соединительная	галерея,	которая	должна	была	выполнять	
функцию	трибуны.	Затем,	отказавшись	от	первоначально-
го	решения,	И.Лангбард	предложил	установить	перед	До-
мом	Правительства	памятник	В.И.Ленину.

Зала пасяджэнняў

Зал заседаний

Зала для правядзення міжнародных сустрэч

Зал для проведения международных встреч

У Авальнай зале 

В Овальном зале
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Інтэр’ер	 будынка	 гарманічна	 спалучаецца	 з	 яго	
архітэктурным	 выглядам.	 Строгі	 малюнак	 гранітнай	
падлогі,	хрустальныя	плафоны,	мармуровая	абліцоўка	ве-
стыбюля	падкрэсліваюць	сур'ёзнасць	атмасферы,	у	якой	
прымаюцца	важныя	рашэнні.

На	 другі	 паверх,	 у	 фае	 Авальнай	 залы	 –	 галоўнага	
памяшкання	Палаты	 прадстаўнікоў,	 вядуць	 дзве	марму-
ровыя	 лесвіцы.	 Прастора	 фае	 падзелена	 калонамі,	 якія	
служаць	 асновай	 для	 галерэі.	 Напоўнены	 сімволікай	
таго	 часу	 роспіс	 столяў,	 выкананы	 мастакамі	 І.Фрэнкам	
і	М.Лебедзевай,	 і	 залацісты	тон	паркету	 з	розных	парод	
дрэва	ствараюць	у	фае	атмасферу	ўрачыстасці.

Для	 Авальнай	 залы	 і	 фае	 скульптары	 А.Бембель,	
У.Рытэр,	 Г.Ізмайлаў	 стварылі	 шматфігурныя	 бронзавыя	
рэльефы	на	тэму	рэвалюцыйнай	барацьбы.

На	 дзвюх	 мармуровых	 мемарыяльных	 стэлах	 каля	
ўваходу	ў	Авальную	залу	занатаваны	імёны	26	дэпутатаў	
Вярхоўнага	Савета	БССР,	якія	загінулі	ў	баях	за	свабоду	і	
незалежнасць	нашай	Радзімы	ў	гады	Вялікай	Айчыннай	
вайны.

У	фае	Авальнай	 залы	 знаходзяцца	 стэнды,	 экспана-	
тамі	 якіх	 з’яўляюцца	 ўзнагароды	 заканадаўчаму	 органу	
рэспублікі,	памятныя	медалі	і	сувеніры	ад	парламенцкіх	
і	 іншых	 дэлегацый	 замежных	 краін.	 Тут	 праходзяць	

Интерьер	здания	гармонично	сочетается	с	его	архи-
тектурным	обликом.	Строгий	рисунок	 гранитного	пола,	
хрустальные	 плафоны,	 мраморная	 облицовка	 вестибю-	
ля	подчеркивают	серьезность	атмосферы,	в	которой	при-
нимаются	важные	решения.

На	 второй	 этаж,	 в	 фойе	 Овального	 зала	 –	 главного	
помещения	 Палаты	 представителей,	 ведут	 две	 мрамор-
ные	лестницы.	Пространство	фойе	разделено	колоннами,		
которые	 служат	 основанием	 для	 галереи.	 Наполненная	
символикой	того	времени	роспись	потолков,	выполнен-
ная	 художниками	 И.Френком	 и	 М.Лебедевой,	 и	 золоти-
стый	тон	паркета	из	разных	пород	дерева	создают	в	фойе	
атмосферу	торжественности.

Для	 Овального	 зала	 и	 фойе	 скульпторы	 А.Бембель,	
В.Риттер,	Г.Измайлов	создали	многофигурные	бронзовые	
рельефы	на	тему	революционной	борьбы.	

На	двух	мраморных	мемориальных	стелах	у	входа	в	
Овальный	зал	запечатлены	имена	26	депутатов	Верховно-
го	Совета	БССР,	павших	в	боях	за	свободу	и	независимость	
нашей	Родины	в	годы	Великой	Отечественной	войны.

В	 фойе	 Овального	 зала	 размещены	 стенды,	 экспо-
натами	 которых	 являются	 награды	 законодательному	
органу	республики,	памятные	медали	и	сувениры	от	пар-
ламентских	и	 иных	делегаций	 зарубежных	 стран.	 Здесь	
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Зала пасяджэнняў

Зал заседаний

Прэс-цэнтр Палаты прадстаўнікоў

Пресс-центр Палаты представителей

Фае Авальнай залы

Фойе Овального зала

ДОМ УРАДА. ІНТЭР’ЕР



276

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

выстаўкі,	змяшчаюцца	для	агляду	тэматычныя	экспазіцыі	
музеяў	нашай	краіны.

Зала	пасяджэнняў	выканана	ў	форме	авала	(адсюль	
яе	 назва).	 Па	 перыметры	 залы	 размешчана	 каланада,		
над	 ёй	 –	 балкон.	 Завяршае	 архітэктурную	 кампазіцыю	
купал,	 які	 абапіраецца	 на	 барабан,	 прарэзаны	 вокнамі.		
У	цэнтры	купала	ўстаноўлена	самая	вялікая	ў	краіне	хру-
стальная	люстра	вагой	5	тон.	У	ёй	536	лямпаў.

Унутраная	 прастора	 Авальнай	 залы,	 арганізаванай		
у	 форме	 амфітэатра,	 вылучаецца	 лаканічнасцю	 і	 функ-
цыянальнасцю.	 Рабочыя	 месцы	 для	 дэпутатаў,	 членаў	
Савета	 Рэспублікі,	 членаў	 Урада	 і	 іншых	 вышэйшых		
службовых	 асоб	 звернуты	 да	 подыума,	 на	 якім	 знахо-	
дзяцца	 месцы	 для	 Прэзідэнта	 Рэспублікі	 Беларусь	 і	 кі-	
раўніцтва	 Нацыянальнага	 сходу.	 У	 зале	 таксама	 адве-
дзены	спецыяльныя	месцы	для	прадстаўнікоў	дыплама-	
тычнага	корпуса,	сродкаў	масавай	інфармацыі.

проходят	выставки,	помещаются	для	обозрения	темати-
ческие	экспозиции	музеев	нашей	страны.

Зал	заседаний	выполнен	в	форме	овала	(отсюда	его	
название).	 По	 периметру	 зала	 расположена	 колоннада,	
над	ней	–	балкон.	Завершает	архитектурную	композицию	
купол,	который	опирается	на	барабан,	прорезанный	окна-
ми.	В	центре	купола	установлена	самая	большая	в	стране	
хрустальная	люстра	весом	5	тонн.	В	ней	536	ламп.

Внутреннее	пространство	Овального	зала,	организо-
ванного	в	форме	амфитеатра,	отличается	лаконичностью	
и	 функциональностью.	 Рабочие	 места	 для	 депутатов,		
членов	 Совета	 Республики,	 членов	 Правительства	 и	
других	 высших	 должностных	 лиц	 обращены	 к	 подиуму,		
на	 котором	 расположены	 места	 для	 Президента	 Рес-	
публики	 Беларусь	 и	 руководства	 Национального	 собра-
ния.	В	зале	также	отведены	специальные	места	для	пред-
ставителей	дипломатического	корпуса,	средств	массовой	
информации.
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Фае Авальнай залы

Фойе Овального зала

Стэнды з узнагародамі заканадаўчаму органу

Стенды с наградами законодательному органу

Пастаянна дзеючая экспазіцыя, прысвечаная дзейнасці  
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу  

Рэспублікі Беларусь

Постоянно действующая экспозиция, посвященная деятельности 
Палаты представителей Национального собрания  

Республики Беларусь
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Будынак	 па	 вуліцы	Чырвонаармейскай,	 9	 з’яўляецца	
помнікам	 архітэктуры	 і	 гісторыка-культурнай	 каштоў-	
насцю	 Рэспублікі	 Беларусь.	 У	 2012	 годзе	 пасля	 рэкан-	
струкцыі	ў	ім	размясціўся	Савет	Рэспублікі	Нацыянальна-
га	сходу	Рэспублікі	Беларусь.	

Праект	 будынка,	 прызначанага	 для	 бібліятэкі,	 быў		
распрацаваны	 ў	 1929	 годзе	 (архітэктар	 Г.Лаўроў).	 Будаў-	
ніцтва	 галоўнага	 корпуса	 завяршылася	 ў	 1933	 годзе,	 а	 ў	
1934	 годзе	 адбылося	 ўрачыстае	 адкрыццё	 Дзяржаўнай	
бібліятэкі.	

Гэты	 будынак,	 унікальны	 па	 сваёй	 архітэктуры,	
узведзены	ў	стылі	канструктывізму,	для	якога	характэрна	
імкненне	 да	 прастаты	 архітэктурных	 прыёмаў	 і	 формаў,	
падкрэсленай	лаканічнасці	і	маналітнасці.	

Будынак	 спраектаваны	 ў	 выглядзе	 напаўзамкнутага	
чатырохвугольніка,	 уяўляе	 сабой	 трохпавярховую	 па-
будову	 з	 цокальным	 паверхам	 і	 мае	 складаную	 ў	 плане	
канфігурацыю.	 Чатырохгранныя	 слупы	 падтрымліваюць	
напаўкруглую	 канструкцыю,	 ствараючы	 арыгінальны	
порцік	 галоўнага	 ўвахода	 з	 зашклёным	 эркерам	 весты-
бюля.	 Усё	 гэта	 павінна	 было	 падкрэсліць	 стрымана-
строгі	 стыль	 збудавання	 і	 вялікае	 грамадскае	 значэнне	
бібліятэкі.

Пры	 правядзенні	 рэканструкцыі	 будынка	 захаваны	
асноўныя	 стылёвыя	 асаблівасці	 канструктывізму,	 выка-
рыстаны	найноўшыя	тэхналогіі,	будаўнічыя	і	апрацоўчыя	
матэрыялы.	 Архітэктурна-мастацкі	 выгляд	 будынка	
арганічна	 дапаўняюць	 элементы	 дзяржаўнай	 сімволікі,	
творы	вядомых	беларускіх	дзеячаў	мастацтваў,	а	таксама	
прадметы	інтэр’ера,	выкананыя	ў	лепшых	нацыянальных	
традыцыях.	Яшчэ	многія	пакаленні	беларусаў	і	госці	нашай	
краіны	 будуць	 захапляцца	 гэтым	 помнікам	 архітэктуры	
пачатку	ХХ	стагоддзя.

Здание	 по	 улице	 Красноармейской,	 9	 является	
памятником	 архитектуры	 и	 историко-культурной	
ценностью	 Республики	 Беларусь.	 В	 2012	 году	 после	
реконструкции	 в	 нем	 разместился	 Совет	 Республики	
Национального	собрания	Республики	Беларусь.

Проект	 здания,	 предназначенного	 для	 библио-
теки,	 был	 разработан	 в	 1929	 году	 (архитектор	 Г.Лав-
ров).	 Строительство	 главного	 корпуса	 завершилось	
в	 1933	 году,	 а	 в	 1934	 году	 состоялось	 торжественное		
открытие	Государственной	библиотеки.

Это	здание,	уникальное	по	своей	архитектуре,	по-
строено	в	стиле	конструктивизма,	для	которого	харак-
терно	стремление	к	простоте	архитектурных	приемов	
и	форм,	подчеркнутой	лаконичности	и	монолитности.

Здание	 спроектировано	 в	 виде	 полузамкнутого	
четырехугольника,	 представляет	 собой	 трехэтажное	
строение	с	цокольным	этажом	и	имеет	сложную	в	плане	
конфигурацию.	Четырехгранные	столбы	поддержива-
ют	полукруглую	конструкцию,	создавая	оригинальный	
портик	главного	входа	с	застекленным	эркером	вести-
бюля.	Все	это	было	призвано	подчеркнуть	сдержанно-
строгий	стиль	здания	и	большое	общественное	значе-
ние	библиотеки.

При	проведении	реконструкции	здания	сохранены	
основные	стилевые	особенности	конструктивизма,	ис-
пользованы	новейшие	технологии,	строительные	и	от-
делочные	 материалы.	 Архитектурно-художественный	
облик	 здания	 органично	 дополняют	 элементы	 госу-
дарственной	 символики,	 произведения	 известных	
белорусских	деятелей	искусств,	а	также	предметы	ин-
терьера,	выполненные	в	лучших	национальных	тради-
циях.	Еще	многие	поколения	белорусов	и	гости	нашей	
страны	будут	восхищаться	этим	памятником	архитек-
туры	начала	XX	века.
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Фае Залы пасяджэнняў  
Савета Рэспублікі

Фойе Зала заседаний  
Совета Республики



Зала пасяджэнняў Савета Рэспублікі

Зал заседаний Совета Республики
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Зала сустрэч «тэт-а-тэт»

Зал встреч «тет-а-тет»
Прэс-цэнтр

Пресс-центр

Зала пасяджэнняў Прэзідыума Савета Рэспублікі

Зал заседаний Президиума Совета Республики
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140
160
168
176
206

228

251
262

270
278

250

218
222

244

108

Вынікі дзейнасці Парламента – Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь (1996 – 2016)  
Итоги деятельности Парламента – Национального собрания  
Республики Беларусь (1996 – 2016)

вынікі заканадаўчай дзейнасці  
Итоги законодательной деятельности

Пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў  
Заседания Палаты представителей

Пасяджэнні Савета Рэспублікі  
Заседания Совета Республики

Міжнародная і міжпарламенцкая дзейнасць  
Международная и межпарламентская деятельность  

Ажыццяўленне кантрольных паўнамоцтваў  
Осуществление контрольных полномочий  

Парламенцкія слуханні  
Парламентские слушания 

Узаемадзеянне Савета Рэспублікі з органамі мясцовага самакіравання 
і вывучэнне практыкі прымянення заканадаўства  
взаимодействие Совета Республики с органами местного самоуправления 
и изучение практики применения законодательства  

Работа дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў у выбарчых акругах  
Работа депутатов Палаты представителей в избирательных округах  

Мерапрыемствы Палаты прадстаўнікоў па вывучэнні практыкі прымянення заканадаўства 
і ўзаемадзеяння з мясцовымі органамі ўлады  
Мероприятия Палаты представителей по изучению практики применения законодательства 
и взаимодействия с местными органами власти  

Сакратарыяты палат Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь пятага склікання  
Секретариаты палат Национального собрания  
Республики Беларусь пятого созыва  

Забеспячэнне дзейнасці Палаты прадстаўнікоў  
Обеспечение деятельности Палаты представителей  

Забеспячэнне дзейнасці Савета Рэспублікі  
Обеспечение деятельности Совета Республики  

Дом Урада. Iнтэр’ер  
Дом Правительства. Интерьер  

Будынак Савета Рэспублікі. Інтэр’ер  
Здание Совета Республики. Интерьер  

ЗМЕСТ
СОДЕРЖАНИЕ

8

14

70

102

103
106

109
123

Структура, парадак фарміравання, кампетэнцыя  
і формы работы Парламента
Структура, порядок формирования, компетенция  
и формы работы Парламента

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
пятага склікання. Біяграфічныя даведкі  

Члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
пятага склікання. Біяграфічныя даведкі  

Кіруючыя органы палат Нацыянальнага сходу  
Рэспублікі Беларусь пятага склікання  
Руководящие органы палат Национального собрания  
Республики Беларусь пятого созыва

Склад Савета Палаты прадстаўнікоў  
Состав Совета Палаты представителей  

Склад Прэзідыума Савета Рэспублікі  
Состав Президиума Совета Республики 

Пастаянныя камісіі палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
пятага склікання  
Постоянные комиссии палат Национального собрания  
Республики Беларусь пятого созыва

Склад пастаянных камісій Палаты прадстаўнікоў  
Состав постоянных комиссий Палаты представителей  

Склад пастаянных камісій Савета Рэспублікі  
Состав постоянных комиссий Совета Республики  

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



Даведачнае выданне

На беларускай і рускай мовах

Аўтарскі калектыў:

Ермаловіч Віталій Віктаравіч,  
Курбека Генадзь Васільевіч,  

Лапша Ігар Мікалаевіч, 
Ляскоў Аляксандр Якаўлевіч,  

Садоўская Іна Васільеўна,  
Селядзеўская Таццяна Міхайлаўна

У падрыхтоўцы выдання прымалі ўдзел:

С.М.Бурак, А.А.Васенда, М.А.Гурыновіч, М.П.Капыльскі, А.М.Куліцкі,  
М.С.Несцярэнка, Г.З.Паўловіч, К.У.Праяненкаў, В.Ф.Пятруша

Рэдактарская падрыхтоўка тэксту:

В.Л.Ксюк, А.А.Мааль, С.У.Фядотава, Э.А.Ялоўская

Галоўны рэдактар
Г.М.Галаватая

Рэдактар
А.В.Жыбуль

Дызайн і камп’ютарная вёрстка
І.А.Буфетавай

Карэктар 
Т.М.Бутэвіч

Тэхнічны рэдактар
А.У.Касцюк

Падпісана да друку 29.04.2016. Фармат 70x100 1/8. Папера мелаваная. 
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 46,8. Ул.-выд. арк. 45,0. Тыраж 315 экз. Заказ 

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Беларускае тэлеграфнае агенцтва» (УП «БЕЛТА»).
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў  

№ 1/200 ад 20.02.2014, № 3/510 ад 12.02.2014.
Вул. Кірава, 26, 220030, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

Надрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў  

№ 2/102 ад 01.04.2014.
Пр-т Незалежнасці, 79, 220013, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

ПАРЛАМЕНТ
Нацыянальны сход
Рэспублікі Беларусь
п я т а г а  с к л і к а н н я


