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На старонках кнігі змешчана агульная інфармацыя аб складзе 
Нацыянальнага сходу трэцяга склікання, яго паўнамоцтвах і заканадаўчым 
працэсе. У яе ўключаны біяграфічныя звесткі пра дэпутатаў Палаты 
прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі. Выданне будзе карыснае для ўсіх, 
хто цікавіцца дзейнасцю Парламента Рэспублікі Беларусь.

ПАРЛАМЕНТ – НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Прававы статус і структура Парламента
Згодна з артыкулам 90 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, Парла-

мент – Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь з’яўляецца прадстаўнічым і 
заканадаўчым органам Рэспублікі Беларусь.

Парламент Рэспублікі Беларусь:
прымае законы;• 
зацвярджае дзяржаўны бюджэт і справаздачу аб яго выкананні;• 
удзельнічае ў фарміраванні органаў выканаўчай і судовай улады;• 
рэалізуе некаторыя кантрольныя паўнамоцтвы;• 
ажыццяўляе міжпарламенцкае супрацоўніцтва.• 

Тэрмін паўнамоцтваў Парламента – чатыры гады. Паўнамоцтвы Парла-
мента могуць быць прадоўжаны на падставе закона толькі ў выпадку вайны. 

Парламент складаецца з дзвюх палат – Палаты прадстаўнікоў і Савета 
Рэспублікі. Склад Палаты прадстаўнікоў – 110 дэпутатаў. Поўны склад Саве-
та Рэспублікі – 64 члены Савета Рэспублікі.

Фарміраванне палат Парламента
У адпаведнасці з Канстытуцыяй выбары новага складу палат Парламента 

назначаюцца не пазней як за чатыры месяцы і праводзяцца не пазней як за 30 
дзён да сканчэння паўнамоцтваў палат дзеючага склікання. Падрыхтоўка і пра-
вядзенне выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, членаў Савета Рэспублікі 
ажыццяўляюцца адкрыта і галосна.

Дэпутатам Палаты прадстаўнікоў можа быць выбраны грамадзянін 
Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 21 года і пастаянна пражывае ў Рэспубліцы 
Беларусь. Выбранне дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў ажыццяўляецца ў 
адпаведнасці з законам на аснове ўсеагульнага, свабоднага, роўнага, прамога 
выбарчага права пры тайным галасаванні.

Савет Рэспублікі з’яўляецца палатай тэрытарыяльнага прадстаўніцтва. Ад 
кожнай вобласці і горада Мінска тайным галасаваннем выбіраюцца на па-
сяджэннях дэпутатаў мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню кожнай 
вобласці і горада Мінска па восем членаў Савета Рэспублікі. Восем членаў 
Савета Рэспублікі назначаюцца Прэзідэнтам. Кандыдатам у члены Савета 
Рэспублікі можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 30 гадоў 
і пражыў на тэрыторыі адпаведнай вобласці, горада Мінска не менш як пяць 
гадоў. Выбары членаў Савета Рэспублікі праводзяцца на аснове роўнага і 
ўскоснага выбарчага права пры тайным галасаванні.

Кампетэнцыя Парламента
Кампетэнцыя Нацыянальнага сходу рэалізуецца шляхам ажыццяўлення 

паўнамоцтваў палат Нацыянальнага сходу ў формах і межах, устаноўленых 
Канстытуцыяй і законамі Рэспублікі Беларусь.
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3) выбірае шэсць суддзяў Канстытуцыйнага Суда;
4) выбірае шэсць членаў Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па вы-

барах і правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў;
5) адмяняе рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў, якія не адпавядаюць 

заканадаўству;
6) прымае рашэнне аб роспуску мясцовага Савета дэпутатаў у выпадку 

сістэматычнага або грубага парушэння ім патрабаванняў заканадаўства і ў 
іншых выпадках, прадугледжаных законам;

7) разглядае выстаўленае Палатай прадстаўнікоў абвінавачанне супраць 
Прэзідэнта ва ўчыненні дзяржаўнай здрады або іншага цяжкага злачынства, 
прымае рашэнне аб яго расследаванні. Пры наяўнасці падстаў большасцю 
не менш як дзвюма трацямі галасоў ад поўнага складу прымае рашэнне аб 
зняцці Прэзідэнта з пасады;

8) разглядае ўказы Прэзідэнта аб увядзенні надзвычайнага становішча, ва-
еннага становішча, поўнай або частковай мабілізацыі і не пазней як у трох-
дзённы тэрмін пасля іх унясення прымае адпаведнае рашэнне;

9) ажыццяўляе права заканадаўчай ініцыятывы.
Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі сумесна:
па прапанове Прэзідэнта прымаюць закон аб дэлегаванні яму заканадаўчых 

паўнамоцтваў на выданне дэкрэтаў, якія маюць сілу закона;
разглядаюць пытанні аб датэрміновым вызваленні ад пасады або зняцці з 

пасады Прэзідэнта;
прымаюць прапанову аб правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму і 

ўносяць яе на разгляд Прэзідэнту.
Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі таксама:
разглядаюць часовыя дэкрэты Прэзідэнта, якія маюць сілу закона;
заслухоўваюць штогадовыя пасланні Прэзідэнта да Парламента;
выбіраюць са свайго складу Старшыню адпаведнай палаты Парламента, 

яго намесніка, пастаянныя камісіі і іншыя органы для вядзення законапраект-
най работы, папярэдняга разгляду і падрыхтоўкі пытанняў, якія адносяцца да 
ведання палат;

праводзяць пасяджэнні для пытанняў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і 
членаў Савета Рэспублікі і адказаў Урада;

звяртаюцца ў Канстытуцыйны Суд з прапановамі аб дачы заключэнняў аб 
канстытуцыйнасці нарматыўных актаў або іх асобных палажэнняў;

даюць згоду на ўзбуджэнне крымінальнай справы ў адносінах да дэпу-
тата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета Рэспублікі, на прыцягненне іх у 
якасці падазроных ці абвінавачаных па крымінальнай справе, узбуджанай у 
адносінах да іншых асоб або па факце здзейсненага злачынства, а таксама на 
іх затрыманне і іншае пазбаўленне асабістай свабоды;

праводзяць парламенцкія слуханні.
Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі могуць прымаць рашэнні па іншых 

пытаннях, калі гэта прадугледжана Канстытуцыяй.
Палаты Нацыянальнага сходу пры ўзаемадзеянні з іншымі дзяржаўнымі 

органамі, органамі тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, іншымі 
арганізацыямі самастойныя ў межах сваіх паўнамоцтваў.

Палата прадстаўнікоў:
1) разглядае па прапанове Прэзідэнта або па ініцыятыве не менш як 

150 тысяч грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам, 
праекты законаў аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю, аб 
тлумачэнні Канстытуцыі;

2) разглядае праекты законаў, у тым ліку аб зацвярджэнні асноўных 
напрамкаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь; ваеннай дактры-
ны; аб ратыфікацыі і дэнансацыі міжнародных дагавораў; аб асноўным змесце 
і прынцыпах ажыццяўлення правоў, свабод і абавязкаў грамадзян; аб грама- 
дзянстве, статусе іншаземцаў і асоб без грамадзянства; аб правах нацыянальных 
меншасцей; аб зацвярджэнні рэспубліканскага бюджэту і справаздачы аб яго 
выкананні; аб устанаўленні рэспубліканскіх падаткаў і збораў; аб прынцыпах 
ажыццяўлення адносін уласнасці; аб асновах сацыяльнай абароны; аб прынцы-
пах рэгулявання працы і занятасці; аб шлюбе, сям’і, дзяцінстве, мацярынстве, 
бацькоўстве, выхаванні, адукацыі, культуры і ахове здароўя; аб ахове навакольна-
га асяроддзя і рацыянальным выкарыстанні прыродных рэсурсаў; аб вызначэнні 
парадку вырашэння пытанняў адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання 
дзяржавы; аб мясцовым самакіраванні; аб судаўладкаванні, судаводстве і ста-
тусе суддзяў; аб крымінальнай адказнасці; аб амністыі; аб абвяшчэнні вайны і 
заключэнні міру; аб прававым рэжыме ваеннага і надзвычайнага становішча; аб 
устанаўленні дзяржаўных узнагарод; аб тлумачэнні законаў;

3) назначае выбары Прэзідэнта;
4) дае згоду Прэзідэнту на назначэнне Прэм’ер-міністра;
5) заслухоўвае даклад Прэм’ер-міністра аб праграме дзейнасці Урада і адаб- 

рае або адхіляе праграму; паўторнае адхіленне палатай праграмы азначае вы-
казванне вотуму недаверу Ураду;

6) разглядае па ініцыятыве Прэм’ер-міністра пытанне аб даверы Ураду;
7) па ініцыятыве не менш як адной трэці ад поўнага складу Палаты 

прадстаўнікоў выказвае вотум недаверу Ураду; пытанне аб адказнасці Ура-
да не можа быць пастаўлена на працягу года пасля адабрэння праграмы яго 
дзейнасці;

8) прымае адстаўку Прэзідэнта;
9) выстаўляе большасцю галасоў ад поўнага складу Палаты прадстаўнікоў 

абвінавачанне супраць Прэзідэнта ва ўчыненні дзяржаўнай здрады або іншага 
цяжкага злачынства; на падставе адпаведнага рашэння Савета Рэспублікі 
прымае большасцю не менш як дзве трэці галасоў ад поўнага складу рашэнне 
аб зняцці Прэзідэнта з пасады;

10) адмяняе распараджэнні Старшыні Палаты прадстаўнікоў. 
Савет Рэспублікі:
1) адабрае або адхіляе прынятыя Палатай прадстаўнікоў праекты законаў 

аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю; аб тлумачэнні 
Канстытуцыі; праекты іншых законаў;

2) дае згоду на назначэнне Прэзідэнтам Старшыні Канстытуцыйнага Суда, 
Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда, Старшыні і суддзяў Вышэйшага Гас-
падарчага Суда, Старшыні Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў, Генеральнага пракурора, Старшыні і членаў 
Праўлення Нацыянальнага банка;
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Формы работы палат Парламента
Работа Палаты прадстаўнікоў ажыццяўляецца ў форме пасяджэнняў, су-

месных пасяджэнняў з Саветам Рэспублікі ў перыяд правядзення сесіі, 
парламенцкіх слуханняў, дзейнасці пастаянных і часовых камісій, іншых 
органаў Палаты прадстаўнікоў, дэпутацкіх груп, дэпутатаў у Палаце 
прадстаўнікоў, выбарчых акругах, а таксама ў іншых формах у адпаведнасці 
з заканадаўствам.

Работа Савета Рэспублікі ажыццяўляецца ў форме пасяджэнняў, су-
месных пасяджэнняў з Палатай прадстаўнікоў у перыяд правядзення сесіі, 
парламенцкіх слуханняў, дзейнасці пастаянных і часовых камісій, іншых 
органаў Савета Рэспублікі, кансультатыўных і дарадчых органаў, якія ства-
раюцца пры Савеце Рэспублікі, членаў Савета Рэспублікі, а таксама ў іншых 
формах у адпаведнасці з заканадаўствам.

Сесіі палат Парламента
Палаты збіраюцца на дзве чарговыя сесіі ў год.
Першая сесія адкрываецца 2 кастрычніка; яе працягласць не можа быць 

больш як восемдзесят дзён. Другая сесія адкрываецца 2 красавіка; яе працяг-
ласць не можа быць больш як дзевяноста дзён. 

Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі ў выпадку асаблівай неабходнасці 
склікаюцца на нечарговую сесію па ініцыятыве Прэзідэнта, а таксама па па-
трабаванню большасці не менш як дзве трэці галасоў ад поўнага складу кож-
най з палат па вызначаным парадку дня. Нечарговыя сесіі склікаюцца ўказамі 
Прэзідэнта.

Старшыні палат Парламента
Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі выбіраюць са свайго складу адпа-

ведна Старшыню Палаты прадстаўнікоў і яго намесніка і Старшыню Савета 
Рэспублікі і яго намесніка.

Старшыня палаты Нацыянальнага сходу:
•  ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва палатай Нацыянальнага сходу і кіруе 

яго ўнутраным распарадкам работы;
•  вядзе пасяджэнні адпаведнай палаты Нацыянальнага сходу;
•  узначальвае адпаведна Савет Палаты прадстаўнікоў, Прэзідыум Савета 

Рэспублікі;
•  дае даручэнні пастаянным камісіям, сакратарыятам і іншым органам па-

латы Нацыянальнага сходу па пытаннях, якія адносяцца да іх ведання;
•  падпісвае пастановы палаты Нацыянальнага сходу і рашэнні адпаведна 

Савета Палаты прадстаўнікоў, Прэзідыума Савета Рэспублікі;
•  прадстаўляе палату Нацыянальнага сходу ва ўзаемаадносінах з Прэзі-

дэнтам, другой палатай Нацыянальнага сходу, Урадам і іншымі дзяржаўнымі 
органамі, а таксама з грамадскімі аб’яднаннямі, органамі і арганізацыямі 
замежных дзяржаў, міжнароднымі арганізацыямі, каардынуе ўзаемадзеянне 
палаты Нацыянальнага сходу з указанымі органамі, аб’яднаннямі і 
арганізацыямі;

•  накіроўвае і кантралюе дзейнасць сакратарыята палаты Нацыянальнага 
сходу;

•  выдае распараджэнні па пытаннях, аднесеных да іх кампетэнцыі;
•   ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя Рэгламентам адпавед-

най палаты Нацыянальнага сходу і іншымі актамі заканадаўства.

Савет Палаты прадстаўнікоў і Прэзідыум Савета Рэспублікі
Для арганізацыі законапраектнай работы, папярэдняга разгляду і 

падрыхтоўкі пытанняў, якія адносяцца да ведання палат Нацыянальнага схо-
ду, арганізацыі работы пастаянных камісій і іншых органаў палат Нацыя-
нальнага сходу ствараюцца Савет Палаты прадстаўнікоў і Прэзідыум Савета 
Рэспублікі.

Савет Палаты прадстаўнікоў, Прэзідыум Савета Рэспублікі з’яўляюцца 
пастаянна дзеючымі калегіяльнымі органамі, падсправаздачнымі адпаведна 
Палаце прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі.

У склад Савета Палаты прадстаўнікоў уваходзяць Старшыня Пала-
ты прадстаўнікоў, яго намеснік, старшыні пастаянных камісій Палаты 
прадстаўнікоў і іншыя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў.

У склад Прэзідыума Савета Рэспублікі ўваходзяць Старшыня Савета 
Рэспублікі, яго намеснік, старшыні пастаянных камісій Савета Рэспублікі.

Савет Палаты прадстаўнікоў, Прэзідыум Савета Рэспублікі:
•  арганізуюць работу па падрыхтоўцы сесій адпаведных палат Нацыяналь-

нага сходу;
•  прымаюць рашэнні аб унясенні праекта парадку дня сесіі палаты Нацыя-

нальнага сходу на разгляд адпаведнай палаты Нацыянальнага сходу;
•  вырашаюць пытанні, звязаныя са скліканнем і правядзеннем сесій палат 

Нацыянальнага сходу;
• заслухоўваюць паведамленні па пытаннях работы пастаянных камісій, 

іншых органаў палат Нацыянальнага сходу;
•  даюць сакратарыятам палат Нацыянальнага сходу даручэнні, звязаныя 

са скліканнем і правядзеннем сесій палат Нацыянальнага сходу, з законапра-
ектнай дзейнасцю і іншымі пытаннямі, якія адносяцца да іх ведання;

•  уносяць у выпадку неабходнасці прапановы аб стварэнні, рэарганізацыі 
або ліквідацыі пастаянных і часовых камісій палат Нацыянальнага сходу;

• прымаюць меры па арганізацыйнаму, прававому, метадычнаму і 
інфармацыйнаму забеспячэнню дзейнасці пастаянных камісій і іншых органаў 
палат Нацыянальнага сходу;

•   хадайнічаюць перад Прэзідэнтам аб узнагароджанні адпаведна дэпутатаў 
Палаты прадстаўнікоў, членаў Савета Рэспублікі, работнікаў сакратарыятаў 
палат Нацыянальнага сходу дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь;

•  прымаюць рашэнні аб узнагароджанні Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь;

•  ажыццяўляюць кантроль за своечасовым разглядам запытаў, прапаноў і 
заўваг дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, членаў Савета Рэспублікі;

•  ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя рэгламентамі па-
лат Нацыянальнага сходу і іншымі актамі заканадаўства.
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Камісіі палат Парламента
Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі выбіраюць пастаянныя камісіі па-

лат Нацыянальнага сходу для вядзення законапраектнай работы, папярэдняга 
разгляду і падрыхтоўкі пытанняў, якія адносяцца да ведання палат Нацыя-
нальнага сходу.

Пастаянныя камісіі з’яўляюцца пастаянна дзеючымі органамі палат На-
цыянальнага сходу і выбіраюцца з ліку дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, 
членаў Савета Рэспублікі адпаведнай палатай Нацыянальнага сходу на тэрмін 
паўнамоцтваў палаты ў складзе старшыні, намесніка (намеснікаў) старшыні і 
членаў пастаянных камісій.

Кожны дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член Савета Рэспублікі абавязаны 
ўваходзіць у склад толькі адной з пастаянных камісій. Старшыні палат На-
цыянальнага сходу і іх намеснікі не могуць уваходзіць у склад пастаянных 
камісій.

Пералік і склад пастаянных камісій, парадак іх фарміравання вызначаюцца 
палатамі Нацыянальнага сходу самастойна.

Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга 
склікання былі ўтвораны наступныя пастаянныя камісіі:

па заканадаўству і судова-прававых пытаннях;• 
па нацыянальнай бяспецы;• 
па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і рэгламенту;• 
па аграрных пытаннях;• 
па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу;• 
па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай • 

інфармацыі;
па міжнародных справах і сувязях з СНД;• 
па праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыродакарыстанню;• 
па бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы;• 
па грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці;• 
па працы, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і інвалідаў;• 
па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі;• 
па жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю і прыватызацыі;• 
па прамысловасці, паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, сувязі • 

і прадпрымальніцтву.
Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга 

склікання былі ўтвораны шэсць пастаянных камісій:
па заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву;• 
па эканоміцы, бюджэту і фінансах;• 
па адукацыі, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях;• 
па дэмаграфічнай бяспецы і сацыяльнаму развіццю;• 
па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню;• 
па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы.• 

У Рэгламенце Савета Рэспублікі замацавана кола пытанняў, якія ўваходзяць 
у кампетэнцыю кожнай з пастаянных камісій Савета Рэспублікі.

Пастаянныя камісіі палат Нацыянальнага сходу:
рыхтуюць праекты законаў да разгляду палатамі Нацыянальнага сходу;• 

папярэдне разглядаюць і рыхтуюць пытанні, якія адносяцца да • 
кампетэнцыі палат Нацыянальнага сходу;

ажыццяўляюць падрыхтоўку заключэнняў па праектах законаў і іншых • 
нарматыўных прававых актаў, а таксама па іншых пытаннях, якія адносяцца 
да кампетэнцыі палат Нацыянальнага сходу;

па даручэнню старшыняў палат Нацыянальнага сходу, а таксама па сваёй • 
ініцыятыве распрацоўваюць праекты законаў і іншых нарматыўных прававых 
актаў;

разглядаюць пісьмовыя звароты грамадзян і арганізацый, якія • 
ўтрымліваюць прапановы па ўдасканаленню заканадаўства;

арганізуюць правядзенне парламенцкіх слуханняў;• 
запытваюць у дзяржаўных органах і іншых дзяржаўных арганізацыях, • 

службовых асоб афіцыйныя дакументы, інфармацыйныя і іншыя матэрыялы, 
неабходныя для дзейнасці пастаяннай камісіі;

ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя рэгламентамі па-• 
лат Нацыянальнага сходу і іншымі актамі заканадаўства.

Палаты Нацыянальнага сходу пры неабходнасці могуць таксама ствараць 
часовыя камісіі. Часовая камісія падсправаздачная адпаведнай палаце Парла-
мента і адказная перад ёй.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета Рэспублікі
Ажыццяўленне Палатай прадстаўнікоў і Саветам Рэспублікі дзяржаўнай 

улады ў межах іх паўнамоцтваў грунтуецца на актыўным і раўнапраўным 
удзеле ў рабоце кожнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета 
Рэспублікі.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ажыццяўляюць свае паўнамоцтвы ў Пар-
ламенце на прафесійнай аснове, калі іншае не прадугледжана Канстытуцы-
яй. Член Савета Рэспублікі ажыццяўляе свае паўнамоцтвы ў Парламенце на 
прафесійнай аснове або без адрыву ад вытворчай ці службовай дзейнасці. 

Не дапускаецца сумяшчэнне абавязкаў дэпутата Палаты прадстаўнікоў 
з адначасовым займаннем пасады Прэзідэнта ці суддзі. Дэпутат Палаты 
прадстаўнікоў не можа быць адначасова членам Савета Рэспублікі, дэпу-
татам мясцовага Савета дэпутатаў, але можа быць членам Урада. Член Са-
вета Рэспублікі не можа быць адначасова Прэзідэнтам, дэпутатам Палаты 
прадстаўнікоў, членам Урада або суддзёй.

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член Савета Рэспублікі валодаюць усёй 
паўнатой правоў, якія забяспечваюць іх актыўны ўдзел у дзейнасці Пала-
ты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі, пастаянных ці часовых камісій, што 
ўтвараюцца імі, іншых органаў палат Нацыянальнага сходу.

Асноўнымі формамі дзейнасці дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Са-
вета Рэспублікі з’яўляюцца:

удзел адпаведна ў пасяджэннях Палаты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі, • 
сумесных пасяджэннях Палаты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі;

удзел у рабоце пастаянных камісій і іншых органаў палат Нацыянальна-• 
га сходу;

удзел у рабоце пагаджальных камісій, якія ствараюцца Палатай • 
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прадстаўнікоў і Саветам Рэспублікі ў адпаведнасці з часткай чацвёртай арты-
кула 100 Канстытуцыі;

работа ў выбарчых акругах;• 
удзел у рабоце міжпарламенцкіх органаў і органаў міждзяржаўных • 

утварэнняў, у склад якіх уваходзіць Рэспубліка Беларусь;
удзел у парламенцкіх слуханнях;• 
удзел у рабоце дэпутацкіх груп Палаты прадстаўнікоў, аб’яднанняў, аса-• 

цыяцый, клубаў і інш.
На пасяджэннях Палаты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі дэпутаты 

Палаты прадстаўнікоў, члены Савета Рэспублікі на аснове калектыўнага, 
раўнапраўнага і свабоднага абмеркавання разглядаюць і вырашаюць пытанні, 
аднесеныя Канстытуцыяй адпаведна да ведання Палаты прадстаўнікоў, Саве-
та Рэспублікі.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў для калектыўнага абмеркавання і выказ-
вання думак па законапраектах і іншых пытаннях, якія адносяцца да ведання 
Палаты прадстаўнікоў, а таксама па рэалізацыі перадвыбарных праграм ма-
юць права аб’ядноўвацца ў пастаянныя ці часовыя дэпутацкія групы. Дэпу-
тацкая група ўтвараецца пры наяўнасці не менш за 10 дэпутатаў, якія жада-
юць увайсці ў яе склад. Дэпутаты могуць свабодна ўваходзіць у дэпутацкія 
групы і выходзіць з іх.

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член Савета Рэспублікі як члены 
прадстаўнічага і заканадаўчага органа Рэспублікі Беларусь нясуць адказнасць 
перад выбаршчыкамі і адпаведна перад Палатай прадстаўнікоў, Саветам 
Рэспублікі.

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, член Савета Рэспублікі карыстаюцца неда-
тыкальнасцю пры выказванні сваіх думак і ажыццяўленні сваіх паўнамоцтваў, 
за выключэннем выпадкаў абвінавачання іх у паклёпе і знявазе. На працягу 
ўсяго тэрміну сваіх паўнамоцтваў парламентарыі могуць быць арыштаваны, 
іншым чынам пазбаўлены асабістай свабоды толькі з папярэдняй згоды ад-
паведнай палаты, за выключэннем выпадкаў здзяйснення здрады дзяржаве ці 
іншага асабліва цяжкага злачынства, а таксама затрымання на месцы здзяйс-
нення злачынства.

Парламенцкая працэдура
Пасяджэнні палат Нацыянальнага сходу праводзяцца адкрыта, на бела-

рускай ці рускай мове. Палаты, калі гэтага патрабуюць інтарэсы дзяржавы, 
могуць прыняць рашэнне аб правядзенні закрытага пасяджэння. Пасяджэнне 
адпаведнай палаты Нацыянальнага сходу лічыцца правамоцным пры ўмове, 
што на ім прысутнічае не менш як дзве трэці дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, 
членаў Савета Рэспублікі ад поўнага складу палаты.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета Рэспублікі маюць права 
выбіраць і быць выбранымі ў органы палат Нацыянальнага сходу, уносіць 
прапановы і выказваць думку па персанальнаму складу гэтых органаў, а так-
сама па кандыдатурах службовых асоб, якія выбіраюцца, назначаюцца ці за-
цвярджаюцца палатамі Нацыянальнага сходу. Парламентарыі маюць права 
ўносіць прапановы і заўвагі па парадку дня сесіі, парадку разгляду і сутнасці 

пытанняў, што абмяркоўваюцца, прапаноўваць пытанні для разгляду на па-
сяджэннях палат Нацыянальнага сходу, удзельнічаць у спрэчках, задаваць 
пытанні, даваць даведкі, даводзіць да ведама парламентарыяў свой пункт 
гледжання і пункт гледжання сваіх выбаршчыкаў.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета Рэспублікі карыстаюц-
ца правам рашаючага голасу па ўсіх пытаннях, якія разглядаюцца ў адпа-
веднай палаце Нацыянальнага сходу. Галасаванне ў Палаце прадстаўнікоў 
і Савеце Рэспублікі адкрытае і ажыццяўляецца асабіста дэпутатам Палаты 
прадстаўнікоў, членам Савета Рэспублікі шляхам падачы голасу «за» або «су-
праць». Тайнае галасаванне праводзіцца пры вырашэнні кадравых пытанняў. 

Рашэнні палат Нацыянальнага сходу лічацца прынятымі пры ўмове, што 
за іх прагаласавала большасць ад поўнага складу палат, калі іншае не праду-
гледжана Канстытуцыяй. Законы аб асноўных напрамках унутранай і знеш-
няй палітыкі Рэспублікі Беларусь, аб ваеннай дактрыне Рэспублікі Беларусь 
з’яўляюцца праграмнымі і лічацца прынятымі пры ўмове, калі за іх прагала-
савала не менш як дзве трэці ад поўнага складу палат.

Рашэнні Палаты прадстаўнікоў прымаюцца ў форме законаў і пастаноў. 
Рашэнні Савета Рэспублікі прымаюцца ў форме пастаноў.

Парадак дзейнасці Палаты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі, іх органаў, 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі вызначаецца 
рэгламентамі палат Нацыянальнага сходу. 

Заканадаўчы працэс 
Законапраект, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Канстытуцы-

яй, становіцца законам Рэспублікі Беларусь пасля прыняцця яго Палатай 
прадстаўнікоў і адабрэння Саветам Рэспублікі.

Заканадаўчы працэс пачынаецца з унясення праекта закона ў Палату 
прадстаўнікоў суб’ектамі права заканадаўчай ініцыятывы. Права заканадаўчай 
ініцыятывы належыць Прэзідэнту, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, Савету 
Рэспублікі, Ураду, а таксама грамадзянам Рэспублікі Беларусь, якія валода-
юць выбарчым правам, у колькасці не менш як 50 тысяч чалавек.

Права заканадаўчай ініцыятывы па ўнясенню змяненняў і (ці) дапаўненняў 
у Канстытуцыю, аб тлумачэнні Канстытуцыі належыць Прэзідэнту або не 
менш як 150 тысячам грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія валодаюць выбар-
чым правам.

Праект закона аб бюджэце Рэспублікі Беларусь на чарговы фінансавы год 
уносіцца Прэзідэнтам.

Акрамя таго, Канстытуцыя ўстанаўлівае асобы парадак для ўнясення 
законапраектаў, вынікам прыняцця якіх можа стаць скарачэнне дзяржаўных 
сродкаў, стварэнне або павелічэнне расходаў. У гэтым выпадку патрабуецца 
згода Прэзідэнта ці па яго даручэнню Урада.

Суб’ект права заканадаўчай ініцыятывы (упаўнаважаны ім прадстаўнік) 
мае права прымаць удзел у рабоце над законапраектам у Палаце прадстаўнікоў, 
Савеце Рэспублікі, прадстаўляць свой праект, выкладаць яго канцэпцыю і до-
казы на карысць яго прыняцця, а таксама адазваць унесены законапраект да 
яго разгляду ў Палаце прадстаўнікоў у другім чытанні.
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Разгляд праектаў законаў Рэспублікі Беларусь, унесеных у Палату 
прадстаўнікоў, ажыццяўляецца, як правіла, у двух чытаннях.

У выніку разгляду праекта закона Рэспублікі Беларусь Палата прадстаўнікоў 
прымае законапраект або адхіляе яго. 

Прынятыя Палатай прадстаўнікоў законапраекты на працягу пяці дзён пе-
радаюцца на разгляд у Савет Рэспублікі, дзе могуць разглядацца не больш як 
дваццаць дзён, калі іншае не прадугледжана Канстытуцыяй.

Закон лічыцца адобраным Саветам Рэспублікі, калі за такое рашэнне пра-
галасавала большасць ад поўнага складу Савета Рэспублікі або калі на праця-
гу дваццаці дзён, а пры абвяшчэнні законапраекта тэрміновым – дзесяці дзён 
з дня ўнясення ён не быў разгледжаны Саветам Рэспублікі.

Закон, прыняты Палатай прадстаўнікоў і адобраны Саветам  Рэспублікі, 
прадстаўляецца ў дзесяцідзённы тэрмін Прэзідэнту на подпіс.

Калі рашэнне аб адабрэнні не прынята, праект закона Рэспублікі Беларусь 
лічыцца адхіленым.

У выпадку адхілення законапраекта Саветам Рэспублікі палаты Нацыя-
нальнага сходу могуць стварыць пагаджальную камісію, якая фарміруецца 
на парытэтнай аснове, для пераадолення рознагалоссяў, што ўзніклі. Тэкст 
законапраекта, выпрацаваны пагаджальнай камісіяй, прадстаўляецца на адаб-
рэнне абедзвюх палат. 

Калі пагаджальнай камісіяй не прыняты ўзгоднены тэкст законапраек-
та, Прэзідэнт або па яго даручэнню Урад могуць запатрабаваць, каб Палата 
прадстаўнікоў прыняла канчатковае рашэнне. Закон лічыцца прынятым Па-
латай прадстаўнікоў пры ўмове, што за яго прагаласавала не менш як дзве 
трэці ад поўнага складу Палаты прадстаўнікоў, і накіроўваецца на подпіс 
Прэзідэнту. 

Канстытуцыя прадугледжвае асобую працэдуру разгляду некаторых 
законапраектаў. Так, па патрабаванню Прэзідэнта або з яго згоды Урада Палата 
прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі прымаюць рашэнні, галасуючы за ўвесь унесе-
ны Прэзідэнтам або Урадам законапраект ці яго частку, захаваўшы толькі тыя 
папраўкі, якія прапанаваны ці прыняты Прэзідэнтам або Урадам. Акрамя таго, у 
адпаведнасці з часткай трэцяй артыкула 99 Канстытуцыі Прэзідэнт або па яго да-
ручэнню Урад маюць права ўнесці ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пра-
панову аб абвяшчэнні разгляду праекта закона тэрміновым. Палата прадстаўнікоў 
і Савет Рэспублікі ў гэтым выпадку павінны разгледзець дадзены законапраект на 
працягу дзесяці дзён з дня яго ўнясення на іх разгляд.

Падпісанне законаў Прэзідэнтам 
Калі Прэзідэнт згодны з тэкстам закона, прынятага Палатай прадстаўнікоў і 

адобранага Саветам Рэспублікі, ён яго падпісвае. Калі Прэзідэнт не вяртае які-
небудзь закон на працягу двух тыдняў пасля таго, як ён быў яму прадстаўлены 
на подпіс, закон лічыцца падпісаным. Закон не лічыцца падпісаным і не 
ўступае ў сілу, калі ён не мог быць вернуты ў Парламент у сувязі з заканчэн-
нем сесіі.

Пры нязгодзе з тэкстам закона Прэзідэнт вяртае яго са сваімі пярэчаннямі 
ў Палату прадстаўнікоў, якая павінна разгледзець закон з пярэчаннямі 

Прэзідэнта не пазней як праз трыццаць дзён у перыяд правядзення сесіі Пала-
ты прадстаўнікоў. Калі закон будзе прыняты Палатай прадстаўнікоў большас-
цю не менш як дзве трэці галасоў ад поўнага складу, ён разам з пярэчаннямі 
Прэзідэнта ў пяцідзённы тэрмін накіроўваецца ў Савет Рэспублікі, які такса-
ма павінен разгледзець яго паўторна не пазней як праз дваццаць дзён. Закон 
лічыцца прынятым, калі ён адобраны большасцю не менш як дзвюма трацямі 
галасоў ад поўнага складу Савета Рэспублікі. Закон пасля пераадолення Пала-
тай прадстаўнікоў і Саветам Рэспублікі пярэчанняў Прэзідэнта падпісваецца 
Прэзідэнтам у пяцідзённы тэрмін. Закон уступае ў сілу і ў тым выпадку, калі 
ён не будзе падпісаны Прэзідэнтам у гэты тэрмін.

У такім жа парадку палатамі Нацыянальнага сходу разглядаюцца пярэчанні 
Прэзідэнта на асобныя палажэнні закона, якія вяртаюцца для паўторнага 
галасавання. У гэтым выпадку да прыняцця адпаведнага рашэння Палатай 
прадстаўнікоў і Саветам Рэспублікі закон падпісваецца Прэзідэнтам і ўступае 
ў сілу, за выключэннем тых палажэнняў, адносна якіх маюцца пярэчанні 
Прэзідэнта.

Узаемадзеянне з органамі мясцовага самакіравання
Важным напрамкам у рабоце Парламента трэцяга склікання з’яўляецца 

ўзаемадзеянне з органамі мясцовага самакіравання. Пры Савеце Рэспублікі 
ўтвораны Савет па ўзаемадзеянню органаў мясцовага самакіравання. Гэта 
калегіяльны дарадчы орган, які ажыццяўляе распрацоўку прапаноў па 
ўдасканаленню дзейнасці органаў мясцовага самакіравання і каардынуе 
пытанні ўзаемадзеяння паміж імі і органамі дзяржаўнага кіравання. Сярод 
асноўных задач Савета – тлумачэнне і прапаганда дзяржаўнай палітыкі ў 
галіне мясцовага самакіравання, выпрацоўка рэкамендацый і прапаноў па 
фарміраванню і рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў гэтай сферы, садзейнічанне 
забеспячэнню збалансаванага падыходу да рэалізацыі дзяржаўных і мясцо-
вых інтарэсаў пры распрацоўцы і ажыццяўленні сацыяльна-эканамічных пра-
грам і інш.

У склад Савета па ўзаемадзеянню органаў мясцовага самакіравання 
ўваходзяць члены Савета Рэспублікі, прадстаўнікі органаў мясцовага 
самакіравання, дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь.

Савет па ўзаемадзеянню органаў мясцовага самакіравання асаблівую ўвагу 
надае вывучэнню ходу выканання рашэнняў і даручэнняў Кіраўніка дзяржавы, 
накіраваных на павышэнне ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання 
ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва, распаўсюджанню 
перадавога вопыту іх работы. У мэтах разгляду актуальных праблем мяс-
цовага жыцця і выпрацоўкі механізмаў іх вырашэння, паскарэння прыняц-
ця неабходных арганізацыйных і прававых рашэнняў Саветам праводзяцца 
сустрэчы, у тым ліку ў фармаце «круглага стала», са старшынямі Саветаў 
дэпутатаў першаснага і базавага тэрытарыяльных узроўняў, а таксама з 
удзелам прадстаўнікоў органаў выканаўчай улады. Для вызначэння найлепшых 
форм і метадаў сумеснай работы органаў мясцовага кіравання і самакіравання 
Савет арганізуе і праводзіць рэспубліканскія тэматычныя семінары.
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Міжнароднае і міжпарламенцкае супрацоўніцтва
Асноўнай мэтай міжнароднай дзейнасці Нацыянальнага сходу з’яўляецца 

забеспячэнне нацыянальных інтарэсаў беларускай дзяржавы і ўмацаванне яе 
пазіцый на міжнароднай арэне. Для паглыблення кантактаў з міжпарламенцкімі 
арганізацыямі, а таксама пашырэння двухбаковых адносін у Нацыяналь-
ным сходзе працуюць 12 пастаянна дзеючых дэлегацый, 46 рабочых груп 
па супрацоўніцтву з парламентамі краін свету і міжпарламенцкія камісіі па 
супрацоўніцтву з заканадаўчымі органамі Украіны і Арменіі. 

Актыўны ўдзел беларускіх парламентарыяў у рабоце міжпарламенцкіх 
арганізацый і эфектыўнае ўзаемадзеянне з калегамі з замежных краін 
садзейнічае ўдасканаленню нацыянальнага заканадаўства, выпрацоўцы 
кансалідаванага падыходу да вырашэння актуальных праблем сучаснасці 
і ўзбагачэнню практыкі міждзяржаўных адносін. Акрамя таго, Нацыяналь-
ны сход ратыфікуе міжнародныя дагаворы Рэспублікі Беларусь, заключаныя 
ў мэтах урэгулявання двухбаковых і шматбаковых адносін у палітычнай, 
гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, культурнай, гуманітарнай і іншых 
сферах дзейнасці.  

Парламенцкія слуханні
Адной з форм дзейнасці палат Нацыянальнага сходу з’яўляюцца 

парламенцкія слуханні, якія праводзяцца па канкрэтных праблемах ці пы-
таннях, што адносяцца да кампетэнцыі палат. Ініцыятарамі парламенцкіх 
слуханняў выступаюць, як правіла, пастаянныя камісіі палат Парламента. У 
слуханнях прымаюць удзел дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, члены Савета 
Рэспублікі, прадстаўнікі іншых дзяржаўных органаў, вучоныя, спецыялісты, 
практыкі, прадстаўнікі грамадскасці, іншыя зацікаўленыя. 

У ходзе правядзення парламенцкіх слуханняў абмяркоўваюцца найбольш 
актуальныя пытанні дзяржаўнага і грамадскага жыцця. Па выніках слуханняў 
у рамках паўнамоцтваў палат Нацыянальнага сходу могуць быць прыняты 
адпаведныя рэкамендацыі дзяржаўным органам, іншым суб’ектам грамадскіх 
адносін. 

Формы ўзаемадзеяння з Урадам
У перыяд правядзення сесій палат Нацыянальнага сходу адно пасяджэнне 

ў месяц рэзервуецца для пытанняў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў 
Савета Рэспублікі і адказаў Урада.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, члены Савета Рэспублікі, якія жадаюць 
накіраваць пытанні Ураду, падаюць іх у пісьмовай форме ў сакратарыят 
адпаведнай палаты не пазней чым за сем дзён да дня правядзення пасяд-
жэння. У выпадку, калі член Урада не можа быць на пасяджэнні, ён мае 
права даць пісьмовы адказ на зададзеныя пытанні, які даводзіцца да ведама 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, членаў Савета Рэспублікі ўпаўнаважанай 
ім службовай асобай. Парламентарыі могуць пісьмова або вусна задаваць 
іншыя пытанні членам Урада Рэспублікі Беларусь, якія ўдзельнічаюць у 
пасяджэнні.

Пытанні да Урада – адна з форм ажыццяўлення кантрольных паўнамоц-
тваў Парламента. Прадстаўнікі заканадаўчай улады маюць магчымасць атры-
маць кампетэнтныя адказы па шырокім коле палітычных, эканамічных і сацы-
яльных праблем. Адкрыты дыялог дазваляе абодвум бакам вызначыць задачы, 
якія павінны вырашацца ў першую чаргу ў інтарэсах народа, і садзейнічае 
павышэнню эфектыўнасці работы дзяржаўнага апарату наогул.

Парламентарыі таксама маюць права звярнуцца з запытам да Прэм’ер-
міністра, членаў Урада і кіраўнікоў дзяржаўных органаў, што ўтвараюцца 
або выбіраюцца Парламентам, па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю 
гэтых органаў. Адказ на запыт павінен быць дадзены на працягу дваццаці 
сесіённых дзён.

Асобы, да якіх звернуты запыт, нясуць устаноўленую заканадаўствам ад-
казнасць за своечасовасць яго разгляду, паўнату і дакладнасць прадстаўленай 
інфармацыі. Па выніках абмеркавання запыту і адказу на яго можа быць пры-
нята пастанова палаты.

Парламентарыі таксама прымаюць актыўны ўдзел у пасяджэннях 
Прэзідыума Савета Міністраў. Гэта дазваляе ўлічваць інфармацыю аб прабле-
мах правапрымяняльнай практыкі ў іх заканадаўчай дзейнасці, садзейнічае 
выпрацоўцы новых заканадаўчых ініцыятыў, якія адпавядаюць рэаліям і па-
трэбам сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

Вучоба дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і 
 членаў Савета Рэспублікі

Адной з важнейшых складальных павышэння эфектыўнасці работы Пар-
ламента з’яўляецца вучоба дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета 
Рэспублікі. Мэта яе заключаецца ў атрыманні паглыбленых ведаў па акту-
альных напрамках сацыяльна-эканамічнага і палітычнага жыцця грамадства 
і дзяржавы. 

У цяперашні час паспяхова спалучаюцца дзве асноўныя формы навучан-
ня – тэарэтычная (пасяджэнні, «круглыя сталы», сустрэчы і інш.) і практыч-
ная (непасрэднае вывучэнне работы цэнтральных і мясцовых дзяржаўных 
органаў, дзейнасці гаспадарчых суб’ектаў, функцыянавання аб’ектаў аховы 
здароўя, культуры і інш.).

Тэарэтычнае навучанне, як правіла, праводзіцца па актуальных пы-
таннях сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця дзяржавы, у тым 
ліку па пытаннях, якія датычацца разгляду і прыняцця найбольш важных 
законапраектаў. Перад дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў і членамі Савета 
Рэспублікі выступаюць члены Урада, кіруючыя работнікі рэспубліканскіх 
органаў дзяржаўнага кіравання, іншых арганізацый, прадстаўнікі мясцо-
вых органаў улады, вядомыя беларускія і замежныя вучоныя, спецыялісты-
практыкі.

У мэтах паглыбленага вывучэння асобных пытанняў праводзяцца прак-
тычныя заняткі. Заключная частка заняткаў адводзіцца для падагульняюча-
га абмеркавання тэмы. Удзельнікі дыскусіі ўносяць канкрэтныя прапановы 
па вырашэнню абмеркаваных пытанняў і вызначаюць магчымыя напрамкі 
заканадаўчага забеспячэння неабходных пераўтварэнняў. 
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Вучоба дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і членаў Савета Рэспублікі 
садзейнічае павышэнню ўзроўню іх агульных ведаў і палітычнай куль-
туры, стымулюе выкарыстанне новых падыходаў да ажыццяўлення сваіх 
паўнамоцтваў, паляпшае якасць заканатворчасці. Атрыманыя падчас вучобы 
веды і практычныя навыкі дазваляюць дэпутатам Палаты прадстаўнікоў і чле-
нам Савета Рэспублікі павысіць эфектыўнасць сваёй дзейнасці па наладжван-
ню і развіццю міжнародных кантактаў і міжпарламенцкіх сувязяў і актыўна 
выкарыстоўваюцца імі пры ўзаемадзеянні з іншымі дзяржаўнымі органамі, а 
таксама ў рабоце з выбаршчыкамі.

ПАРЛАМЕНТ – НАЦИОНАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Правовой статус и структура Парламента 
Согласно статье 90 Конституции Республики Беларусь, Парламент  –  На-

циональное собрание Республики Беларусь является представительным и за-
конодательным органом Республики Беларусь. 

Парламент Республики Беларусь:
принимает законы;• 
утверждает государственный бюджет и отчет о его исполнении;• 
участвует в формировании органов исполнительной и судебной власти;• 
реализует некоторые контрольные полномочия;• 
осуществляет межпарламентское сотрудничество.• 

Срок полномочий Парламента  –  четыре года. Полномочия Парламента 
могут быть продлены на основании закона только в случае войны. 

Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Рес-
публики. Состав Палаты представителей  –  110 депутатов. Полный состав 
Совета Республики – 64 члена Совета Республики.

Формирование палат Парламента
В соответствии с Конституцией выборы нового состава палат Парламента 

назначаются не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до 
окончания полномочий палат действующего созыва. Подготовка и проведе-
ние выборов депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики 
осуществляются открыто и гласно.

Депутатом Палаты представителей может быть избран гражданин Респуб-
лики Беларусь, достигший 21 года и постоянно проживающий в Республике 
Беларусь. Избрание депутатов Палаты представителей осуществляется в со-
ответствии с законом на основе всеобщего, свободного, равного, прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

Совет Республики является палатой территориального представительства. 
От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на за-
седаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой об-

ласти и города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь членов 
Совета Республики назначаются Президентом. 

Кандидатом в члены Совета Республики может быть гражданин Республи-
ки Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории соответствую-
щей области, города Минска не менее пяти лет. Выборы членов Совета Респу-
блики проводятся на основе равного и косвенного избирательного права при 
тайном голосовании. 

Компетенция Парламента 
Компетенция Национального собрания реализуется посредством осущест-

вления полномочий палат Национального собрания в формах и пределах, 
установленных Конституцией и законами Республики Беларусь. 

Палата представителей:
1) рассматривает по предложению Президента или по инициативе не ме-

нее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным 
правом, проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию, о толковании Конституции;

2) рассматривает проекты законов, в том числе об утверждении основных 
направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь; воен-
ной доктрины; о ратификации и денонсации международных договоров; об 
основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанно-
стей граждан; о гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства; о 
правах национальных меньшинств; об утверждении республиканского бюд-
жета и отчета о его исполнении; об установлении республиканских налогов 
и сборов; о принципах осуществления отношений собственности; об основах 
социальной защиты; о принципах регулирования труда и занятости; о браке, 
семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образовании, культуре 
и здравоохранении; об охране окружающей среды и рациональном исполь-
зовании природных ресурсов; об определении порядка решения вопросов 
административно-территориального устройства государства; о местном са-
моуправлении; о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей; об уго-
ловной ответственности; об амнистии; об объявлении войны и о заключении 
мира; о правовом режиме военного и чрезвычайного положения; об установ-
лении государственных наград; о толковании законов;

3) назначает выборы Президента;
4) дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра;
5) заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности Пра-

вительства и одобряет или отклоняет программу; повторное отклонение пала-
той программы означает выражение вотума недоверия Правительству;

6) рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии Пра-
вительству;

7) по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты пред-
ставителей выражает вотум недоверия Правительству; вопрос об ответствен-
ности Правительства не может быть поставлен в течение года после одобре-
ния программы его деятельности;

8) принимает отставку Президента;
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9) выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты пред-
ставителей обвинение против Президента в совершении государственной 
измены или иного тяжкого преступления; на основании соответствующего 
решения Совета Республики принимает большинством не менее двух тре-
тей голосов от полного состава решение о смещении Президента с долж-
ности;

10) отменяет распоряжения Председателя Палаты представителей.
Совет Республики:
1) одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты 

законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о толковании 
Конституции; проекты иных законов;

2) дает согласие на назначение Президентом Председателя Конституци-
онного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и судей 
Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Центральной комиссии по вы-
борам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокуро-
ра, Председателя и членов Правления Национального банка;

3) избирает шесть судей Конституционного Суда;
4) избирает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов;
5) отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие за-

конодательству;
6) принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в случае си-

стематического или грубого нарушения им требований законодательства и в 
иных случаях, предусмотренных законом;

7) рассматривает выдвинутое Палатой представителей обвинение против 
Президента в совершении государственной измены или иного тяжкого пре-
ступления, принимает решение о его расследовании. При наличии оснований 
большинством не менее двух третей голосов от полного состава принимает 
решение о смещении Президента с должности;

8) рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного положения, 
военного положения, полной или частичной мобилизации и не позднее чем в 
трехдневный срок после их внесения принимает соответствующее решение;

9) осуществляет право законодательной инициативы.
Палата представителей и Совет Республики совместно:
по предложению Президента принимают закон о делегировании ему зако-

нодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона;
рассматривают вопросы о досрочном освобождении от должности или 

смещении с должности Президента;
принимают предложение о проведении республиканского референдума и 

вносят его на рассмотрение Президенту.
Палата представителей и Совет Республики также:

рассматривают временные декреты Президента, имеющие силу закона;• 
заслушивают ежегодные послания Президента Парламенту;• 
избирают из своего состава Председателя соответствующей палаты Пар-• 

ламента, его заместителя, постоянные комиссии и иные органы для ведения 
законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки во-
просов, относящихся к ведению палаты;

проводят заседания для вопросов депутатов Палаты представителей и • 
членов Совета Республики и ответов Правительства;

обращаются в Конституционный Суд с предложениями о даче заключе-• 
ний о конституционности нормативных актов или их отдельных положений;

дают согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата • 
Палаты представителей, члена Совета Республики, на привлечение их в каче-
стве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу, возбужденному в 
отношении других лиц либо по факту совершенного преступления, а также на 
их задержание и иное лишение личной свободы;

проводят парламентские слушания.• 
Палата представителей, Совет Республики могут принимать решения по 

другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией.
Палаты Национального собрания при взаимодействии с другими государ-

ственными органами, органами территориального общественного самоуправ-
ления, иными организациями самостоятельны в пределах своих полномочий.

Формы работы палат Парламента
Работа Палаты представителей осуществляется в форме заседаний, со-

вместных заседаний с Советом Республики в период проведения сессии, 
парламентских слушаний, деятельности постоянных и временных комиссий, 
других органов Палаты представителей, депутатских групп, депутатов в Па-
лате представителей, избирательных округах, а также в иных формах в соот-
ветствии с законодательством.

Работа Совета Республики осуществляется в форме заседаний, совмест-
ных заседаний с Палатой представителей в период проведения сессии, парла-
ментских слушаний, деятельности постоянных и временных комиссий, дру-
гих органов Совета Республики, консультативных и совещательных органов, 
создаваемых при Совете Республики, членов Совета Республики, а также в 
иных формах в соответствии с законодательством. 

Сессии палат Парламента
Палаты собираются на две очередные сессии в год.
Первая сессия открывается 2 октября; ее продолжительность не может 

быть более восьмидесяти дней. Вторая сессия открывается 2 апреля; ее про-
должительность не может быть более девяноста дней.

Палата представителей, Совет Республики в случае особой необходимости 
созываются на внеочередную сессию по инициативе Президента, а также по 
требованию большинства не менее двух третей голосов от полного состава 
каждой из палат по определенной повестке дня. Внеочередные сессии созы-
ваются указами Президента.

Председатели палат Парламента
Палата представителей, Совет Республики избирают из своего состава со-

ответственно Председателя Палаты представителей и его заместителя и Пред-
седателя Совета Республики и его заместителя. 
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Председатель палаты Национального собрания:
•  осуществляет общее руководство палатой Национального собрания и 

ведает ее внутренним распорядком работы;
•  ведет заседания соответствующей палаты Национального собрания;
•  возглавляет соответственно Совет Палаты представителей, Президиум 

Совета Республики;
•  дает поручения постоянным комиссиям, секретариатам и иным органам 

палат Национального собрания по вопросам, относящимся к их ведению; 
•  подписывает постановления палаты Национального собрания и решения 

соответственно Совета Палаты представителей, Президиума Совета Респу-
блики;

•  представляет палату Национального собрания во взаимоотношениях с 
Президентом, другой палатой Национального собрания, Правительством и 
иными государственными органами, а также с общественными объединения-
ми, органами и организациями иностранных государств, международными 
организациями, координирует взаимодействие палаты Национального собра-
ния с указанными органами, объединениями и организациями;

•  направляет и контролирует деятельность секретариата палаты Нацио-
нального собрания;

•  издает распоряжения по вопросам, отнесенным к их компетенции;
•  осуществляет иные полномочия, предусмотренные Регламентом соот-

ветствующей палаты Национального собрания и иными актами законодатель-
ства.

Совет Палаты представителей и Президиум Совета 
Республики

Для организации законопроектной работы, предварительного рассмотре-
ния и подготовки вопросов, относящихся к ведению палат Национального со-
брания, организации работы постоянных комиссий и иных органов палат На-
ционального собрания создаются Совет Палаты представителей и Президиум 
Совета Республики.

Совет Палаты представителей, Президиум Совета Республики являются 
постоянно действующими коллегиальными органами, подотчетными соот-
ветственно Палате представителей и Совету Республики.

В состав Совета Палаты представителей входят Председатель Палаты 
представителей, его заместитель, председатели постоянных комиссий Палаты 
представителей и другие депутаты Палаты представителей.

В состав Президиума Совета Республики входят Председатель Совета Ре-
спублики, его заместитель, председатели постоянных комиссий Совета Ре-
спублики.

Совет Палаты представителей, Президиум Совета Республики:
•  организуют работу по подготовке сессий соответствующих палат На-

ционального собрания;
•  принимают решения о внесении проекта повестки дня сессии палаты 

Национального собрания на рассмотрение соответствующей палаты Нацио-
нального собрания;

•  решают вопросы, связанные с созывом и проведением сессий палат На-
ционального собрания;

•  заслушивают сообщения по вопросам работы постоянных комиссий, 
иных органов палат Национального собрания;

•  дают секретариатам палат Национального собрания поручения, связан-
ные с созывом и проведением сессий палат, законопроектной деятельностью 
и иными вопросами, относящимися к их ведению;

•  вносят в случае необходимости предложения о создании, реорганизации или 
ликвидации постоянных и временных комиссий палат Национального собрания;

•  принимают меры по организационному, правовому, методическому и 
информационному обеспечению деятельности постоянных комиссий и иных 
органов палат Национального собрания; 

•  ходатайствуют перед Президентом о награждении соответственно де-
путатов Палаты представителей, членов Совета Республики, работников се-
кретариатов палат Национального собрания государственными наградами 
Республики Беларусь;

•  принимают решения о награждении Почетной грамотой Национального 
собрания Республики Беларусь;

•  осуществляют контроль за своевременным рассмотрением запросов, 
предложений и замечаний депутатов Палаты представителей, членов Совета 
Республики;

•  осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентами палат 
Национального собрания и иными актами законодательства.

Комиссии палат Парламента
Палата представителей и Совет Республики избирают постоянные комис-

сии палат Национального собрания для ведения законопроектной работы, 
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к веде-
нию палат Национального собрания.

Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами палат 
Национального собрания и избираются из числа депутатов Палаты предста-
вителей, членов Совета Республики соответствующей палатой Национально-
го собрания на срок полномочий палаты в составе председателя, заместителя 
(заместителей) председателя и членов постоянных комиссий.

Каждый депутат Палаты представителей, член Совета Республики обя-
заны входить в состав только одной из постоянных комиссий. Председатели 
палат Национального собрания и их заместители не могут входить в состав 
постоянных комиссий.

Перечень и состав постоянных комиссий, порядок их формирования опре-
деляются палатами Национального собрания самостоятельно.

Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 
третьего созыва были образованы следующие постоянные комиссии:

по законодательству и судебно-правовым вопросам;• 
по национальной безопасности;• 
по государственному строительству, местному самоуправлению  • 

и регламенту;
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по аграрным вопросам;• 
по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу;• 
по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой • 

информации;
по международным делам и связям с СНГ;• 
по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользо-• 

ванию;
по бюджету, финансам и налоговой политике;• 
по денежно-кредитной политике и банковской деятельности;• 
по труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов;• 
по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи;• 
по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации;• 
по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, • 

связи и предпринимательству.
Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь тре-

тьего созыва были образованы шесть постоянных комиссий:
по законодательству и государственному строительству;• 
по экономике, бюджету и финансам;• 
по образованию, науке, культуре и гуманитарным вопросам;• 
по демографической безопасности и социальному развитию;• 
по региональной политике и местному самоуправлению;• 
по международным делам и национальной безопасности.• 

В Регламенте Совета Республики закреплен круг вопросов, входящих в 
компетенцию каждой из постоянных комиссий Совета Республики.

Постоянные комиссии палат Национального собрания:
готовят проекты законов к рассмотрению палатами Национального со-• 

брания;
предварительно рассматривают и готовят вопросы, относящиеся к ком-• 

петенции палат Национального собрания;
осуществляют подготовку заключений по проектам законов и иных нор-• 

мативных правовых актов, а также по другим вопросам, относящимся к ком-
петенции палат Национального собрания;

по поручению председателей палат Национального собрания, а также • 
по своей инициативе разрабатывают проекты законов и иных нормативных 
правовых актов;

рассматривают письменные обращения граждан и организаций, содер-• 
жащие предложения по совершенствованию законодательства;

организуют проведение парламентских слушаний;• 
запрашивают у государственных органов и иных государственных ор-• 

ганизаций, должностных лиц официальные документы, информационные и 
иные материалы, необходимые для деятельности постоянной комиссии;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентами палат • 
Национального собрания и иными актами законодательства. 

Палаты Национального собрания при необходимости могут также созда-
вать временные комиссии. Временная комиссия подотчетна соответствующей 
палате Парламента и ответственна перед ней.

Депутаты Палаты представителей и члены Совета 
Республики

Осуществление Палатой представителей и Советом Республики государ-
ственной власти в пределах их полномочий основывается на активном и рав-
ноправном участии в работе каждого депутата Палаты представителей, члена 
Совета Республики. 

Депутаты Палаты представителей осуществляют свои полномочия в Пар-
ламенте на профессиональной основе, если иное не предусмотрено Консти-
туцией. Члены Совета Республики осуществляют свои полномочия в Парла-
менте на профессиональной основе либо без отрыва от производственной или 
служебной деятельности. 

Не допускается совмещение обязанностей депутата Палаты представите-
лей с одновременным занятием должности Президента либо судьи. Депутат 
Палаты представителей не может быть одновременно членом Совета Респу-
блики, депутатом местного Совета депутатов, но может быть членом Прави-
тельства. Член Совета Республики не может быть одновременно Президен-
том, депутатом Палаты представителей, членом Правительства либо судьей.

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики обладают всей 
полнотой прав, обеспечивающих их активное участие в деятельности Палаты 
представителей, Совета Республики, образуемых ими постоянных и времен-
ных комиссий, иных органов палат Национального собрания.

Основными формами деятельности депутата Палаты представителей, чле-
на Совета Республики являются:

участие соответственно в заседаниях Палаты представителей, Совета • 
Республики, совместных заседаниях Палаты представителей, Совета Респу-
блики;

участие в работе постоянных комиссий и иных органов палат Нацио-• 
нального собрания;

участие в работе согласительных комиссий, создаваемых Палатой пред-• 
ставителей и Советом Республики в соответствии с частью четвертой статьи 
100 Конституции;

работа в избирательных округах;• 
участие в работе межпарламентских органов и органов межгосудар-• 

ственных образований, в состав которых входит Республика Беларусь;
участие в парламентских слушаниях;• 
участие в работе депутатских групп Палаты представителей, объедине-• 

ний, ассоциаций, клубов и др.
На заседаниях Палаты представителей, Совета Республики депутаты Па-

латы представителей, члены Совета Республики на основе коллективного, 
равноправного и свободного обсуждения рассматривают и решают вопросы, 
отнесенные Конституцией соответственно к ведению Палаты представите-
лей, Совета Республики.

Депутаты Палаты представителей для коллективного обсуждения и выска-
зывания мнений по законопроектам и иным вопросам, относящимся к веде-



26

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

27

нию Палаты представителей, а также по реализации предвыборных программ 
имеют право объединяться в постоянные либо временные депутатские груп-
пы. Депутатская группа образуется при наличии не менее 10 депутатов, же-
лающих войти в ее состав. Депутаты могут свободно входить в депутатские 
группы и выходить из них.

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики как члены пред-
ставительного и законодательного органа Республики Беларусь несут ответ-
ственность перед избирателями и соответственно перед Палатой представи-
телей, Советом Республики.

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики пользуются не-
прикосновенностью при выражении своих мнений и осуществлении своих 
полномочий, за исключением случаев обвинения их в клевете и оскорблении. 
В течение всего срока своих полномочий парламентарии могут быть аресто-
ваны, иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного со-
гласия соответствующей палаты, за исключением случаев совершения изме-
ны государству или иного особо тяжкого преступления, а также задержания 
на месте совершения преступления.

Парламентская процедура
Заседания палат Национального собрания проводятся открыто, на бело-

русском или русском языке. Палаты, если этого требуют интересы государ-
ства, могут принять решение о проведении закрытого заседания. Заседание 
соответствующей палаты Национального собрания считается правомочным 
при условии, что на нем присутствует не менее двух третей депутатов Палаты 
представителей, членов Совета Республики от полного состава палаты.

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики имеют 
право избирать и быть избранными в органы палат Национального собрания, 
вносить предложения и высказывать мнение по персональному составу этих 
органов, а также по кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначае-
мых или утверждаемых палатами Национального собрания. Парламентарии 
вправе вносить предложения и замечания по повестке дня сессии, порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, предлагать вопросы для 
рассмотрения на заседаниях палат Национального собрания, участвовать в 
прениях, задавать вопросы, давать справки, доводить до сведения парламен-
тариев свою точку зрения и точку зрения своих избирателей. 

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики пользуются 
правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым в соответству-
ющей палате Национального собрания. Голосование в Палате представителей и 
Совете Республики открытое и осуществляется лично депутатом Палаты пред-
ставителей, членом Совета Республики путем подачи голоса «за» или «против». 
Тайное голосование проводится при решении кадровых вопросов.

Решения палат Национального собрания считаются принятыми при усло-
вии, что за них проголосовало большинство от полного состава палат, если 
иное не предусмотрено Конституцией. Законы об основных направлениях 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь, о военной доктрине 
Республики Беларусь являются программными и считаются принятыми при 

условии, если за них проголосовало не менее двух третей от полного состава 
палат. 

Решения Палаты представителей принимаются в форме законов и постанов-
лений. Решения Совета Республики принимаются в форме постановлений. 

Порядок деятельности Палаты представителей, Совета Республики, их ор-
ганов, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики опре-
деляется регламентами палат Национального собрания. 

Законодательный процесс
Законопроект, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией, 

становится законом Республики Беларусь после принятия его Палатой пред-
ставителей и одобрения Советом Республики.

Законодательный процесс начинается с внесения проекта закона в Палату 
представителей субъектами права законодательной инициативы. Право зако-
нодательной инициативы принадлежит Президенту, депутатам Палаты пред-
ставителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам Республи-
ки Беларусь, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 
тысяч человек.

Право законодательной инициативы по внесению изменений и (или) до-
полнений в Конституцию, о толковании Конституции принадлежит Прези-
денту или не менее чем 150 тысячам граждан Республики Беларусь, обладаю-
щих избирательным правом. 

Проект закона о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый 
год вносится Президентом.

Кроме того, Конституция устанавливает особый порядок для внесения за-
конопроектов, следствием принятия которых может стать сокращение госу-
дарственных средств, создание или увеличение расходов. В этом случае тре-
буется согласие Президента либо по его поручению Правительства.

Субъект права законодательной инициативы (уполномоченный им предста-
витель) имеет право принимать участие в работе над законопроектом в Палате 
представителей, Совете Республики, представлять свой проект, излагать его 
концепцию и доводы в пользу его принятия, а также отозвать внесенный зако-
нопроект до его рассмотрения в Палате представителей во втором чтении.

Рассмотрение проектов законов Республики Беларусь, внесенных в Палату 
представителей, осуществляется, как правило, в двух чтениях.

В результате рассмотрения проекта закона Республики Беларусь Палата 
представителей принимает законопроект или отклоняет его.

Принятые Палатой представителей законопроекты в течение пяти дней 
передаются на рассмотрение в Совет Республики, где могут рассматриваться 
не более двадцати дней, если иное не предусмотрено Конституцией.

Закон считается одобренным Советом Республики, если за такое решение 
проголосовало большинство от полного состава Совета Республики либо если 
в течение двадцати дней, а при объявлении законопроекта срочным – десяти 
дней со дня внесения он не был рассмотрен Советом Республики. 

Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Респу-
блики, представляется в десятидневный срок Президенту на подпись.
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Если решение об одобрении не принято, проект закона Республики Бела-
русь считается отклоненным. 

В случае отклонения законопроекта Советом Республики палаты Нацио-
нального собрания могут создать согласительную комиссию, формируемую 
на паритетной основе, для преодоления возникших разногласий. Текст зако-
нопроекта, выработанный согласительной комиссией, представляется на одо-
брение обеих палат.

Если согласительной комиссией не принят согласованный текст законо-
проекта, Президент либо по его поручению Правительство могут потребо-
вать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. Закон 
считается принятым Палатой представителей при условии, что за него про-
голосовало не менее двух третей от полного состава Палаты представителей, 
и направляется на подпись Президенту.

Конституция предусматривает особую процедуру рассмотрения некоторых 
законопроектов. Так, по требованию Президента либо с его согласия Прави-
тельства Палата представителей, Совет Республики принимают решения, голо-
суя в целом за весь внесенный Президентом или Правительством законопроект 
или его часть, сохранив лишь те поправки, которые предложены или приняты 
Президентом либо Правительством. Кроме того, в соответствии с частью тре-
тьей статьи 99 Конституции Президент либо по его поручению Правительство 
имеют право внести в Палату представителей и Совет Республики предложение 
об объявлении рассмотрения проекта закона срочным. Палата представителей 
и Совет Республики в этом случае должны рассмотреть данный законопроект в 
течение десяти дней со дня его внесения на их рассмотрение.

Подписание законов Президентом
Если Президент согласен с текстом закона, принятого Палатой представи-

телей и одобренного Советом Республики, он его подписывает. Если Прези-
дент не возвращает какой-либо закон на протяжении двух недель после того, 
как он был ему представлен на подпись, закон считается подписанным. Закон 
не считается подписанным и не вступает в силу, если он не мог быть возвра-
щен в Парламент в связи с окончанием сессии.

При несогласии с текстом закона Президент возвращает его со своими 
возражениями в Палату представителей, которая должна рассмотреть закон 
с возражениями Президента не позднее тридцати дней в период проведения 
сессии Палаты представителей. Если закон будет принят Палатой предста-
вителей большинством не менее двух третей голосов от полного состава, он 
вместе с возражениями Президента в пятидневный срок направляется в Со-
вет Республики, который также должен рассмотреть его повторно не позднее 
двадцати дней. Закон считается принятым, если он одобрен большинством не 
менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики. Закон по-
сле преодоления Палатой представителей и Советом Республики возражений 
Президента подписывается Президентом в пятидневный срок. Закон вступает 
в силу и в том случае, если он не будет подписан Президентом в этот срок.

В таком же порядке палатами Национального собрания рассматриваются 
возражения Президента на отдельные положения закона, которые возвраща-

ются для повторного голосования. В этом случае до принятия соответству-
ющего решения Палатой представителей и Советом Республики закон под-
писывается Президентом и вступает в силу, за исключением тех положений, 
относительно которых имеются возражения Президента.

Взаимодействие с органами местного самоуправления
Важным направлением в работе Парламента третьего созыва является вза-

имодействие с органами местного самоуправления. При Совете Республики 
образован Совет по взаимодействию органов местного самоуправления. Это 
коллегиальный совещательный орган, осуществляющий разработку предло-
жений по совершенствованию деятельности органов местного самоуправ-
ления и координирующий вопросы взаимодействия между ними и органами 
государственного управления. Среди основных задач Совета – разъяснение и 
пропаганда государственной политики в области местного самоуправления, 
выработка рекомендаций и предложений по формированию и реализации 
государственной политики в этой сфере, содействие обеспечению сбаланси-
рованного подхода к реализации государственных и местных интересов при 
разработке и осуществлении социально-экономических программ и др. 

В состав Совета по взаимодействию органов местного самоуправления 
входят члены Совета Республики, представители органов местного само-
управления, государственных органов Республики Беларусь.

Совет по взаимодействию органов местного самоуправления особое вни-
мание уделяет изучению хода выполнения решений и поручений Главы госу-
дарства, направленных на повышение роли органов местного управления и 
самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения, распро-
странению передового опыта их работы. В целях рассмотрения актуальных 
проблем местной жизни и выработки механизмов их разрешения, ускорения 
принятия необходимых организационных и правовых решений Советом про-
водятся встречи, в том числе в формате «круглого стола», с председателями 
Советов депутатов первичного и базового территориальных уровней, а также 
с участием представителей органов исполнительной власти. Для определения 
наилучших форм и методов совместной работы органов местного управления 
и самоуправления Совет организует и проводит республиканские тематиче-
ские семинары.

Международное и межпарламентское сотрудничество
Основной целью международной деятельности Национального собрания 

является обеспечение национальных интересов белорусского государства и 
укрепление его позиций на международной арене. Для углубления контак-
тов с межпарламентскими организациями, а также расширения двусторонних 
отношений в Национальном собрании работают 12 постоянно действующих 
делегаций, 46 рабочих групп по сотрудничеству с парламентами стран мира и 
межпарламентские комиссии по сотрудничеству с законодательными органа-
ми Украины и Армении.

Активное участие белорусских парламентариев в работе межпарламент-
ских организаций и эффективное взаимодействие с коллегами из зарубежных 
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стран способствуют совершенствованию национального законодательства, 
выработке консолидированного подхода к решению актуальных проблем 
современности и обогащению практики межгосударственных отношений. 
Кроме того, Национальное собрание ратифицирует международные догово-
ры Республики Беларусь, заключенные в целях урегулирования двусторон-
них и многосторонних отношений в политической, торгово-экономической, 
научно-технической, культурной, гуманитарной и других сферах деятель-
ности.

Парламентские слушания
Одной из форм деятельности палат Национального собрания являются парла-

ментские слушания, которые проводятся по конкретным проблемам или вопро-
сам, относящимся к компетенции палат. Инициаторами парламентских слушаний 
выступают, как правило, постоянные комиссии палат Парламента. В слушаниях 
принимают участие депутаты Палаты представителей, члены Совета Республи-
ки, представители других государственных органов, ученые, специалисты, прак-
тики, представители общественности и другие заинтересованные. 

В ходе проведения парламентских слушаний обсуждаются наиболее ак-
туальные вопросы государственной и общественной жизни. По результатам 
слушаний в рамках полномочий палат Национального собрания могут быть 
приняты соответствующие рекомендации государственным органам, другим 
субъектам общественных отношений. 

Формы взаимодействия с Правительством
В период проведения сессий палат Национального собрания одно заседа-

ние в месяц резервируется для вопросов депутатов Палаты представителей и 
членов Совета Республики и ответов Правительства.

Депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, желающие 
направить вопросы Правительству, подают их в письменной форме в секрета-
риат соответствующей палаты не позднее чем за семь дней до дня проведения 
заседания. В случае, если член Правительства не имеет возможности прибыть 
на заседание, он вправе дать письменный ответ на заданные вопросы, кото-
рый доводится до сведения депутатов Палаты представителей, членов Совета 
Республики уполномоченным им должностным лицом. Парламентарии также 
могут письменно или устно задавать участвующим в заседании членам Пра-
вительства другие вопросы. 

Вопросы к Правительству – одна из форм осуществления контрольных 
полномочий Парламента. Представители законодательной власти имеют воз-
можность получить компетентные ответы по широкому кругу политических, 
экономических и социальных проблем. Откровенный диалог позволяет обеим 
сторонам определить задачи, которые должны решаться в первую очередь в 
интересах народа, и содействует повышению эффективности работы государ-
ственного аппарата в целом.

Парламентарии также вправе обратиться с запросом к Премьер-министру, 
членам Правительства, руководителям государственных органов, образуемых 
или избираемых Парламентом, по вопросам, входящим в компетенцию этих 

органов. Ответ на запрос должен быть дан в течение двадцати сессионных 
дней. 

Лица, к которым обращен запрос, несут установленную законодательством 
ответственность за своевременность его рассмотрения, полноту и достовер-
ность представленной информации. По результатам обсуждения запроса и от-
вета на него может быть принято постановление палаты.

Парламентарии также принимают активное участие в заседаниях Президи-
ума Совета Министров. Это позволяет учитывать информацию о проблемах 
правоприменительной практики в их законодательной деятельности, способ-
ствует выработке новых законодательных инициатив, отвечающих реалиям и 
потребностям социально-экономического развития страны. 

Учеба депутатов Палаты представителей и членов Совета 
Республики

Одной из важнейших составляющих повышения эффективности работы 
Парламента является учеба депутатов Палаты представителей и членов Со-
вета Республики. Ее целью является получение углубленных знаний по ак-
туальным направлениям социально-экономической и политической жизни 
общества и государства.

В настоящее время успешно сочетаются две основные формы обучения 
– теоретическая (заседания, «круглые столы», встречи и др.) и практическая 
(непосредственное изучение работы центральных и местных государствен-
ных органов, деятельности хозяйствующих субъектов, функционирования 
объектов здравоохранения, культуры и др.).

Теоретическое обучение, как правило, проводится по актуальным вопро-
сам социально-экономического и политического развития государства, в том 
числе по вопросам, связанным с рассмотрением и принятием наиболее важ-
ных законопроектов. Перед депутатами Палаты представителей и членами 
Совета Республики выступают члены Правительства, руководящие работни-
ки республиканских органов государственного управления, других организа-
ций, представители местных органов власти, известные белорусские и зару-
бежные ученые, специалисты-практики.

В целях углубленного изучения отдельных вопросов проводятся практи-
ческие занятия. Заключительная часть занятий отводится для итогового об-
суждения темы. Участники дискуссии вносят конкретные предложения по 
решению обсуждаемых вопросов и определяют возможные направления за-
конодательного обеспечения необходимых преобразований.

Учеба депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики спо-
собствует повышению уровня их общих знаний и политической культуры, 
стимулирует использование новых подходов при осуществлении их полномо-
чий, улучшает качество законотворчества. Полученные в ходе учебы знания и 
практические навыки позволяют депутатам Палаты представителей и членам 
Совета Республики повысить эффективность своей деятельности по налажи-
ванию и развитию международных контактов и межпарламентских связей и 
активно используются ими при взаимодействии с другими государственными 
органами, а также в работе с избирателями.
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У час звароту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі з Пасланнем да беларускага 
народа і Парламента. 2008 г.

У час звароту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі з Пасланнем да беларускага 
народа і Парламента. 2008 г.
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Пасяджэнне 
Савета па 

ўзаемадзеянню 
органаў мясцовага 

самакіравання 
на чале са 

Старшынёй 
Савета Рэспублікі 

Г.В.Навіцкім. 
2008 г.

Сустрэча групы 
дэпутатаў на чале 
з Намеснікам 
Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў 
С.М.Забалотцам з 
членамі Беларускага 
рэспубліканскага 
саюза моладзі.  
2005 г.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў В.А.Папоў уручае Ганаровы дзяржаўны сцяг 
Рэспублікі Беларусь старшыні Віцебскага аблвыканкама У.П.Андрэйчанку за 

значныя дасягненні ў гаспадарчым развіцці і ў сувязі 
з 70-годдзем з дня ўтварэння. 2008 г.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў У.М.Канаплёў у час наведвання 
Беларускага аўтамабільнага завода ў г. Жодзіна. 2006 г.
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На сумесным 
пасяджэнні Палаты 
прадстаўнікоў і 
Савета Рэспублікі 
па пытаннях 
парламентарыяў і 
адказах Урада. 
 2007 г. 

У дзень урачыстага 
пасяджэння, 
прысвечанага 
10-годдзю Палаты 
прадстаўнікоў. 
Выступае 
Прэм’ер-міністр 
Рэспублікі Беларусь 
С.С.Сідорскі. 2006 г.

Намеснік Прэм’ер-
міністра Рэспублікі 

Беларусь І.М.Бамбіза 
адказвае на пытанні 

парламентарыяў у час 
сумеснага пасяджэння 
Палаты прадстаўнікоў 

і Савета Рэспублікі. 
2006 г. 

Рэспубліканскі семінар «Аб практыцы ўзаемадзеяння органаў мясцовага кіравання і 
самакіравання ў Гомельскай вобласці» вядзе Старшыня Савета Рэспублікі Г.В.Навіцкі. 2005 г.

У зале пасяджэнняў 
Палаты прадстаўнікоў 

падчас правядзення 
восьмай сесіі Палаты 
прадстаўнікоў. 2008 г.
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Старшыня Савета 
Рэспублікі Г.В.Навіцкі 

і Намеснік Старшыні 
Савета Рэспублікі 

А.М.Абрамовіч 
падчас правядзення 

пасяджэння пятай сесіі 
Савета Рэспублікі. 

2006 г.

У зале пасяджэнняў Савета 
Рэспублікі. 2008 г.

Старшыня Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Папоў, 
Намеснік Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў С.М.Забалоцец 
у час адкрыцця восьмай сесіі 
Палаты прадстаўнікоў. 2008 г. 

У зале пасяджэнняў Савета 
Рэспублікі. 2006 г.

У зале пасяджэнняў Палаты 
прадстаўнікоў падчас 

правядзення восьмай сесіі 
Палаты прадстаўнікоў. 2008 г.

У зале 
пасяджэнняў 
Палаты 
прадстаўнікоў 
падчас 
правядзення 
восьмай 
сесіі Палаты 
прадстаўнікоў. 
2008 г.
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Падчас правядзення 
першай сесіі Савета 
Рэспублікі. 2004 г.

Пачала работу 
чацвёртая сесія 

Савета Рэспублікі. 
2006 г.

Старшыня Савета 
Рэспублікі  
Г.В.Навіцкі выступае 
перад удзельнікамі 
рэспубліканскага 
семінара «Роля і месца 
органаў мясцовага 
самакіравання Брэсцкай 
вобласці ў вырашэнні 
сацыяльных пытанняў, 
паляпшэнні ўмоў жыцця 
насельніцтва». 2007 г.

Група дэпутатаў на чале са Старшынёй Палаты прадстаўнікоў У.М.Канаплевым у час 
сустрэчы з удзельнікамі беларуска-расійскай антарктычнай экспедыцыі, у склад якой 

уваходзіў намеснік старшыні Пастаянай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі М.М.Дубовік. 2006 г.

Старшыня Савета 
Рэспублікі 

 Г.В.Навіцкі 
уручае Ганаровы 

дзяржаўны 
сцяг Рэспублікі 

Беларусь старшыні 
Гомельскага 

аблвыканкама  
А.С.Якабсону. 

2008 г.
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Азнаямленне 
з работай 
ведамаснай 
установы 
аховы здароўя 
«МСЧ РУП 
«МАЗ» у 
ходзе вучобы 
дэпутатаў 
Палаты 
прадстаўнікоў. 
2008 г. 

Вучоба дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў па пытаннях заканадаўчага 
забеспячэння развіцця энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь 

на базе Лукомльскай ГРЭС. 2007 г.

Футбольныя каманды 
Палаты прадстаўнікоў 

і Дзяржаўнай Думы 
Расіі на мінскім 

стадыёне «Дынама». 
2005 г.

У час вучобы 
дэпутатаў 

Палаты 
прадстаўнікоў 

па тэме 
«Сучасная 

аграрная 
палітыка 

Рэспублікі 
Беларусь». 

Ускладанне 
вянка да 

мемарыяла 
абаронцаў 

Айчыны, 
загінуўшых 
у 1941 г. на 

Буйніцкім полі. 
2006 г.



ДЭПУТАТЫ  
ПАЛАТЫ 

ПРАДСТАЎНІКОЎ
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь
трэцяга склікання

Біяграфічныя даведкі
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Нарадзілася 19 верасня 1953 года ў горадзе Мінску. 
Закончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, філосаф, 
сацыёлаг. Кандыдат філасофскіх навук, дацэнт.

Працавала асістэнтам, дацэнтам кафедр Беларус- 
кага тэхналагічнага інстытута, Мінскага радыё-
тэхнічнага інстытута, дырэктарам даследчых пра-
грам Нацыянальнага цэнтра стратэгічных ініцыятыў 
«Усход – Захад», дырэктарам навуковых і адукацый-
ных праграм аналітычнага цэнтра «Стратэгія».

Выбіралася дэпутатам Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь трынаццатага склікання – са-
кратаром Пастаяннай камісіі па міжнародных спра-
вах. З’яўлялася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 11 лістапада 1949 года ў вёсцы 
Казлоўшчына Ашмянскага раёна Гродзенскай 
вобласці. Закончыў Беларускую ордэна Працоўнага 
Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчую акадэмію, 
вучоны аграном; Мінскую вышэйшую партыйную 
школу; Акадэмію народнай гаспадаркі пры Урадзе 
Расійскай Федэрацыі па спецыяльнасці дзяржаўнае 
кіраванне. Кандыдат сацыялагічных навук.

Працоўную дзейнасць пачаў галоўным аграно-
мам калгаса імя Куйбышава Слаўгарадскага раёна 
Магілёўскай вобласці. Працаваў старшынёй кал-
гаса «Звязда», калгаса «Зара» Слаўгарадскага раё-
на, першым намеснікам старшыні Слаўгарадскага 
райвыканкама – старшынёй раённага аграпрамыс-
ловага аб’яднання. Займаў пасады намесніка за-
гадчыка аддзела сельскай гаспадаркі і харчовай 
прамысловасці Магілёўскага абкама КПБ, першага 
сакратара Касцюковіцкага райкама КПБ, старшыні 
Касцюковіцкага раённага Савета дэпутатаў, пер-
шага намесніка старшыні Магілёўскага аблвы- 
канкама – старшыні камітэта па сельскай гаспадарцы 
і харчаванню, намесніка дырэктара па інфармацыйна-
выхаваўчай рабоце Магілёўскага аўтамабільнага за-
вода імя С.М.Кірава, старшыні Аршанскага райвы-
канкама Віцебскай вобласці.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, Ганаровай 
граматай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і 
Расіі, ордэнам Рускай праваслаўнай царквы Святога 
роўнаапостальнага Вялікага князя Уладзіміра.

АБРАМАВА
Вольга Міхайлаўна

АДАШКЕВІЧ
Уладзімір Сцяпанавіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 
рэгламенту (2006 – 2008)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
правах чалавека, нацыянальных адносінах і 

сродках масавай інфармацыі

Каліноўская выбарчая акруга № 108 Талачынская выбарчая акруга № 31

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
судова-прававых пытаннях (2004 – 2006)
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Нарадзілася 27 кастрычніка 1949 года ў вёсцы Зава-
лочыцы Глускага раёна Магілёўскай вобласці. Закон-
чыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, выкладчык 
гісторыі і грамадазнаўства.

Працоўную дзейнасць пачала медыцынскай сястрой 
Пастаўскай раённай бальніцы Віцебскай вобласці. 
Працавала медыцынскай сястрой Навукова-даслед-
чага інстытута анкалогіі і медыцынскай радыяло-
гіі, лабарантам Беларускага навукова-даследчага 
інстытута экспертызы працаздольнасці і арганізацыі 
працы інвалідаў Міністэрства сацыяльнага забеспя-
чэння, старшым інспектарам, намеснікам начальніка 
аддзела сацыяльнага забеспячэння Мінскага гар-
выканкама. Займала пасады першага намесніка 
начальніка ўпраўлення сацыяльнай абароны Мінскага 
гарвыканкама, начальніка ўпраўлення сацыяльнай 
абароны Мінскага гарвыканкама, старшыні камітэта 
па працы і сацыяльнай абароне Мінскага гарвыкан-
кама.

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

Нарадзіўся 27 чэрвеня 1954 года ў горадзе 
Багародзіцку Тульскай вобласці РСФСР. Закончыў 
Каломенскае вышэйшае артылерыйскае каманднае 
вучылішча, афіцэр ракетных войскаў і артылерыі, 
інжынер па эксплуатацыі артылерыйскага ўзбраення; 
Ваенную артылерыйскую акадэмію імя М.І.Калініна, 
афіцэр па кіраванню баявымі дзеяннямі. Палкоўнік.

Праходзіў ваенную службу ў якасці камандзіра 
ўзвода, батарэі, дывізіёна, артылерыйскага палка 
паветрана-дэсантнай дывізіі ў Афганістане, началь-
ніка аддзялення артылерыі паветрана-дэсантнай 
дывізіі, начальніка аддзялення падрыхтоўкі войскаў 
аддзела падрыхтоўкі войскаў Галоўнага ўпраўлення 
пагранічных войскаў, начальніка аддзела падрыхтоўкі 
і выхавання асабовага складу пагранічнага атрада 
пагранічных войскаў, начальніка пагранічнага атрада 
пагранічных войскаў Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «За служ-
бу Радзіме» ІІІ ступені, медалём «За баявыя заслугі», 
васемнаццаццю юбілейнымі медалямі, Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Міжпарламенцкай Асамблеі 
Еўразійскага эканамічнага супольніцтва, Ганаровай 
граматай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і 
Расіі.

АЛЯКСАНАВА
Ірына Аляксандраўна

АНДРЭЕЎ
Юрый Іванавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
працы, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў 
і інвалідаў

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
нацыянальнай бяспецы

Сухараўская выбарчая акруга № 102 Пінская гарадская выбарчая акруга № 14
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Нарадзілася 31 студзеня 1955 года ў горадзе Оршы 
Віцебскай вобласці. Закончыла Віцебскі дзяржаўны 
педагагічны інстытут, настаўнік біялогіі і хіміі.

Працавала выкладчыкам біялогіі і хіміі, завучам 
Волкавіцкай школы Талачынскага раёна Віцебскай 
вобласці, інспектарам Талачынскага раённага аддзе-
ла народнай адукацыі, настаўнікам, дырэктарам ся-
рэдняй школы № 2 горада Оршы Віцебскай вобласці. 
Займала пасаду начальніка аддзела адукацыі Аршан-
скага гарвыканкама Віцебскай вобласці.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік 
адукацыі».

Нарадзіўся 19 студзеня 1951 года ў горадзе Ста-
рыя Дарогі Мінскай вобласці. Закончыў Беларускі 
дзяржаўны універсітэт, фізік; Беларускі дзяржаўны 
інстытут народнай гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, 
эканаміст.

Працаваў загадчыкам арганізацыйнага аддзела, 
першым сакратаром Вілейскага райкама ЛКСМБ, 
інструктарам арганізацыйнага аддзела Вілейскага 
райкама і гаркама КПБ, сакратаром парткама 
Ільянскага саўгаса-тэхнікума Вілейскага раёна 
Мінскай вобласці, загадчыкам арганізацыйнага ад-
дзела Вілейскага гаркама КПБ. Займаў пасады сакра-
тара Вілейскага гаркама КПБ, намесніка старшыні 
Вілейскага раённага Савета народных дэпутатаў, 
дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства 
«Вілейскі камбікормавы завод».

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

АНІКЕЕВА
Людміла Аляксандраўна

АНІКЕЕНКА
Віктар Пятровіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 
рэгламенту (2008)

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 
рэгламенту (2004 – 2008)

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
аграрных пытаннях

Аршанская гарадская выбарчая акруга № 26 Вілейская выбарчая акруга № 79
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Нарадзіўся 27 жніўня 1959 года ў горадзе Ба-
бруйску Магілёўскай вобласці. Закончыў Харкаўскі 
юрыдычны інстытут імя Ф.Э.Дзяржынскага, юрыст; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь па спецыяльнасці дзяржаўнае і мясцовае 
кіраванне. Старшы саветнік юстыцыі.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым ва 
ўпраўленні жыллёвай гаспадаркі горада Бабруйска. 
Служыў у радах Узброеных Сіл. Быў станочнікам-
распілоўшчыкам на Бабруйскім дрэваапрацоўчым 
прадпрыемстве, упакоўшчыкам на Бабруйскай мэ-
блевай фабрыцы. Працаваў следчым пракуратуры, 
пракурорам Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці, 
пракурорам Ленінскага раёна горада Магілёва.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь друго-
га склікання – старшынёй Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і судова-прававых пытаннях.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейнымі 
медалямі «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бела-
русь», «90 год органам дзяржаўнай бяспекі Беларусі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі, знакам «Ганаровы работнік 
Пракуратуры Рэспублікі Беларусь».

Нарадзілася 9 студзеня 1953 года ў горадзе 
Віцебску. Закончыла Віцебскі дзяржаўны педагагічны 
інстытут, настаўнік пачатковых класаў, рускай мовы 
і літаратуры.

Працавала настаўнікам пачатковых класаў До-
брынскай васьмігадовай школы Віцебскага раёна, ме-
тадыстам, інспектарам аддзела адукацыі Віцебскага 
райвыканкама, адказным сакратаром Віцебскай ра-
ённай арганізацыі таварыства «Веды», дырэктарам 
Кіраўскай сярэдняй школы Віцебскага раёна.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік на-
роднай асветы Рэспублікі Беларусь».

АРХІПАЎ
Аляксандр Міхайлавіч

АРЦЁМЕНКА
Людміла Аляксандраўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і судова-прававых  пытаннях

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

інфармацыі

Магілёўская-Ленінская выбарчая акруга № 71 Віцебская сельская выбарчая акруга № 21
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Нарадзілася 2 жніўня 1953 года ў горадзе Ба-
бруйску Магілёўскай вобласці. Закончыла Мінскі 
медыцынскі інстытут па спецыяльнасці педыятрыя; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачала ўрачом-інтэрнам па 
педыятрыі Бабруйскай дзіцячай бальніцы. Працава-
ла ўчастковым урачом-педыятрам, галоўным урачом 
Бабруйскай дзіцячай гарадской бальніцы, галоўным 
урачом тэрытарыяльна-медыцынскага аб’яднання  
№ 3 горада Бабруйска, галоўным урачом устано-
вы аховы здароўя «Бабруйская гарадская дзіцячая 
бальніца».

З’яўлялася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Узнагароджана юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 11 мая 1958 года ў горадзе Горкі 
Магілёўскай вобласці. Закончыла Беларускую сель-
скагаспадарчую акадэмію, эканаміст – арганізатар 
сельскагаспадарчай вытворчасці; Мінскі інстытут 
кіравання пры Беларускім аграрна-тэхнічным 
універсітэце, менеджэр-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачала арганізатарам 
экскурсійнага бюро горада Горкі Магілёўскай 
вобласці. Працавала метадыстам дзіцячай турбазы 
гарадскога аддзела народнай адукацыі горада Горкі, 
галоўным дыспетчарам, намеснікам старшыні кал-
гаса «Сацыялістычны шлях» Крычаўскага раёна, 
намеснікам дырэктара па вытворчасці племсаўгаса 
імя Чкалава Горацкага раёна Магілёўскай 
вобласці, намеснікам дырэктара па вытворчасці 
рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вучэб-
ная гаспадарка Беларускай дзяржаўнай сельскагаспа-
дарчай акадэміі».

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

АРЦЮШЫНА
Таццяна Анатольеўна

АСМАЛОЎСКАЯ
Таццяна Сяргееўна

Член Пастаяннай камісіі па працы, 
сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і 
інвалідаў

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
правах чалавека, нацыянальных адносінах і 

сродках масавай інфармацыі

Бабруйская-Ленінская выбарчая акруга № 63 Горацкая выбарчая акруга № 67
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Нарадзіўся 18 чэрвеня 1945 года ў горадзе 
Жлобіне Гомельскай вобласці. Закончыў Маскоўскі 
кааператыўны інстытут, эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым на лесаганд-
лёвым складзе ў горадзе Жлобіне. Служыў у радах 
Узброеных Сіл. Працаваў старшынёй праўлення 
Стрэшынскага спажывецкага таварыства, дырэкта- 
рам аптова-гандлёвай базы Жлобінскага райспажыў- 
саюза, старшынёй праўлення Буда-Кашалёўскага 
райспажыўсаюза, начальнікам Гомельскай канторы 
«Аблкаапзабеспячэнне», дырэктарам Гомельскай 
універсальнай базы аблспажыўсаюза, генеральным 
дырэктарам Гомельскага аптова-рознічнага прадпры-
емства «Аблгандальсаюз», Беларускага канцэрна па 
матэрыяльных рэсурсах «Белрэсурсы».

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага і другога скліканняў.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў, Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, ордэнам Рускай праваслаўнай 
царквы Святога роўнаапостальнага Вялікага князя 
Уладзіміра ІІІ ступені, Граматай Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі.

Нарадзілася 26 мая 1957 года ў горадзе Магілёве. За-
кончыла Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя А.Куляшова, настаўнік рускай мовы і літаратуры; 
Беларускі універсітэт культуры, культасветработнік, 
рэжысёр свят; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне міжнарод-
ных адносін.

Працавала сакратаром камітэта камсамола 
Магілёўскага педагагічнага вучылішча, другім са-
кратаром Цэнтральнага райкама ЛКСМБ горада 
Магілёва, інструктарам аддзела прапаганды і агітацыі 
Цэнтральнага райкама КПБ горада Магілёва, загад-
чыкам аддзела культуры Магілёўскага гарвыканкама, 
мастацкім кіраўніком – дырэктарам Магілёўскага 
абласнога тэатра лялек, намеснікам старшыні 
Магілёўскага гарвыканкама, старшынёй Магілёўскага 
абласнога камітэта прафсаюза работнікаў культуры.

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 
прагрэсу.

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

Старшыня савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай 
моладзі. Сакратар ЦК Кампартыі Беларусі.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджана медалямі Францыска Скарыны, Пушкіна 
(Расійская Федэрацыя), Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі.

АСТАПЧАНКА
Юрый Леанідавіч

АЎДЗЕЕВА
Наталля Пятроўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры, навуцы і навукова-

тэхнічнаму прагрэсу

Гомельская-Сельмашаўская выбарчая акруга № 34 Магілёўская-Цэнтральная выбарчая акруга № 72
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Нарадзіўся 22 верасня 1956 года ў горадзе Гроз-
ным Чэчэна-Інгушскай АССР. Закончыў Кіеўскае вы-
шэйшае танкавае інжынернае вучылішча па ваенна-
тэхнічнай спецыяльнасці; Ваенна-палітычную 
акадэмію імя У.І.Леніна па ваенна-палітычнай 
спецыяльнасці; Беларускі дзяржаўны інстытут на-
роднай гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст-
менеджэр.

Праходзіў службу ў Паўночна-Каўказскай, 
Туркестанскай ваенных акругах. Выконваў 
інтэрнацыянальны абавязак у Рэспубліцы Афганістан 
у якасці памочніка начальніка палітычнага аддзе-
ла злучэння па камсамольскай рабоце. Служыў 
памочнікам начальніка палітычнага аддзела корпу-
са па камсамольскай рабоце ў горадзе Ашхабадзе, 
старшым інструктарам палітычнага ўпраўлення Тур-
кестанскай ваеннай акругі па камсамольскай рабо-
це ў горадзе Ташкенце. Быў начальнікам аддзела – 
памочнікам начальніка палітычнага аддзела арміі па 
камсамольскай рабоце, намеснікам камандзіра палка 
па палітычнай частцы ў ГДР. З’яўляўся намеснікам 
камандзіра палка па палітычнай частцы – намеснікам 
камандзіра дывізіі па выхаваўчай рабоце і кадрах у го-
радзе Мінску. Займаў пасады намесніка генеральнага 
дырэктара замежнага прадпрыемства «ІТЭРАБЕЛ», 
кіраўніка прадстаўніцтва адкрытага акцыянернага 
таварыства «Прамысловая група «ЛанРусінвест».

З’яўляўся намеснікам старшыні рэспубліканскага 
грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз ветэранаў 
вайны ў Афганістане», з 2006 года – старшыня.

Мае дзве падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, васемнац-
цаццю медалямі СССР і Рэспублікі Беларусь, Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі.

Нарадзілася 12 ліпеня 1975 года ў горадзе  Мядзел 
Мінскай вобласці. Закончыла Беларускі дзяржаўны 
педагагічны універсітэт імя М.Танка, настаўнік рускай 
мовы і літаратуры, беларускай мовы і літаратуры.

Працоўную дзейнасць пачала настаўнікам рускай 
мовы і літаратуры, беларускай мовы і літаратуры 
Мядзельскай сярэдняй школы № 2 Мінскай вобласці. 
Працавала другім сакратаром Мядзельскага раённага 
камітэта грамадскага аб’яднання «Беларускі патрыя-
тычны саюз моладзі», загадчыкам аддзела па справах 
моладзі Мядзельскага райвыканкама, спецыялістам 
па экалагічнай асвеце дзяржаўнай прыроднай устано-
вы «Нацыянальны парк «Нарачанскі» Мядзельскага 
раёна, вядучым спецыялістам, начальнікам аддзела 
па справах моладзі Мінскага аблвыканкама.

БАРШЧОЎ
Уладзімір Мікалаевіч

БАРЫЕВА
Іна Іванаўна

Член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай 
бяспецы

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
правах чалавека, нацыянальных адносінах і 

сродках масавай інфармацыі

Іўеўская выбарчая акруга № 55 Салігорская сельская выбарчая акруга № 91
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Нарадзіўся 13 красавіка 1947 года ў вёсцы Рудаўляны 
Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыў 
Мінскі тэхнікум лёгкай прамысловасці; Мінскую вы-
шэйшую школу міліцыі Міністэрства ўнутраных 
спраў СССР, юрыст. Заслужаны работнік органаў 
унутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

Пасля службы ва Узброеных Сілах працаваў 
рабочым, старшым майстрам Гродзенскай абут-
ковай фабрыкі «Нёман», старшым інспектарам 
аддзела ўнутраных спраў Гродзенскага гарвыкан-
кама, начальнікам аддзялення ўнутраных спраў 
Кастрычніцкага райвыканкама горада Гродна, 
начальнікам аддзела ўнутраных спраў Гродзенска-
га райвыканкама, начальнікам аддзела, намеснікам 
начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзен-
скага аблвыканкама па выкананню пакаранняў, 
начальнікам упраўлення ўнутраных спраў Гродзен-
скага аблвыканкама.

Старшыня Гродзенскага абласнога савета Белару-
скага фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дына-
ма», хакейнага клуба «Нёман».

Узнагароджаны дваццаццю медалямі, Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Неза-
лежных Дзяржаў, знакам «Ганаровы супрацоўнік 
Міністэрства ўнутраных спраў».

Нарадзілася 27 верасня 1951 года ў вёсцы Малыя 
Мацвеевічы Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. 
Закончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, хімік; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, эканаміст-менеджэр.

Працавала старшым інжынерам, начальнікам 
цэнтральнай лабараторыі, намеснікам галоўнага 
інжынера па экалогіі і тэхніцы бяспекі гродзенскага 
завода «Радыёпрыбор», дырэктарам па маркетынгу 
вытворчага аб’яднання «Радыёхваля», дырэктарам 
гродзенскага вытворчага гандлёвага камбіната «Хва-
ля».

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь друго-
га склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю 
і прыватызацыі.

Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

БЕЛАШЭЎСКІ
Анатоль Аляксеевіч

БУРАВА
Ганна Мікалаеўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па 
нацыянальнай бяспецы

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю і 

прыватызацыі

Мастоўская выбарчая акруга № 58 Гродзенская-Паўночная выбарчая акруга № 53
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Нарадзіўся 13 лістапада 1958 года ў вёс-
цы Ціхань Слуцкага раёна Мінскай вобласці. 
Закончыў Вільнюскае вышэйшае ваеннае 
вучылішча радыёэлектронікі проціпаветранай 
абароны па спецыяльнасці камандная, тактыч-
ная, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання; Ва-
енную камандную Чырванасцяжную акадэмію 
проціпаветранай абароны імя Маршала Савецкага Са-
юза Г.К.Жукава па спецыяльнасці камандна-штабная 
і аператыўна-тактычная войскаў проціпаветранай 
абароны; Акадэмію Генеральнага штаба Узброеных 
Сіл Расійскай Федэрацыі па спецыяльнасці ваеннае і 
дзяржаўнае кіраванне. Генерал-маёр.

Праходзіў ваенную службу ў якасці камандзіра 
ўзвода, роты, батальёна, брыгады, начальніка 
аператыўнага ўпраўлення, займаў пасаду каман-
дуючага войскамі Заходняга аператыўна-тактычнага 
камандавання ваенна-паветранымі сіламі і войскамі 
праціпаветранай абароны. З  2003  года з’яўляецца 
начальнікам галоўнага штаба – першым намеснікам 
камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і войскамі 
праціпаветранай абароны Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь.

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзіме» 
ІІІ ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За без-
дакорную службу» І, ІІ, ІІІ ступені, юбілейнымі 
медалямі, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 1 красавіка 1956 года ў вёсцы Лясок 
Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. Закон-
чыла Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга 
дзяржаўны медыцынскі інстытут па спецыяльнасці 
лячэбная справа.

Працоўную дзейнасць пачала рабочай Беліцкай 
хлебапякарні Лідскага райспажыўсаюза Гро-
дзенскай вобласці. Працавала ўрачом-інтэрнам 
Баранавіцкай гарадской бальніцы, участковым 
тэрапеўтам, загадчыкам тэрапеўтычнага аддзялення, 
загадчыкам Лунінецкай раённай паліклінікі. Займала 
пасаду намесніка галоўнага ўрача па амбулаторна-
паліклінічнай рабоце Лунінецкага раённага 
тэрытарыяльна-медыцынскага аб’яднання Брэсцкай 
вобласці.

Узнагароджана юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам 
«Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

ВАНЬКОВІЧ
Анатоль Сцяпанавіч

ВЕРШАЛОВІЧ
Ларыса Георгіеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
нацыянальнай бяспецы

Член Пастаяннай камісіі па праблемах 
чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і 

прыродакарыстанню

Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 4 Лунінецкая выбарчая акруга № 12
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Нарадзіўся 6 сакавіка 1959 года ў вёсцы Масевічы 
Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут па 
спецыяльнасці лячэбная справа.

Працоўную дзейнасць пачаў урачом-інтэрнам па 
хірургіі. Працаваў урачом-траўматолагам, урачом-
хірургам Брэсцкай гарадской бальніцы хуткай меды-
цынскай дапамогі. Займаў пасады галоўнага ўрача 
Брэсцкай паліклінікі № 1, галоўнага ўрача Брэсцкай 
гарадской бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі.

Узнагароджаны медалямі «90 год Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь», «90 год на варце граніцы», 
«Дрэва жыцця» (Міжпарламенцкая Асамблея дзяр-
жаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў), 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Міністэрства спорту і 
турызму Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік ахо-
вы здароўя Рэспублікі Беларусь».

Нарадзіўся 8 верасня 1954 года ў горадзе Мінску. 
Закончыў Мінскае вышэйшае інжынерна-ракетнае 
вучылішча войскаў проціпаветранай абароны па 
спецыяльнасці радыётэхнічныя сродкі; Ваенную 
камандную Чырванасцяжную акадэмію проціпавет-
ранай абароны імя Маршала Савецкага Саюза 
Г.К.Жукава па спецыяльнасці камандна-штабная і 
аператыўна-тактычная войскаў проціпаветранай аба-
роны.

Працоўную дзейнасць пачаў ва Узброеных Сілах, 
служыў на розных камандных пасадах. Працаваў 
ва Упраўленні па пытаннях правоў грамадзян, гра-
мадскай бяспекі і абароннай работы Апарату Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь. З’яўляўся вы-
конваючым абавязкі старшыні, намесніка старшыні 
Камітэта па сацыяльнай абароне ваеннаслужачых, 
асоб радавога і начальніцкага саставу органаў уну-
траных спраў, воінаў-інтэрнацыяналістаў, звольне-
ных у запас (адстаўку), і членаў іх сем’яў пры Савеце 
Міністраў Рэспублікі Беларусь. Быў старшынёй На-
роднага руху Беларусі. З 1995 года з’яўляецца стар-
шынёй Ліберальна-дэмакратычнай партыі Рэспублікі 
Беларусь.

Узнагароджаны медалямі Узброеных Сіл СССР і 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

ВЯЛІЧКА
Алег Іванавіч

ГАЙДУКЕВІЧ
Сяргей Васільевіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па ахове 
здароўя, фізічнай культуры, справах сям’і і 
моладзі

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД

Брэсцкая-Заходняя выбарчая акруга № 1 Кастрычніцкая выбарчая акруга № 99
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Нарадзіўся 16 студзеня 1950 года ў сяле Вербы 
Ніжне-Серагозскага раёна Херсонскай вобласці 
Украінскай ССР. Закончыў Адэскі політэхнічны 
інстытут, інжынер-механік; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, менеджэр-
эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам-
тэхнолагам чыгуналіцейнага цэха. Працаваў май-
страм, інжынерам-канструктарам, механікам, 
старшым інжынерам-тэхнолагам, начальнікам 
тэхбюро, намеснікам начальніка цэха Бабруйска-
га машынабудаўнічага завода імя У.І.Леніна. Быў 
загадчыкам прамыслова-транспартнага аддзела 
Першамайскага райкама КПБ горада Бабруйска, за-
гадчыкам прамыслова-транспартнага аддзела Ба-
бруйскага гаркама КПБ, сакратаром парткама вытвор-
чага аб’яднання «Бабруйскшына». Займаў пасады 
намесніка дырэктара Бабруйскага машынабудаўні-
чага завода імя У.І.Леніна, намесніка старшыні Ба-
бруйскага гарвыканкама, дырэктара адкрытага акцы-
янернага таварыства «Бабруйскі машынабудаўнічы 
завод».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджаны ордэнам Пашаны, юбілейнымі медалямі 
«60 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 
1941 – 1945 гг.», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Парламенц-
кага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, Ганаровай грама-
тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 16 сакавіка 1947 года ў горадзе 
Швенчоніс Літоўскай ССР. Закончыла Віцебскі 
тэхналагічны інстытут лёгкай прамысловасці, 
інжынер-тэхнолаг.

Працавала майстрам, старшым тэхнолагам, стар-
шым інжынерам, старшынёй фабрычнага камітэта 
прафсаюза Брэсцкай фабрыкі верхняга трыката-
жу, сакратаром камітэта КПБ Брэсцкага вытвор-
чага дыванова-суконнага аб’яднання, старшынёй 
Ленінскага раённага Савета народных дэпутатаў го-
рада Брэста, намеснікам генеральнага дырэктара па 
рабоце з моладдзю Брэсцкага вытворчага дывановага 
аб’яднання, дырэктарам адкрытага акцыянернага та-
варыства «Брэсцкая швейная фірма «Надзея».

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Саве-
та Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай гра-
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

ГЕРАСІМАЎ
Віктар Васільевіч

ГІЛЬ
Святлана Вікенцьеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
прамысловасці, паліўна-энергетычнаму 
комплексу, транспарту, сувязі і 
прадпрымальніцтву

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы

Бабруйская-Першамайская выбарчая акруга № 64 Брэсцкая-Цэнтральная выбарчая акруга № 2
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Нарадзіўся 6 лістапада 1961 года ў горадзе Чарджоў 
Туркменскай ССР. Закончыў Акадэмію Міністэрства 
ўнутраных спраў СССР, юрыст; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяль-
насці міжнароднае права.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым на Гомельскім 
хімічным заводзе. Служыў у радах Узброеных Сіл. 
Працаваў следчым упраўлення ўнутраных спраў 
Гомельскага аблвыканкама, намеснікам начальніка 
Савецкага раённага аддзела ўнутраных спраў горада 
Гомеля, намеснікам начальніка следчага ўпраўлення 
Гомельскага аблвыканкама, намеснікам начальніка 
Следчага камітэта Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь. Займаў пасаду намесніка 
Міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь – 
начальніка Галоўнага упраўлення папярэдняга рас-
следавання.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання – старшы-
нёй Пастаяннай камісіі па заканадаўству і другога 
склікання.

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзіме»  
ІІІ ступені, пятнаццаццю медалямі, Ганаровай гра-
матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь.

Нарадзілася 27 чэрвеня 1947 года ў горадзе Кры-
чаве Магілёўскай вобласці. Закончыла Белгародскі 
тэхналагічны інстытут будаўнічых матэрыялаў імя 
І.А.Грышманава, інжынер-хімік-тэхнолаг; Акадэмію 
народнай гаспадаркі пры Савеце Міністраў СССР, вя-
дучы спецыяліст па кіраванню. Заслужаны будаўнік 
Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачала лабарантам на 
Крычаўскім цэментна-шыферным камбінаце. 
Працавала электразваршчыцай на Гродзенскім 
камбінаце будматэрыялаў, інжынерам-тэхнолагам, 
намеснікам начальніка цэха Смаргонскага камбіната 
сілікатабетонных вырабаў, сакратаром партыйнай 
арганізацыі, генеральным дырэктарам вытворчага 
аб’яднання «Смаргоньсілікатабетон», намеснікам 
Міністра прамысловасці будаўнічых матэрыялаў 
БССР, намеснікам Міністра архітэктуры і будаўніцтва 
Рэспублікі Беларусь.

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь друго-
га склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю 
і прыватызацыі.

Першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі.
Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-

га сходу Рэспублікі Беларусь.

ГЛУХОЎСКІ
Леанід Віктаравіч

ГОЛУБЕВА
Таццяна Генадзьеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
судова-прававых пытаннях

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю 

і прыватызацыі, член Савета Палаты 
прадстаўнікоў

Гомельская-Прамысловая выбарчая акруга № 37 Смаргонская выбарчая акруга № 61
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Нарадзіўся 5 чэрвеня 1957 года ў горадзе Растоў-на-
Доне РСФСР. Закончыў Разанскае вышэйшае ваеннае 
паветрана-дэсантнае каманднае вучылішча, афіцэр з 
вышэйшай спецыяльнай адукацыяй. Палкоўнік запа-
су.

Служыў у радах Узброеных Сіл у складзе абмежа-
ванага кантынгенту савецкіх войскаў у Рэспубліцы 
Афганістан. Працаваў старшынёй Віцебскай 
асацыяцыі ветэранаў вайны ў Афганістане, старшы-
нёй Віцебскага абласнога саюза ветэранаў вайны ў 
Афганістане, іншых войнаў і лакальных канфліктаў.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Старшыня Віцебскай абласной арганізацыі грамад-
скага аб’яднання «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў 
Афганістане».

Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалём 
«За баявыя заслугі», васьмю іншымі медалямі, Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі.

Нарадзіўся 3 жніўня 1955 года ў вёсцы Свадбічы 
Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Новасібірскае вышэйшае ваенна-палітычнае агуль-
навайсковае вучылішча, афіцэр-палітработнік з вы-
шэйшай адукацыяй; Ваенна-палітычную акадэмію 
імя К.Готвальда (ЧССР) па вышэйшай ваенна-
палітычнай спецыяльнасці; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, менеджэр-эканаміст. 
Палкоўнік.

Праходзіў ваенную службу ў якасці намесніка 
камандзіра роты, батальёна, палка, намесніка 
начальніка палітаддзела танкавай дывізіі, намесніка 
камандзіра танкавай дывізіі, начальніка аддзела 7-й 
танкавай арміі, начальніка аддзела 65-га армейскага 
корпуса, намесніка камандзіра па выхаваўчай рабоце 
65-га армейскага корпуса Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога  
склікання.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, семнаццаццю 
медалямі, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

ГУДКОЎ
Аляксандр Барысавіч

ГУМІНСКІ
Віктар Аляксандравіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
нацыянальнай бяспецы

Віцебская-Чкалаўская выбарчая акруга № 20 Барысаўская гарадская выбарчая акруга № 77
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Нарадзіўся 29 верасня 1955 года ў гарадскім пасёл- 
ку Сянно Віцебскай вобласці. Закончыў Далёкаўсходні 
педагагічны інстытут мастацтваў; Беларускую 
акадэмію мастацтваў, акцёр драматычнага тэатра і 
кіно, рэжысёр драмы. Заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў артыстам Арэнбург-
скага абласнога драматычнага тэатра імя М.Горкага. 
Пасля службы ў радах Узброеных Сіл – артыст 
Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі імя 
В.І.Дуніна-Марцінкевіча. Працаваў артыстам у На-
цыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы, 
генеральным дырэктарам дзяржаўнай установы «На-
цыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы» ў го-
радзе Мінску.

Намеснік старшыні спецыяльнага фонду Прэ-
зідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры 
і мастацтва.

Узнагароджаны медалямі Францыска Скарыны,  
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Гана-
ровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі.

Нарадзіўся 10 красавіка 1948 года ў вёсцы Высо-
кае Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, вучоны 
заатэхнік.

Працоўную дзейнасць пачаў загадчыкам фермы 
саўгаса імя Мічурына Івацэвіцкага раёна Брэсц-
кай вобласці. Пасля службы ў радах Узброеных 
Сіл працаваў заатэхнікам, галоўным заатэхнікам, 
намеснікам старшыні калгаса «Дружба народаў», 
загадчыкам ветэрынарнай лячэбніцы Пінскага раё-
на, дырэктарам міжгаспадарчага прадпрыемства 
«Паўднёвае». Займаў пасады старшыні Пінскага 
райвыканкама, намесніка старшыні Брэсцкага абл-
выканкама, старшыні Брэсцкага райвыканкама. 
Быў памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспуб-
лікі Беларусь. З’яўляўся начальнікам Смалявіцкага 
пагранічнага кантрольна-ветэрынарнага пункта «Аэ-
рапорт Мінск-2».

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання. З’яўляўся членам 
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь першага склікання.

Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», медалямі, 
Ганаровай граматай Міжпарламенцкай Асамблеі 
Еўразійскага эканамічнага супольніцтва, Ганаровай 
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

ДАВЫДЗЬКА
Генадзь Браніслававіч

ДВАРАНІНОВІЧ
Васіль Васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 
прагрэсу

Член Пастаяннай камісіі па аграрных 
пытаннях

Купалаўская выбарчая акруга № 97 Пінская сельская выбарчая акруга № 15



74

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў

75

Нарадзіўся 29 студзеня 1952 года ў вёсцы 
Зажэвічы Салігорскага раёна Мінскай вобласці. 
Закончыў Кіеўскі дзяржаўны эканамічны універсітэт, 
эканаміст.

Працаваў кінамеханікам раённай кінаперасоўкі ў 
горадзе Салігорску, слесарам мінскіх заводаў «Бел-
медпрэпараты» і «Белэлектрамантаж», інжынерам 
Мінскага інстытута мікрабіялогіі і эпідэміялогіі, ге-
неральным дырэктарам унітарнага прыватнага прад-
прыемства «Дарыда» Мінскага раёна.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 
прагрэсу.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Пар-
ламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі.

Нарадзіўся 13 сакавіка 1946 года ў вёсцы Вялікае 
Малешава Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. 
Закончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію, 
вучоны аграном. Заслужаны работнік сельскай 
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў аграномам калгаса 
«40 гадоў Кастрычніка» Столінскага раёна Брэсц-
кай вобласці. Пасля службы ў радах Узброеных Сіл 
працаваў галоўным аграномам упраўлення сельскай 
гаспадаркі Брэсцкага аблвыканкама, намеснікам 
старшыні калгаса «40 гадоў Кастрычніка», старшы-
нёй калгаса імя Кірава, старшынёй сельскагаспадар-
чага вытворчага кааператыва «Фядорскі» Столінскага 
раёна Брэсцкай вобласці.

Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага 
Сцяга, Айчыны ІІІ ступені, медалямі «За працоўную 
доблесць», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

ДЗЯЛЕНДЗІК
Уладзімір Віктаравіч

ДЗЯМКО
Рыгор Аляксеевіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 
рэгламенту

Член Пастаяннай камісіі па аграрных 
пытаннях

Мінская сельская выбарчая акруга № 84 Столінская выбарчая акруга № 16
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Нарадзіўся 28 жніўня 1955 года ў вёсцы Слаба-
да Уздзенскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў 
Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, інжынер-
педагог; Беларускі дзяржаўны універсітэт, юрыст.

Працоўную дзейнасць пачаў слесарам на вы-
творчым аб’яднанні «Інтэграл». Служыў у радах 
Узброеных Сіл. Працаваў майстрам вытворчага на-
вучання Мінскага прафесійна-тэхнічнага вучылішча 
№ 23 будаўнікоў, намеснікам дырэктара Мінскага 
прафесійна-тэхнічнага вучылішча № 55 будаўнікоў, 
намеснікам начальніка арганізацыйнага ўпраўлення 
Службы кантролю Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання – старшынёй 
падкамісіі па справах моладзі Пастаяннай камісіі 
па сацыяльнай палітыцы і працы. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання – намеснікам 
старшыні Пастаяннай камісіі па працы, сацыяльных 
пытаннях, ахове здароўя, фізічнай культуры і спорту, 
другога склікання – намеснікам старшыні Пастаян-
най камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, спра-
вах сям’і і моладзі.

Кіраўнік беларускага грамадскага аб’яднання 
«Рэспубліка без наркотыкаў», старшыня грамадска-
га аб’яднання «Рэспубліканскі турысцка-спартыўны 
саюз».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнам Пашаны, медалём Пушкіна 
(Расійская Федэрацыя), пяццю юбілейнымі медалямі, 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага  Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі, медалём Рускай праваслаўнай 
царквы Прападобнага Сергія Раданежскага  
ІІ ступені.

Нарадзіўся 28 ліпеня 1950 года ў горадзе Оршы 
Віцебскай вобласці. Закончыў Беларускі інстытут 
інжынераў чыгуначнага транспарту, інжынер-
механік. Падпалкоўнік запасу.

Служыў у ракетных войсках стратэгічнага назначэн-
ня Савецкай Арміі. Працаваў памочнікам машыніста, 
майстрам, старшынёй прафкама лакаматыўнага 
дэпо Орша. Выбіраўся сакратаром камітэта КПБ 
Аршанскага чыгуначнага вузла. Працаваў першым 
намеснікам старшыні, старшынёй Аршанскага гарвы-
канкама, намеснікам дырэктара Аршанскага вышэй-
шага тэхнічнага каледжа, начальнікам лакаматыўнага 
дэпо Орша.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам 
«Ганароваму чыгуначніку».

ДУБОВІК
Мікалай Мікалаевіч

ЖВІКАЎ
Уладзімір Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
ахове здароўя, фізічнай культуры, справах 
сям’і і моладзі

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 

рэгламенту

Стаўбцоўская выбарчая акруга № 92 Аршанская-Дняпроўская выбарчая акруга № 27
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Нарадзілася 12 снежня 1954 года ў горадзе Мінску. 
Закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя А.М.Горкага, настаўнік беларускай мовы і 
літаратуры; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці дзяржаўнае 
кіраванне сацыяльнай сферай.

Працавала настаўнікам рускай мовы і літаратуры 
Філіпіняцкай васьмігадовай школы Валожынска-
га раёна Мінскай вобласці, выкладчыкам белару-
скай мовы і літаратуры Валожынскага ПТВ-208, 
інструктарам ідэалагічнага аддзела, загадчыкам 
кабінета палітасветы, загадчыкам ідэалагічнага ад- 
дзела Валожынскага райкама КПБ. Была намеснікам 
дырэктара па вучэбнай рабоце Валожынскага  
ПТВ-208, намеснікам загадчыка аддзела адукацыі 
Валожынскага райвыканкама. Займала пасаду ды-
рэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Валожын-
ская агульнаадукацыйная школа-інтэрнат для дзяцей-
сірот, якія засталіся без апекі бацькоў».

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай грама-
тай Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – 
удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, знакам 
«Выдатнік адукацыі».

Нарадзілася 2 студзеня 1949 года ў вёсцы Харашкі 
Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. За-
кончыла Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай 
прамысловасці, інжынер-тэхнолаг.

Працавала інжынерам-нарміроўшчыкам, змен-
ным майстрам, начальнікам трыкатажнага цэха 
№ 2 Мазырскай трыкатажна-ткацкай фабрыкі імя 
Н.К.Крупскай, дырэктарам адкрытага акцыянернага 
таварыства «Мазырская швейная фабрыка «Надэкс».

Узнагароджана медалём «За працоўную доблесць», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі.

ЖДАНЮК
Ніна Уладзіміраўна

ЖУКОЎСКАЯ
Людміла Лявонаўна

Член Пастаяннай камісіі па працы, 
сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і 
інвалідаў, член Савета Палаты прадстаўнікоў

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, 

сувязі і прадпрымальніцтву

Маладзечанская сельская выбарчая акруга № 86 Мазырская выбарчая акруга № 44
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Нарадзіўся 14 красавіка 1955 года ў вёсцы Таль Лю-
банскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў Вышэй-
шую камсамольскую школу пры ЦК ВЛКСМ, выклад-
чык гісторыі і грамадазнаўства; Беларускі дзяржаўны 
інстытут народнай гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, 
эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў паляводам у кал-
гасе «Беларусь» Любанскага раёна. Служыў у ра-
дах Узброеных Сіл. Працаваў першым сакрата-
ром Любанскага райкама камсамола, загадчыкам 
арганізацыйнага аддзела Любанскага райкама КПБ, 
старшынёй Любанскага раённага камітэта народна-
га кантролю, інструктарам Мінскага абкама КПБ, 
другім, першым сакратаром Бярэзінскага райка-
ма КПБ Мінскай вобласці, намеснікам начальніка 
ўпраўлення матэрыяльнага забеспячэння вытворчага 
аб’яднання «БелаўтаМАЗ».

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь друго-
га склікання – старшынёй Пастаяннай камісіі па 
прамысловасці, паліўна-энергетычнаму комплексу, 
транспарту, сувязі і прадпрымальніцтву.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, чатырма 
медалямі, Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу Саюза 
Беларусі і Расіі.

Нарадзіўся 15 сакавіка 1959 года ў вёсцы Застаўе 
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, радыёфізік; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр сацыяльнай сферы. Заслужаны 
настаўнік Рэспублікі Беларусь. Магістр педагогікі.

Працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам, 
інжынерам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 
выхавальнікам Бездзежскай сярэдняй школы, 
намеснікам дырэктара Крамноўскай васьмігадовай 
школы, настаўнікам Ліпніцкай васьмігадовай школы, 
Драгічынскай сярэдняй школы, дырэктарам гімназіі 
ў горадзе Драгічыне Брэсцкай вобласці.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 
прагрэсу.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджаны юбілейным медалём «90 год Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў, знакам «Выдатнік адукацыі».

ЗАБАЛОЦЕЦ
Сяргей Макаравіч

ЗДАНОВІЧ
Уладзімір Мацвеевіч

Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 

прагрэсу

Аўтазаводская выбарчая акруга № 94 Драгічынская выбарчая акруга № 9
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Нарадзіўся 15 студзеня 1947 года ў вёсцы 
Пляхаўшчына Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. 
Закончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай 
гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст; Акадэмію 
кіравання пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
менеджэр-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым на 
Кобрынскім хлебакамбінаце. Служыў у радах Узбро-
еных Сіл. Працаваў настаўнікам Параслянскай сярэд-
няй школы, тэхнікам вайсковай часці ў Пружанскім 
раёне, галоўным эканамістам калгаса «Ленінскі 
шлях», дырэктарам саўгаса «Кавалі» Пружанскага 
раёна.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання – сакратаром Па-
стаяннай камісіі па бюджэту, падатках, банках і 
фінансах. З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага 
склікання – старшынёй Пастаяннай камісіі па бюд-
жэту і фінансах, другога склікання – намеснікам 
старшыні Пастаяннай камісіі па аграрных пытаннях.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаро-
вай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 2 мая 1963 года ў горадзе Віцебску. 
Закончыў Віцебскі тэхналагічны інстытут лёг-
кай прамысловасці, інжынер-механік; Акадэмію 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, 
юрыст.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам-тэхнола-
гам завода заточных станкоў у горадзе Віцебску. 
Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў у орга-
нах унутраных спраў Рэспублікі Беларусь, органах 
Дзяржаўнага камітэта фінансавых расследаванняў 
Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

ЗІНЧАНКА
Аляксандр Мікалаевіч

ІВАНОЎ
Глеб Анатольевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
аграрных пытаннях

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай 

дзейнасці

Белавежская выбарчая акруга № 7 Віцебская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 19
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Нарадзіўся 27 мая 1954 года ў вёсцы Трылесіна 
Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-хірург; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр сацыяльнай сферы.

Працоўную дзейнасць пачаў лабарантам у Нава-
Брашчынскай сярэдняй школе. Служыў у радах Узбро-
еных Сіл. Працаваў урачом, загадчыкам хірургічнага 
аддзялення, намеснікам галоўнага ўрача Полацкай 
гарадской бальніцы, галоўным урачом Полацкай га-
радской паліклінікі, галоўным урачом тэрытарыяль-
нага медыцынскага аб’яднання горада Полацка.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям’і і 
моладзі.

Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі ўрачоў.
Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-

еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам 
«Выдатнік аховы здароўя».

Нарадзіўся 19 ліпеня 1960 года ў гарадскім пасёлку 
Краснаполле Магілёўскай вобласці. Закончыў Мінскі 
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўны 
медыцынскі інстытут па спецыяльнасці лячэб-
ная справа; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці дзяржаўнае 
кіраванне сацыяльнай сферай.

Працоўную дзейнасць пачаў урачом-інтэрнам 
акушэрам-гінеколагам медсанчасці Магілёўскага 
вытворчага аб’яднання «Хімвалакно». Працаваў 
урачом акушэрам-гінеколагам, загадчыкам родавага 
аддзялення, намеснікам галоўнага ўрача па родада-
памозе, галоўным урачом установы аховы здароўя 
«Медыка-санітарная часць Магілёўскага вытворчага 
аб’яднання «Хімвалакно».

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам 
«Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

ІСАЕЎ
Уладзімір Міхайлавіч

ІСАЧКІН
Віктар Панцялеевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
ахове здароўя, фізічнай культуры, справах 
сям’і і моладзі Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 

заканадаўству і судова-прававых пытаннях
(2005 – 2008)

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі 

(2004 – 2005)

Полацкая гарадская выбарчая акруга № 28 Магілёўская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 73
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Нарадзілася 12 верасня 1949 года ў гора-
дзе Чэлябінску РСФСР. Закончыла Чэлябінскі 
політэхнічны інстытут, інжынер-металург.

Працавала кантралёрам аддзела тэхнічнага кан-
тролю, зменным кантрольным майстрам участка 
тэрмічнага цэха, майстрам аддзела тэхнічнага кан-
тролю Чэлябінскага металургічнага камбіната. Была 
старшым майстрам, намеснікам начальніка аддзела 
тэхнічнага кантролю, начальнікам упраўлення па 
забеспячэнню якасці рэспубліканскага унітарнага 
прадпрыемства «Беларускі металургічны завод» го-
рада Жлобіна. Займала пасаду дырэктара па забеспя-
чэнню якасці рэспубліканскага унітарнага прадпры-
емства «Беларускі металургічны завод».

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва.

Нарадзілася 27 красавіка 1957 года ў вёсцы 
Міроненкі Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. 
Закончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, філолаг; 
Акадэмію кіравання пры Савеце Міністраў Рэспублікі 
Беларусь, менеджэр-эканаміст.

Працавала старшай піянерважатай, настаўнікам 
рускай мовы і літаратуры, намеснікам дырэктара па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 7 го-
рада Светлагорска, інструктарам ідэалагічнага аддзе-
ла Светлагорскага гаркама КПБ Гомельскай вобласці, 
намеснікам загадчыка аддзела адукацыі, намеснікам 
старшыні Светлагорскага гарвыканкама, намеснікам 
старшыні Светлагорскага райвыканкама.

Узнагароджана медалямі «За працоўную доблесць», 
«За працоўныя заслугі», «За вернасць абавязку і Ай-
чыне» (Расійская Федэрацыя), Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

КАБЕРНІК
Ніна Аўгустаўна

КАВАЛЁВА
Валянціна Іванаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі

Жлобінская выбарчая акруга № 42 Светлагорская выбарчая акруга № 48



88

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў

89

Нарадзіўся 1 чэрвеня 1961 года ў вёсцы Скура-
ты Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Беларускі політэхнічны інстытут, інжынер-будаўнік; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў сталяром Косаўскага 
мэблевага вытворчага аб’яднання Івацэвіцкага 
раёна Брэсцкай вобласці. Пасля службы ў радах 
Узброеных Сіл працаваў старшым інжынерам-
электрыкам Івацэвіцкага «Райсельэнерга», старшым 
інжынерам праектна-каштарыснага бюро ўпраўлення 
капітальнага будаўніцтва Івацэвіцкага райвыканкама, 
інжынерам, галоўным інжынерам Івацэвіцкага райга-
за, дырэктарам міжраённага вытворчага ўпраўлення 
газавай гаспадаркі «Бярозаміжрайгаз».

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным ме-
далём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

Нарадзіўся 8 жніўня 1943 года ў вёсцы Куляшы 
Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыў 
Мінскую вышэйшую партыйную школу; Гродзенскі 
сельскагаспадарчы інстытут, вучоны аграном.

Працоўную дзейнасць пачаў брыгадзірам паля-
водчай брыгады калгаса «Шлях камунізму» Смар-
гонскага раёна Гродзенскай вобласці. Пасля служ-
бы ў радах Узброеных Сіл працаваў інструктарам, 
загадчыкам арганізацыйнага аддзела Смаргонскага 
райкама КПБ. Быў намеснікам загадчыка аддзела 
арганізацыйна-партыйнай работы, другім сакрата-
ром Гродзенскага абкама КПБ, першым сакратаром 
Шчучынскага райкама КПБ Гродзенскай вобласці. 
Займаў пасады старшыні Шчучынскага раённага 
Савета дэпутатаў, старшыні Шчучынскага райвы-
канкама, памочніка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – 
галоўнага інспектара па Гродзенскай вобласці. 

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага 
Сцяга, «Знак Пашаны», Айчыны ІІІ ступені, трыма 
медалямі, Ганаровай граматай Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай гра-
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

КАЗІМІРЧЫК
Яўгеній Аляксандравіч

КАЗЯК
Вінцэнты Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, 
сувязі і прадпрымальніцтву

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 

рэгламенту

Бярозаўская выбарчая акруга № 8 Шчучынская выбарчая акруга № 62
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Нарадзіўся 13 верасня 1941 года ў вёсцы Кудзіна 
Тарапецкага раёна Цвярской вобласці РСФСР. 
Закончыў Ленінградскі горны інстытут, горны 
інжынер-шахтабудаўнік. Кандыдат тэхнічных навук. 
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым на 
Калінінскай чыгунцы. Служыў у радах Узброеных 
Сіл. Працаваў майстрам рудніка другога Салігорскага 
калійнага камбіната, сакратаром парткама другога 
рудаўпраўлення камбіната «Беларуськалій», стар-
шынёй прафкама вытворчага аб’яднання «Беларусь-
калій», начальнікам рудніка другога рудаўпраўлення, 
дырэктарам чацвёртага рудаўпраўлення, галоўным 
інжынерам, генеральным дырэктарам вытворчага 
аб’яднання «Беларуськалій».

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага і другога скліканняў.

Узнагароджаны медалямі «Ветэран працы», «90 
год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай 
граматай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, ордэнам Рускай 
праваслаўнай царквы Прападобнага Сергія Раданеж-
скага ІІ ступені.

Нарадзіўся 4 красавіка 1961 года ў горадзе Гродна. 
Закончыў Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча; 
Бакінскае вышэйшае агульна-вайсковае каманд-
нае вучылішча, інжынер па рамонту і эксплуатацыі 
гусенічных і колавых машын; Ваенную акадэмію імя 
М.В.Фрунзе, афіцэр з вышэйшай ваеннай адукацыяй; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, эканаміст-міжнароднік. Палкоўнік.

Працоўную дзейнасць пачаў камандзірам дэсантна-
штурмавога ўзвода ў Туркестанскай ваеннай акрузе. 
Служыў камандзірам дэсантна-штурмавога ўзвода 
ў Рэспубліцы Афганістан. Працаваў намеснікам 
ваеннага камісара Кастрычніцкага раённага ваен-
нага камісарыята горада Гродна, намеснікам ва-
еннага камісара Гродзенскага гарадскога ваенна-
га камісарыята, старшынёй гродзенскай абласной 
арганізацыі «Грамадскае аб’яднанне «Беларускі саюз 
ветэранаў вайны ў Афганістане».

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – старшынёй Пастаяннай камісіі па працы, 
сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і інвалідаў.

Узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, 
ордэнам Пашаны, юбілейным медалём «90 год 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў, Ганаровай граматай Парламенцкага 
Сходу Саюза Беларусі і Расіі.

КАЛУГІН
Пётр Аляксеевіч

КАМЯНЕЦКІ
Сяргей Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД

Старшыня Пастаяннай камісіі па працы, 
сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і 

інвалідаў

Салігорская гарадская выбарчая акруга № 90 Гродзенская-Занёманская выбарчая акруга № 51
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Нарадзіўся 3 студзеня 1954 года ў вёсцы Акулінцы 
Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут, гео-
граф.

Працоўную дзейнасць пачаў выхавальнікам у 
Шклоўскай спецыяльнай школе-інтэрнаце. Служыў 
у радах Узброеных Сіл. Працаваў педагогам у гора-
дзе Шклове, інспектарам па справах непаўналетніх 
аддзела ўнутраных спраў Шклоўскага райвыканкама, 
галоўным памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання, быў членам 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 
кіраўніком дэпутацкай фракцыі «Згода». З’яўляўся 
Намеснікам Старшыні Палаты прадстаўнікоў перша-
га і другога скліканняў.

Узначальвае Беларускае аддзяленне Фонду 
адзінства праваслаўных народаў. Старшыня грамад-
скай арганізацыі «Беларуская федэрацыя па гандбо-
лу».

Узнагароджаны ордэнамі Айчыны III ступені, «Са-
дружнасць» (Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў 
– удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў), 
юбілейнымі медалямі, ганаровымі граматамі 
дзяржаўных органаў і міжнародных арганізацый, 
ордэнам Рускай праваслаўнай царквы Святога бла-
гавернага князя Данііла Маскоўскага ІІІ ступені, ор-
дэнам Беларускай праваслаўнай царквы Крыжа пра-
падобнай Ефрасінні, ігуменні Полацкай, Граматай 
Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Алексія ІІ.

Нарадзіўся 28 красавіка 1964 года ў горадзе Нова-
кузнецку Кемераўскай вобласці РСФСР. Закончыў 
Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя 
А.М.Горкага, настаўнік гісторыі, грамадазнаўства 
і англійскай мовы; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, спецыяліст у галіне 
міжнародных адносін.

Працоўную дзейнасць пачаў старшым 
піянерважатым Азінскай сярэдняй школы Полацка-
га раёна Віцебскай вобласці. Пасля службы ў радах 
Узброеных Сіл быў сакратаром камітэта камсамо-
ла, начальнікам аддзела, начальнікам упраўлення 
выхаваўчай работы Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. 
Працаваў начальнікам упраўлення выхаваўчай ра-
боты, прарэктарам па выхаваўчай і сацыяльнай 
рабоце ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны 
педагагічны універсітэт імя Максіма Танка».

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

КАНАПЛЁЎ
Уладзімір Мікалаевіч

КАРПЕНКА
Ігар Васільевіч

Старшыня Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
(2004 – 2007)
Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 
рэгламенту (2007 – 2008)

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі

Шклоўская выбарчая акруга № 75 Ясенінская выбарчая акруга № 101
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Нарадзіўся 15 студзеня 1941 года ў вёсцы Усохі 
Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя 
А.М.Горкага, гісторык. Кандыдат гістарычных на-
вук, дацэнт. Доктар паліталогіі, прафесар. Акадэмік 
Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій.

Працоўную дзейнасць пачаў цесляром Кіраўскага 
завода ў горадзе Чэлябінску. Служыў у радах 
Узброеных Сіл на Ціхаакіянскім флоце. Працаваў 
выхавальнікам, настаўнікам школы-інтэрната горада 
Чэлябінска, сакратаром камітэта камсамола саўгаса 
«Каменка» Мазырскага раёна, першым сакратаром 
Мазырскага райкама ЛКСМБ, загадчыкам аддзела 
Мазырскага райкама КПБ, загадчыкам кафедры Ма-
зырскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэ-
путатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь першага і другога склі- 
канняў – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД.

Старшыня грамадскага аб’яднання «Беларускі 
славянскі камітэт», старшыня Славянскага парла-
менцкага саюза, член Міжнароднага славянскага 
камітэта, член Прэзідыума Еўрапейскага форуму 
міру.

Узнагароджаны ордэнам «Садружнасць» 
(Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў), медалямі «Ве-
тэран працы», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бе-
ларусь» і іншымі медалямі, ганаровымі граматамі, 
знакам «Выдатнік народнай асветы БССР».

Нарадзіўся 15 ліпеня 1948 года ў гарадскім пасёл-
ку Відзы Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці. 
Закончыў Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай 
прамысловасці, інжынер-механік; Мінскую вы-
шэйшую партыйную школу, палітолаг. Доктар 
сацыялагічных навук, прафесар.

Працоўную дзейнасць пачаў канструктарам 
Мінскага эксперыментальна-канструктарскага 
тэхналагічнага бюро. Служыў у радах Узброеных 
Сіл. Працаваў загадчыкам канструктарскага аддзела 
праектна-канструктарскага бюро Віцебскага аблмясц-
прама, загадчыкам аддзела Кастрычніцкага райкама 
КПБ горада Віцебска, інструктарам Віцебскага гар-
кама КПБ, абкама КПБ, загадчыкам сектара па выву-
чэнню і прагназіраванню грамадскай думкі, першым 
намеснікам загадчыка ідэалагічнага аддзела ЦК КПБ, 
кіраўніком рабочай групы па вывучэнню праблем 
сацыялогіі палітыкі Інстытута сацыялогіі Акадэміі 
навук Беларусі, начальнікам Цэнтра эканамічнага і 
сацыяльна-палітычнага аналізу, намеснікам дырэкта-
ра Інстытута па навукова-аналітычнай рабоце, дырэк-
тарам Беларускага інстытута інфармацыі і прагнозу 
пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання – старшынёй Па-
стаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных 
пытаннях, сродках масавай інфармацыі, сувязях з 
грамадскімі аб’яднаннямі і рэлігійнымі арганізацыямі. 
З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага склікання 
– намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па правах 
чалавека і нацыянальных адносінах, другога склікання 
– старшынёй Пастаяннай камісіі па адукацыі, культу-
ры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу.

Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны, тры-
ма медалямі, Ганаровай граматай Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь.

КАСЦЯН
Сяргей Іванавіч

КАТЛЯРОЎ
Ігар Васільевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры, навуцы і навукова-

тэхнічнаму прагрэсу

Палеская выбарчая акруга № 45 Пухавіцкая выбарчая акруга № 88
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Нарадзілася 16 кастрычніка 1951 года ў гора-
дзе Смаленску РСФСР. Закончыла Мінскі ордэна 
Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўны медыцын-
скі інстытут, санітарны ўрач; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецы-
яльнасці знешняя палітыка і дыпламатыя.

Працавала ўрачом-лабарантам, загадчыкам ла- 
бараторыі Пінскай гарадской санітарна-
эпідэміялагічнай станцыі, намеснікам галоўнага 
ўрача Пінскага раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, 
галоўным дзяржаўным санітарным урачом Брэсцкай 
вобласці.

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Рэспублікі Бе-
ларусь – намеснік Міністра аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь.

Узнагароджана медалямі «За працоўныя заслугі», 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаро-
вай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Неза-
лежных Дзяржаў, знакамі «Выдатнік аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь», «За мужнасць і любоў да Ай-
чыны» Міжнароднага грамадскага фонду імя палка-
водца Г.К.Жукава.

Нарадзілася 2 студзеня 1951 года ў вёсцы Яскалды 
Бераставіцкага раёна Гродзенскай вобласці. Закон-
чыла Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 
настаўнік геаграфіі; Мінскую вышэйшую партый-
ную школу.

Працоўную дзейнасць пачала настаўнікам Жы-
жэмскай васьмігадовай школы Воранаўскага раё-
на Гродзенскай вобласці. Была настаўнікам, стар-
шай піянерважатай сярэдняй школы № 3 горада 
Ваўкавыска Гродзенскай вобласці, сакратаром, 
другім і першым сакратаром Ваўкавыскага райкама 
ЛКСМБ, загадчыкам аддзела прапаганды і агітацыі 
Ваўкавыскага гаркама КПБ. Працавала інструктарам 
аддзела навукі і навучальных устаноў Гродзенскага 
абкама КПБ, сакратаром Гродзенскага райкама КПБ, 
дырэктарам Путрышкаўскай сярэдняй школы Гро-
дзенскага раёна.

Намеснік старшыні Гродзенскай абласной, стар-
шыня Гродзенскай раённай арганізацый грамад-
скага аб’яднання «Беларускі саюз жанчын». Член 
рэспубліканскага і абласнога савета грамадскага 
аб’яднання «Белая Русь». Член бюро ЦК Кампартыі 
Беларусі.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Саве-
та Міністраў Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік 
адукацыі».

КАЧАН
Валянціна Іванаўна

КАШАНКОВА
Лілія Васільеўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 

прагрэсу

Брэсцкая-Усходняя выбарчая акруга № 3 Гродзенская сельская выбарчая акруга № 54
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Нарадзіўся 3 лютага 1961 года ў горадзе Мінску. 
Закончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай 
гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст.

Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў інжы-
нерам у мінскім навукова-даследчым інстытуце 
«Агат», майстрам у вытворчым аб’яднанні 
«Інтэграл», намеснікам галоўнага бухгалтара ў 
праектна-прамыслова-будаўнічым аб’яднанні 
Міністэрства хлебапрадуктаў БССР, галоўным 
інспектарам дзяржаўнай падатковай інспекцыі па 
Кастрычніцкаму раёну горада Мінска, намеснікам 
начальніка ўпраўлення Галоўнай дзяржаўнай падатко-
вай інспекцыі пры Міністэрстве фінансаў Рэспублікі 
Беларусь, начальнікам інспекцыі № 1 дзяржаўнага 
падатковага камітэта па Фрунзенскаму раёну горада 
Мінска.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – старшынёй Пастаяннай камісіі па бюд-
жэту, фінансах і падатковай палітыцы.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным 
медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бела-
русь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай гра-
матай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, 
Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь.

Нарадзіўся 13 ліпеня 1948 года ў горадзе Барыса-
ве Мінскай вобласці. Закончыў Беларускі дзяржаўны 
універсітэт, юрыст; Беларускі дзяржаўны інстытут 
народнай гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст. 
Доктар эканамічных навук, прафесар. Акадэмік 
Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій. За-
служаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь.

Працаваў токарам на заводзе аўтатрактарнага аб-
сталявання горада Барысава Мінскай вобласці. Пасля 
службы ва Узброеных Сілах – шафёр Барысаўскага 
прадпрыемства электрычных сетак. Працаваў слесарам, 
старшым інжынерам-тэхнолагам, сакратаром камітэта 
камсамола Барысаўскага завода аўтатрактарнага элек-
траабсталявання. Быў памочнікам пракурора гора-
да Барысава, вызваленым старшынёй прафсаюзнага 
камітэта Барысаўскага завода аўтатрактарнага электра-
абсталявання, дырэктарам Барысаўскай швейнай 
фабрыкі, членам Калегіі Міждзяржаўнага эканамічнага 
камітэта Эканамічнага саюза СНД. Займаў пасады 
намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь, 
Паўнамоцнага прадстаўніка Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь – намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Бела-
русь, намесніка Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь. 

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання – старшынёй Паста-
яннай камісіі па эканамічнай рэформе, дасягненню 
эканамічнай самастойнасці і суверэнітэту рэспублікі.

Старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.
Сустаршыня Савета Сабора славянскіх народаў 

Беларусі, Расіі і Украіны.
Мае дзве падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

Узнагароджаны ордэнам Пашаны і іншымі ордэнамі, 
юбілейнымі медалямі СССР, Рэспублікі Беларусь і  
іншых дзяржаў, Ганаровай граматай Савета 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай грама-
тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

КІСЯЛЁЎ
Сяргей Антонавіч

КОЗІК
Леанід Пятровіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па бюджэту, 
фінансах і падатковай палітыцы

Член Пастаяннай камісіі па бюджэту, фінансах і 
падатковай палітыцы

Пушкінская выбарчая акруга № 103 Барысаўская сельская выбарчая акруга № 78
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Нарадзіўся 8 студзеня 1952 года ў горадзе Мінску. 
Закончыў Віцебскі дзяржаўны медыцынскі інстытут 
па спецыяльнасці лячэбная справа; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
менеджэр-эканаміст.

Працаваў урачом-анестэзіёлагам-рэаніматолагам 
медыка-санітарнай часці Магілёўскага камбіната 
сінтэтычных валокнаў імя У.І.Леніна, галоўным 
урачом санаторыя-прафілакторыя «Кіравец» 
Магілёўскага аўтазавода імя С.М.Кірава, урачом-
анестэзіёлагам-рэаніматолагам медыка-санітарнай 
часці Магілёўскага вытворчага аб’яднання 
«Хімвалакно». Займаў пасады намесніка галоўнага 
ўрача па медыцынскай частцы 2-й клінічнай бальніцы, 
галоўнага ўрача лячэбна-прафілактычнай установы 
«Гарадская клінічная бальніца хуткай медыцынскай 
дапамогі» горада Мінска.

Узнагароджаны юбілейнымі медалямі «60 год 
Перамогі над Германіяй», «90 год Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаро-
вай граматай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь, знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь».

Нарадзіўся 24 кастрычніка 1947 года ў горадзе Мінску. 
Закончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт, юрыст; 
Мінскую вышэйшую партыйную школу, палітолаг; 
Расійскую акадэмію дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце 
Расійскай Федэрацыі, менеджэр-эканаміст. Заслужа-
ны юрыст Рэспублікі Беларусь. Акадэмік Міжнароднай 
акадэміі інфармацыйных тэхналогій.

Працоўную дзейнасць пачаў слесарам-
інструментальшчыкам вытворчага аб’яднання ца-
цак «Мір». Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў 
памочнікам пракурора Савецкага раёна горада Мінска, 
кансультантам аддзела памілавання, старшым рэферэн-
там прыёмнай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, 
загадчыкам аддзела, начальнікам Упраўлення пісем і 
прыёму грамадзян Сакратарыята Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання – старшынёй Пастаян-
най камісіі па рэгламенту, мандатах і дэпутацкай этыцы. 
З’яўляўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь першага склікання – стар-
шынёй Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, 
мясцоваму самакіраванню і рэгламенту, другога 
склікання – намеснікам  старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД. 

Член Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі 
Беларусь. Старшыня грамадскага аб’яднання «Белару-
ская федэрацыя хакея на траве».

Узнагароджаны ордэнам «Садружнасць» 
(Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў), медалямі «Ветэран 
працы», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў, Ганаровай граматай Міжпарламенцкай 
Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва, Гана-
ровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

КОРАП
Раман Леанідавіч

КРАСУЦКІ
Анатоль Віктаравіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД

Чкалаўская выбарчая акруга № 98 Партызанская выбарчая акруга № 110
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Нарадзілася 12 лютага 1950 года ў вёсцы Іванькі 
Міёрскага раёна Віцебскай вобласці. Закончы-
ла Даўгаўпілскі педагагічны інстытут, настаўнік 
гісторыі і грамадазнаўства; Акадэмію грамадскіх на-
вук пры ЦК КПСС.

Працоўную дзейнасць пачала старшай 
піянерважатай Дворнасельскай сярэдняй школы 
Міёрскага раёна Віцебскай вобласці. Працавала ме-
тадыстам раённага Дома піянераў і школьнікаў, за-
гадчыкам сектара ўліку і фінансаў, другім і першым 
сакратаром Міёрскага райкама ЛКСМБ, загадчыкам 
аддзела камсамольскіх арганізацый, другім і першым 
сакратаром Віцебскага абкама ЛКСМБ, інструктарам 
Віцебскага абкама КПБ, намеснікам старшыні, стар-
шынёй Віцебскага абласнога аб’яднання прафсаюзаў. 
З’яўлялася намеснікам старшыні Віцебскага аблас-
нога Савета дэпутатаў, старшынёй савета па справах 
рэлігій і нацыянальнасцей, начальнікам упраўлення 
сацыяльнай абароны Віцебскага аблвыканкама. Зай-
мала пасаду старшыні камітэта па працы і сацыяль-
най абароне Віцебскага аблвыканкама.

Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны», медалём 
«За працоўныя заслугі», Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва.

Нарадзіўся 23 верасня 1957 года ў вёсцы Вызвален-
не Смалявіцкага раёна Мінскай вобласці. Закончыў 
Беларускую дзяржаўную політэхнічную акадэмію і 
аспірантуру, інжынер-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў электраманцёрам 
Мінскага камбіната сілікатных вырабаў. Служыў 
у радах Узброеных Сіл. Працаваў наладчыкам-
брыгадзірам тэхналагічнага абсталявання Мінскага 
вытворча-тэхнічнага аб’яднання «Інтэграл», 
начальнікам арганізацыйнага аддзела творчага цен-
тра савецка-амерыканскай праграмы «Дзеці – твор-
цы ХХІ стагоддзя» прадпрыемства «Інтурсервіс» у 
горадзе Мінску, генеральным дырэктарам вытвор-
чага прадпрыемства «Магма-1», старшынёй рэдак-
цыйнага савета газет «Дорожный патруль», «Гастро-
ном», «Экспресс-контакт», выканаўчым дырэктарам 
закрытага акцыянернага таварыства «Гандлёвы Дом 
«ЛУКойл», намеснікам камерцыйнага дырэктара ад-
крытага акцыянернага таварыства «Палімір».

З’яўляўся членам Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага склі- 
кання – членам Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы і другога склікан-
ня – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Са-
вета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай гра-
матай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, 
Граматай Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяр-
шага Экзарха ўсяе Беларусі.

КРОТ
Зоя Карпаўна

КРУК
Уладзімір Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
працы, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў 
і інвалідаў

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД

Віцебская-Горкаўская выбарчая акруга № 17 Усходняя выбарчая акруга № 107
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Нарадзіўся 27 чэрвеня 1952 года ў вёсцы Рагінь 
Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці. 
Закончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгунач-
нага транспарту, інжынер; Мінскую вышэйшую пар-
тыйную школу, выкладчык грамадскіх дысцыплін; 
Інстытут дзяржаўнай бяспекі.

Пасля службы ў радах Узброеных Сіл працаваў 
у Мінскім лакаматыўным дэпо, служыў у органах 
Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, 
Службе бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
быў афіцыйным прадстаўніком Камітэта дзяржаўнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь ва Украіне.

Узнагароджаны сямю медалямі, Ганаровай грама-
тай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 27 красавіка 1958 года ў горадзе 
Гомелі. Закончыла Гомельскі дзяржаўны універсітэт, 
гісторык.

Працоўную дзейнасць пачала лабарантам кафе-
дры хіміі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта. 
Працавала старшай піянерважатай, настаўнікам 
гісторыі сярэдняй школы № 39 горада Гомеля, за-
гадчыкам сектара ўліку і фінансаў Гомельскага рай-
кама ЛКСМБ, адказным сакратаром Гомельскай ра-
ённай арганізацыі таварыства «Веды», інструктарам 
ідэалагічнага аддзела Гомельскага райкама КПБ. 
З’яўлялася дырэктарам па вучэбна-выхаваўчай рабо-
це Урыцкай сярэдняй школы, дырэктарам Краснен-
скай сярэдняй школы Гомельскага раёна, дырэктарам 
сярэдняй школы № 33 горада Гомеля. Займала пасады 
намесніка кіраўніка адміністрацыі Савецкага раёна 
горада Гомеля, начальніка аддзела адукацыі Гомель-
скага гарвыканкама.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

КУЖАНАЎ
Уладзімір Іванавіч

КУЗНЯЦОВА
Ларыса Фёдараўна

Член Пастаяннай камісіі па праблемах 
чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і 
прыродакарыстанню

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры, навуцы і навукова-

тэхнічнаму прагрэсу

Буда-Кашалёўская выбарчая акруга № 40 Гомельская-Савецкая выбарчая акруга № 36
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Нарадзіўся 29 сакавіка 1952 года ў вёсцы Дабранка 
Старадарожскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў 
Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 
настаўнік гісторыі і грамадазнаўства; Мінскі інстытут 
паліталогіі і сацыяльнага кіравання КПБ, палітолаг.

Працоўную дзейнасць пачаў электраслеса-
рам вайсковай часці ў горадзе Слуцку Мінскай 
вобласці, быў трэнерам дзіцяча-юнацкай спартыўнай 
школы горада Слуцка. Працаваў інструктарам 
арганізацыйнага аддзела Кіраўскага райкама КПБ 
Магілёўскай вобласці. Служыў у радах Узброеных 
Сіл намеснікам камандзіра па палітычнай част-
цы, намеснікам камандзіра роты па палітычнай 
частцы. Быў інструктарам арганізацыйнага аддзе-
ла Кіраўскага райкама КПБ, сакратаром парткама 
Жыліцкага саўгаса-тэхнікума Кіраўскага раёна, са-
кратаром Кіраўскага райкама КПБ. Займаў пасады 
дырэктара Жыліцкай сярэдняй школы Кіраўскага 
раёна, намесніка старшыні Кіраўскага райвыкан-
кама. Быў памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Бела- 
русь – галоўным інспектарам па Магілёўскай 
вобласці.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання – старшынёй 
Пастаяннай камісіі па правах чалавека і нацыяналь-
ных адносінах.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узброе-
ных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 5 ліпеня 1958 года ў вёсцы Завялёўе 
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Мінскі радыётэхнічны інстытут, інжынер-электрык; 
Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, 
эканаміст-менеджэр.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым у 
Драгічынскай раённай нарыхтоўчай канторы. 
Працаваў інжынерам, галоўным энергетыкам, дырэк-
тарам Рэчыцкага камбіната хлебапрадуктаў.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь першага і другога склікан- 
няў – старшынёй Пастаяннай камісіі па праблемах 
чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыродакары-
станню.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным 
медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бела-
русь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай гра-
матай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, 
Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь.

КУЛАКОЎСКІ
Юрый Аляксандравіч 

КУЛІК
Віталь Васільевіч

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

Старшыня Пастаяннай камісіі па праблемах 
чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і 

прыродакарыстанню

Бабруйская сельская выбарчая акруга № 65 Хойніцкая выбарчая акруга № 49
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Нарадзіўся 9 кастрычніка 1954 года ў вёсцы Табулкі 
Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Бела-
рускую ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі і ордэна 
Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчую 
акадэмію, інжынер-механік; Акадэмію кіравання пры 
Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, менеджэр-
эканаміст.

Працаваў галоўным інжынерам саўгаса 
«Навасёлкі» Петрыкаўскага раёна, дырэктарам 
саўгаса «Маканавічы» («Сцяг Перамогі») Рэчыц-
кага раёна, інструктарам Гомельскага абкама КПБ, 
першым намеснікам старшыні Рэчыцкага райвыкан-
кама – начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і 
харчавання.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання – старшынёй 
Пастаяннай камісіі па аграрных пытаннях, другога 
склікання  – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы.

З’яўляўся кіраўніком вучобы дэпутатаў Палаты 
прадстаўнікоў другога і трэцяга скліканняў. 

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Гана-
ровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі.

Нарадзіўся 2 ліпеня 1958 года ў вёсцы Заброддзе 
Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці.  Закончыў 
Курганскае вышэйшае ваенна-палітычнае вучылішча, 
палітработнік з сярэдняй ваенна-палітычнай адукацы-
яй; Беларускі дзяржаўны універсітэт, гісторык, юрыст; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр-эканаміст. Палкоўнік.

Працоўную дзейнасць пачаў электраманцёрам у 
горадзе Кобрыне. Служыў у радах Узброеных Сіл на 
афіцэрскіх пасадах. Працаваў Начальнікам Сакрата-
рыята Парламента – Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь па асобых даручэннях – дырэктарам Дэпарта-
мента па гуманітарнай дзейнасці пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь дванаццатага склікання – са-
кратаром Пастаяннай камісіі па справах моладзі, 
дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 
трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпутатам Пала-
ты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь першага і другога скліканняў.

Узнагароджаны ордэнам «За асабістую мужнасць», 
медалямі «За бездакорную службу», «70 год Узброе-
ных Сіл СССР», «80 год Узброеных Сіл СССР», «90 
год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», «90 год 
органам дзяржаўнай бяспекі Беларусі», «80 год Пра-
куратуры Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, імянной 
зброяй.

КУЦКО
Мікалай Васільевіч

КУЧЫНСКІ
Віктар Францавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
аграрных пытаннях

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 

рэгламенту

Рэчыцкая выбарчая акруга № 46 Кобрынская выбарчая акруга № 11
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Нарадзіўся 25 студзеня 1947 года ў горадзе 
Бійску Алтайскага краю РСФСР. Закончыў Віцебскі 
дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-хірург. Кан-
дыдат медыцынскіх навук.

Працоўную дзейнасць пачаў урачом бальніцы 
станцыі Віцебск Беларускай чыгункі. Працаваў 
клінічным ардынатарам, старшым лабарантам кафе-
дры агульнай хірургіі Віцебскага дзяржаўнага ме-
дыцынскага інстытута, урачом-хірургам клінічнай 
бальніцы чыгуначнай станцыі Віцебск, намеснікам 
галоўнага ўрача па лячэбнай рабоце бальніцы № 3 го-
рада Віцебска. Займаў пасады намесніка начальніка 
ўпраўлення, начальніка ўпраўлення аховы здароўя 
Віцебскага аблвыканкама.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь першага і другога склікан- 
няў – старшынёй Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі. 

Старшыня Беларускай асацыяцыі ўрачоў.
Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-

еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, 
Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь, знакам «Выдатнік аховы здароўя».

Нарадзіўся 1 сакавіка 1958 года ў вёсцы Рэўкі 
Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці.  Закончыў 
Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі, 
інжынер-механік; магістратуру Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, магістр 
паліталогіі.

Працоўную дзейнасць пачаў газаэлектразвар-
шчыкам аўтабазы № 5 горада Скідзеля Гродзен-
скага раёна. Пасля службы ў радах Узброеных Сіл 
працаваў галоўным інжынерам калгаса «Кастрычнік» 
Слонімскага раёна, выкладчыкам спецдысцыплін, 
старшым майстрам СПТВ № 199 горада Скідзеля. 
Быў інструктарам Гродзенскага райкама КПБ, вызва-
леным сакратаром парткама, намеснікам старшыні 
калгаса «Кастрычнік», намеснікам старшыні 
калектыўнага сельгаспрадпрыемства «Кастрычнік» 
Гродзенскага раёна. Займаў пасаду старшыні Нава-
грудскага райвыканкама.

Старшыня Мазырскага райвыканкама.
Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 

«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаро-
вай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў.

ЛЕКТАРАЎ
Валерый Мікалаевіч

ЛІС
Анатоль Васільевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
працы, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў 
і інвалідаў

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і судова-прававых пытаннях

Шумілінская выбарчая акруга № 32 Навагрудская выбарчая акруга № 59
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Нарадзілася 14 жніўня 1955 года ў вёсцы Галоўчын 
Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыла 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, выкладчык гісторыі 
і грамадазнаўства.

Працавала настаўнікам пачатковых класаў, выхава-
целем групы падоўжанага дня, настаўнікам гісторыі 
Каменнаборскай сярэдняй школы Бярэзінскага раёна 
Мінскай вобласці. Была сакратаром, выконваючым 
абавязкі старшыні выканкама Багушэвіцкага сель-
скага Савета дэпутатаў, настаўнікам гісторыі, дырэк-
тарам Дзмітравіцкай сярэдняй школы Бярэзінскага 
раёна, дырэктарам Кандацкай сярэдняй школы 
Цюхтэцкага раёна Краснаярскага краю, настаўнікам 
пачатковых класаў Такучэцкай сярэдняй школы па-
сёлка Сплаўны Краснаярскага краю. Займала паса-
ды дырэктара Любушанскай сярэдняй школы-садка 
Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці, начальніка ад-
дзела адукацыі Бярэзінскага райвыканкама.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, медалём Святой прапа-
добнай Ефрасінні, ігуменні Полацкай.

Нарадзілася 25 лістапада 1954 года ў вёсцы Мяш-
чэнцы Сенненскага раёна Віцебскай вобласці. За-
кончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, філосаф; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр-эканаміст.

Працавала сарціроўшчыцай Мінскага камбіната 
будматэрыялаў, адміністратарам кінатэатра «Масква» 
ўпраўлення кінафікацыі Мінскага гарвыканкама, 
намеснікам дырэктара вучэбна-курсавога камбіната 
Мінскага камвольнага камбіната, інструктарам ад-
дзела прапаганды і агітацыі Ленінскага райкама КПБ 
горада Мінска, намеснікам старшыні Ленінскага 
райвыканкама горада Мінска, намеснікам кіраўніка 
адміністрацыі Ленінскага раёна горада Мінска.

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Саве-
та Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

ЛЯШЧАНКА
Людміла Максімаўна

МАЗУРКЕВІЧ
Галіна Аляксееўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 
прагрэсу

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 

самакіраванню і рэгламенту, член Савета 
Палаты прадстаўнікоў

Бярэзінская выбарчая акруга № 76 Свіслацкая выбарчая акруга № 96
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Нарадзіўся 22 жніўня 1949 года ў горадзе Ляхавічы 
Брэсцкай вобласці. Закончыў Брэсцкі інжынерна-
будаўнічы інстытут, інжынер-будаўнік.

Працоўную дзейнасць пачаў вызваленым стар-
шынёй прафкама Брэсцкага інжынерна-будаўнічага 
інстытута. Працаваў загадчыкам арганізацыйнага ад-
дзела, другім сакратаром Брэсцкага гаркама ЛКСМБ, 
старшым інжынерам лабараторыі будаўнічага трэста 
№ 8, прарабам будаўнічага ўпраўлення № 32 будаўні- 
чага трэста № 8 Міністэрства прамысловага будаўні- 
цтва БССР, намеснікам начальніка Ляхавіцкай 
перасоўнай механізаванай калоны № 13. З’яўляўся 
начальнікам Ляхавіцкай дарожна-будаўнічай 
перасоўнай механізаванай калоны № 185 Брэсцка-
га абласнога аб’яднання міжкалгасных будаўнічых 
арганізацый, начальнікам Баранавіцкага дарожна-
га рамонтна-будаўнічага ўчастка рэспубліканскага 
праектна-будаўнічага аб’яднання «Аўтамагістраль» 
Брэсцкай вобласці, начальнікам дарожна-
эксплуатацыйнага ўпраўлення № 3 рэспубліканскага 
дзяржаўнага вытворчага прадпрыемства «Белаўта-
страда» Брэсцкай вобласці. Займаў пасаду генераль-
нага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прад-
прыемства аўтамабільных дарог «Брэстаўтадар».

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам «Ганаровы 
дарожнік» І і ІІ ступені.

Нарадзіўся 18 кастрычніка 1955 года ў вёсцы Гера-
нёны Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці.  Закончыў 
Беларускі політэхнічны інстытут, інжынер-будаўнік; 
Мінскі інстытут паліталогіі і сацыяльнага кіравання 
КПБ, палітолаг.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам упраўлення 
капітальнага будаўніцтва Ашмянскага райвыканкама 
Гродзенскай вобласці. Пасля службы ў радах Узбро-
еных Сіл працаваў інжынерам Лідскай майстэрні 
праектна-тэхналагічнага інстытута «Сельгастэхпра-
ект» Гродзенскай вобласці, інжынерам, старшым 
інжынерам будаўнічага трэста № 19 горада Ліды, 
інструктарам, загадчыкам прамыслова-транспартнага 
аддзела Лідскага гаркама КПБ, галоўным інжынерам 
упраўлення капітальнага будаўніцтва Лідскага гар-
выканкама, старшынёй Лідскага гарадскога Савета 
народных дэпутатаў, старшынёй Лідскага гарвыкан-
кама, намеснікам старшыні Гродзенскага аблвыкан-
кама.

Намеснік Міністра архітэктуры і будаўніцтва 
Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаро-
вай граматай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі, Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь.

МАЙСЮК
Уладзімір Уладзіміравіч

МАЛЕЦ
Уладзімір Міхайлавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
прамысловасці, паліўна-энергетычнаму 
комплексу, транспарту, сувязі і 
прадпрымальніцтву

Член Пастаяннай камісіі па жыллёвай 
палітыцы, будаўніцтву, гандлю і прыватызацыі

Баранавіцкая сельская выбарчая акруга № 6 Лідская гарадская выбарчая акруга № 56
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Нарадзіўся 1 мая 1958 года ў горадзе Быха-
ве Магілёўскай вобласці. Закончыў Кіеўскае вы-
шэйшае ваеннае інжынернае вучылішча сувязі, 
радыёінжынер; Ленінградскую ваенную акадэмію 
сувязі, інжынер аўтаматызаваных сістэм кіравання; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь па спецыяльнасці дзяржаўнае рэгуляванне на-
цыянальнай эканомікі.

Праходзіў ваенную службу ў якасці намесніка 
начальніка цэнтра брыгады сувязі Туркестанскай 
ваеннай акругі, начальніка выязнога аддзялення 
па рамонту сродкаў сувязі брыгады матэрыяльна-
га забеспячэння ў Афганістане, старшага памочніка 
начальніка сувязі дывізіі гвардзейскай танкавай арміі 
групы савецкіх войскаў у Германіі, вядучага інжынера, 
начальніка групы Ваеннага прадстаўніцтва, намесніка 
начальніка Ваеннага прадстаўніцтва Міністэрства 
абароны Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь. Узнагароджаны ордэнам «Садружнасць» 
(Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў), дванаццац-
цю медалямі СССР, Дэмакратычнай Рэспублікі 
Афганістан, Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета СССР, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяр-
жаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, 
Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь.

Нарадзіўся 1 жніўня 1953 года ў вёсцы Быкаўка 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці.  Закончыў 
Гродзенскі дзяржаўны педагагічны інстытут 
імя Я.Купалы, настаўнік фізікі. Доктар фізіка-
матэматычных навук, прафесар.

Працаваў лабарантам, старшым інжынерам Гро-
дзенскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя 
Я.Купалы. Пасля службы ў радах Узброеных Сіл 
працаваў старшым навуковым супрацоўнікам, стар-
шым выкладчыкам, дацэнтам, прарэктарам па навуко-
вай рабоце, рэктарам установы адукацыі «Гродзенскі 
дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы».

Узнагароджаны медалямі Францыска Скарыны,  
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь.

МАРАХІН
Віктар Іванавіч

МАСКЕВІЧ
Сяргей Аляксандравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы

Член Пастаяннай камісіі па бюджэту, фінансах і 
падатковай палітыцы

Уручская выбарчая акруга № 109 Гродзенская-Цэнтральная выбарчая акруга № 52
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Нарадзіўся 1 жніўня 1949 года ў вёсцы Ста-
рыя Габы Мядзельскага раёна Мінскай вобласці. 
Закончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт (двойчы), 
юрыст, выкладчык гісторыі і грамадска-палітычных 
дысцыплін; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, юрыст міжнароднага права.

Працаваў наладчыкам Мінскага завода шасцерняў, 
электрамантажнікам у «ВілюйГЭСбудзе», стар-
шым майстрам дарожна-эксплуатацыйнага 
ўчастка Ленінскага раёна горада Мінска, старшым 
інспектарам упраўлення ўліку і размеркавання жы-
лой плошчы Мінскага гарвыканкама, загадчыкам 
аддзела Партызанскага райвыканкама горада Мінска, 
інструктарам Беларускага савета прафесійных 
саюзаў, кансультантам Мінскага гарадскога Саве-
та дэпутатаў, намеснікам начальніка ўпраўлення па 
эканамічнай рэформе Мінскага гарвыканкама, загад-
чыкам юрыдычнага аддзела Мінскага гарвыканкама, 
намеснікам кіраўніка адміністрацыі Маскоўскага 
раёна горада Мінска.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь друго-
га склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай 
дзейнасці.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі, Ганаровай граматай Мінскага 
гарадскога выканаўчага камітэта.

Нарадзілася 1 кастрычніка 1952 года ў вёс-
цы Трухановічы Дзятлаўскага раёна Гродзен-
скай вобласці. Закончыла Гродзенскі дзяржаўны 
універсітэт, настаўнік рускай мовы і літаратуры.

Працоўную дзейнасць пачала старшай 
піянерважатай сярэдняй школы № 2 горада Ваўкавы- 
ска Гродзенскай вобласці. Працавала выхаваце-
лем школьнага інтэрната Ліпскай сярэдняй шко-
лы Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці, стар-
шай піянерважатай Краснасельскай сярэдняй 
школы Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці, 
дырэктарам Дома піянераў горада Ваўкавыска. 
Была арганізатарам пазакласнай і пазашкольнай 
выхаваўчай работы, дырэктарам сярэдняй агульнаа-
дукацыйнай школы № 6 горада Ваўкавыска. Займала 
пасаду дырэктара установы адукацыі «Гімназія № 2 
г. Ваўкавыска».

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

МЫЧКО
Іван Мікалаевіч

НАВАСАД
Тамара Іванаўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай 
дзейнасці

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 

прагрэсу

Паўднёва-Заходняя выбарчая акруга № 100 Ваўкавыская выбарчая акруга № 50
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Нарадзіўся 28 верасня 1966 года ў гарадскім па-
сёлку Дзятлава Гродзенскай вобласці. Закончыў 
Віцебскі ветэрынарны інстытут, ветэрынарны 
ўрач; Расійскую акадэмію дзяржаўнай службы пры 
Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі па спецыяльнасці 
муніцыпальнае кіраванне.

Працоўную дзейнасць пачаў слесарам у калгасе 
«Расія» Дзятлаўскага раёна. Служыў у радах Узброе-
ных Сіл. З’яўляўся камандзірам абласнога штаба 
студэнцкіх атрадаў Віцебскай вобласці, дырэктарам 
абласной службы добраахвотнай працы моладзі, 
прэзідэнтам Рэспубліканскай асацыяцыі між-
народных маладзёжных абменаў і турызму. Працаваў 
другім сакратаром Цэнтральнага камітэта грамад-
скага аб’яднання «Беларускі патрыятычны саюз 
моладзі», першым сакратаром Цэнтральнага камітэта 
грамадскага аб’яднання «Беларускі рэспубліканскі 
саюз моладзі». Быў упаўнаважаным Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па Гродзенскай вобласці.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь друго-
га склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 
самакіраванню і рэгламенту.

Кіраўнік групы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь па супрацоўніцтву з Парламентам Рэспублікі 
Балгарыя.

Член Савета па каардынацыі кантрольнай дзейнасці 
ў Рэспубліцы Беларусь.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны Ганаровай граматай Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 10 чэрвеня 1950 года ў горадзе Вал-
гаградзе РСФСР. Закончыла Беларускі політэхнічны 
інстытут, архітэктар. Кандыдат архітэктуры, дацэнт.

Працавала архітэктарам дзяржаўнага праектна-
га інстытута «Мінскпраект», асістэнтам кафедры 
горадабудаўніцтва Беларускага політэхнічнага 
інстытута, асістэнтам, старшым выкладчыкам, 
дацэнтам кафедры горадабудаўніцтва Беларуска-
га політэхнічнага інстытута, дацэнтам кафедры, 
намеснікам дэкана архітэктурнага факультэта Белару-
скай політэхнічнай акадэміі, дэканам архітэктурнага 
факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 
універсітэта.

Член Савета Беларускага саюза архітэктараў.
Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-

га сходу Рэспублікі Беларусь.

ОРДА
Міхаіл Сяргеевіч

ПАЛЯНСКАЯ
Галіна Уладзіміраўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 
самакіраванню і рэгламенту

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю і 

прыватызацыі

Лідская сельская выбарчая акруга № 57 Коласаўская выбарчая акруга № 106
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Нарадзіўся 2 студзеня 1946 года ў вёсцы Струмень 
Кармянскага раёна Гомельскай вобласці. Закончыў 
Кіеўскі політэхнічны інстытут па спецыяльнасці ап-
тычныя прыборы і спектраскапія.

Працаваў майстрам, інжынерам-тэхнолагам заво-
да «Арсенал» у горадзе Кіеве, старшым інжынерам-
тэхнолагам, першым намеснікам галоўнага інжы-
нера – галоўным тэхнолагам, галоўным інжынерам, 
дырэктарам завода «Дыяпраектар» у горадзе Рагачо-
ве Гомельскай вобласці.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па прамысловасці, паліўна-энергетычнаму комплек-
су, транспарту, сувязі і прадпрымальніцтву.

Узнагароджаны сярэбраным і двума бронзавымі 
медалямі ВДНГ СССР, юбілейным медалём «90 год 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай гра-
матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 5 ліпеня 1940 года ў горадзе Дзямідаве 
Смаленскай вобласці РСФСР. Закончыў Беларускі 
інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі, інжынер-
механік; Мінскую вышэйшую партыйную школу.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым у саўгасе 
«Бацішчаўскі» Смаленскай вобласці. Працаваў 
брыгадзірам, механікам саўгаса ў Алтайскім 
краі. Служыў у радах Узброеных Сіл. Выкладаў у 
прафесійна-тэхнічным вучылішчы ў горадзе Кры-
чаве. Быў на камсамольскай рабоце, працаваў ды-
рэктарам саўгаса імя Калініна Краснапольскага 
раёна, інструктарам ЦК КПБ, першым сакратаром 
Асіповіцкага гаркама КПБ, першым сакратаром 
Магілёўскага абкама КПБ, генеральным дырэктарам 
дзяржаўнага вытворчага аб’яднання «Магілёўаблаг-
рапрамтэхзабеспячэнне», генеральным дырэктарам 
холдзінга ў форме адкрытага акцыянернага тавары-
ства «Аграмашсервіс» Магілёўскай вобласці. Займаў 
пасады першага намесніка Міністра, Міністра сель-
скай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь.

З’яўляўся Старшынёй Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Член Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай 
дзяржавы. 

Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырво-
нага Сцяга, Айчыны III ступені, «Садружнасць» 
(Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў), медалямі, 
ганаровымі граматамі дзяржаўных органаў і 
міжнародных арганізацый.

ПАПЛАЎСКІ
Міхаіл Іванавіч

ПАПОЎ
Вадзім Аляксандравіч

Член Пастаяннай камісіі па праблемах 
чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і 
прыродакарыстанню

Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД (2004 – 2007)

Старшыня Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь (2007 – 2008)
Рагачоўская выбарчая акруга № 47 Клічаўская выбарчая акруга № 68
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Нарадзіўся 20 ліпеня 1953 года ў вёсцы Зароўцы 
Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, інжынер-
механік.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам-тэхнолагам 
Адзінаццатага дзяржаўнага падшыпнікавага заво-
да (ДПЗ-11) у горадзе Мінску. Працаваў намеснікам 
начальніка цэха, намеснікам начальніка аддзела, сакра-
таром парткама ДПЗ-11, намеснікам начальніка аддзе-
ла арэнднага прадпрыемства «Мінскі падшыпнікавы 
завод», галоўным тэхнолагам – начальнікам аддзела 
галоўнага тэхнолага адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Мінскі падшыпнікавы завод», намеснікам 
тэхнічнага дырэктара адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Мінскі падшыпнікавы завод».

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 28 мая 1951 года ў вёсцы Высо-
кая Слабада Смаленскай вобласці РСФСР. За-
кончыла Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай 
прамысловасці, інжынер-тэхнолаг; Мінскі інстытут 
сучасных тэхналогій і маркетынгу, менеджэр.

Працоўную дзейнасць пачала швачкай Віцебскай 
швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Праца-
вала майстрам, інжынерам па стандартызацыі Ба-
бруйскай футравай фабрыкі Магілёўскай вобласці, 
інжынерам-канструктарам, інжынерам-тэхнолагам, 
начальнікам швейнага цэха Мінскага вытворчага 
трыкатажнага аб’яднання. Займала пасаду намесніка 
дырэктара па вытворчасці адкрытага акцыянернага 
таварыства «Світанак».

Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны», Ганаро-
вай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь.

ПАЎЛОВІЧ
Анатоль Уладзіміравіч

РУГАЛЬ
Ніна Фёдараўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па 
прамысловасці, паліўна-энергетычнаму 
комплексу, транспарту, сувязі і 
прадпрымальніцтву

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, 

сувязі і прадпрымальніцтву, член Савета 
Палаты прадстаўнікоў

Васняцоўская выбарчая акруга № 95 Жодзінская выбарчая акруга № 81
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Нарадзіўся 23 лістапада 1954 года ў вёсцы Вароніна 
Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Закончыў 
Беларускую ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі і ордэ-
на Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчую 
акадэмію, вучоны аграном; Мінскую вышэйшую пар-
тыйную школу, выкладчык грамадскіх дысцыплін.

Працоўную дзейнасць пачаў галоўным аграномам 
калгаса імя Леніна Жыткавіцкага раёна Гомельскай 
вобласці. Працаваў намеснікам старшыні, старшы-
нёй калгаса імя Леніна Жыткавіцкага раёна; першым 
намеснікам старшыні Кармянскага райвыканкама – 
начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі і харча-
вання, другім сакратаром Кармянскага райкама КПБ, 
інструктарам аддзела арганізацыйна-партыйнай рабо-
ты ЦК КПБ, першым сакратаром Стаўбцоўскага рай-
кама КПБ Мінскай вобласці. Быў старшынёй Камітэта 
па зямельнай рэформе і землеўпарадкаванню пры 
Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. Займаў паса-
ды Міністра прыродных рэсурсаў і аховы наваколь-
нага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, Міністра сель-
скай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, 
кіраўніка аддзялення Пасольства Рэспублікі Беларусь 
у Расійскай Федэрацыі ў горадзе Санкт-Пецярбургу.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяр-
жаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Нарадзіўся 26 жніўня 1951 года ў вёсцы Зубкі Клец-
кага раёна Мінскай вобласці. Закончыў Беларускую 
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспа-
дарчую акадэмію, вучоны аграном; Мінскую вышэй-
шую партыйную школу.

Працоўную дзейнасць пачаў мулярам ПМК-44 трэ-
ста «Магілёўбуд». Працаваў аграномам, аграномам-
насенняводам калгаса «17 верасня» Нясвіжскага 
раёна Мінскай вобласці, аграномам Клецкай ра-
ённай станцыі аховы раслін, старшым аграномам-
насенняводам упраўлення сельскай гаспадаркі 
Клецкага райвыканкама. Быў інструктарам 
арганізацыйнага аддзела Клецкага райкама КПБ, 
галоўным аграномам калгаса «Кастрычнік» Клецкага 
раёна, старшым юрысконсультам упраўлення сель-
скай гаспадаркі Клецкага райвыканкама, загадчыкам 
сельскагаспадарчага аддзела Клецкага райкама КПБ, 
інструктарам аддзела сельскай гаспадаркі і харчовай 
прамысловасці Мінскага абкама КПБ, другім сакрата-
ром Слуцкага гаркама КПБ Мінскай вобласці. Займаў 
пасады старшыні Слуцкага гарадскога Савета народ-
ных дэпутатаў, старшыні Слуцкага гарвыканкама.

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь.

РУСЫ
Міхаіл Іванавіч

САЙКО
Аляксандр Аляксеевіч

Старшыня Пастаяннай камісіі па аграрных 
пытаннях

Член Пастаяннай камісіі па бюджэту, фінансах і 
падатковай палітыцы

Жыткавіцкая выбарчая акруга № 41 Слуцкая выбарчая акруга № 89
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Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў

Нарадзіўся 7 лістапада 1951 года ў вёсцы Баркі 
Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга 
дзяржаўны медыцынскі інстытут па спецыяльнасці 
лячэбная справа.

Пасля службы ў радах Узброеных Сіл працаваў 
урачом-інтэрнам, урачом-псіхіятрам, загадчыкам ад-
дзялення, намеснікам галоўнага ўрача Магілёўскай 
абласной псіхіятрычнай бальніцы, першым 
намеснікам начальніка ўпраўлення аховы здароўя 
Магілёўскага аблвыканкама.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 16 ліпеня 1942 года ў сяле Ляўкоўка 
Стараканстанцінаўскага раёна Хмяльніцкай вобласці 
Украінскай ССР. Закончыў Сібірскі тэхналагічны 
інстытут, інжынер-механік. Заслужаны будаўнік 
Рэспублікі  Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў слесарам Астраполь-
скай і Стараканстанцінаўскай рамонтна-тэхнічных 
станцый ва Украінскай ССР. Працаваў слесарам-
мантажнікам Хабараўскага мантажнага ўпраўлення ў 
горадзе Амурску, майстрам Камсамольскага мантаж-
нага ўпраўлення ў горадзе Камсамольск-на-Амуры, 
намеснікам начальніка ўпраўлення, начальнікам 
Наваполацкага мантажнага ўпраўлення «Нафтаза-
водмантаж» Віцебскай вобласці, дырэктарам Нава-
полацкага спецыялізаванага прадпрыемства «Нафта-
заводмантаж», генеральным дырэктарам адкрытага 
акцыянернага таварыства «Нафтазаводмантаж».

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», ганаровымі граматамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

Ганаровы грамадзянін горада Наваполацка.

САКАДЫНЕЦ
Алег Сцяпанавіч

САЛАМУХА
Пётр Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, 
фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі

Член Пастаяннай камісіі па грашова-
крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці

Быхаўская выбарчая акруга № 66 Наваполацкая выбарчая акруга № 25
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Нарадзіўся 9 снежня 1954 года ў вёсцы Лешчынец 
Гомельскага раёна Гомельскай вобласці. Закончыў 
Мінскую вышэйшую школу Міністэрства ўнутраных 
спраў СССР, юрыст. Палкоўнік міліцыі.

Працоўную дзейнасць пачаў выхавальнікам у 
Лазавіцкай школе. Служыў у радах Узброеных Сіл. 
Працаваў старшым інспектарам па дазнанню, стар-
шым следчым, намеснікам начальніка следчага ад-
дзялення аддзела ўнутраных спраў Савецкага рай-
выканкама горада Гомеля, начальнікам следчага 
аддзялення аддзела ўнутраных спраў Цэнтральнага 
райвыканкама горада Гомеля, начальнікам аддзела 
ўнутраных спраў Гомельскага райвыканкама, пер-
шым намеснікам начальніка ўпраўлення ўнутраных 
спраў Гомельскага аблвыканкама.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання – намеснікам 
старшыні Пастаяннай камісіі па заканадаўству, дру-
гога склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па заканадаўству і судова-прававых пытан-
нях.

Узнагароджаны медалямі «За бездакорную служ-
бу» I, II, III ступені, «80 гадоў Беларускай міліцыі»,  
«90 год міліцыі Беларусі», «90 год органам дзяржаў-
най бяспекі Беларусі», Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 28 кастрычніка 1953 года ў вёсцы 
Станіслаўцы Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці. 
Закончыў Беларускі інстытут механізацыі сельскай 
гаспадаркі, інжынер-электрык; Мінскую вышэйшую 
партыйную школу, палітолаг.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам-электры-
кам у саўгасе «Краснаполле» Расонскага раёна 
Віцебскай вобласці. Працаваў галоўным інжынерам, 
старшынёй Расонскага раённага аб’яднання «Се-
льэнерга», першым сакратаром Расонскага райкама 
ЛКСМБ, старшынёй калгаса «Новы свет» Расонскага 
раёна, першым сакратаром Расонскага райкама КПБ, 
намеснікам дырэктара акцыянернага таварыства «Ра-
соны», дырэктарам навукова-вытворчага прадпрыем-
ства «Агат» у горадзе Наваполацку.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання – намеснікам 
старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і рэгламенту, 
другога склікання – старшынёй Пастаяннай камісіі па 
дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню 
і рэгламенту.

З красавіка 2008 года – Першы намеснік Адказна-
га сакратара Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і 
Расіі.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным ме-
далём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі, Ганаровай граматай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь.

САЛАЎЁЎ
Анатоль Міхайлавіч

САСОНКА
Міхаіл Паўлавіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і судова-прававых пытаннях

Старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 

рэгламенту (2004 – 2008) 
Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 

рэгламенту (2008)

Гомельская сельская выбарчая акруга № 39 Полацкая сельская выбарчая акруга № 29
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Нарадзілася 24 лютага 1954 года ў горадзе Мінску. 
Закончыла Беларускі дзяржаўны інстытут народнай 
гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст; Армавірскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут, настаўнік гісторыі 
і сусветнай мастацкай культуры.

Працоўную дзейнасць пачала сакратаром Усеса-
юзнага акцыянернага таварыства «Інтурыст» у го-
радзе Мінску. Пасля службы ў радах Узброеных Сіл 
працавала інжынерам планавага аддзела ўпраўлення 
капітальнага будаўніцтва Мінскага гарвыканка-
ма, рабочай дыспетчарскай службы Мінскага вы-
творчага аб’яднання «Праца», загадчыкам аддзела 
Міністэрства плодаагародніннай гаспадаркі БССР. 
Была дырэктарам сумеснага прадпрыемства «Таня» ў 
горадзе Мінску, намеснікам дырэктара Магілёўскага 
акцыянернага таварыства «Стужка», камерцыйным 
дырэктарам сумеснага прадпрыемства «Корпак Ин-
вест» у горадзе Мінску, камерцыйным дырэктарам 
сумеснага прадпрыемства «Табак Инвест». Займала 
пасады начальніка галоўнага ўпраўлення канцэрна 
«Белдзяржхарчпрам», намесніка дырэктара па камер-
цыйных пытаннях адкрытага акцыянернага тавары-
ства «Дрожджавы камбінат» у горадзе Мінску, дырэк-
тара кансультацыйна-адукацыйнай установы «Цэнтр 
сацыяльнай падтрымкі» грамадскага аб’яднання 
«Беларускі саюз жанчын».

Узнагароджана юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі 
Беларусь.

Нарадзіўся 7 лістапада 1946 года ў вёсцы Начы 
Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Магілёўскую савецка-партыйную школу пры ЦК 
КПБ, эканаміст-арганізатар; Мінскую вышэйшую 
партыйную школу; Беларускую сельскагаспадарчую 
акадэмію, эканаміст-арганізатар сельскагаспадарчай 
вытворчасці; Расійскую акадэмію дзяржаўнай служ-
бы пры Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі, менеджэр-
эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў у калгасе «Праўда» 
Ганцавіцкага раёна. Служыў у радах Узброеных Сіл. 
Працаваў старшынёй выканкама Дзяніскавіцкага 
сельскага Савета дэпутатаў працоўных, інструктарам, 
старшынёй партыйнай камісіі Ганцавіцкага райка-
ма КПБ, старшынёй калгаса «Расія», намеснікам 
старшыні калгаса «Праўда» Ганцавіцкага раёна, 
дырэктарам філіяла аптовага і камісійнага гандлю  
«Брэстаптгандаль», старшынёй Ганцавіцкага рай-
выканкама.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання – сакратаром Па-
стаяннай камісіі па правах чалавека, сродках маса-
вай інфармацыі, сувязях з грамадскімі аб’яднаннямі і 
рэлігійнымі арганізацыямі. З’яўляўся дэпутатам Па-
латы прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь першага склікання – намеснікам старшыні 
Пастаяннай камісіі па правах чалавека і нацыяналь- 
ных адносінах, другога склікання – намеснікам 
старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалаве-
ка, нацыянальных адносінах і сродках масавай 
інфармацыі.

Узнагароджаны ордэнамі Пашаны, «Садружнасць» 
(Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў), юбілейным ме-
далём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
ганаровымі граматамі.

САФРОНЕНКА
Таццяна Мікалаеўна

СВІРЫД
Аляксандр Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
прамысловасці, паліўна-энергетычнаму 
комплексу, транспарту, сувязі і 
прадпрымальніцтву

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД (2007 – 2008)

Масюкоўшчынская выбарчая акруга № 104 Івацэвіцкая выбарчая акруга № 10

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

інфармацыі (2004 – 2007)
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Нарадзіўся 12 чэрвеня 1956 года ў вёсцы 
Рэдкавічы Любанскага раёна Мінскай вобласці.  
Закончыў Смілавіцкі сельскагаспадарчы тэхнікум 
па спецыяльнасці заатэхнія; Беларускі дзяржаўны 
універсітэт, юрыст. Заслужаны юрыст Рэспублікі Бе-
ларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў загадчыкам малочна-
таварнай фермы калгаса «Чырвоная Змена» Любан-
скага раёна Мінскай вобласці. Працаваў юрыстам, 
галоўным юрысконсультам упраўлення сельскай 
гаспадаркі Любанскага райвыканкама, вядучым 
спецыялістам па дагаворна-прававой рабоце Лю-
банскага раённага аграпрамысловага аб’яднання, 
адвакатам, загадчыкам Любанскай юрыдычнай 
кансультацыі.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь друго-
га склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай 
камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 
самакіраванню і рэгламенту.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным ме-
далём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

Нарадзіўся 23 красавіка 1952 года ў горадзе Ах-
тырка Сумскай вобласці Украінскай ССР. Закончыў 
Саратаўскае вышэйшае ваенна-хімічнае каманднае 
вучылішча, афіцэр хімічных войскаў, інжынер па ахо-
ве працы хімічных вытворчасцей; Ваенную акадэмію 
хімічнай абароны імя С.К.Цімашэнкі, афіцэр па 
баявому прымяненню часцей і злучэнняў хімічных 
войскаў. Палкоўнік.

Праходзіў ваенную службу ў якасці камандзіра 
ўзвода, роты, начальніка радыётэхнічнай групы пал-
ка засечкі і разведкі ядзерных выбухаў, намесніка 
камандзіра, камандзіра батальёна хімічнай абаро-
ны ў Афганістане, начальніка штаба – намесніка 
камандзіра палка хімічнай абароны. Выконваў 
абавязкі камандзіра палка хімічнай абароны ў перы-
яд ліквідацыі вынікаў катастрофы на Чарнобыльскай 
АЭС. Працаваў начальнікам штаба грамадзянскай 
абароны горада Баранавічы.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Паша-
ны», «За службу Радзіме ва Узброеных Сілах СССР» 
III ступені, адзінаццаццю медалямі, Ганаровай грама-
тай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

СЕМЯНЕНЯ
Іван Георгіевіч

СЕРГІЕНКА
Мікалай Васільевіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 
самакіраванню і рэгламенту

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
праблемах чарнобыльскай катастрофы, 

экалогіі і прыродакарыстанню

Любанская выбарчая акруга № 83 Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 5
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Нарадзіўся 26 красавіка 1946 года ў горадзе Ба-
рысаве Мінскай вобласці. Закончыў Беларускі 
дзяржаўны інстытут фізічнай культуры, выкладчык 
фізічнай культуры і спорту; Агульнавайсковае ваен-
нае вучылішча, афіцэр з вышэйшай спецыяльнай аду-
кацыяй; Вышэйшую школу КДБ СССР. Палкоўнік.

Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў старшым 
оперупаўнаважаным, начальнікам Асобага аддзела 
КДБ СССР дывізій, армій у гарадах Брэсце, Барыса-
ве, Дрэздэне, Смаленску, у Афганістане, намеснікам 
начальніка Упраўлення ваеннай контрразведкі КДБ 
Рэспублікі Беларусь. Выконваў абавязкі кіраўніка 
аператыўнай групы ў перыяд ліквідацыі вынікаў ката-
строфы на Чарнобыльскай АЭС. Быў віцэ-прэзідэнтам 
кампаніі «Рэгіён» у горадзе Смаленску, генеральным 
дырэктарам Швейцарскага прадстаўніцтва кампаніі 
«Нелант» у горадзе Мінску.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання – намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі 
па нацыянальнай бяспецы.

Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «За служ-
бу Радзіме» ІІІ ступені, дваццаццю шасцю медалямі, 
Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета СССР, Гана-
ровай граматай Савета Міністраў СССР, Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь, знакам «Ганаровы супрацоўнік КДБ».

Нарадзіўся 1 кастрычніка 1954 года ў вёсцы Канахі 
Міёрскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў 
Велікалуцкі сельскагаспадарчы інстытут, вучоны 
аграном.

Працоўную дзейнасць пачаў памочнікам камбай-
нёра калгаса «Шлях да камунізму» Міёрскага раёна 
Віцебскай вобласці. Пасля службы ў радах Узброе-
ных Сіл працаваў брыгадзірам, галоўным аграномам 
калгаса «Шлях да камунізму», намеснікам старшыні 
калгаса «Баявы партызан», загадчыкам сельскагаспа-
дарчага аддзела Міёрскага райкама КПБ, старшынёй 
калгаса «1 Мая». Займаў пасады старшыні Міёрскага 
раённага аграпрамысловага аб’яднання, старшыні 
Міёрскага раённага Савета дэпутатаў, першага са-
кратара Міёрскага райкама КПБ, першага намесніка 
старшыні Міёрскага райвыканкама – начальніка 
ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання, 
старшыні Міёрскага райвыканкама.

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь.

СІМІРСКІ
Валянцін Раманавіч

СКАВАРОДКА
Уладзімір Юр’евіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД (2004 – 2007)
Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД (2007 – 2008)

Член Пастаяннай камісіі па грашова-
крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці

Касцюковіцкая выбарчая акруга № 69 Міёрская выбарчая акруга № 24
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Нарадзілася 14 мая 1971 года ў вёсцы Паплавы 
Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончы-
ла Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя 
А.А.Куляшова, настаўнік рускай мовы і літаратуры; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр-эканаміст.

Працавала настаўнікам рускай мовы і літаратуры, 
выхавацелем сярэдняй школы № 2 горада Клічава 
Магілёўскай вобласці. Выбіралася другім і пер-
шым сакратаром Клічаўскага раённага камітэта 
грамадскага аб’яднання «Беларускі патрыятычны 
саюз моладзі». Працавала начальнікам упраўлення, 
першым сакратаром Мінскага абласнога камітэта 
грамадскага аб’яднання «Беларускі патрыятычны 
саюз моладзі», першым сакратаром Мінскага аблас-
нога камітэта грамадскага аб’яднання «Беларускі 
рэспубліканскі саюз моладзі».

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 2 снежня 1947 года ў вёсцы Мадора 
Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці.  Закончыў 
Гомельскі дарожнабудаўнічы тэхнікум; Беларускі 
політэхнічны інстытут, інжынер-будаўнік.

Працаваў тэхнікам, майстрам, прарабам, старшым 
інжынерам па тэхнічнаму нагляду, намеснікам дырэк-
тара, дырэктарам завода жалезабетонных маставых 
канструкцый у гарадскім пасёлку Фаніпаль Дзяржын-
скага раёна Мінскай вобласці, кіраўніком дзяржаўнага 
прадпрыемства «Дартрэстбудіндустрыя», генераль-
ным дырэктарам рэспубліканскага унітарнага прад-
прыемства «Дарбудіндустрыя».

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным ме-
далём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, знакам «Ганаровы дарожнік» І і ІІ ступені.

СКРЫПКО
Алена Віктараўна

СТРЫКАЎ
Фёдар Уладзіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
праблемах чарнобыльскай катастрофы, 
экалогіі і прыродакарыстанню

Член Пастаяннай камісіі па бюджэту, фінансах і 
падатковай палітыцы

Лагойская выбарчая акруга № 82 Дзяржынская выбарчая акруга № 80
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Нарадзіўся 12 кастрычніка 1960 года ў вёсцы 
Коцькі Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. 
Закончыў Ленінградскі інстытут інжынераў чыгунач-
нага транспарту, інжынер шляхоў зносін  – будаўнік; 
Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-
ларусь, менеджэр інфармацыйных сістэм.

Працаваў дарожным майстрам, галоўным 
інжынерам дыстанцыі пуці, начальнікам пуцявой 
машыннай станцыі № 94 Прыбалтыйскай чыгункі, 
галоўным інжынерам пуцявой машыннай станцыі 
№ 118 Беларускай чыгункі, намеснікам начальніка 
дыстанцыі пуці па кадрах і быту Віцебскай дыстанцыі 
пуці Беларускай чыгункі.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Узнагароджаны медалямі «За працоўныя заслугі», 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Гана-
ровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь.

Нарадзіўся 1 ліпеня 1953 года ў сяле Старая 
Гута Унецкага раёна Бранскай вобласці РСФСР. 
Закончыў Гомельскі дзяржаўны універсітэт, выклад-
чык гісторыі; Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, менеджэр-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў токарам на заво-
дзе «Тэмбр» у горадзе Унеча Бранскай вобласці. 
Пасля службы ў радах Узброеных Сіл працаваў 
прасаўшчыком на вытворчым аб’яднанні «Гом-
сельмаш», настаўнікам гісторыі Старагутнянскай 
сярэдняй школы Бранскай вобласці, Падарэскай ся-
рэдняй школы Мінскай вобласці, Зябраўскай сярэд-
няй школы Гомельскай вобласці, сярэдняй школы 
№ 8 горада Гомеля. Быў намеснікам дырэктара па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце ГПТВ № 6 горада Го-
меля, дырэктарам сярэдняй школы № 25 горада Го-
меля. Займаў пасады загадчыка аддзела адукацыі, 
намесніка кіраўніка адміністрацыі Чыгуначнага раё-
на горада Гомеля.

Узнагароджаны юбілейнымі медалямі «300 год 
Расійскаму флоту», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік адукацыі».

СЯМАШКА
Сяргей Аляксандравіч

ТАЛКАЧОЎ
Іван Іванавіч

Член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, 
паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, 
сувязі і прадпрымальніцтву

Член Пастаяннай камісіі па працы, 
сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і 

інвалідаў

Віцебская-Чыгуначная выбарчая акруга № 18 Гомельская-Юбілейная выбарчая акруга № 33
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Нарадзіўся 13 мая 1944 года ў вёсцы Буйвічы Шчу-
чынскага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыў 
Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, вучоны агра-
ном; Мінскую вышэйшую партыйную школу. Канды-
дат эканамічных навук.

Працоўную дзейнасць пачаў аўтаслесарам Шчу-
чынскай аўтабазы № 12 Гродзенскай вобласці. Пасля 
службы ў радах Узброеных Сіл працаваў старшы-
нёй выканкама Лядскага сельскага Савета дэпутатаў 
працоўных, старшынёй калгаса імя Дзяржынска-
га Шчучынскага раёна, намеснікам старшыні вы-
канкама Шчучынскага раённага Савета народных 
дэпутатаў, старшынёй выканкама Смаргонскага ра-
ённага Савета народных дэпутатаў, першым сакрата-
ром Навагрудскага гаркама КПБ. З’яўляўся старшы-
нёй Праўлення Беларускага інвестыцыйнага банка 
АТ. Працаваў дацэнтам кафедры фінансаў і крэдыту 
вышэйшай школы кіравання і бізнесу Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, памочнікам 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – галоўным 
інспектарам па Віцебскай вобласці. Займаў пасаду 
намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. 
Быў старшынёй наглядальнага савета адкрытага ак-
цыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання – старшынёй Па-
стаяннай планавай і бюджэтна-фінансавай камісіі, 
членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Узнагароджаны юбілейнымі медалямі «За до-
блесную працу. У азнаменаванне 100-годдзя з дня 
нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна», «Дваццаць 
гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 
1945 гг.», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бела-
русь», ганаровымі граматамі.

Нарадзілася 25 ліпеня 1951 года ў вёсцы Воля 
Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончы-
ла Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут па 
спецыяльнасці лячэбная справа. Заслужаны работнік 
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачала медсястрой 
Пялішчанскага ўрачэбнага ўчастка Камянецкага раё-
на Брэсцкай вобласці. Працавала ўрачом-інтэрнам 
Брэсцкай абласной бальніцы, участковым урачом-
тэрапеўтам, загадчыкам тэрапеўтычнага аддзялення 
Мікашэвіцкай бальніцы Лунінецкага раёна, галоўным 
урачом Дамачаўскай гарадской пасялковай бальніцы 
Брэсцкага раёна. Займала пасаду галоўнага ўрача 
Брэсцкага раённага тэрытарыяльна-медыцынскага 
аб’яднання.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджана юбілейным медалём «90 год Узброе-
ных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам 
«Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

УНУЧКА
Раман Іосіфавіч

ФЕДАРУК
Ніна Фёдараўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па грашова-
крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
ахове здароўя, фізічнай культуры, справах 

сям’і і моладзі

Лепельская выбарчая акруга № 23 Мухавецкая выбарчая акруга № 13
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Нарадзіўся 12 студзеня 1957 года ў вёсцы Малыя 
Грыдзюшкі Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай 
вобласці. Закончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут, 
інжынер-канструктар – тэхнолаг ЭВА; Беларускі 
дзяржаўны універсітэт, юрыст; Расійскую акадэмію 
дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце Расійскай 
Федэрацыі, менеджэр-эканаміст.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам-
электронікам на Мінскім механічным заводзе імя 
Вавілава. Служыў у радах Узброеных Сіл. Працаваў 
рэгуліроўшчыкам электра- і радыёвымяральнай 
апаратуры, намеснікам начальніка цэха Мінскага 
механічнага завода імя Вавілава, выканаўчым дырэк-
тарам Беларускага рэспубліканскага цэнтра гандлю 
нерухомасцю, прэзідэнтам Беларускай асацыяцыі 
«Нерухомасць».

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь трынаццатага склікання – сакратаром Па-
стаяннай камісіі па прамысловасці, транспарту, 
будаўніцтву, энергетыцы, гандлю і іншых паслугах 
насельніцтву, сувязі і інфарматыцы. З’яўляўся дэпу-
татам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання – намеснікам 
старшыні Пастаяннай камісіі па пытаннях эканомікі, 
другога склікання – старшынёй Пастаяннай камісіі 
па жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю і 
прыватызацыі.

Намеснік Дзяржаўнага сакратара – член Пастаян-
нага Камітэта Саюзнай дзяржавы.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаро-
вай граматай Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі.

Нарадзілася 9 студзеня 1940 года ў вёсцы Сякеры-
чы Клецкага раёна Мінскай вобласці.  Закончыла Бе-
ларускую сельскагаспадарчую акадэмію, бухгалтар-
эканаміст; Маскоўскую сельскагаспадарчую акадэмію 
імя К.А.Ціміразева, выкладчык сельгастэхнікумаў; 
Мінскую вышэйшую партыйную школу, палітолаг.

Працавала галоўным бухгалтарам, галоўным 
эканамістам, намеснікам старшыні калгаса «Ленінскі 
шлях», старшынёй калгаса «1 Мая» Нясвіжскага 
раёна Мінскай вобласці, начальнікам упраўлення 
сельскай гаспадаркі Нясвіжскага раёна, старшынёй 
Нясвіжскага райвыканкама, першым сакратаром 
Нясвіжскага райкама КПБ, старшынёй Мінскага 
абласнога камітэта па экалогіі.

Выбіралася дэпутатам Вярхоўнага Савета Белару-
скай ССР восьмага склікання, дэпутатам Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь трынаццатага склікан-
ня – старшынёй Пастаяннай камісіі па экалогіі і 
прыродакарыстанню. З’яўлялася дэпутатам Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь першага і другога скліканняў – намеснікам 
старшыні Пастаяннай камісіі па праблемах чарно-
быльскай катастрофы, экалогіі і прыродакарыстан-
ню, была старшынёй Камісіі Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі па пытаннях экалогіі, прыро-
дакарыстанню і ліквідацыі вынікаў аварыі. 

Старшыня Беларускага аддзялення грамадскага 
аб’яднання «Міжнародны жаночы саюз «Адзінства». 
Намеснік старшыні праўлення грамадскага 
аб’яднання «Беларускі фонд міру».

Узнагароджана ордэнамі Кастрычніцкай 
Рэвалюцыі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Дружбы 
народаў, «Знак Пашаны», сямю медалямі, ганаровымі 
граматамі.

ХРОЛ
Васіль Пятровіч

ХУДАЯ
Марыя Мікалаеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
праблемах чарнобыльскай катастрофы, 

экалогіі і прыродакарыстанню

Глыбоцкая выбарчая акруга № 22 Нясвіжская выбарчая акруга № 87



146

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў

147

Нарадзілася 2 студзеня 1951 года ў вёсцы 
Малоткавічы Жабчыцкага раёна Пінскай вобласці. 
Закончыла Гомельскі дзяржаўны універсітэт, выклад-
чык біялогіі і хіміі.

Працоўную дзейнасць пачала вучаніцай лабаранта 
Сызранскага хлебазавода. Працавала швачкай на го-
мельскай фабрыцы «8 Сакавіка», інструктарам Савец-
кага райкама камсамола горада Гомеля, намеснікам 
сакратара камітэта камсамола Гомельскага радыёза-
вода, інструктарам Савецкага райвыканкама горада 
Гомеля, загадчыкам арганізацыйна-інструктарскага 
аддзела Гомельскага гарвыканкама, інструктарам 
арганізацыйнага аддзела Цэнтральнага райкама КПБ 
горада Гомеля. Была намеснікам загадчыка аддзе-
ла арганізацыйнай і кадравай работы Гомельскага 
абласнога Савета народных дэпутатаў, намеснікам 
начальніка ўпраўлення, начальнікам упраўлення 
арганізацыйна-кадравай работы Гомельскага аблвы-
канкама. Займала пасаду намесніка старшыні Го-
мельскага аблвыканкама.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Саве-
та Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 1 студзеня 1947 года ў пасёлку 
Прыморскі Чэлябінскай вобласці РСФСР.  Закончыў 
Магнітагорскі горна-металургічны інстытут, 
інжынер-будаўнік.

Працоўную дзейнасць пачаў прасаўшчыком завода 
металаканструкцый у горадзе Магнітагорску. Пасля 
службы ў радах Узброеных Сіл працаваў майстрам, 
старшым майстрам, начальнікам цэха, начальнікам 
вытворчага аддзела, галоўным інжынерам заво-
да металаканструкцый у горадзе Магнітагорску. 
З’яўляўся дырэктарам завода трубчастых будаўнічых 
канструкцый, другім сакратаром гаркама КПСС го-
рада Перваўральска. Быў намеснікам дырэктара па 
вытворчасці, галоўным інжынерам, дырэктарам заво-
да лёгкіх металаканструкцый у горадзе Маладзечна. 
Займаў пасаду старшыні Маладзечанскага гарвыкан-
кама.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва.

ЦІХАНСКАЯ
Раіса Аляксандраўна

ЧУРСІН
Мікалай Усцімавіч

Член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і 
рэгламенту, член Савета Палаты прадстаўнікоў

Старшыня Пастаяннай камісіі па жыллёвай 
палітыцы, будаўніцтву, гандлю і прыватызацыі

Калінкавіцкая выбарчая акруга № 43 Маладзечанская гарадская выбарчая акруга № 85
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Нарадзіўся 15 чэрвеня 1950 года ў вёсцы Бяседкі 
Петрыкаўскага раёна Гомельскай вобласці. Закончыў 
Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, інжынер-
механік. Заслужаны работнік прамысловасці 
Рэспублікі Беларусь.

Працаваў майстрам, начальнікам цэха, галоўным 
тэхнолагам Гомельскага станкабудаўнічага завода 
імя С.М.Кірава, намеснікам генеральнага дырэкта-
ра па вытворчасці, галоўным інжынерам Гомель-
скага станкабудаўнічага вытворчага аб’яднання імя 
С.М.Кірава. Займаў пасаду генеральнага дырэк-
тара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства 
«Гомельскі станкабудаўнічы завод імя С.М.Кірава».

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва.

Нарадзіўся 3 верасня 1963 года ў горадзе Маг-
дэбургу (Германская Дэмакратычная Рэспубліка). 
Закончыў Гомельскі дзяржаўны універсітэт, выклад-
чык матэматыкі.

Працоўную дзейнасць пачаў інжынерам Го-
мельскага канструктарскага бюро сістэмнага 
праграміравання. Пасля службы ў радах Узброеных 
Сіл працаваў настаўнікам, намеснікам дырэктара па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце сярэдніх школ № 19 і 
№ 56 горада Гомеля, дырэктарам Гомельскай 
Ірынінскай гімназіі.

Узнагароджаны медалямі «За адзнаку ў воінскай 
службе», «70 гадоў Узброеных Сіл СССР», «90 год 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў.

ШАЎКО
Аляксандр Аляксандравіч

ШАЦЬКО
Аляксандр Віктаравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
прамысловасці, паліўна-энергетычнаму 
комплексу, транспарту, сувязі і 
прадпрымальніцтву

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму 

прагрэсу

Гомельская-Цэнтральная выбарчая акруга № 35 Гомельская-Навабеліцкая выбарчая акруга № 38
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Нарадзіўся 17 лютага 1952 года ў горадзе По-
лацку Віцебскай вобласці. Закончыў Наваполацкі 
політэхнічны інстытут, інжынер-будаўнік.

Пасля службы ў радах Узброеных Сіл працаваў 
майстрам, старшым прарабам, галоўным інжынерам, 
старшынёй аб’яднанага прафкама, сакратаром парт-
кама, намеснікам кіраўніка трэста № 17 «Лаўсанбуд». 
Займаў пасаду старшыні выканкама Кастрычніцкага 
раённага Савета дэпутатаў горада Магілёва. Быў 
кіраўніком адміністрацыі Кастрычніцкага раёна го-
рада Магілёва, намеснікам генеральнага дырэктара 
па капітальнаму будаўніцтву адкрытага акцыянерна-
га таварыства «Магілёўхімвалакно».

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 2 студзеня 1949 года ў вёсцы Смаліха 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці.  Закончыў 
Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, вучоны 
заатэхнік.

Працоўную дзейнасць пачаў вучнем слесара 
Іўеўскага раённага аб’яднання «Сельгастэхніка» 
Гродзенскай вобласці. Пасля службы ў радах 
Узброеных Сіл працаваў ветсанітарам, загадчы-
кам жывёлагадоўчай фермы саўгаса «Навадворскі» 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. Быў за-
гадчыкам фермы саўгаса «Слонімскі», намеснікам 
старшыні калгаса «Перамога». Займаў пасаду 
старшыні сельскагаспадарчага вытворчага каапера-
тыва імя Ф.Э.Дзяржынскага Слонімскага раёна Гро-
дзенскай вобласці.

Узнагароджаны медалямі «За працоўную до-
блесць», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бела-
русь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

ШЛОПАК
Сяргей Юльянавіч

ШМІГІРА
Часлаў Фаміч

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

Член Пастаяннай камісіі па аграрных 
пытаннях

Магілёўская-Прамысловая выбарчая акруга № 74 Слонімская выбарчая акруга № 60
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Нарадзіўся 14 красавіка 1949 года ў горадзе Куйбы-
шаве РСФСР. Закончыў Данецкае вышэйшае ваенна-
палітычнае вучылішча па спецыяльнасці ваенна-
палітычная інжынерных войскаў; Ваенна-палітычную 
акадэмію імя У.І.Леніна па спецыяльнасці ваенна-
палітычная  сухапутных войскаў. Палкоўнік запасу.

Пасля службы ў радах Узброеных Сіл працаваў 
начальнікам курса факультэта, намеснікам начальніка 
факультэта па палітычнай частцы, памочнікам 
начальніка факультэта па рабоце з асабовым складам 
Мінскага вышэйшага ваенна-палітычнага агульна-
вайсковага вучылішча. Быў намеснікам начальніка 
факультэта па выхаваўчай рабоце, начальнікам ка-
федры Мінскага вышэйшага ваеннага каманднага 
вучылішча, менеджэрам таварыства з абмежаванай 
адказнасцю «Са-НОВ», начальнікам камерцыйнага 
аддзела фірмы «R-RAY», менеджэрам таварыства з 
абмежаванай адказнасцю «Белыя куранты». З’яўляўся 
намеснікам сустаршыні Беларускага саюза ветэранаў 
вайны ў Афганістане, старшынёй Мінскай асацыяцыі 
ветэранаў вайны ў Афганістане «Памяць».

Намеснік старшыні Беларускага саюза ветэранаў 
вайны ў Афганістане, старшыня Мінскай гарад-
ской арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане 
«Памяць». Член ЦК Кампартыі Беларусі, сакратар 
Мінскага гаркама КПБ. Член Геральдычнага Савета 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «За служ-
бу Радзіме ва Узброеных Сілах СССР» ІІІ ступені, 
«Звезда» ІІІ ступені (Дэмакратычная Рэспубліка 
Афганістан), дваццаццю дзевяццю медалямі, Ганаро-
вай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь.

Нарадзілася 30 красавіка 1954 года ў вёсцы 
Валяр’янава Мінскага раёна Мінскай вобласці. За-
кончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, географ.

Працоўную дзейнасць пачала механазборшчыкам 
Мінскага гадзіннікавага завода. Працавала старшым 
тэхнікам інстытута «БелНДІпалівапраект», стар-
шай піянерважатай Бараўлянскай сярэдняй школы 
Мінскага раёна, інжынерам інстытута «Сельгастэх-
праект» у горадзе Мінску, настаўнікам Бараўлянскай 
сярэдняй школы Мінскага раёна і сярэдняй школы  
№ 162 горада Мінска, інструктарам аддзела прапа-
ганды Заводскага райкама КПБ горада Мінска, ды-
рэктарам сярэдніх школ № 43 і № 162. Займала па-
саду начальніка ўпраўлення адукацыі адміністрацыі 
Заводскага раёна горада Мінска.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

ШОКАЎ
Уладзімір Ільіч

ЮРГЕЛЕВІЧ
Галіна Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па працы, 
сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і 
інвалідаў

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры, навуцы і навукова-

тэхнічнаму прагрэсу

Старавіленская выбарчая акруга № 105 Шабаноўская выбарчая акруга № 93
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Нарадзіўся 12 мая 1972 года ў горадзе Магілёве. 
Закончыў Магілёўскі тэхналагічны інстытут па 
спецыяльнасці аўтаматызацыя тэхналагічных 
працэсаў і вытворчасцей; Беларускі інстытут 
правазнаўства па спецыяльнасці юрыст-прававед.

Працаваў другім і першым сакратаром Магілёўскага 
абласнога камітэта грамадскага аб’яднання «Беларускі 
патрыятычны саюз моладзі», першым сакрата-
ром Магілёўскага абласнога камітэта грамадскага 
аб’яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», 
выканаўчым дырэктарам філіяла № 700 Магілёўскага 
абласнога ўпраўлення адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Ашчадны банк «Беларусбанк».

Старшыня рэспубліканскага саюза грамадскіх 
аб’яднанняў «Беларускі камітэт маладзёжных 
арганізацый».

Мае Падзяку Дзяржаўнага сакратара Саюзнай 
дзяржавы.

Нарадзілася 21 чэрвеня 1948 года ў вёсцы Пятровічы 
Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыла 
Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі 
імя В.У.Куйбышава, эканаміст.

Працавала намеснікам галоўнага бухгалтара, 
эканамістам, намеснікам старшыні калгаса «Чыр-
воны сцяг» Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці, 
старшынёй выканкама Воцкавіцкага сельскага Са-
вета дэпутатаў Пастаўскага раёна. Была старшынёй 
раённай планавай камісіі выканкама Пастаўскага ра-
ённага Савета народных дэпутатаў. Займала пасады 
намесніка старшыні, першага намесніка старшыні, 
старшыні Пастаўскага райвыканкама.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджана ордэнам Пашаны, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

ЮШКЕВІЧ
Аляксандр Мікалаевіч

ЯНУКОВІЧ
Ванда Фердзінантаўна

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

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай 

дзейнасці, член Савета Палаты прадстаўнікоў

Крычаўская выбарчая акруга № 70 Пастаўская выбарчая акруга № 30



ЧЛЕНЫ  
САВЕТА 

РЭСПУБЛІКІ
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь
трэцяга склікання

Біяграфічныя даведкі
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Нарадзілася 16 жніўня 1962 года ў пасёлку Балба-
сава Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. Закончы-
ла Смаленскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-
стаматолаг.

Працоўную дзейнасць пачала камплектоўшчыцай 
на Аршанскім заводзе «Чырвоны Кастрычнік». 
Пасля заканчэння вучобы працавала ўрачом-
стаматолагам стаматалагічнага аддзялення, загад-
чыкам хірургічнага кабінета 61-й стаматалагічнай 
паліклінікі гарнізона Мілавіцы Цэнтральнай гру-
пы войскаў (ЧССР), урачом-стаматолагам перша-
га тэрапеўтычнага аддзялення Брэсцкай абласной 
стаматалагічнай паліклінікі. 

Намеснік галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя 
«Брэсцкая абласная стаматалагічная паліклініка». 

Узнагароджана юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, нагруд-
ным знакам Міністэрства аховы здароўя «Выдатнік 
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

Нарадзіўся 10 красавіка 1944 года ў вёсцы Забалоц-
це Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, юрыст; аспірантуру 
Інстытута філасофіі і права Акадэміі навук БССР, док- 
тар юрыдычных навук, прафесар. Заслужаны юрыст 
Рэспублікі Беларусь. Аўтар звыш 100 навуковых 
прац, у тым ліку 5 кніг.

Працаваў аграномам калгасаў «Улада Саветаў» 
і «Іскра» Лідскага раёна Гродзенскай вобласці, 
інструктарам Лідскага райвыканкама, пасля закан-
чэння аспірантуры – навуковым супрацоўнікам, вы-
конваючым абавязкі загадчыка аддзела Інстытута 
філасофіі і права Акадэміі навук БССР, членам 
Камітэта Канстытуцыйнага нагляду СССР, Старшы-
нёй Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па вы-
барах і правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў, 
Намеснікам Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь. З 1998 года па цяперашні час 
загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і пра-
ва юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па заканадаўству і Рэгламенту. 

Член расійска-беларускай камісіі па падрыхтоўцы 
праекта Канстытуцыйнага Акта Саюзнай дзяржавы.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным медалём 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаро-
вай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу Саю-
за Беларусі і Расіі, Ганаровай граматай Эканамічнага 
Суда Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай 
граматай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

АБЛАУХАВА
Святлана Аляксандраўна

АБРАМОВІЧ
Аляксандр Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па дэмаграфічнай 
бяспецы і сацыяльнаму развіццю

Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі 

Выбрана ад Брэсцкай вобласці Выбраны ад Гродзенскай вобласці
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Нарадзіўся 17 красавіка 1942 года ў вёсцы Свілелі 
Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці.

Закончыў Беларускі інстытут механізацыі сельскай 
гаспадаркі, інжынер-механік; Мінскую вышэйшую 
партыйную школу.

Пасля заканчэння тэхнікума працаваў механікам 
і загадчыкам гаража саўгаса «Шаркаўшчынскі», 
старшым інжынерам Дзяржтэхнагляду раённага 
аб’яднання «Сельгастэхніка», начальнікам лінейнага 
будаўніча-мантажнага ўчастка раённага аб’яднання 
«Сельгастэхніка», кіраўніком Асінаўскага аддзялення 
аб’яднання «Сельгастэхніка». Быў выбраны другім 
сакратаром Міёрскага райкама КПБ, першым сакра-
таром Лёзненскага райкама КПБ, сакратаром Камісіі 
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь па пытаннях 
архітэктуры, будаўніцтва, вытворчасці будаўнічых 
матэрыялаў і жыллёва-камунальнай гаспадаркі вёскі 
і горада. Працаваў намеснікам, першым намеснікам 
Старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі 
Беларусь. 

Саветнік генеральнага дырэктара Беларуска-
га рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства 
экспартна-імпартнага страхавання «Белэксімгарант».

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання. 

Узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага 
Сцяга, чатырма медалямі, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 26 студзеня 1947 года ў горадзе Чарнаўцы 
Украінскай ССР. Закончыла Беларускі дзяржаўны тэатральна-
мастацкі інстытут, актрыса драматычнага тэатра і кіно. На-
родная артыстка Беларусі. Заслужаная артыстка БССР. 
Лаўрэат міжнародных тэатральных фестываляў (г. Бранск, 
1990), «Белая вежа» (г. Брэст, 2004), Міжнароднага фесты-
валю «Славянскія тэатральныя сустрэчы» (г. Гомель, 2003). 
Узнагароджана галоўным прызам «Крыштальная Паўлінка» 
Беларускага саюза тэатральных дзеячаў. Прызнана жанчы-
най года (г. Кембрыдж, Англія, 1997 – 1998). Член Саюза 
тэатральных дзеячаў Беларусі, член рэспубліканскага гра-
мадскага аб’яднання «Беларускі саюз кінематаграфістаў». 
Аўтар біяграфічнай кнігі «Все прожить – и чтобы сердце не 
разбилось». Яе імя ўключана ў  міжнародныя біяграфічныя 
даведнікі «Хто ёсць хто. Дзелавы свет СНД» (2002 – 2004), 
«Хто ёсць хто» Амерыканскага біяграфічнага інстытута 
(2004) і зборнік «Жанчыны Беларусі» (2004).

Актрыса дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны 
драматычны тэатр імя Я.Коласа» ў г. Віцебску.

Выбіралася членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь другога склікання. 

Намеснік кіраўніка дэлегацыі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь у Міжпарламенцкай Асамблеі 
праваслаўя, старшыня Камісіі МАП па культуры. 

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнагарод-
жана ордэнам і медалём Францыска Скарыны, Ганаровай 
граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаро-
вай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаро-
вай граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Камітэта па справах рэлігій і нацыя-
нальнасцей пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, Га-
наровай Міжнароднай Прэміяй міру Аб’яднанай Культурнай 
Канвенцыі пры Амерыканскім біяграфічным інстытуце. Пры-
суджана прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае 
адраджэнне» 2005 года, прэмія імя Героя Савецкага Саюза 
Тусналобавай-Марчанка «За мацярынскую мужнасць». 

АВІН
Іван Іванавіч

АКРУЖНАЯ
Святлана Арцёмаўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, навуцы, культуры і гуманітарных 

пытаннях

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Выбрана ад Віцебскай вобласці



Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

162

Члены Савета Рэспублікі

163

Нарадзіўся 2 студзеня 1949 года ў вёсцы Мар’янава 
Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў 
Велікалуцкі сельскагаспадарчы інстытут, вучоны-
аграном; Мінскую вышэйшую партыйную школу, 
палітолаг. Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі 
Рэспублікі Беларусь. 

Пасля заканчэння Лужаснянскага саўгаса-тэхнікума 
служыў у радах Савецкай Арміі. Працаваў аграномам 
калгаса «Перамога сацыялізму» Верхнядзвінскага 
раёна, старшым аграномам Зубкаўскага спецаддзя-
лення Лёзненскай райсельгастэхнікі, інструктарам, 
загадчыкам арганізацыйнага аддзела Лёзненскага 
райкама ЛКСМБ, інструктарам Лёзненскага райкама 
Кампартыі Беларусі, сакратаром парткама саўгаса 
«Адаменкі», старшынёй калгаса імя Данукалава, 
начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі, стар-
шынёй Лёзненскага райвыканкама, першым сакрата-
ром Верхнядзвінскага райкама Кампартыі Беларусі, 
першым намеснікам, старшынёй камітэта па сель-
скай гаспадарцы і забеспячэнню насельніцтва харча-
ваннем – намеснікам старшыні Віцебскага абласнога 
выканаўчага камітэта. 

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання, членам Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
першага і другога скліканняў. 

Старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага 
камітэта. 

Мае дзве падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь. Узнагароджаны ордэнам Айчыны III ступені, 
трыма юбілейнымі медалямі, Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, ор-
дэнам Беларускай Праваслаўнай Царквы Крыжа пра-
падобнай Ефрасінні, ігуменні Полацкай. 

Нарадзілася 5 снежня 1945 года ў горадзе Мінску. 
Закончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, юрыст. 
Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь.

Працавала стажорам, адвакатам Мінскай абласной 
калегіі адвакатаў, адвакатам юрыдычнай кансультацыі 
Кастрычніцкага раёна Мінскай гарадской калегіі 
адвакатаў, загадчыкам юрыдычнай кансультацыі 
Партызанскага раёна горада Мінска. Выбіралася 
прэзідэнтам Саюза адвакатаў Беларусі. 

Выбіралася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання – 
старшынёй Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
дзяржаўнаму будаўніцтву. 

Старшыня Рэспубліканскай калегіі адвакатаў. 
Намеснік старшыні Камісіі па пытаннях 

памілавання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 
Намеснік старшыні Камісіі Парламенцкага Сходу 

Саюза Беларусі і Расіі па заканадаўству і Рэгламенту.
Член расійска-беларускай камісіі па падрыхтоўцы 

праекта Канстытуцыйнага Акта Саюзнай дзяржавы.
Намеснік кіраўнікоў дэлегацый Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе і 
па ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай Асам-
блеяй Савета Еўропы.

Узнагароджана трыма юбілейнымі медалямі, Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

АНДРЭЙЧАНКА
Уладзімір Паўлавіч

АНДРЭЙЧЫК
Наталля Іосіфаўна

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Старшыня Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву 

Выбраны ад Віцебскай вобласці Выбрана ад горада Мінска
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Нарадзіўся 15 студзеня 1947 года ў вёсцы Алісаўка 
Краснагорскага раёна Бранскай вобласці РСФСР. 
Закончыў Курскі сельскагаспадарчы інстытут, 
інжынер-механік. Заслужаны работнік сельскай 
гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым Гардзееўскага 
камбіната будаўнічых матэрыялаў Бранскай вобласці. 
Пасля заканчэння вучобы працаваў інжынерам па 
ахове працы і тэхніцы бяспекі Краснагорскага ра-
ённага вытворчага ўпраўлення сельскай гаспадаркі 
Бранскай вобласці. Пасля службы ў радах Савецкай 
Арміі быў галоўным інжынерам-механікам калгаса 
«Зара камунізму» Краснагорскага раёна, кіраўніком 
Краснагорскага міжкалгаснага аб’яднання па ара-
шэнню, галоўным інжынерам Краснагорскага транс-
партнага прадпрыемства «Транссельгастэхніка», 
галоўным інжынерам Краснагорскага раённага 
аб’яднання «Сельгастэхніка», старшынёй Крас-
нагорскага раённага вытворчага аб’яднання па 
аграхімічнаму абслугоўванню сельскай гаспадаркі 
Бранскай вобласці. Працаваў старшым інжынерам 
па тэхналагічнаму абсталяванню, начальнікам ком-
плекса – намеснікам дырэктара, намеснікам ды-
рэктара саўгаса «Гарадоцкі» Гарадоцкага раёна, 
дырэктарам Гарадоцкага камбіната кааператыўнай 
прамысловасці, дырэктарам саўгаса «Гарадоцкі», 
дырэктарам саўгаса-камбіната «Паўночны» Гарадоц-
кага раёна Віцебскай вобласці.

Дырэктар камунальнага унітарнага сельскагаспа-
дарчага прадпрыемства «Паўночны» Гарадоцкага 
раёна.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 23 чэрвеня 1950 года ў горадзе 
Навазыбкаў Бранскай вобласці РСФСР. Закончы-
ла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замеж-
ных моў і аспірантуру гэтага інстытута, настаўнік 
англійскай і нямецкай моў, кандыдат педагагічных 
навук. Аўтар звыш 40 навуковых прац.

Працоўную дзейнасць пачала малодшым пра-
даўцом магазіна № 50 Лідскага гархарчпрамгандлю. 
Пасля заканчэння вучобы працавала перакладчы-
кам Хелуанскага металургічнага камбіната (г. Каір, 
Арабская Рэспубліка Егіпет). Выбіралася намеснікам 
сакратара камітэта камсамола па ідэалагічнай рабо-
це Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута 
замежных моў, працавала выкладчыкам, вучылася ў 
аспірантуры, затым была старшым выкладчыкам, за-
гадчыкам кафедры педагогікі Мінскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута замежных моў (Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта), прарэк-
тарам па вучэбнай рабоце Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага універсітэта.

Рэктар установы адукацыі «Мінскі дзяржаўны 
лінгвістычны універсітэт».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленню кантактаў з Парламенц-
кай Асамблеяй НАТО, уваходзіць у склад Каардына-
цыйнага камітэта Нарады жанчын-парламентарыяў 
(МПС). Прысвоена ганаровае званне «Мінчанін 
года – 2007».

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Саве-
та Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай грама-
тай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

АСІПЕНКА
Васілій Сямёнавіч

БАРАНАВА
Наталля Пятроўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад Віцебскай вобласці Выбрана ад горада Мінска
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Нарадзіўся 28 ліпеня 1947 года ў горадзе Ваўка-
выску Гродзенскай вобласці. Закончыў Беларускі 
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга політэхнічны 
інстытут, інжынер-тэхнолаг. Заслужаны работнік 
сферы абслугоўвання Рэспублікі Беларусь. 

Працаваў майстрам цэха, інжынерам-тэхнолагам, 
выконваючым абавязкі начальніка аддзела тэхнічнага 
кантролю ўстановы УЖ-15/11 Гродзенскага аблвы-
канкама, начальнікам Ваўкавыскага камбіната каму-
нальных прадпрыемстваў, намеснікам начальніка, 
начальнікам аддзела механікі і энергетыкі 
ўпраўлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі Гро- 
дзенскага аблвыканкама, намеснікам начальніка, 
першым намеснікам начальніка, начальнікам вытвор-
чага ўпраўлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі 
пры Гродзенскім аблвыканкаме. Быў намеснікам 
Міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Белару-
скай ССР, намеснікам старшыні Гродзенскага аблвы-
канкама, Міністрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі 
Рэспублікі Беларусь, намеснікам Прэм’ер-міністра 
Рэспублікі Беларусь. 

Назначаўся Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 
членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь другога склікання. 

Старшыня Магілёўскага абласнога выканаўчага 
камітэта.

Узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», Айчыны 
III ступені, Айчыны II ступені, юбілейным медалём 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Га-
наровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, ордэнам свяціцеля Кірылы 
Тураўскага.

Нарадзіўся 8 красавіка 1947 года ў вёсцы Канец Су-
ражскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў Віцебскі 
тэхналагічны інстытут лёгкай прамысловасці, 
інжынер; аспірантуру Маскоўскага тэкстыльнага 
інстытута, доктар тэхнічных навук, прафесар. Заслу-
жаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. Аўтар 
114 навуковых прац, 28 вынаходстваў. 

Працаваў наладчыкам швейных машын 
фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі», механікам 
ГПТВ-19, старшым лабарантам, вучэбным май-
страм Віцебскага тэхналагічнага інстытута лёг-
кай прамысловасці. Пасля заканчэння аспірантуры 
працаваў асістэнтам, старшым выкладчыкам, дацэн-
там кафедры «Механічная тэхналогія валакністых 
матэрыялаў», намеснікам дэкана, дэканам эканоміка-
тэхналагічнага факультэта Віцебскага тэхналагічнага 
інстытута лёгкай прамысловасці, загадчыкам кафе-
дры ткацтва Віцебскага тэхналагічнага інстытута 
лёгкай прамысловасці (Віцебскага дзяржаўнага 
тэхналагічнага універсітэта).

Рэктар установы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны 
тэхналагічны універсітэт».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па навуцы і адукацыі.  

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейным медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай грама-
тай Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – 
удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

БАТУРА
Барыс Васільевіч

БАШМЕТАЎ
Валерый Сцяпанавіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву

Выбраны ад Магілёўскай вобласці Выбраны ад Віцебскай вобласці
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Нарадзілася 5 ліпеня 1960 года ў вёсцы Балотчы-
цы Слуцкага раёна Мінскай вобласці. Закончыла 
Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі 
імя В.У.Куйбышава, таваразнавец; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па 
спецыяльнасці «дзяржаўнае і мясцовае кіраванне».

Працавала таваразнаўцам, дырэктарам магазіна 
№ 6 Слуцкага гархарчпрамгандлю, дырэктарам 
універмага «Слуцк». 

Выбіралася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання. 

Дырэктар камунальнага гандлёва-вытворчага 
унітарнага прадпрыемства «Універмаг «Слуцк».

Член грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз жан-
чын».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь, дзвюма ганаровымі 
граматамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
знакам «Выдатнік гандлю СССР» і нагрудным зна-
кам «Выдатнік гандлю БССР». 

БЛАХІНА
Наталля Віктараўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму 
самакіраванню

Выбрана ад Мінскай вобласці

Нарадзілася 21 мая 1950 года ў вёсцы Марозавічы 
Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыла 
Ленінградскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга 
інстытут воднага транспарту, інжынер-эканаміст.

Пасля заканчэння Пінскага ўлікова-крэдытнага 
тэхнікума працавала бухгалтарам, старшым бух-
галтарам Клецкага аддзялення Дзяржаўнага банка 
БССР, бухгалтарам Пінскага будаўніча-мантажнага 
ўпраўлення, бухгалтарам, старшым бухгалтарам, 
старшым інспектарам апошняга кантролю, крэдыт-
ным інспектарам, эканамістам аддзела фінансавання 
капіталаўкладанняў Пінскага аддзялення 
Дзяржаўнага банка БССР, намеснікам галоўнага бух-
галтара, галоўным бухгалтарам праектнага інстытута 
«Саюзгіпрамеліяводгас», г. Пінск; эканамістам па 
планаванню заработнай платы, намеснікам начальніка 
эканамічнага ўпраўлення па фінансавай рабоце, 
начальнікам эканамічнага ўпраўлення – галоўным 
эканамістам, намеснікам генеральнага дырэктара па 
эканоміцы – начальнікам эканамічнага ўпраўлення, 
намеснікам генеральнага дырэктара па эканоміцы 
Пінскага вытворчага дрэваапрацоўчага аб’яднання 
(закрытага акцыянернага таварыства «Пінскдрэў»). 

Дырэктар па эканоміцы і фінансах закрытага ак-
цыянернага таварыства «Холдынгавая кампанія 
«Пінскдрэў».

Намеснік дэлегата ад Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе.

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

БЯРЭЗІНА
Зінаіда Мікалаеўна

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Выбрана ад Брэсцкай вобласці
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Нарадзіўся 5 мая 1971 года ў вёсцы Баранавічы 
Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя 
А.А.Куляшова, настаўнік гісторыі, сацыяльна-
палітычных дысцыплін і асноў права; Акадэмію 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па 
спецыяльнасці «дзяржаўнае і мясцовае кіраванне». 

Працаваў сакратаром камітэта камсамола, сакрата-
ром камітэта Саюза моладзі Беларусі Магілёўскага 
педагагічнага вучылішча, настаўнікам гісторыі 
Дасавіцкай і Буйніцкай сярэдніх школ Магілёўскага 
раёна, загадчыкам аддзела сацыяльна-культурных 
ініцыятыў моладзі Магілёўскага абласнога камітэта 
Беларускага саюза моладзі. Быў першым сакратаром 
Магілёўскага абласнога камітэта і другім сакрата-
ром Цэнтральнага камітэта грамадскага аб’яднання 
«Беларускі патрыятычны саюз моладзі».

Сакратар Цэнтральнага камітэта грамадска-
га аб’яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз 
моладзі».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў па прававых пытаннях.

Намеснік старшыні грамадскага аб’яднання «Бела-
руская федэрацыя самба».

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

ДАЛЖЭЎСКІ
Аляксандр Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па дэмаграфічнай 
бяспецы і сацыяльнаму развіццю

Выбраны ад Магілёўскай вобласці

Нарадзіўся 4 верасня 1949 года ў гарадскім пасёлку 
Жыткавічы Гомельскай вобласці. Закончыў Магілёўскі 
машынабудаўнічы інстытут, інжынер-механік; Мінскую вы-
шэйшую партыйную школу.

Працаваў сакратаром камсамольскай арганізацыі 
саўгаса «Жыткавічы» Гомельскай вобласці, аўтаслесарам 
Жыткавіцкага будаўніча-мантажнага ўпраўлення меліярацыі, 
галоўным механікам ПМК-86 трэста «Мазырсельбуд», пер-
шым сакратаром Жыткавіцкага райкама ЛКСМБ. Служыў 
у радах Савецкай Арміі. Быў інструктарам арганізацыйнага 
аддзела Жыткавіцкага райкама Кампартыі Беларусі, 
намеснікам начальніка УМ-3, ПМК-90 «Віліямінскводбуд» 
у г.п. Заслаўі Мінскай вобласці, намеснікам начальніка, 
начальнікам Сенненскай МПК-33 трэста «Віцебскводбуд», 
намеснікам старшыні, начальнікам упраўлення сельскай 
гаспадаркі, першым намеснікам старшыні Сенненскага рай-
выканкама, старшынёй савета РАПА, старшынёй выканкама 
Сенненскага раённага Савета дэпутатаў, першым сакрата-
ром Сенненскага райкама Кампартыі Беларусі, галоўным 
кантралёрам інспекцыі па Віцебскай вобласці Кантрольнай 
палаты Рэспублікі Беларусь, Начальнікам Службы кантро-
лю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Старшынёй Камітэта 
дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, старшынёй 
Мінскага абласнога выканаўчага камітэта. 

Кіраўнік справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Бела-

русь дванаццатага склікання, членам Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання. 

Мае чатыры падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджаны ордэнам Айчыны III ступені, медалём «За адзнаку 
ў ахове грамадскага парадку», трыма юбілейнымі медалямі,  
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь, трыма ганаровымі граматамі Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам Міністэрства 
адукацыі «Выдатнік адукацыі», медалём свяціцеля Кірылы 
Тураўскага. 

ДАМАШКЕВІЧ 
Мікалай Фёдаравіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і гуманітарных пытаннях

Выбраны ад Мінскай вобласці
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Нарадзіўся 16 красавіка 1963 года ў вёсцы Ровен-
ская Слабада Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці. 
Закончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, ветэры-
нарны ўрач. Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі 
Рэспублікі Беларусь. 

Працаваў трактарыстам калгаса «Дзяржынскі» Рэ-
чыцкага раёна Гомельскай вобласці. Пасля заканчэн-
ня Рэчыцкага зааветтэхнікума быў галоўным ветэры-
нарным урачом калгаса «Усход» Нараўлянскага раёна, 
намеснікам старшыні калгаса «Дружба» Мазырскага 
раёна, галоўным дзяржаўным ветэрынарным урачом 
Мазырскай унітарнай ветэрынарнай станцыі. 

Дырэктар саўгаса-камбіната «Зара» Мазырскага 
раёна Гомельскай вобласці. 

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, Ганаровай гра-
матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
ордэнам Рускай Праваслаўнай Царквы прападобнага 
Серафіма Сароўскага III ступені.

Нарадзіўся 25 верасня 1947 года ў вёсцы Дражна 
Старадарожскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў 
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга Беларускі 
політэхнічны інстытут, інжынер-механік; Мінскую 
вышэйшую партыйную школу.

Працаваў настаўнікам Прускай васьмігадовай 
школы Старадарожскага раёна Мінскай вобласці. 
Служыў у радах Савецкай Арміі. Выбіраўся сакра-
таром камітэта камсамола ГПТВ-75 металістаў, 
намеснікам сакратара, сакратаром камітэта камса-
мола Беларускага аўтазавода, намеснікам сакратара 
парткама Беларускага аўтазавода (г. Жодзіна). Пасля 
вучобы ў партыйнай школе быў сакратаром, другім 
сакратаром, першым сакратаром Нясвіжскага рай-
кама Кампартыі Беларусі, старшынёй Нясвіжскага 
райвыканкама, намеснікам, першым намеснікам 
старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, 
Намеснікам Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі 
Беларусь у Літоўскай Рэспубліцы, Надзвычайны 
і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Фін-
ляндскай Рэспубліцы па сумяшчальніцтву.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання.

Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», васьмю 
медалямі, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, трыма ганаровымі 
граматамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь.

ДВОРНІК
Уладзімір Андрэевіч

ДРАЖЫН
Уладзімір Несцеравіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
дзяржаўнаму будаўніцтву

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад Гомельскай вобласці Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 
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Нарадзіўся 30 кастрычніка 1947 года ў горадзе Баку. Пасля за-
канчэння Ленінградскага акадэмічнага харэаграфічнага вучылішча 
імя А.Я.Ваганавай (артыст балета) атрымаў вышэйшую адукацыю 
ў Ленінградскай дзяржаўнай кансерваторыі імя М.А.Рымскага-
Корсакава, балетмайстар-пастаноўшчык, прафесар Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі. Член Савета Еўропы па культуры, 
акадэмік Міжнароднай славянскай акадэміі і Пятроўскай акадэміі 
навук і мастацтваў. Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР. Народ-
ны артыст БССР. Народны артыст СССР. Лаўрэат Усесаюзнага і 
міжнародных конкурсаў артыстаў балета і харэографаў. Лаўрэат 
прэміі прыза БЕНУА ДЭ ЛА ДАНС (г. Парыж, за балет «Страсці 
(Рагнеда)») – лепшы харэограф (1996). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь (1996). 

Працаваў выконваючым абавязкі галоўнага балетмайстра, 
галоўным балетмайстрам-пастаноўшчыкам, мастацкім кіраўніком 
балета Дзяржаўнага ордэна У.І.Леніна акадэмічнага Вялікага тэатра 
оперы і балета БССР.

Дырэктар – мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага 
Вялікага тэатра балета Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь другога склікання. 

Намеснік дэлегата ад Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
па ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай Асамблеяй Савета 
Еўропы.

Член падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у 
галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры.

Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін горада Мінска».
Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнагароджаны 

ордэнамі Айчыны III ступені, Айчыны II ступені, Дружбы народаў, 
Францыска Скарыны, «За выдатны ўклад у развіццё расійскай 
культуры і супрацоўніцтва», медалямі «Дружба» (Сацыялістычная 
Рэспубліка В’етнам), Пушкіна (Расійская Федэрацыя), дзвюма 
ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета Літоўскай ССР, дзвюма ганаровымі граматамі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Чалавек года ў галіне 
музычнага мастацтва – уладальнік прыза «Залатая Неферціці».

Нарадзілася 19 красавіка 1953 года ў вёсцы 
Разульмоў Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці. 
Закончыла Беларускі дзяржаўны інстытут народнай 
гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст. Заслужаны 
эканаміст Рэспублікі Беларусь. Ганаровы работнік 
банкаўскай сістэмы Беларусі.

Пасля заканчэння Пінскага ўлікова-крэдытнага 
тэхнікума працавала крэдытным інспектарам, стар-
шым крэдытным інспектарам, намеснікам кіраўніка 
Хоцімскага аддзялення Дзяржбанка Магілёўскай 
вобласці, намеснікам кіраўніка Кіраўскага аддзялен-
ня Дзяржбанка Магілёўскай вобласці, намеснікам 
старшыні райвыканкама, старшынёй планавай 
камісіі, загадчыкам фінансавага аддзела Шклоўскага 
райвыканкама, кіраўніком філіяла камерцыйнага бан-
ка «Северо-Запад» у г. Шклове, намеснікам Старшыні 
Праўлення акцыянернага ашчаднага банка «Беларус-
банк». 

Старшыня Праўлення адкрытага акцыянернага та-
варыства «Ашчадны банк «Беларусбанк». 

Выбіралася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь першага і другога 
скліканняў.

Член Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі 
Беларусь.

Старшыня грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз 
жанчын».

Узнагароджана ордэнам Пашаны, дзвю-
ма ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

ЕЛІЗАР’ЕЎ
Валянцін Мікалаевіч

ЕРМАКОВА
Надзея Андрэеўна

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і гуманітарных пытаннях

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
эканоміцы, бюджэту і фінансах

Выбраны ад горада Мінска Выбрана ад Магілёўскай вобласці
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Нарадзіўся 6 верасня 1954 года ў вёсцы Слабада 
Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Закон-
чыў Беларускі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга 
політэхнічны інстытут, інжынер-электрык; Акадэмію 
кіравання пры Кабінеце Міністраў Рэспублікі Бела-
русь, менеджэр-эканаміст.

Пасля заканчэння Канатопскага індустрыяльна-
педагагічнага тэхнікума працаваў інжынерам-
канструктарам, намеснікам галоўнага канструк-
тара, намеснікам галоўнага інжынера, галоўным 
інжынерам, дырэктарам Гомельскага завода «Элек-
траапаратура». 

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства 
«Электраапаратура» (г. Гомель).

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва па 
мытнаму рэгуляванню і пагранічнай палітыцы. 

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Міжпарламенцкай 
Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.

Нарадзілася 13 снежня 1954 года ў горадзе 
Лідзе Гродзенскай вобласці. Закончыла Смаленскі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя К.Маркса, 
настаўнік англійскай мовы. Заслужаны настаўнік 
Рэспублікі Беларусь.

Працавала старшай піянерважатай сярэдняй шко-
лы № 11 г. Ліды, сакратаром камітэта камсамола 
Лідскага індустрыяльнага тэхнікума, арганізатарам 
пазакласнай і пазашкольнай работы, намеснікам ды-
рэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, дырэктарам 
сярэдняй школы № 7, дырэктарам сярэдняй школы – 
гімназіі № 7.

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія 
№ 1 горада Ліды».

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па інфармацыйнай палітыцы і ўзаемадзеянню 
з грамадскімі аб’яднаннямі.

Занесена ў Кнігу славы Гродзенскай вобласці. 
Прызнана лепшым кіраўніком у сферы адукацыі 

Гродзенскай вобласці за 2006 год.  
Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-

гароджана Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Парламенц-
кага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, знакам «Выдатнік 
адукацыі БССР».

ЖЫГАР
Віктар Аляксандравіч

ЗАЙЦАВА
Наталля Андрэеўна

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
дзяржаўнаму будаўніцтву

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
дзяржаўнаму будаўніцтву

Выбраны ад Гомельскай вобласці Выбрана ад Гродзенскай вобласці



Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

178

Члены Савета Рэспублікі

179

Нарадзіўся 10 студзеня 1961 года ў горадзе 
Майнінгене (Германская Дэмакратычная Рэспубліка). 
Закончыў Палескі дзяржаўны універсітэт па 
спецыяльнасці «фінансы і крэдыт». 

Працаваў рабочым Барысаўскай райагратэхнікі, 
карэспандэнтам часопіса «Дзелавы веснік», 
аглядальнікам аб’яднанай рэдакцыі «Чалавек і 
эканоміка» і «Нацыянальная эканамічная газета», 
аглядальнікам «Нацыянальнай эканамічнай газеты» 
закрытага акцыянернага таварыства «Белбізнеспрэс», 
старшым рэдактарам, спецыяльным карэспандэнтам, 
палітычным аглядальнікам, намеснікам старшыні 
Белтэлерадыёкампаніі, генеральным дырэктарам за-
крытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэле-
бачанне». 

Старшыня Нацыянальнай дзяржаўнай 
тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджаны ордэнамі «За службу Радзіме»  
III ступені, Францыска Скарыны, юбілейным меда-
лём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь.

Нарадзіўся 27 ліпеня 1955 года ў вёсцы Папехінка 
Клімавіцкага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Беларускую ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі і ор-
дэна Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадар-
чую акадэмію, зоаінжынер; Беларускі дзяржаўны 
універсітэт, палітолаг; Акадэмію кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
«кіраванне прадпрыемствамі аграпрамысловага ком-
плексу». 

Пасля службы ў радах Савецкай Арміі закончыў 
Клімавіцкі саўгас-тэхнікум. Працаваў галоўным 
заатэхнікам, старшынёй калгаса «Кастрычнік» Кру-
глянскага раёна, першым намеснікам старшыні Кру-
глянскага райвыканкама – начальнікам упраўлення 
сельскай гаспадаркі і харчавання, старшынёй калгаса 
імя Дзімітрава Круглянскага раёна, старшынёй кал-
гаса «Рассвет» імя К.П.Арлоўскага Кіраўскага раёна 
Магілёўскай вобласці, старшынёй Кіраўскага раён-
нага выканаўчага камітэта. 

Старшыня Шклоўскага раённага выканаўчага 
камітэта.

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання.

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

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, медалём «За 
працоўную адзнаку», юбілейным медалём «90 год 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай гра-
матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу Саюза 
Беларусі і Расіі.

ЗІМОЎСКІ
Аляксандр Леанідавіч

ІВАНОЎ
Валерый Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Выбраны ад Магілёўскай вобласці
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Нарадзіўся 4 студзеня 1949 года ў вёсцы Барана-
ва Полацкага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, філолаг, выклад-
чык рускай мовы і літаратуры; Інстытут паліталогіі 
і сацыяльнага кіравання Камуністычнай партыі 
Беларусі, палітолаг.

Пасля заканчэння Полацкага політэхнічнага 
тэхнікума Белкаапсаюза працоўную дзейнасць пачаў 
тэхнікам па рамонту халадзільнага абсталявання 
Віцебскага райспажыўсаюза. Служыў у радах Савец-
кай Арміі. Працаваў інструктарам Віцебскага райка-
ма ЛКСМБ, машыністам кампрэсарных установак 
Полацкага ліцейна-механічнага завода, сакратаром 
камітэта камсамола ТВ-2, інструктарам, загадчыкам 
аддзела, сакратаром Полацкага гаркама КПБ, дырэк-
тарам сярэдняй школы № 13 г. Полацка. Быў дырэкта-
рам навукова-даследчай і асветніцкай установы куль-
туры «Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны 
музей-запаведнік».

З’яўляўся членам Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях, чле-
нам Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай Асамблеі 
дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў па культуры, інфармацыі, турызму і спорту.

Уладальнік прэміі года Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь «За дасягненні ў эстэтычным і маральным 
выхаванні беларускага народа і прапаганду духоўных 
каштоўнасцей» (1998). Узнагароджаны Ганаровай 
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, на-
грудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусі». 

Памёр 6 лістапада 2006 года.

Нарадзіўся 24 ліпеня 1937 года ў пасёлку Івашкава 
Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці. 
Закончыў Беларускую ордэна Працоўнага Чырво-
нага Сцяга сельскагаспадарчую акадэмію, аграном-
эканаміст; Міжнародны інстытут менеджменту, ме-
неджэр. Герой Сацыялістычнай Працы. Заслужаны 
работнік сельскай гаспадаркі БССР.

Працаваў у калгасе імя У.І.Леніна Уваравіцкага 
раёна, затым інструктарам, сакратаром Уваравіцкага 
райкама ЛКСМБ Гомельскай вобласці, старшым 
эканамістам па працы і заработнай плаце Рэчыцкага 
вытворчага калгасна-саўгаснага ўпраўлення Гомель-
скай вобласці, інспектарам-арганізатарам Гомель-
скага вытворчага калгасна-саўгаснага ўпраўлення, 
намеснікам начальніка ўпраўлення сельскай 
гаспадаркі Гомельскага райвыканкама, намеснікам 
старшыні Гомельскага райвыканкама – начальнікам 
упраўлення сельскай гаспадаркі.  

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Дырэктар камунальнага сельскагаспадарчага 
унітарнага прадпрыемства «Брылёва» Гомельскага 
раёна. 

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны залатым медалём «Серп і Молат», 
двума ордэнамі Леніна, двума ордэнамі Працоўнага 
Чырвонага Сцяга, ордэнам «Знак Пашаны», пяццю 
медалямі, дзвюма ганаровымі граматамі Вярхоўнага 
Савета БССР, дзвюма ганаровымі граматамі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, дзвюма 
ганаровымі граматамі Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь. 

ІЛЬНІЦКІ
Мікалай Мікалаевіч

КОБРУСЕЎ 
Аркадзій Тарасавіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Выбраны ад Віцебскай вобласці Выбраны ад Гомельскай вобласці
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Нарадзіўся 27 мая 1959 года ў вёсцы Роскі-Сялец 
Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў 
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі інстытут; клінічную 
ардынатуру, аспірантуру, факультэт педагогікі і 
псіхалогіі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага 
універсітэта; эканамічны факультэт (магістратура) 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта; магістр 
эканомікі, доктар медыцынскіх навук, прафесар. За-
служаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь. Аўтар 350 
навуковых прац, у тым ліку 17 манаграфій і вучэбных 
дапаможнікаў, 8 вынаходстваў. Ганаровы акадэмік 
Польскай акадэміі медыцыны.

Працаваў намеснікам сакратара камітэта камса-
мола, сакратаром камітэта камсамола Віцебскага 
дзяржаўнага медыцынскага інстытута. Быў 
асістэнтам, дацэнтам, прафесарам кафедры 
шпітальнай хірургіі, прафесарам кафедры хірургіі 
факультэта павышэння кваліфікацыі спецыялістаў 
Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта, 
кіраўніком рэспубліканскага навукова-практычнага 
цэнтра «Інфекцыя ў хірургіі», рэктарам устано-
вы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ордэна Дружбы 
народаў медыцынскі універсітэт».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Узнагароджаны медалём «За працоўную доблесць», 

чатырма юбілейнымі медалямі, залатым медалём 
Альберта Швейцара, нагрудным знакам Міністэрства 
аховы здароўя «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

У сувязі з назначэннем Намеснікам Прэм’ер-
міністра Рэспублікі Беларусь паўнамоцтвы члена Са-
вета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь датэрмінова спынены з 27 снежня 2005 года.

Нарадзілася 13 красавіка 1946 года ў горадзе Аха 
Сахалінскай вобласці РСФСР. Закончыла Беларускі 
дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя 
В.У.Куйбышава, эканаміст.

Працавала лабарантам сярэдняй школы  
№ 10 г. Феадосія (Крым), электрапрыбарыстам-
вымяральнікам вайсковай часці 78384 Чырва-
насцяжнага Чарнаморскага флоту, прыбарыстам 
цэха № 23 Мінскага завода паўправадніковых 
прыбораў імя Ф.Э.Дзяржынскага, надомніцай 
швейнага ўчастка Мінскага камбіната надомнай 
працы, інжынерам, старшым інжынерам навукова-
даследчай лабараторыі навуковай арганізацыі пра-
цы рэспубліканскага праектна-канструктарскага 
бюро Міністэрства харчовай прамысловасці БССР, 
эканамістам аддзела эканамічных даследаванняў і 
навуковай арганізацыі працы, эканамістам групы 
эканамічных даследаванняў навуковага вытворчага 
аб’яднання «Белхарчпрамтэхніка» (навуковага вы-
творчага аб’яднання «Хартэк» Міністэрства сельскай 
гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь).

Старшыня грамадскага аб’яднання «Беларуская 
асацыяцыя шматдзетных бацькоў».

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

Старшыня Рэспубліканскай грамадскай наглядаль-
най камісіі пры Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Бе-
ларусь. 

Член Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці.
Узнагароджана медалямі «Медаль мацярынства»  

II ступені, «За працоўныя заслугі», Ганаровай грама-
тай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Гана-
ровай граматай Савета Міжпарламенцкай Асамблеі 
дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў.

КОСІНЕЦ
Аляксандр Мікалаевіч

КРАЎЧАНКА
Таццяна Аляксандраўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы (2004 –2005)

Член Пастаяннай камісіі па дэмаграфічнай 
бяспецы і сацыяльнаму развіццю

Выбраны ад Віцебскай вобласці Выбрана ад горада Мінска
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Нарадзілася 19 снежня 1951 года ў горадзе Мінску. 
Закончыла Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сця-
га дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-лячэбнік. 

Працоўную дзейнасць пачала медыцынскім 
рэгістратарам 9-й паліклінікі г. Мінска. Пасля закан-
чэння інстытута працавала ўрачом-інтэрнам 8-й га-
радской гінекалагічнай бальніцы, урачом акушэрам-
гінеколагам 17-й жаночай кансультацыі і 8-й 
гарадской гінекалагічнай бальніцы. Была клінічным 
ардынатарам спецардынатуры кафедры акушэрства 
і гінекалогіі Мінскага дзяржаўнага медыцынска-
га інстытута. Затым працавала ўрачом акушэрам-
гінеколагам і загадчыкам гінекалагічнага аддзялення 
3-й клінічнай бальніцы, намеснікам галоўнага ўрача 
па родадапамозе 6-й клінічнай бальніцы. 

Галоўны ўрач установы аховы здароўя «Гарадскі 
клінічны радзільны дом № 2» г. Мінска.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Міжпарламенцкай Асамблеі праваслаўя. 

Узнагароджана медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейным медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам Міністэрства 
аховы здароўя «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь».

Нарадзіўся 22 кастрычніка 1951 года ў вёсцы Падбор’е Навагрудскага раё-
на Гродзенскай вобласці. Закончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт, гео-
граф; Свярдлоўскае вышэйшае ваенна-палітычнае танкава-артылерыйскае 
вучылішча, палітработнік танкавых войскаў; Ваенна-палітычную акадэмію 
імя У.І.Леніна, выкладчык грамадскіх навук. Палкоўнік запасу. Заслужаны 
спецыяліст Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Працаваў сакратаром камітэта ВЛКСМ танкавага палка, старшым 
інструктарам палітычнага аддзела танкавай арміі, палітычнага ўпраўлення Бе-
ларускай ваеннай акругі, намеснікам камандзіра гвардзейскага мотастралковага 
палка, намеснікам начальніка палітаддзела гвардзейскай танкавай дывізіі. Быў 
намеснікам начальніка палітаддзела мотастралковай дывізіі ў складзе абмежа-
ванага кантынгенту савецкіх войскаў у Рэспубліцы Афганістан, начальнікам ад-
дзялення арганізацыйна-партыйнай работы палітаддзела, сакратаром парткама 
агульнавайсковай арміі, намеснікам камандзіра па выхаваўчай рабоце армей-
скага корпуса, намеснікам камандуючага войскамі па маральна-псіхалагічнаму 
забеспячэнню Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь.

Памочнік рэктара ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя 
Янкі Купалы».

Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь другога склікання.

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

Член Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі Дагавора аб 
калектыўнай бяспецы па пытаннях абароны і бяспекі. 

Член Аб’яднанай камісіі па гарманізацыі заканадаўства ў сферы бараць-
бы з тэрарызмам, злачыннасцю і наркабізнесам у Садружнасці Незалежных 
Дзяржаў.

Член савета Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Белая Русь».
Член рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз ветэранаў 

вайны ў Афганістане».
Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Чырвонага Сцяга (Рэспубліка 

Афганістан), васемнаццаццю медалямі, Ганаровай граматай Вярхоўнага Са-
вета СССР, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

КУРЭК
Наталля Алегаўна

ЛІС
Святаслаў Мікалаевіч

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
дзяржаўнаму будаўніцтву

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Выбрана ад горада Мінска Выбраны ад Гродзенскай вобласці
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Нарадзіўся 23 красавіка 1950 года ў вёсцы 
Міхайлавічы Горацкага раёна Магілёўскай вобласці. 
Закончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, заатэхнік. 
Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі 
Беларусь.

Пасля службы ў радах Савецкай Арміі працаваў 
брыгадзірам будаўнічай брыгады, галоўным 
заатэхнікам калгаса «Перамога», дырэктарам саўгаса 
«Барок», старшынёй калгаса «Зара», дырэктарам за-
крытага акцыянернага таварыства «Зара», старшы-
нёй калгаса «Зара» Магілёўскага раёна. 

Генеральны дырэктар закрытага акцыянернага та-
варыства «Агракамбінат «Зара» Магілёўскага раёна.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленню кантактаў з Парламенц-
кай Асамблеяй НАТО.

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва па 
аграпрамысловай палітыцы, прыродакарыстанню і 
экалогіі. 

Узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», Айчыны 
III ступені, Айчыны II ступені, юбілейным медалём 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Гана-
ровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь.

Нарадзіўся 14 мая 1933 года ў горадзе Гомелі. Закончыў Беларускі 
дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст; 
Вышэйшую партыйную школу пры ЦК КПСС. 

Працаваў слесарам на Мінскім, Гомельскім вагонарамонтных заводах. 
Служыў у Ваенна-Марскім флоце. Працаваў у чыгуначным райкаме КПБ 
г. Гомеля, загадчыкам сектара Гомельскага абкама КПБ, інструктарам 
ЦК КПБ, першым сакратаром Мазырскага гаркама КПБ, сакратаром Го-
мельскага абкама КПБ, старшынёй Гомельскага аблвыканкама, першым 
сакратаром Гомельскага і Мінскага абкамаў КПБ, першым сакратаром 
ЦК КПБ, намеснікам начальніка Галоўнага ўпраўлення па дзяржаўных 
матэрыяльных рэзервах.  

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР, народным дэпутатам 
СССР, дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларускай ССР дзевятага і дзе-
сятага скліканняў, дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 
трынаццатага склікання. Быў Старшынёй Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага склікання, старшынёй Па-
стаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па міжнародных справах і сувязях з СНД другога склікання.

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

Член Кантрольна-бюджэтнай камісіі Міжпарламенцкай Асамблеі 
дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, член парла-
менцкай групы Міжпарламенцкай Асамблеі СНД дзяржаў – удзельніц 
Пагаднення аб фарміраванні Адзінай эканамічнай прасторы па пы-
таннях дзяржаўнага рэгулявання эканомікі, член Пастаяннай камісіі 
Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва 
па гандлёвай палітыцы і міжнароднаму супрацоўніцтву. Дэлегат ад 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. 

Узнагароджаны двума ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, 
ордэнамі Айчыны III ступені, Айчыны II ступені, «Садружнасць» 
(Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў), юбілейным медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь, Ганаровай граматай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва.

МАІСЕЕЎ
Леанід Сяргеевіч

МАЛАФЕЕЎ
Анатолій Аляксандравіч 

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Старшыня Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Выбраны ад Магілёўскай вобласці Выбраны ад Гомельскай вобласці
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Нарадзіўся 29 студзеня 1947 года ў вёсцы 
Каравацічы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці. 
Закончыў Беларускі ордэна Працоўнага Чырвонага 
Сцяга політэхнічны інстытут, інжынер-будаўнік. За-
служаны будаўнік Рэспублікі Беларусь.

Працаваў рабочым, майстрам будаўнічага 
ўпраўлення № 112 будаўнічага трэста № 20 г. Свет-
лагорска. Пасля службы ў радах Савецкай Арміі быў 
майстрам, прарабам будаўнічага ўпраўлення № 112 
будаўнічага трэста № 20, начальнікам упраўлення 
капітальнага будаўніцтва – намеснікам старшыні 
Светлагорскага гарадскога выканаўчага камітэта.

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства 
«Светлагорскі домабудаўнічы камбінат».

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 1 жніўня 1957 года ў вёсцы Гудава Ду-
бровенскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў 
Інстытут паліталогіі і сацыяльнага кіравання 
Камуністычнай партыі Беларусі, палітолаг.

Працаваў памочнікам майстра па абслугоўванню 
круглапанчошнага абсталявання, намеснікам 
начальніка аддзела забеспячэння на Віцебскай ордэ-
на Леніна панчошна-трыкатажнай фабрыцы імя КІМ. 
Пасля заканчэння Мінскай вышэйшай партыйнай 
школы працаваў экспертам камерцыйнага аддзела су-
меснага савецка-заходнегерманскага прадпрыемства 
«Белвест», дырэктарам МКП «ЛМ + МК», генераль-
ным дырэктарам ПКФ «ЛМ + МК».

Генеральны дырэктар сумеснага беларуска-
германскага таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Марка».

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Неза-
лежных Дзяржаў па вывучэнню вопыту дзяржаўнага 
будаўніцтва і мясцовага самакіравання. 

Член Савета па развіццю прадпрымальніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь. 

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейнымі медалямі «60 год Перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне 1941 – 1945 гг.», «90 год Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

МАЛЬЦАЎ
Уладзімір Рыгоравіч

МАРТЫНАЎ
Мікалай Васільевіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Выбраны ад Гомельскай вобласці Выбраны ад Віцебскай вобласці
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Нарадзіўся 14 чэрвеня 1938 года ў вёсцы Дулава Яраслаўскага раёна 
Яраслаўскай вобласці РСФСР. Закончыў Беларускі ордэна Працоўнага 
Чырвонага Сцяга політэхнічны інстытут, інжынер-механік. Герой 
Беларусі. Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь, 
доктар тэхнічных навук. Аўтар (сааўтар) 28 навуковых публікацый,  
5 аўтарскіх пасведчанняў і 4 патэнтаў. 

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

Працаваў тэхнікам-канструктарам Уральскага аўтамабільнага за-
вода, тэхнікам-тэхнолагам, інжынерам-тэхнолагам, старшым тэх-
нолагам, старшым інжынерам-тэхнолагам, начальнікам тэхчасці 
механазборачнага цэха, начальнікам тэхнічнага бюро, намеснікам 
галоўнага тэхнолага, начальнікам тэхнічнага аддзела станкоў з ЧПК, 
намеснікам галоўнага інжынера, галоўным інжынерам, дырэктарам, 
генеральным дырэктарам Беларускага аўтамабільнага завода, затым 
генеральным дырэктарам вытворчага аб’яднання «БелАЗ» – дырэк-
тарам Беларускага аўтамабільнага завода, генеральным дырэктарам 
вытворчага аб’яднання «Беларускі аўтамабільны завод» – дырэктарам 
рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Беларускі 
аўтамабільны завод», генеральным дырэктарам вытворчага аб’яднання 
«БелАЗ» – генеральным дырэктарам рэспубліканскага унітарнага вы-
творчага прадпрыемства «Беларускі аўтамабільны завод» (г. Жодзіна).

Дырэктар навукова-тэхнічнага цэнтра кар’ернай тэхнікі і тэхналогій 
дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут машынабуда-
вання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

Член савета рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Беларуская 
навукова-прамысловая асацыяцыя».

Член савета Міжнароднай канфедэрацыі прамыслоўцаў і 
прадпрымальнікаў.

Прысвоена званне «Ганаровы грамадзянін горада Жодзіна».
Узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», Айчыны III ступені, 

Дружбы народаў, шасцю медалямі, дзвюма ганаровымі граматамі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай ВДНГ 
БССР, ордэнам прападобнага Сергія Раданежскага III ступені, ордэнам 
Беларускай Праваслаўнай Царквы Крыжа прападобнай Ефрасінні, 
ігуменні Полацкай.

Нарадзілася 4 лютага 1953 года ў вёсцы Грэбень Пухавіцкага 
раёна Мінскай вобласці. Закончыла Беларускі дзяржаўны 
інстытут народнай гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст. 

Пасля заканчэння вучобы працавала інспектарам аддзела па 
перасяленню і арганізаванаму набору рабочых, інжынерам-
эканамістам аддзела пераразмеркавання і перападрыхтоўкі 
рабочых, старшым інжынерам-эканамістам аддзела хімічнай, 
лёгкай і мясцовай прамысловасці, вядучым эканамістам, 
начальнікам аддзела прамысловасці саюзнарэспубліканскага 
і рэспубліканскага падпарадкавання Дзяржкампрацы БССР. 
Была начальнікам аддзела працы і заработнай платы трэста 
№ 6, намеснікам начальніка аддзела працы і заработнай пла-
ты аб’яднання «Мінскаблсельбуд», начальнікам аддзела пра-
вавога забеспячэння працы, сацыяльнай абароны і ўзроўню 
жыцця насельніцтва ўпраўлення па працы і сацыяльнай аба-
роне насельніцтва Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, 
намеснікам начальніка ўпраўлення па працы і сацыяльнай аба-
роне насельніцтва Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, 
намеснікам старшыні камітэта па працы і занятасці насельніцтва 
Мінскага абласнога выканаўчага камітэта – начальнікам 
упраўлення абласной службы занятасці, начальнікам упраўлення 
абласной службы занятасці насельніцтва пры камітэце па пра-
цы Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, начальнікам 
упраўлення абласной службы занятасці насельніцтва Мінскага 
абласнога выканаўчага камітэта. 

Намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяль-
най абароне Мінскага абласнога выканаўчага камітэта.

Старшыня абласной арганізацыі грамадскага аб’яднання 
«Беларускі саюз жанчын».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнагароджа-
на юбілейнымі медалямі «60 год вызвалення Рэспублікі Бела-
русь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», «60 год Перамогі ў 
Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 гг.», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам «За 
актыўную працу ў сістэме Дзяржкампрацы СССР». 

МАРЫЕЎ
Павел Лук’янавіч

МІРОНАВА
Валянціна Іванаўна

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву

Выбраны ад Мінскай вобласці Выбрана ад Мінскай вобласці
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Нарадзіўся 2 студзеня 1949 года ў горадзе Магілёве. 
Закончыў Беларускі ордэна Працоўнага Чырвонага Сця-
га політэхнічны інстытут, інжынер-будаўнік; Акадэмію 
грамадскіх навук пры ЦК КПСС.

Працаваў майстрам, начальнікам участка 
БУ-56, галоўным інжынерам БУ-92 будтрэста 
№ 12 у г. Магілёве, інструктарам аддзела будаўніцтва 
Магілёўскага абкама Кампартыі Беларусі, галоўным 
інжынерам Магілёўскага аблміжкалгасбуда, загадчыкам 
аддзела будаўніцтва Магілёўскага абкама Кампартыі 
Беларусі, старшынёй праўлення Магілёўскага аблсель-
буда, Міністрам архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі 
Беларусь, Намеснікам Прэм’ер-міністра Рэспублікі Бе-
ларусь, Прэм’ер-міністрам Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся Старшынёй Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Член Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяр-
жавы. Намеснік Старшыні Парламенцкага Сходу Саю-
за Беларусі і Расіі.

Член Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – 
удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, намеснік 
старшыні Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва, член Савета Парламенц-
кай Асамблеі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай 
бяспецы, кіраўнік дэлегацыі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь у парламенцкай структуры 
Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнага-
роджаны ордэнам «Садружнасць» (Міжпарламенцкая 
Асамблея дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў), юбілейным медалём «90 год Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай грама-
тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай 
граматай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва. 

Нарадзілася 20 кастрычніка 1970 года ў вёсцы Па-
рэчча Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыла 
Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі 
імя В.У.Куйбышава, эканаміст.

Пасля заканчэння вучобы працавала эканамістам 
крэдытнага аддзела аддзялення Аграпрамбанка, стар-
шым эканамістам крэдытнага аддзела, намеснікам 
кіраўніка аддзялення адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Белаграпрамбанк».

Кіраўнік аддзялення адкрытага акцыянернага та-
варыства «Белаграпрамбанк», г. Камянец Брэсцкай 
вобласці.

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Міжпарламенцкай Асамблеі праваслаўя. 

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь.

НАВІЦКІ
Генадзій Васільевіч

НІКІЦІНА
Надзея Паўлаўна

Старшыня Савета Рэспублікі Член Пастаяннай камісіі па дэмаграфічнай 
бяспецы і сацыяльнаму развіццю 

Выбраны ад Магілёўскай вобласці Выбрана ад Брэсцкай вобласці
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Нарадзіўся 13 лютага 1941 года ў горадзе Бароўску 
Калужскай вобласці РСФСР. Закончыў Вышэйшае 
агульнавайсковае каманднае вучылішча імя Вярхоўнага 
Савета РСФСР, агульнавайсковы камандзір; Ваенна-
палітычную акадэмію імя У.І.Леніна, палітработнік; 
Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС, палітолаг. 
Генерал-лейтэнант у адстаўцы.

Працаваў на розных пасадах у Маскоўскай, Пры-
балтыйскай, Прыкарпацкай ваенных акругах, Групе 
савецкіх войскаў у Германіі, затым членам ваеннага са-
вета танкавай арміі ў г. Барысаве, членам ваеннага савета 
Закаўказскай і Беларускай ваенных акруг, начальнікам 
інспекцыі Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. 

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларускай 
ССР адзінаццатага склікання, дэпутатам Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь дванаццатага склікання – 
старшынёй Пастаяннай камісіі па пытаннях нацыяналь-
най бяспекі, абароны і барацьбы са злачыннасцю, чле-
нам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь другога склікання – старшынёй Пастаяннай 
камісіі па сацыяльных пытаннях.

Старшыня Рэспубліканскага савета Беларускага гра-
мадскага аб’яднання ветэранаў.

Член Камісіі па пытаннях памілавання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь.

Намеснік старшыні Камісіі Парламенцкага Сходу Са-
юза Беларусі і Расіі па сацыяльнай палітыцы, навуцы, 
культуры і гуманітарных пытаннях. 

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленню кантактаў з Асамблеяй 
Заходнееўрапейскага Саюза – Міжпарламенцкай Асам-
блеяй па еўрапейскай бяспецы і абароне.

Узнагароджаны ордэнамі Айчыны III ступені, Паша-
ны, Чырвонай Зоркі, «За службу Радзіме ва Узброеных 
Сілах СССР» III ступені, васемнаццаццю медалямі, 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Міжпарламенцкай 
Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.

Нарадзілася 17 жніўня 1941 года ў сяле Жданы 
Палтаўскай вобласці Украінскай ССР. Закончы-
ла Кіеўскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга 
медыцынскі інстытут, урач-педыятр. Заслужаны ўрач 
Рэспублікі Беларусь.

Працавала ўчастковым педыятрам Брэсцкай 
дзіцячай паліклінікі, урачом-ардынатарам Брэсц-
кай дзіцячай бальніцы, загадчыкам аддзялення, 
намеснікам галоўнага ўрача па лячэбнай част-
цы, галоўным урачом Брэсцкай абласной дзіцячай 
бальніцы. Была назначана першым намеснікам 
Міністра і Міністрам аховы здароўя Рэспублікі Бела-
русь.

Была старшынёй Пастаяннай камісіі па 
дэмаграфічнай бяспецы і сацыяльнаму развіццю.

З’яўлялася Памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь па пытаннях удасканалення сістэмы аховы 
здароўя, арганізацыі закупак лекавых сродкаў, ме-
дыцынскай тэхнікі і вырабаў медыцынскага прызна-
чэння на тэндарнай аснове, а таксама супрацоўніцтва 
з Міжнароднай Федэрацыяй таварыстваў Чырво-
нага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца, старшынёй 
Рэспубліканскай тэндарнай камісіі па закупцы меды-
цынскай тэхнікі і вырабаў медыцынскага прызначэн-
ня, старшынёй Беларускага Таварыства Чырвонага 
Крыжа.

Узнагароджана ордэнам Пашаны, Ганаровай гра-
матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 
нагрудным знакам Міністэрства аховы здароўя 
«Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

Памерла 6 сакавіка 2007 года.

НОВІКАЎ
Анатолій Мікалаевіч

ПАСТАЯЛКА
Людміла Андрэеўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, 
навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях

Выбраны ад Мінскай вобласці Назначана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 
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Нарадзіўся 1 верасня 1952 года ў вёсцы Ордаць 
Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. Закончыў 
Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, інжынер-
механік; Акадэмію народнай гаспадаркі пры Ура-
дзе Расійскай Федэрацыі, менеджэр вышэйшай 
кваліфікацыі. Кандыдат тэхнічных навук. Заслужаны 
работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь. Аўтар 
13 навуковых прац, 4 вынаходстваў. 

Працаваў электразваршчыкам магілёўскага завода 
«Будмашына» імя 50-годдзя Вялікага Кастрычніка, 
электразваршчыкам Валожынскага міжкалгасбуда. 
Служыў у радах Савецкай Арміі. Быў электразварш-
чыкам, старшым майстрам, інжынерам-тэхнолагам, 
начальнікам аддзела тэхнічнага кантролю, галоўным 
інжынерам, дырэктарам завода сянажных вежаў 
Баранавіцкага камбіната сянажных вежаў Брэсцкай 
вобласці, генеральным дырэктарам Беларускага вы-
творчага аб’яднання гандлёвага машынабудавання 
(г. Баранавічы), старшынёй Баранавіцкага гарадскога 
выканаўчага камітэта.

Старшыня Мінскага гарадскога выканаўчага 
камітэта.

Назначаўся Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 
членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Мае дзве падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Узнагароджаны ордэнам Пашаны, Ганаровай грама-
тай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Га-
наровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бела-
русь, міжнароднай узнагародай «Факел Бірмінгема». 

Нарадзіўся 22 лютага 1949 года ў вёсцы Парэчча Гродзенскага раёна 
Гродзенскай вобласці. Закончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, 
вучоны-заатэхнік; аспірантуру Беларускага навукова-даследчага інстытута 
жывёлагадоўлі, доктар сельскагаспадарчых навук. Прафесар, член-
карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Заслужаны работнік 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. Ганаровы прафесар Міжнароднага Вен-
скага універсітэта. Аўтар больш як 200 навуковых і вучэбна-метадычных 
артыкулаў, 12  вучэбных дапаможнікаў, 7 манаграфій і 25 вынаходстваў, аба-
роненых аўтарскімі пасведчаннямі і патэнтамі.

Працоўную дзейнасць пачаў заатэхнікам-селекцыянерам Гродзенскай 
абласной станцыі па племянной рабоце ў свінагадоўлі. Пасля службы ў радах 
Савецкай Арміі працаваў галоўным заатэхнікам саўгаса «Скідзельскі», кал-
гаса «Сцяг камунізму» Гродзенскага раёна. Закончыўшы аспірантуру Бела-
рускага навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі, быў малодшым наву-
ковым супрацоўнікам аддзела кармлення гэтага інстытута, затым асістэнтам, 
дацэнтам, загадчыкам кафедры кармлення і фізіялогіі сельскагаспадарчай 
жывёлы, прарэктарам па навуковай рабоце, рэктарам Гродзенскага сельска-
гаспадарчага інстытута.

Рэктар установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт».
Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-

ларусь другога склікання.
Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 

Садружнасці Незалежных Дзяржаў па культуры, інфармацыі, турызму і 
спорту, член парламенцкай групы  Міжпарламенцкай Асамблеі СНД дзяр- 
жаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні Адзінай эканамічнай прасторы 
па міжнародна-прававых пытаннях і мытна-тарыфнаму рэгуляванню.

Намеснік старшыні Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Белая 
Русь».

Старшыня Гродзенскага абласнога грамадскага аб’яднання «Белая Русь».
Узнагароджаны чатырма юбілейнымі медалямі, Ганаровай граматай На-

цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Ганаровай 
граматай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, ганаровымі 
граматамі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Бела-
русь.

ПАЎЛАЎ
Міхаіл Якаўлевіч

ПЕСЦІС
Вітольд Казіміравіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па міжнародных справах і нацыянальнай 
бяспецы

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад горада Мінска Выбраны ад Гродзенскай вобласці
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Нарадзіўся 24 кастрычніка 1947 года ў вёсцы Пераруб Іванаўскага 
раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Беларускі дзяржаўны інстытут 
народнай гаспадаркі імя В.У.Куйбышава, эканаміст; Мінскую вы-
шэйшую партыйную школу.

Працаваў аўтаслесарам, вадзіцелем-інструктарам аўтабазы 
№ 13 у г. Іванава, майстрам, старшым інжынерам эксплуатацыйна-
мантажнай канторы па газіфікацыі ў г. Пінску, інструктарам 
арганізацыйнага аддзела Іванаўскага райкама Кампартыі Беларусі, 
інструктарам аддзела аргпартработы Брэсцкага абкама Кампартыі 
Беларусі, другім сакратаром Івацэвіцкага райкама Кампартыі 
Беларусі, старшынёй Івацэвіцкага райвыканкама, першым сакрата-
ром Івацэвіцкага райкама Кампартыі Беларусі, старшынёй Праўлення 
банка «БелБалтыя», саветнікам прэзідэнта, начальнікам сакрата-
рыята прэзідэнта канцэрна «Белнафтахім», першым намеснікам 
Кіраўніка справамі Выканаўчага камітэта Саюза Беларусі і Расіі, 
намеснікам Дзяржаўнага сакратара – членам Пастаяннага Камітэта 
Саюзнай дзяржавы, начальнікам Галоўнага эканамічнага ўпраўлення 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь два-
наццатага склікання – намеснікам старшыні і старшынёй Пастаян-
най планавай і бюджэтна-фінансавай камісіі.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі па бюд-
жэту і фінансах.

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў па 
эканоміцы і фінансах, член парламенцкай групы Міжпарламенцкай 
Асамблеі СНД дзяржаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні 
Адзінай эканамічнай прасторы па пытаннях макраэканамічнай і 
фінансавай палітыкі. 

Узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», «Садружнасць» 
(Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў – удзельніц Садружнасці Не-
залежных Дзяржаў), юбілейным медалём «90 год Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу Са-
юза Беларусі і Расіі, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай 
Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Нарадзілася 27 верасня 1959 года ў горадзе Сас-
нагорску Ухцінскага раёна Комі АССР. Закончыла 
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, урач-
анколаг. 

Працавала ўрачом-інтэрнам бальніцы хуткай ме-
дыцынскай дапамогі, урачом-хірургам паліклінікі 
№ 10 г. Гомеля, урачом-анколагам радыехірургічнага 
аддзялення, намеснікам галоўнага ўрача па лячэбнай 
частцы Гомельскага абласнога анкалагічнага дыспан-
сера.  

Галоўны ўрач установы «Гомельскі абласны 
клінічны анкалагічны дыспансер».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь у Міжпарламенцкай Асамблеі праваслаўя. 

Узнагароджана юбілейнымі медалямі «60 год 
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 гг.», 
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаро-
вай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь, Ганаровай граматай Міністэрства аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам Міністэрства 
аховы здароўя «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Рэспубліканскага 
камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аховы 
здароўя.

ПІСАРЭВІЧ
Сцяпан Канстанцінавіч

ПРЫГОЖАЯ 
Таццяна Іванаўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па дэмаграфічнай бяспецы і сацыяльнаму 

развіццю

Выбраны ад горада Мінска Выбрана ад Гомельскай вобласці
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Нарадзілася 24 чэрвеня 1950 года ў вёсцы Слаба-
да Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. Закончыла 
Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных 
моў, настаўнік англійскай і французскай моў.

Працавала настаўнікам англійскай мовы, 
арганізатарам пазакласнай і пазашкольнай выхаваўчай 
работы, дырэктарам Пухавіцкай сярэдняй школы, ды-
рэктарам сярэдняй школы № 5, дырэктарам школы-
гімназіі №  5 г. Мар’іна Горка Пухавіцкага раёна 
Мінскай вобласці.  

Дырэктар установы адукацыі «Мар’інагорская 
дзяржаўная гімназія» Пухавіцкага раёна Мінскай 
вобласці. 

Выбіралася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання, 
з’яўлялася членам Камісіі Парламенцкага Сходу Са-
юза Беларусі і Расіі па пытаннях знешняй палітыкі.

Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі 
і Расіі па пытаннях знешняй палітыкі, член Мандат-
най камісіі.

Член Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці.
Член праўлення грамадскага аб’яднання «Беларускі 

саюз жанчын».
Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны», Ганаро-

вай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь, Ганаровай граматай Парламенцкага Сходу 
Саюза Беларусі і Расіі, знакам «Выдатнік адукацыі 
БССР».

Нарадзіўся 15 верасня 1952 года ў вёсцы Няцеч 
Лідскага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыў 
Ленінградскі сельскагаспадарчы інстытут, інжынер-
механік; Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, 
эканаміст-менеджэр. Кандыдат эканамічных навук. 
Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі 
Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў падсобным рабо-
чым, размеркавальнікам работ вытворчага аддзела 
Лідскага аўтарамонтнага завода. Пасля службы ў ра-
дах Савецкай Арміі працаваў аўтаслесарам, майстрам 
цэха зборкі аўтамашын Лідскага аўтарамонтнага 
завода, інжынерам па тэхніцы бяспекі, галоўным 
інжынерам саўгаса «Тарнова», дырэктарам саўгаса 
«М.Мажэйкава», генеральным дырэктарам аграфірмы 
«Мажэйкава» Лідскага раёна Гродзенскай вобласці. 

Дырэктар Лідскага раённага сельскагаспадарчага 
унітарнага прадпрыемства «Мажэйкава».

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання, членам Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
другога склікання.

Намеснік дэлегата ад Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленню кантактаў з 
Парламенцкай Асамблеяй Савета Еўропы.

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

Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», 
юбілейным медалём «90  год Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

РАЛЬКЕВІЧ
Ала Васільеўна

РАХАТКА
Казімір Уладзіслававіч

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па дэмаграфічнай бяспецы і сацыяльнаму 
развіццю 

Член Пастаяннай камісіі па эканоміцы, 
бюджэту і фінансах

Выбрана ад Мінскай вобласці Выбраны ад Гродзенскай вобласці
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Нарадзіўся 26 лютага 1952 года ў вёсцы Фралоўка 
Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці. 
Закончыў Беларускую ордэна Працоўнага Чырво-
нага Сцяга сельскагаспадарчую акадэмію, інжынер-
землеўпарадчык.

Працоўную дзейнасць пачаў выкладчыкам 
Брасаўскага сельскагаспадарчага тэхнікума Бранскай 
вобласці. Служыў у радах Савецкай Арміі. Працаваў 
прарабам, начальнікам Круглянскага дарожна-
эксплуатацыйнага ўчастка Магілёўскага абласнога 
вытворчага ўпраўлення будаўніцтва і эксплуатацыі 
аўтамабільных дарог, старшынёй калгаса «Шлях 
камунізму» Круглянскага раёна Магілёўскай 
вобласці, старшынёй Круглянскага райвыканкама, 
намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкама, 
першым намеснікам старшыні Гродзенскага аблвы-
канкама. 

Старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага 
камітэта.

Назначаўся Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 
членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Узнагароджаны ордэнамі Айчыны III ступені, Па-
шаны, медалём «За працоўную адзнаку», трыма 
юбілейнымі медалямі, Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 27 чэрвеня 1946 года ў горадзе Магілёве. 
Закончыў Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, 
інжынер-механік. 

Працаваў вучнем слесара, слесарам па рамонту 
рухомага саставу Магілёўскага паравознага дэпо. 
Пасля службы ў радах Савецкай Арміі працаваў 
слесарам-мантажнікам, слесарам-зборшчыкам, 
майстрам Магілёўскага завода «Строммашына», 
майстрам, старшым майстрам, начальнікам участ-
ка, начальнікам вытворчага дыспетчарскага бюро, 
намеснікам начальніка цэха, начальнікам цэха, 
намеснікам начальніка, начальнікам вытворчасці 
лябёдак Магілёўскага ліфтабудаўнічага завода, 
намеснікам дырэктара Магілёўскага завода сельска-
гаспадарчага машынабудавання «Магілёўсельмаш» 
(Магілёўскага завода транспартнага машынабудаван-
ня «Магілёўтрансмаш»), галоўным інжынерам – пер-
шым намеснікам дырэктара, намеснікам генеральнага 
дырэктара Магілёўскага завода «Магілёўтрансмаш». 

Генеральны дырэктар рэспубліканскага вытвор-
чага унітарнага прадпрыемства «Магілёўскі завод 
«Строммашына».

Удастоены ганаровага звання «Чалавек года»  
(2000 г.).

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейным медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь.

САЎЧАНКА
Уладзімір Ягоравіч

САХАНЬКО 
Уладзімір Якаўлевіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Выбраны ад Гродзенскай вобласці Выбраны ад Магілёўскай вобласці



Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

204

Члены Савета Рэспублікі

205

Нарадзіўся 1 сакавіка 1946 года ў вёсцы Дастое-
ва Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, вучоны-
заатэхнік. Доктар эканамічных навук, член-
карэспандэнт Акадэміі аграрных навук, акадэмік 
Міжнароднай акадэміі арганізацыйных і кіраўніцкіх на-
вук, акадэмік Беларускай і Міжнароднай інжынерных 
акадэмій. Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі 
Рэспублікі Беларусь. Аўтар 6 навуковых прац, 5 кніг.

Працоўную дзейнасць пачаў заатэхнікам калга-
са «Чырвоная Зорка» Іванаўскага раёна Брэсцкай 
вобласці. Пасля службы ў радах Савецкай Арміі 
працаваў галоўным заатэхнікам, намеснікам старшыні 
калгаса «Маладая гвардыя», старшынёй калгаса 
«Дружба» Іванаўскага раёна, намеснікам старшыні 
Іванаўскага райвыканкама – начальнікам упраўлення 
сельскай гаспадаркі і харчавання, старшынёй калгаса-
камбіната «Памяць Ільіча» Брэсцкага раёна. 

Старшыня сельскагаспадарчага вытворчага каапера-
тыва «Астрамечава» Брэсцкага раёна.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР 
адзінаццатага склікання, членам Савета Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Намеснік дэлегата Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь у парламенцкай структуры 
Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы.

Старшыня грамадскіх аб’яднанняў «Беларускі агра-
прамысловы саюз» і «Беларускі сялянскі савет».

Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырво-
нага Сцяга, Кастрычніцкай Рэвалюцыі, медалём 
«За працоўную адзнаку», юбілейным медалём  
«90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», двума 
сярэбранымі медалямі ВДНГ СССР, Ганаровай грама-
тай Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 22 снежня 1957 года ў горадзе Брэсце. 
Закончыў Маскоўскі інстытут інжынераў чыгуначна-
га транспарту, інжынер шляхоў зносін-будаўнік. Уда-
стоены звання «Ганаровы чыгуначнік».

Пасля заканчэння вучобы працаваў дарожным 
майстрам дыстанцыі шляху Яраслаўль-Галоўны, 
намеснікам начальніка дыстанцыі шляху Яраслаўль-
Галоўны па штучных збудаваннях, намеснікам 
начальніка дыстанцыі шляху Яраслаўль-Галоўны, 
дарожным майстрам, начальнікам участка, прарабам, 
галоўным інжынерам Брэсцкай дыстанцыі шляху, 
начальнікам Жабінкаўскай дыстанцыі шляху транс-
партнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыем-
ства «Брэсцкае аддзяленне Беларускай чыгункі». 

Намеснік Начальніка Беларускай чыгункі.
Узнагароджаны юбілейнымі медалямі «60 год 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 –  
1945 гг.», «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бела-
русь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь.

СКАКУН
Аляксей Сцяпанавіч

СТРАМУК
Валерый Уладзіміравіч

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Член Пастаяннай камісіі па заканадаўству і 
дзяржаўнаму будаўніцтву

Выбраны ад Брэсцкай вобласці Выбраны ад Брэсцкай вобласці
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Нарадзіўся 15 студзеня 1949 года ў вёсцы Вічын 
Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў 
Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, вучоны-
аграном; Мінскую вышэйшую партыйную школу.

Працаваў загадчыкам Дварэцкага сельскага клуба, 
інжынерам-гідрамеліяратарам, галоўным аграно-
мам, намеснікам старшыні калгаса «Шлях Леніна», 
старшынёй калгаса «Рассвет», першым намеснікам 
старшыні выканаўчага камітэта Лунінецкага раённага 
Савета народных дэпутатаў, начальнікам упраўлення 
сельскай гаспадаркі. Пасля вучобы ў партыйнай шко-
ле быў выбраны другім, першым сакратаром Брэсц-
кага раённага камітэта Кампартыі Беларусі, старшы-
нёй Брэсцкага раённага Савета народных дэпутатаў, 
старшынёй Брэсцкага райвыканкама, старшынёй 
Брэсцкага раённага Савета дэпутатаў. Затым працаваў 
намеснікам Начальніка Службы кантролю Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, намеснікам Старшыні Камітэта 
дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, пер-
шым намеснікам старшыні Мінскага абласнога 
выканаўчага камітэта, Старшынёй Дзяржаўнага па-
датковага камітэта Рэспублікі Беларусь, Міністрам 
па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Старшыня Брэсцкага абласнога выканаўчага 
камітэта.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага склікання.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, медалём «За 
працоўную доблесць», юбілейным медалём «90 год 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай гра-
матай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Га-
наровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Бела-
русь.

Нарадзілася 30 лістапада 1956 года ў горадзе Грод-
на. Закончыла Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя 
Я.Купалы, настаўнік пачатковых класаў; Беларускі 
дзяржаўны універсітэт, выкладчык англійскай мовы.

Працавала фактурыстам склада на базе «Аблка-
апгасгандлю», камплектоўшчыцай інструменту 
рамонтна-механічнага цэха Гродзенскага хімічнага 
камбіната, кладаўшчыцай вяслярнай базы, зброе-
вым майстрам Гродзенскага абласнога савета «Ды-
нама». Пасля заканчэння вучобы была трэнерам-
выкладчыкам па кулявой стральбе Гродзенскага 
абласнога савета «Дынама», трэнерам-выкладчыкам 
па кулявой стральбе дзіцячай юнацкай спартыўнай 
школы № 1 Ленінскага раённага аддзела народнай 
адукацыі г. Гродна, настаўнікам пачатковых класаў 
сярэдняй школы № 26 Кастрычніцкага раённага ад-
дзела адукацыі г. Гродна, намеснікам старшыні Гро-
дзенскай гарадской арганізацыі Беларускага прафса-
юза работнікаў адукацыі і навукі. 

Старшыня Гродзенскай гарадской арганізацыі Бе-
ларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі.

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва па 
сацыяльнай палітыцы.

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва.

СУМАР
Канстанцін Андрэевіч

СЯЎКО 
Людміла Раманаўна

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і гуманітарных пытаннях

Выбраны ад Брэсцкай вобласці Выбрана ад Гродзенскай вобласці
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Нарадзіўся 19 снежня 1952 года ў горадзе Гродна. 
Закончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгуначна-
га транспарту, інжынер-механік шляхоў зносін. За-
служаны работнік транспарту Рэспублікі Беларусь.

Працаваў брыгадзірам комплекснай брыгады 
лакаматыўнага дэпо «Жлобін» Беларускай чыгункі, 
канструктарам філіяла Растоўскага навукова-
даследчага інстытута цяжкага машынабудаван-
ня, тэхнолагам па рамонту цеплавозаў, майстрам, 
старшым майстрам, намеснікам начальніка па ра-
монту лакаматыўнага дэпо «Гомель», начальнікам 
лакаматыўнага дэпо «Калінкавічы», намеснікам 
начальніка, начальнікам службы лакаматыўнай 
гаспадаркі Беларускай чыгункі.

Начальнік транспартнага рэспубліканскага 
унітарнага прадпрыемства «Гомельскае аддзяленне 
Беларускай чыгункі».

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

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 23 ліпеня 1945 года ў сяле Васількі 
Палтаўскай вобласці Украінскай ССР. Закончыла 
Маскоўскі тэхналагічны інстытут мясной і малоч-
най прамысловасці, інжынер-тэхнолаг; Усесаюз-
ны інстытут стандартызацыі, якасці і метралогіі па 
спецыяльнасці «стандарт і якасць»; Беларускі інстытут 
механізацыі сельскай гаспадаркі, арганізатар-
эканаміст сельскагаспадарчай вытворчасці. 

Пасля заканчэння вучобы ў Палтаўскім тэхнікуме 
мясной прамысловасці працавала майстрам 
каўбаснага цэха Ашмянскага птушкакамбіната, 
галоўным інжынерам, дырэктарам Ашмянскага 
філіяла Лідскага мясакамбіната, дырэктарам Ашмян-
скага мясакамбіната. 

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства 
«Ашмянскі мясакамбінат» Гродзенскай вобласці.

Выбіралася членам Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання.

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай 
Асамблеі Еўразійскага эканамічнага супольніцтва па 
эканамічнай палітыцы.

Занесена ў Кнігу славы Гродзенскай вобласці. Уда-
стоена звання «Ганаровы грамадзянін горада Ашмя-
ны».

Узнагароджана юбілейным медалём «За доблес-
ную працу. У азнаменаванне 100-годдзя з дня на-
раджэння Уладзіміра Ільіча Леніна», медалём «Ве-
тэран працы», Ганаровай граматай Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва.

УДОДАЎ
Аляксандр Пятровіч

ФІЛІПОВІЧ
Тамара Уладзіміраўна

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
эканоміцы, бюджэту і фінансах

Выбраны ад Гомельскай вобласці Выбрана ад Гродзенскай вобласці
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Нарадзіўся 21 лютага 1947 года ў горадзе Мазыры Гомель-
скай вобласці. Закончыў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю 
імя А.В.Луначарскага, саліст аркестра, выкладчык; асістэнтуру- 
стажыроўку пры Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя  
А.В.Луначарскага, дырыжор. Прафесар Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі. Народны артыст Беларусі. Заслужаны дзеяч мастацтваў 
БССР. Лаўрэат прэміі ЛКСМБ 1990 года. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь 1996 года.

Быў выхаванцам ваеннага аркестра воінскай часці ў г. Курску, потым 
выхаванцам аркестра штаба Чырванасцяжнай Беларускай ваеннай 
акругі. Працаваў артыстам аркестра Дзяржтэлерадыё БССР, дырыжо-
рам, галоўным дырыжорам Мінскага дзяржаўнага цырка, галоўным 
дырыжорам Дзяржаўнага аркестра сімфанічнай і эстраднай музыкі 
БССР.  

Дырэктар – мастацкі кіраўнік дзяржаўнай установы «Заслужаны 
калектыў Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны аркестр сімфанічнай і 
эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь».

Назначаўся Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь членам Саве-
та Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання.

Член падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у 
галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры.

Член праўлення Беларускага саюза музычных дзеячаў. 
Уладальнік «Зоркі Міхаіла Фінберга» на Плошчы зорак у Маскве 

(2004). 
Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін горада Мазыра», «Ганаро-

вы грамадзянін горада Нясвіжа».
Лаўрэат прэміі Саюзнай дзяржавы у галіне літаратуры і мастацтва 

(2007).
Прысуджана прэмія Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (2007). 
Аўтар ідэй і мастацкі кіраўнік дзесяці фестываляў у малых гарадах – 

Нясвіжы, Заслаўі, Тураве, Чачэрску, Маладзечне, Мсціслаўлі, Іванаве, 
Міры і інш.  

Мае дзве падзякі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнагароджаны 
ордэнам Францыска Скарыны, юбілейным медалём «90 год Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 21 ліпеня 1947 года ў горадзе Гомелі. Закончыў Беларускі ордэна Працоўнага 
Чырвонага Сцяга політэхнічны інстытут, інжынер-будаўнік. Член-карэспандэнт Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі, доктар тэхнічных навук, прафесар. Заслужаны работнік 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. Аўтар каля 200 навуковых і вучэбна-метадычных артыкулаў, 
10 вынаходстваў, абароненых аўтарскімі пасведчаннямі і патэнтамі. 

Працаваў інжынерам-наладчыкам Мінскага спецыяльнага ўпраўлення «Цеплаэнергана-
ладка» спецыяльнага трэста «Белпрамналадка», сакратаром камітэта камсамола. Аспірант, 
асістэнт, дацэнт кафедры цеплагазазабеспячэння і вентыляцыі, дацэнт, выконваючы 
абавязкі загадчыка кафедры ацяплення і вентыляцыі, прарэктар, першы прарэктар Бела-
рускай дзяржаўнай політэхнічнай акадэміі, першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. 

Рэктар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, які мае статус базавай 
арганізацыі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў па вышэйшай 
тэхнічнай адукацыі. Намеснік старшыні Савета рэктараў вышэйшых навучальных устаноў 
Рэспублікі Беларусь, галоўны рэдактар міжнароднага часопіса «Энергетика – Известия 
высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ».

Стваральнік навукова-педагагічнай школы па падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне 
экалагічна чыстых і малаадыходных тэхналогій вытворчасці, кіраўнік навукова-даследчай 
лабараторыі будаўнічай цеплафізікі. Навуковы каардынатар Дзяржаўнай праграмы фун-
даментальных выпрабаванняў Рэспублікі Беларусь «Будаўніцтва і архітэктура». Адзін з 
ініцыятараў стварэння Расійска-беларускай саюзнай праграмы «Стварэнне Саюзнага 
навукова-адукацыйнага цэнтра – Універсітэта інтэграцыі».

Член Прэзідыума Асацыяцыі будаўнічых вышэйшых навучальных устаноў СНД і Балтыі, 
член Камісіі па навукова-тэхнічнай палітыцы пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Член Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
таленавітых навучэнцаў і студэнтаў, член выканкама Нацыянальнага алімпійскага камітэта 
Рэспублікі Беларусь. 

Член падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі.
Член Камісіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі па сацыяльнай палітыцы, на-

вуцы, культуры і гуманітарных пытаннях.
Член дэлегацыі ад Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленню 

кантактаў з Парламенцкай Асамблеяй Савета Еўропы, член дэлегацыі Нацыянальнага схо-
ду Рэспублікі Беларусь у парламенцкай структуры Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы.

Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны, юбілейным медалём «90 год Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

ФІНБЕРГ
Міхаіл Якаўлевіч

ХРУСТАЛЁЎ
Барыс Міхайлавіч

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і гуманітарных пытаннях

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, навуцы, культуры і гуманітарных 

пытаннях

Выбраны ад горада Мінска Выбраны ад Мінскай вобласці
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Нарадзіўся 17 кастрычніка 1937 года ў горадзе Мінску. Закончыў Беларускі дзяржаўны 
універсітэт, юрыст, кандыдат юрыдычных навук. Генерал-лейтэнант у адстаўцы. Акадэмік, віцэ-
прэзідэнт Міжнароднай Акадэміі народаў свету, Акадэміі праблем бяспекі, абароны і правапа-
радку Расійскай Федэрацыі і Сусветнага размеркаванага універсітэта Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый. Лаўрэат міжнародных прэмій імя А.Фадзеева і В.Пікуля. Аўтар больш як 50 навуко-
вых прац, звыш 40 кніг і некалькіх сцэнарыяў да мастацкіх фільмаў. Член Прэзідыума, член 
Бюро,  сустаршыня Міжнароднага літаратурнага фонду. Старшыня грамадскага аб’яднання 
«Саюз пісьменнікаў Беларусі». Сакратар Выканкама міжнароднага супольніцтва пісьменніцкіх 
саюзаў, член рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз кінематаграфістаў», 
грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз журналістаў». 

Працоўную дзейнасць пачаў іграком футбольных каманд майстроў. Працаваў рабочым 
Мінскага прыборабудаўнічага завода імя У.І.Леніна. Служыў у органах унутраных спраў: ад 
оперупаўнаважанага да начальніка ўпраўлення крымінальнага вышуку МУС БССР, Беларуска-
га ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце. Быў саветнікам у Рэспубліцы Афганістан. 

Выбіраўся і назначаўся Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь членам Савета Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь першага і другога скліканняў – старшынёй Пастаяннай 
камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы. 

Член падкамітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацт-
ва і архітэктуры.

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

Член расійска-беларускай камісіі па падрыхтоўцы праекта Канстытуцыйнага Акта Саюзнай 
дзяржавы.

Член Пастаяннай камісіі Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Не-
залежных Дзяржаў па палітычных пытаннях і міжнароднаму супрацоўніцтву. 

Член Пастаяннай камісіі Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяс-
пецы па палітычных пытаннях і міжнароднаму супрацоўніцтву. 

Кіраўнік дэлегацый Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленню кантактаў 
з Парламенцкай асамблеяй Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва, Асамблеяй 
Заходнееўрапейскага Саюза – Міжпарламенцкай Асамблеяй па еўрапейскай бяспецы і абароне, 
Парламенцкай Асамблеяй НАТО. 

Узнагароджаны адзінаццаццю ордэнамі Рэспублікі Беларусь, СССР, Расійскай Федэрацыі, 
Дэмакратычнай Рэспублікі Афганістан, Сацыялістычнай Федэратыўнай Рэспублікі Югаславія, 
СНД, больш як трыццаццю медалямі, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, дзвюма 
ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета 
Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў. За раз-
напланавыя дасягненні ўнесены ў Кнігу рэкордаў Гінеса. Міжнародным біяграфічным цэн-
трам г. Кембрыджа (Англія) удастоены звання «Міжнародны прафесіянал 2005 года».

Нарадзілася 27 снежня 1955 года ў вёсцы Ельня 
Краснапольскага  раёна Магілёўскай вобласці. Закон-
чыла 2-і Маскоўскі дзяржаўны медыцынскі інстытут 
імя М.І.Пірагова, урач-лячэбнік.

Пасля заканчэння інстытута працавала ўрачом-
інтэрнам па тэрапіі, урачом-тэрапеўтам гарадской 
бальніцы № 17 г. Уфы Башкірскай АССР, урачом-
тэрапеўтам, намеснікам галоўнага ўрача па меды-
цынскаму абслугоўванню сельскага насельніцтва 
Краснапольскай цэнтральнай раённай бальніцы 
Магілёўскай вобласці, загадчыкам тэрапеўтычнага 
аддзялення, намеснікам галоўнага ўрача па лячэб-
ных пытаннях Чэрыкаўскай цэнтральнай раённай 
бальніцы Магілёўскай вобласці.

Галоўны ўрач установы аховы здароўя «Чэры-
каўская цэнтральная раённая бальніца».

Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны», юбілей-
ным медалём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Бе-
ларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

ЧАРГІНЕЦ
Мікалай Іванавіч

ЧАРТКОВА 
Аляксандра Леанідаўна

Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Член Пастаяннай камісіі па дэмаграфічнай 
бяспецы і сацыяльнаму развіццю

Назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Выбрана ад Магілёўскай вобласці
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Нарадзіўся 26 верасня 1959 года ў вёсцы Івашня 
Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. Закончыў Бе-
ларускую ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі і ордэна 
Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчую 
акадэмію, вучоны-аграном.

Пасля заканчэння вучобы працаваў брыгадзірам 
комплекснай брыгады калгаса «Камінтэрн», 
старшынёй праўлення калгаса імя У.І.Леніна 
Магілёўскага раёна. Затым быў старшым дыспетча-
рам – намеснікам дырэктара па аператыўнай рабоце 
саўгаса «Ждановіцкі цяплічны камбінат», намеснікам 
дырэктара па аператыўнаму кіраванню – старшым 
дыспетчарам, намеснікам генеральнага дырэктара па 
вытворчасці, генеральным дырэктарам аграгандлё-
вай фірмы «Ждановічы» Мінскага раёна. 

Генеральны дырэктар Мінскага раённага унітарнага 
прадпрыемства «Агракамбінат «Ждановічы».

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

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным ме-
далём «90 год Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», 
Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровай граматай Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Нарадзілася 11 верасня 1955 года ў горадзе 
Баранавічы Брэсцкай вобласці. Закончыла Калінінскі 
дзяржаўны універсітэт, біёлаг, выкладчык біялогіі і 
хіміі.

Працоўную дзейнасць пачала швачкай Баранавіцкай 
швейнай фабрыкі, займалася на падрыхтоўчым 
аддзяленні Калінінскага дзяржаўнага універсітэта. 
Пасля заканчэння вучобы працавала выхавацелем 
групы падоўжанага дня ў сярэдняй школе № 10  
г. Баранавічы. Выбіралася сакратаром камітэта кам-
самола Баранавіцкага гархарчгандлю, затым пра-
цавала настаўнікам біялогіі і хіміі сярэдняй школы  
№ 117 гарнізона Фінстэрвальдэ Групы савецкіх  
войскаў у Германіі, метадыстам Дома піянераў і 
школьнікаў г. Баранавічы, намеснікам дырэктара па 
выхаваўчай рабоце сярэдняй школы № 20 г. Бара-
навічы, намеснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце сярэдняй школы № 24 г. Баранавічы.

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія 
№ 5 г. Баранавічы».

Баранавіцкім гарвыканкамам прысуджана званне 
«Чалавек года» ў галіне адукацыі (2003 г.).

Узнагароджана Ганаровай граматай Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам 
Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі».

ЧУЙКО
Рыгор Пятровіч

ШУКАЛА 
Тамара Васільеўна

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму 
самакіраванню

Член Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, 
культуры і гуманітарных пытаннях

Выбраны ад Мінскай вобласці Выбрана ад Брэсцкай вобласці
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Члены Савета Рэспублікі
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Нарадзіўся 9 чэрвеня 1949 года ў горадзе Пружа-
ны Брэсцкай вобласці. Закончыў Беларускі ордэна 
Працоўнага Чырвонага Сцяга політэхнічны інстытут, 
інжынер-электрык.

Пасля заканчэння Пружанскага саўгаса-тэхнікума 
працаваў слесарам-электрыкам Пружанскага маслаза-
вода. Служыў у радах Савецкай Арміі. Быў электры-
кам перасоўнай механізаванай калоны № 45 г. Пру-
жаны, затым вучыўся на падрыхтоўчым аддзяленні 
Беларускага політэхнічнага інстытута. Пасля вучобы 
працаваў інжынерам, начальнікам аддзела кадраў 
прадпрыемства «Белэнергарэмналадка», старшым 
інжынерам цэнтральнай службы электраабсталяван-
ня, ізаляцыі і аховы ад перанапружанняў, старшым 
інжынерам цэнтральнай службы электрычных сетак 
РЭУ «Брэстэнерга», начальнікам электрацэха Брэсц-
кай ТЭЦ прадпрыемства цеплавых сетак, намеснікам 
галоўнага інжынера, намеснікам кіраўніка РЭУ 
«Брэстэнерга», намеснікам генеральнага дырэкта-
ра, галоўным інжынерам вытворчага аб’яднання  
«Брэстэнерга».

Генеральны дырэктар Брэсцкага рэспубліканскага 
унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі  
«Брэстэнерга».

Член дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па ажыццяўленню кантактаў з Парла-
менцкай асамблеяй Чарнаморскага эканамічнага 
супрацоўніцтва. Намеснік дэлегата Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь у парламенцкай структуры 
Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаро-
вай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся 15 ліпеня 1949 года ў вёсцы Навасады 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыў 
Беларускую ордэна Працоўнага Чырвонага Сця-
га сельскагаспадарчую акадэмію, вучоны-аграном; 
Мінскую вышэйшую партыйную школу, палітолаг. 

Працоўную дзейнасць пачаў слесарам Жалудоцка-
га завода «Сельгастэхніка». Пасля заканчэння вучо-
бы працаваў галоўным аграномам калгаса «Салют», 
старшынёй калгаса «Пражэктар» Лепельскага раёна 
Віцебскай вобласці. Служыў у радах Савецкай Арміі. 
Быў старшынёй калгаса «Пражэктар», начальнікам 
упраўлення сельскай гаспадаркі, намеснікам 
старшыні Лепельскага раённага выканаўчага 
камітэта. Пасля вучобы ў партыйнай школе працаваў 
старшынёй Гарадоцкага раённага выканаўчага 
камітэта, першым сакратаром Браслаўскага раённа-
га камітэта Кампартыі Беларусі, загадчыкам аддзе-
ла паліва, начальнікам вытворчага ўпраўлення па 
паліве Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, 
генеральным дырэктарам Віцебскага абласнога прад-
прыемства па паліве «Віцебскпаліва», генеральным 
дырэктарам Віцебскага абласнога прадпрыемства га-
завай гаспадаркі «Віцебскаблгаз».

Генеральны дырэктар вытворчага рэспубліканскага 
унітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз».

Намеснік дэлегата ад Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай Асамблеі 
Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе.

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», 
юбілейным медалём «90 год Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай гра-
матай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь.

ШЫШКО
Уладзімір Міхайлавіч

ШЭРШАНЬ
Пётр Пятровіч

Член Пастаяннай камісіі па дэмаграфічнай 
бяспецы і сацыяльнаму развіццю

Член Пастаяннай камісіі па міжнародных 
справах і нацыянальнай бяспецы

Выбраны ад Брэсцкай вобласці Выбраны ад Віцебскай вобласці



Нарадзіўся 18 красавіка 1951 года ў горадзе Гомелі. 
Закончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгуначнага 
транспарту, інжынер-будаўнік; Інстытут паліталогіі і 
сацыяльнага кіравання КПБ, палітолаг.

Працоўную дзейнасць пачаў будаўнічым майстрам 
трэста «Кандалакштрансбуд» у горадзе Кандалак-
ша Мурманскай вобласці. Служыў у радах Савецкай 
Арміі. Працаваў будаўнічым майстрам трэста № 10 
Мінпрамбуда Беларускай ССР, прарабам, старшым 
прарабам, галоўным інжынерам спецыялізаванага 
будаўнічага ўпраўлення № 214 аб’яднання «Гомель-
прамбуд», інструктарам аддзела будаўніцтва Гомельска-
га абкама Кампартыі Беларусі, старшынёй выканаўчага 
камітэта Светлагорскага гарадскога Савета дэпутатаў, 
старшынёй Светлагорскага гарадскога выканаўчага 
камітэта, першым намеснікам старшыні Гомельскага 
абласнога выканаўчага камітэта, старшынёй Гомель-
скага гарадскога выканаўчага камітэта.  

Старшыня Гомельскага абласнога выканаўчага 
камітэта.

Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь дванаццатага і трынаццатага скліканняў. Быў 
дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь першага склікання і членам Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
другога склікання. 

Удастоены звання «Ганаровы грамадзянін горада 
Светлагорска».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узна-
гароджаны ордэнамі Айчыны III ступені, Пашаны, 
васьмю юбілейнымі медалямі, Ганаровай граматай 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, дзвюма 
ганаровымі граматамі Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь, ордэнам Беларускай Праваслаўнай Царквы 
Свяціцеля Кірылы Тураўскага I ступені, ордэнамі Ру-
скай Праваслаўнай царквы Святога роўнаапостальнага 
Вялікага князя Уладзіміра III ступені, прападобнага 
Сергія Раданежскага III ступені. 

ЯКАБСОН
Аляксандр Серафімавіч

Член Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай 
палітыцы і мясцоваму самакіраванню

Выбраны ад Гомельскай вобласці КІРУЮЧЫЯ
ОРГАНЫ

палат  
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь
трэцяга склікання
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Кіруючыя органы

АНІКЕЕВА Людміла Аляксандраўна
старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 

самакіраванню і рэгламенту (2008)

АРХІПАЎ Аляксандр Міхайлавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўству і судова-прававых 

пытаннях 

БЕЛАШЭЎСКІ Анатоль Аляксеевіч
старшыня Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы

ВЯЛІЧКА Алег Іванавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, 

справах сям’і і моладзі

ГОЛУБЕВА Таццяна Генадзьеўна
намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы, 

будаўніцтву, гандлю і прыватызацыі

ЖДАНЮК Ніна Уладзіміраўна
член Пастаяннай камісіі па працы, сацыяльнай абароне, справах 

ветэранаў і інвалідаў

ЗДАНОВІЧ Уладзімір Мацвеевіч
старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-

тэхнічнаму прагрэсу

 КАМЯНЕЦКІ Сяргей Уладзіміравіч
старшыня Пастаяннай камісіі па працы, сацыяльнай абароне, справах 

ветэранаў і інвалідаў

КІСЯЛЁЎ Сяргей Антонавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па бюджэту, фінансах і падатковай 

палітыцы

КУЛАКОЎСКІ Юрый Аляксандравіч
старшыня Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных 

адносінах і сродках масавай інфармацыі

КУЛІК Віталь Васільевіч
старшыня Пастаяннай камісіі па праблемах чарнобыльскай катастрофы, 

экалогіі і прыродакарыстанню

МАЗУРКЕВІЧ Галіна Аляксееўна
намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, 

мясцоваму самакіраванню і рэгламенту

СКЛАД САВЕТА ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
КАНАПЛЁЎ Уладзімір Мікалаевіч

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь – Старшыня Савета Палаты прадстаўнікоў (2004 – 2007)

ПАПОЎ Вадзім Аляксандравіч
Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь – Старшыня Савета Палаты прадстаўнікоў (2007 – 2008) 
старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД 

(2004 – 2007)

ЗАБАЛОЦЕЦ Сяргей Макаравіч
Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь

Пасяджэнне Савета Палаты прадстаўнікоў вядзе Старшыня Палаты 
прадстаўнікоў У.М.Канаплёў. 2006 г.
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ПАЎЛОВІЧ Анатоль Уладзіміравіч
старшыня Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычнаму 

комплексу, транспарту, сувязі і прадпрымальніцтву

РУГАЛЬ Ніна Фёдараўна
член Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычнаму 

комплексу, транспарту, сувязі і прадпрымальніцтву

РУСЫ Міхаіл Іванавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па аграрных пытаннях

САСОНКА Міхаіл Паўлавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 

самакіраванню і рэгламенту (2004 – 2008)

СІМІРСКІ Валянцін Раманавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД 

(2007 – 2008)

Кіруючыя органы

УНУЧКА Раман Іосіфавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па грашова-крэдытнай палітыцы і 

банкаўскай дзейнасці

ЦІХАНСКАЯ Раіса Аляксандраўна
член Пастаяннай камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму 

самакіраванню і рэгламенту

ЧУРСІН Мікалай Усцімавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, 

гандлю і прыватызацыі

ЯНУКОВІЧ Ванда Фердзінантаўна
намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па грашова-крэдытнай палітыцы і 

банкаўскай дзейнасці

Пасяджэнне Савета Палаты прадстаўнікоў вядзе Старшыня Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Папоў. 2008 г.
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ПАСТАЯННЫЯ 
КАМІСІІ

палат  
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь
трэцяга склікання

СКЛАД ПРЭЗІДЫУМА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ

НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч
Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь – 

Старшыня Прэзідыума Савета Рэспублікі

АБРАМОВІЧ Аляксандр Міхайлавіч
Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь

АНДРЭЙЧЫК Наталля Іосіфаўна
старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўству і дзяржаўнаму 

будаўніцтву

МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч
старшыня Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму 

самакіраванню

НОВІКАЎ Анатолій Мікалаевіч
старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і 

гуманітарных пытаннях

ПІСАРЭВІЧ Сцяпан Канстанцінавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэту і фінансах

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч
старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай 

бяспецы

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

Пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі вядзе Старшыня Савета Рэспублікі 
Г.В.Навіцкі. 2008 г.
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Пастаянныя камісі і

Старшыня
АРХІПАЎ Аляксандр Міхайлавіч

Намеснікі старшыні 
ІСАЧКІН Віктар Панцялеевіч 

ЛІС Анатоль Васільевіч 
САЛАЎЁЎ Анатоль Міхайлавіч

Член камісіі
ГЛУХОЎСКІ Леанід Віктаравіч

Старшыня
БЕЛАШЭЎСКІ Анатоль Аляксеевіч

Намеснікі старшыні 
АНДРЭЕЎ Юрый Іванавіч

ВАНЬКОВІЧ Анатоль Сцяпанавіч
ГУМІНСКІ Віктар Аляксандравіч 

Член камісіі
БАРШЧОЎ Уладзімір Мікалаевіч

СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ 
 ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ  

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ЗАКАНАДАўСТВУ 
 І СУДОВА-ПРАВАВыХ ПыТАННЯХ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА НАЦыЯНАЛьНАй БЯСПЕЦы
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Старшыні
САСОНКА Міхаіл Паўлавіч (2004 – 2008)

АНІКЕЕВА Людміла Аляксандраўна (2008)

Намеснікі старшыні 
МАЗУРКЕВІЧ Галіна Аляксееўна 

ОРДА Міхаіл Сяргеевіч
СЕМЯНЕНЯ Іван Георгіевіч 

Члены камісіі
АБРАМАВА Вольга Міхайлаўна

ДЗЯЛЕНДЗІК Уладзімір Віктаравіч
ЖВІКАЎ Уладзімір Уладзіміравіч

КАЗЯК Вінцэнты Іванавіч
КАНАПЛЁЎ Уладзімір Мікалаевіч

КУЧЫНСКІ Віктар Францавіч
ЦІХАНСКАЯ Раіса Аляксандраўна

Старшыня
РУСЫ Міхаіл Іванавіч

Намеснікі старшыні 
АНІКЕЕНКА Віктар Пятровіч 

ЗІНЧАНКА Аляксандр Мікалаевіч 
КУЦКО Мікалай Васільевіч

Члены камісіі
ДВАРАНІНОВІЧ Васіль Васільевіч

ДЗЯМКО Рыгор Аляксеевіч
ШМІГІРА Часлаў Фаміч

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ДЗЯРЖАўНАМУ БУДАўНІЦТВУ, 
МЯСЦОВАМУ САМАКІРАВАННЮ І РЭГЛАМЕНТУ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА АГРАРНыХ ПыТАННЯХ

Пастаянныя камісі і
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Старшыня
ЗДАНОВІЧ Уладзімір Мацвеевіч

Намеснікі старшыні 
АЎДЗЕЕВА Наталля Пятроўна 

КАТЛЯРОЎ Ігар Васільевіч
КУЗНЯЦОВА Ларыса Фёдараўна
ЮРГЕЛЕВІЧ Галіна Мікалаеўна 

Члены камісіі
ДАВЫДЗЬКА Генадзь Браніслававіч

КАШАНКОВА Лілія Васільеўна
ЛЯШЧАНКА Людміла Максімаўна

НАВАСАД Тамара Іванаўна
ШАЦЬКО Аляксандр Віктаравіч

Старшыня
КУЛАКОЎСКІ Юрый Аляксандравіч

Намеснікі старшыні 
АДАШКЕВІЧ Уладзімір Сцяпанавіч

АСМАЛОЎСКАЯ Таццяна Сяргееўна 
БАРЫЕВА Іна Іванаўна

Члены камісіі
АРЦЁМЕНКА Людміла Аляксандраўна

ШЛОПАК Сяргей Юльянавіч
ЮШКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА АДУКАЦыІ, КУЛьТУРы,
НАВУЦы І НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАМУ ПРАГРЭСУ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА, 
НАЦыЯНАЛьНыХ АДНОСІНАХ 

 І СРОДКАХ МАСАВАй ІНФАРМАЦыІ 

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Пастаянныя камісі і
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Старшыні
ПАПОЎ Вадзім Аляксандравіч (2004 – 2007)
СІМІРСКІ Валянцін Раманавіч (2007 – 2008)

Намеснікі старшыні 
АСТАПЧАНКА Юрый Леанідавіч

КАБЕРНІК Ніна Аўгустаўна
КАСЦЯН Сяргей Іванавіч

КРАСУЦКІ Анатоль Віктаравіч 

Члены камісіі
ГАЙДУКЕВІЧ Сяргей Васільевіч
ГУДКОЎ Аляксандр Барысавіч

КАЛУГІН Пётр Аляксеевіч
КАЧАН Валянціна Іванаўна

КРУК Уладзімір Уладзіміравіч
СВІРЫД  Аляксандр Уладзіміравіч

Старшыня
КУЛІК Віталь Васільевіч

Намеснікі старшыні 
СЕРГІЕНКА Мікалай Васільевіч 

СКРЫПКО Алена Віктараўна
ХУДАЯ Марыя Мікалаеўна 

Члены камісіі
ВЕРШАЛОВІЧ Ларыса Георгіеўна

КУЖАНАЎ Уладзімір Іванавіч
ПАПЛАЎСКІ Міхаіл Іванавіч 

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА МІЖНАРОДНыХ СПРАВАХ 
І СУВЯЗЯХ З СНД

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ПРАБЛЕМАХ ЧАРНОБыЛьСКАй 
КАТАСТРОФы, ЭКАЛОГІІ І ПРыРОДАКАРыСТАННЮ

Пастаянныя камісі і
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Старшыня
КІСЯЛЁЎ Сяргей Антонавіч

Намеснікі старшыні 
ГІЛЬ Святлана Вікенцьеўна 
МАРАХІН Віктар Іванавіч

ХРОЛ Васіль Пятровіч

Члены камісіі
КОЗІК Леанід Пятровіч

МАСКЕВІЧ Сяргей Аляксандравіч
САЙКО Аляксандр Аляксеевіч

СТРЫКАЎ Фёдар Уладзіміравіч

Старшыня
УНУЧКА Раман Іосіфавіч

Намеснікі старшыні 
ІВАНОЎ Глеб Анатольевіч 
МЫЧКО Іван Мікалаевіч

ЯНУКОВІЧ Ванда Фердзінантаўна 

Члены камісіі
САЛАМУХА Пётр Іванавіч

СКАВАРОДКА Уладзімір Юр’евіч

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА БЮДЖЭТУ, ФІНАНСАХ 
 І ПАДАТКОВАй ПАЛІТыЦы 

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ГРАШОВА-КРЭДыТНАй 
ПАЛІТыЦы І БАНКАўСКАй ДЗЕйНАСЦІ 

Пастаянныя камісі і
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Старшыня
КАМЯНЕЦКІ Сяргей Уладзіміравіч

Намеснікі старшыні 
АЛЯКСАНАВА Ірына Аляксандраўна 

КРОТ Зоя Карпаўна
ЛЕКТАРАЎ Валерый Мікалаевіч 

Члены камісіі
АРЦЮШЫНА Таццяна Анатольеўна

ЖДАНЮК Ніна Уладзіміраўна
ТАЛКАЧОЎ Іван Іванавіч
ШОКАЎ Уладзімір Ільіч

Старшыня
ВЯЛІЧКА Алег Іванавіч

Намеснікі старшыні 
ДУБОВІК Мікалай Мікалаевіч 
ІСАЕЎ Уладзімір Міхайлавіч
ФЕДАРУК Ніна Фёдараўна

Члены камісіі
КАВАЛЁВА Валянціна Іванаўна 

КАРПЕНКА Ігар Васільевіч
КОРАП Раман Леанідавіч

САКАДЫНЕЦ Алег Сцяпанавіч

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ПРАЦы, САЦыЯЛьНАй АБАРОНЕ, 
СПРАВАХ ВЕТЭРАНАў І ІНВАЛІДАў 

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА АХОВЕ ЗДАРОўЯ, ФІЗІЧНАй 
КУЛьТУРы, СПРАВАХ СЯМ’І І МОЛАДЗІ 

Пастаянныя камісі і
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Старшыня
ЧУРСІН Мікалай Усцімавіч

Намеснікі старшыні 
БУРАВА Ганна Мікалаеўна 

ГОЛУБЕВА Таццяна Генадзьеўна
ПАЛЯНСКАЯ Галіна Уладзіміраўна 

Член камісіі
МАЛЕЦ Уладзімір Міхайлавіч

Старшыня
ПАЎЛОВІЧ Анатоль Уладзіміравіч

Намеснікі старшыні 
ГЕРАСІМАЎ Віктар Васільевіч 

МАЙСЮК Уладзімір Уладзіміравіч
САФРОНЕНКА Таццяна Мікалаеўна 
ШАЎКО Аляксандр Аляксандравіч 

Члены камісіі
ЖУКОЎСКАЯ Людміла Лявонаўна

КАЗІМІРЧЫК Яўгеній Аляксандравіч
РУГАЛЬ Ніна Фёдараўна

СЯМАШКА Сяргей Аляксандравіч

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ЖыЛЛёВАй ПАЛІТыЦы, 
БУДАўНІЦТВУ, ГАНДЛЮ І ПРыВАТыЗАЦыІ 

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ПРАМыСЛОВАСЦІ, ПАЛІўНА-
ЭНЕРГЕТыЧНАМУ КОМПЛЕКСУ, ТРАНСПАРТУ,  

СУВЯЗІ І ПРАДПРыМАЛьНІЦТВУ 

Пастаянныя камісі і
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Пастаянныя камісі і

Пасяджэнні пастаянных камісій
Палаты прадстаўнікоў

Пасяджэнне 
Пастаяннай 

камісіі па 
аграрных 
пытаннях

Пасяджэнне Пастаяннай 
камісіі па працы, 

сацыяльнай абароне, 
справах ветэранаў і 

інвалідаў

Пасяджэнне Пастаяннай камісіі 
па ахове здароўя, фізічнай 
культуры, справах сям’і і 
моладзі

Пасяджэнне Пастаяннай 
камісіі па адукацыі, 
культуры, навуцы і 
навукова-тэхнічнаму 
прагрэсу

Пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі па 
жыллёвай палітыцы, 
будаўніцтву, гандлю і 
прыватызацыі

Пасяджэнне Пастаяннай 
камісіі па міжнародных 
справах і сувязях з СНД 
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Пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі 

па нацыянальнай 
бяспецы

Пасяджэнне Пастаяннай 
камісіі па заканадаўству 

і судова-прававых 
пытаннях

Пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі 
па праблемах 
чарнобыльскай 
катастрофы, экалогіі і 
прыродакарыстанню

Пасяджэнне Пастаяннай 
камісіі па бюджэту, 
фінансах і падатковай 
палітыцы

Пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі 
па дзяржаўнаму 
будаўніцтву, мясцоваму 
самакіраванню і 
рэгламенту

Пасяджэнне Пастаяннай 
камісіі па грашова-

крэдытнай палітыцы і 
банкаўскай дзейнасці

Пастаянныя камісі і
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Выязныя пасяджэнні пастаянных 
камісій Палаты прадстаўнікоў

Выязное пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі 

па праблемах 
чарнобыльскай 

катастрофы, экалогіі і 
прыродакарыстанню 

ў Міжнародным 
дзяржаўным 
экалагічным 

універсітэце імя 
А.Д.Сахарава. 2005 г.

У час наведвання 
Святапакроўскай царквы ў 
вёсцы Карма Добрушскага 

раёна Гомельскай вобласці ў 
ходзе правядзення выязнога 

пасяджэння Пастаяннай 
камісіі па адукацыі, культуры, 
навуцы і навукова-тэхнічнаму 

прагрэсу. 2007 г.

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

Пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі 
па прамысловасці, 
паліўна-
энергетычнаму 
комплексу, 
транспарту, сувязі і 
прадпрымальніцтву

Выязное 
пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі 
па  правах чалавека, 
нацыянальных 
адносінах і сродках 
масавай інфармацыі 
на базе Віцебскага 
аблвыканкама па 
пытаннях абароны 
правоў дзяцей. 
2007 г.

Пастаянныя камісі і
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Пасяджэнні рабочых груп 
Палаты прадстаўнікоў

Выязное пасяджэнне 
Пастаяннай камісіі 

па грашова-
крэдытнай палітыцы 

і банкаўскай 
дзейнасці на базе 

Дзяржаўнага 
сховішча 

каштоўнасцей 
Міністэрства 

фінансаў Рэспублікі 
Беларусь. 2008 г.

Пасяджэнне 
рабочай групы 
па абмеркаванню 
законапраекта 
«Аб дзяржаўнай 
граніцы 
Рэспублікі 
Беларусь». 2008 г. 

Пасяджэнне 
рабочай групы 
па падрыхтоўцы 
законапраекта «Аб 
унясенні дапаўненняў 
і змяненняў у 
некаторыя законы 
Рэспублікі Беларусь 
па пытаннях 
падаткаабкладання». 
2007 г.

Пасяджэнне рабочай групы 
па дапрацоўцы законапраекта 
«Аб унясенні змяненняў 
і дапаўненняў у Закон 
Рэспублікі Беларусь «Аб 
мытным тарыфе». 2008 г.

Пасяджэнне рабочай групы па 
падрыхтоўцы законапраекта «Аб 

унясенні змяненняў і дапаўненняў 
у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб 
сацыяльнай абароне грамадзян, 
пацярпеўшых ад катастрофы на 

Чарнобыльскай АЭС». 2008 г.

Пастаянныя камісі і
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Старшыня
АНДРЭЙЧЫК Наталля Іосіфаўна

Намеснікі старшыні
БАШМЕТАЎ Валерый Сцяпанавіч

МІРОНАВА Валянціна Іванаўна

Члены камісіі
ДВОРНІК Уладзімір Андрэевіч
ЖЫГАР Віктар Аляксандравіч
ЗАЙЦАВА Наталля Андрэеўна

КУРЭК Наталля Алегаўна
СТРАМУК Валерый Уладзіміравіч

Старшыня
ПІСАРЭВІЧ Сцяпан Канстанцінавіч

Намеснікі старшыні
ЕРМАКОВА Надзея Андрэеўна

ФІЛІПОВІЧ Тамара Уладзіміраўна

Члены камісіі
АНДРЭЙЧАНКА Уладзімір Паўлавіч

БАТУРА Барыс Васільевіч
БЯРЭЗІНА Зінаіда Мікалаеўна

ЗІМОЎСКІ Аляксандр Леанідавіч
МАРТЫНАЎ Мікалай Васільевіч

МАРЫЕЎ Павел Лук’янавіч
РАХАТКА Казімір Уладзіслававіч

СКЛАД ПАСТАЯННЫХ КАМІСІЙ 
 САВЕТА РЭСПУБЛІКІ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ЗАКАНАДАўСТВУ 
 І ДЗЯРЖАўНАМУ БУДАўНІЦТВУ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ЭКАНОМІЦы, 
 БЮДЖЭТУ І ФІНАНСАХ

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Пастаянныя камісі і
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Старшыня
НОВІКАЎ Анатолій Мікалаевіч

Намеснікі старшыні
АКРУЖНАЯ Святлана Арцёмаўна

ХРУСТАЛЁЎ Барыс Міхайлавіч

Члены камісіі
ДАМАШКЕВІЧ Мікалай Фёдаравіч

ЕЛІЗАР’ЕЎ Валянцін Мікалаевіч
ІЛЬНІЦКІ Мікалай Мікалаевіч (15.11.2004 – 06.11.2006)

СЯЎКО Людміла Раманаўна
ФІНБЕРГ Міхаіл Якаўлевіч

ШУКАЛА Тамара Васільеўна

Старшыня
ПАСТАЯЛКА Людміла Андрэеўна (24.04.2006 – 06.03.2007)

Намеснікі старшыні
ПРЫГОЖАЯ Таццяна Іванаўна

РАЛЬКЕВІЧ Ала Васільеўна

Члены камісіі
АБЛАУХАВА Святлана Аляксандраўна

ДАЛЖЭЎСКІ Аляксандр Пятровіч
КРАЎЧАНКА Таццяна Аляксандраўна

НІКІЦІНА Надзея Паўлаўна
ЧАРТКОВА Аляксандра Леанідаўна

ШЫШКО Уладзімір Міхайлавіч

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА АДУКАЦыІ, НАВУЦы, КУЛьТУРы 
 І ГУМАНІТАРНыХ ПыТАННЯХ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА ДЭМАГРАФІЧНАй БЯСПЕЦы 
 І САЦыЯЛьНАМУ РАЗВІЦЦЮ

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Пастаянныя камісі і
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Старшыня
МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч

Намеснікі старшыні
БЛАХІНА Наталля Віктараўна

ЧУЙКО Рыгор Пятровіч

Члены камісіі
АСІПЕНКА Васілій Сямёнавіч

КОБРУСЕЎ Аркадзій Тарасавіч
МАІСЕЕЎ Леанід Сяргеевіч

МАЛЬЦАЎ Уладзімір Рыгоравіч
САХАНЬКО Уладзімір Якаўлевіч

УДОДАЎ Аляксандр Пятровіч
ЯКАБСОН Аляксандр Серафімавіч

Старшыня
ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч

Намеснікі старшыні
ПАЎЛАЎ Міхаіл Якаўлевіч

ПЕСЦІС Вітольд Казіміравіч

Члены камісіі
АВІН Іван Іванавіч

БАРАНАВА Наталля Пятроўна
ДРАЖЫН Уладзімір Несцеравіч
ІВАНОЎ Валерый Мікалаевіч

КОСІНЕЦ Аляксандр Мікалаевіч (15.11.2004 – 26.12.2005)
ЛІС Святаслаў Мікалаевіч

САЎЧАНКА Уладзімір Ягоравіч
СКАКУН Аляксей Сцяпанавіч
СУМАР Канстанцін Андрэевіч

ШЭРШАНЬ Пётр Пятровіч

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА РЭГІЯНАЛьНАй ПАЛІТыЦы  
І МЯСЦОВАМУ САМАКІРАВАННЮ

ПАСТАЯННАЯ КАМІСІЯ ПА МІЖНАРОДНыХ СПРАВАХ 
 І НАЦыЯНАЛьНАй БЯСПЕЦы
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Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Пастаянныя камісі і

Выязное пасяджэнне Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэту і 
фінансах на  базе сумеснага беларуска-германскага таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«Марка». 2006 г.

Пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі па дэмаграфічнай бяспецы  
і сацыяльнаму развіццю. 2008 г.



ПРАДСТАЎНІЦТВА
Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь
у міжпарламенцкіх 

структурах
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ПРАДСТАЎНІЦТВА
ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ

У МІЖПАРЛАМЕНЦКІХ СТРУКТУРАХ

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Парламенцкім Сходзе Саюза Беларусі і Расіі

ПАПОЎ Вадзім Аляксандравіч 
Першы намеснік Старшыні Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі

ЗАБАЛОЦЕЦ Сяргей Макаравіч 
намеснік Старшыні Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі

АДАШКЕВІЧ Уладзімір Сцяпанавіч

АРХІПАЎ Аляксандр Міхайлавіч

АЎДЗЕЕВА Наталля Пятроўна

БАРШЧОЎ Уладзімір Мікалаевіч

ГЕРАСІМАЎ Віктар Васільевіч

ГУДКОЎ Аляксандр Барысавіч

ДАВЫДЗЬКА Генадзь Браніслававіч

ДЗЯЛЕНДЗІК Уладзімір Віктаравіч

ДУБОВІК Мікалай Мікалаевіч

ЖУКОЎСКАЯ Людміла Лявонаўна

КАМЯНЕЦКІ Сяргей Уладзіміравіч

КАНАПЛЁЎ Уладзімір Мікалаевіч

КІСЯЛЁЎ Сяргей Антонавіч

КРУК Уладзімір Уладзіміравіч

КУЛІК Віталь Васільевіч

КУЦКО Мікалай Васільевіч

ЛЕКТАРАЎ Валерый Мікалаевіч

МЫЧКО Іван Мікалаевіч

САСОНКА Міхаіл Паўлавіч

СІМІРСКІ Валянцін Раманавіч

ХРОЛ Васіль Пятровіч

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага 
эканамічнага супольніцтва

ПАПОЎ Вадзім Аляксандравіч

АНДРЭЕЎ Юрый Іванавіч

ДВАРАНІНОВІЧ Васіль Васільевіч

ІВАНОЎ Глеб Анатольевіч

КАБЕРНІК Ніна Аўгустаўна

КРАСУЦКІ Анатоль Віктаравіч

КРОТ Зоя Карпаўна

ЛЯШЧАНКА Людміла Максімаўна

ЧУРСІН Мікалай Усцімавіч

ШАЎКО Аляксандр Аляксандравіч

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – удзельніц 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў

ПАПОЎ Вадзім Аляксандравіч

БЕЛАШЭЎСКІ Анатоль Аляксеевіч

ВЯЛІЧКА Алег Іванавіч

ГОЛУБЕВА Таццяна Генадзьеўна

ГІЛЬ Святлана Вікенцьеўна

ЖДАНЮК Ніна Уладзіміраўна

ЗДАНОВІЧ Уладзімір Мацвеевіч

ІСАЕЎ Уладзімір Міхайлавіч

КАЧАН Валянціна Іванаўна

КАЗЯК Вінцэнты Іванавіч

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурах



260

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

261

КАСЦЯН Сяргей Іванавіч

КУЛАКОЎСКІ Юрый Аляксандравіч

ЛІС Анатоль Васільевіч

МАЗУРКЕВІЧ Галіна Аляксееўна

МАРАХІН Віктар Іванавіч

РУСЫ Міхаіл Іванавіч

СВІРЫД Аляксандр Уладзіміравіч

СЕРГІЕНКА Мікалай Васільевіч

СІМІРСКІ Валянцін Раманавіч

ХУДАЯ Марыя Мікалаеўна

ШАЦЬКО Аляксандр Віктаравіч

ЯНУКОВІЧ Ванда Фердзінантаўна

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі Дагавора 
аб калектыўнай бяспецы

ПАПОЎ Вадзім Аляксандравіч

БАРШЧОЎ Уладзімір Мікалаевіч

ГУДКОЎ Аляксандр Барысавіч

ГУМІНСКІ Віктар Аляксандравіч

КАЛУГІН Пётр Аляксеевіч

КУЖАНАЎ Уладзімір Іванавіч

ШОКАЎ Уладзімір Ільіч

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкім Саюзе

У нацыянальную групу Рэспублікі Беларусь у Міжпарламенцкім Саюзе 
ўваходзяць усе дэпутаты Палаты прадстаўнікоў

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкай Асамблеі праваслаўя

КАТЛЯРОЎ Ігар Васільевіч 
кіраўнік дэлегацыі

АСТАПЧАНКА Юрый Леанідавіч 
намеснік кіраўніка дэлегацыі

ЖВІКАЎ Уладзімір Уладзіміравіч

КОРАП Раман Леанідавіч

ТАЛКАЧОЎ Іван Іванавіч

ЮШКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у парламенцкай структуры Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы

ПАЎЛОВІЧ Анатоль Уладзіміравіч
намеснік кіраўніка дэлегацыі

Дэлегаты

АНІКЕЕНКА Віктар Пятровіч

КУЧЫНСКІ Віктар Францавіч

Намеснікі дэлегатаў

АРЦЁМЕНКА Людміла Аляксандраўна

САЛАМУХА Пётр Іванавіч

ЮРГЕЛЕВІЧ Галіна Мікалаеўна

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі па бяспецы 
і супрацоўніцтву ў Еўропе

ЗАБАЛОЦЕЦ Сяргей Макаравіч
кіраўнік дэлегацыі

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурах



262

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

263

Дэлегаты

ГАЙДУКЕВІЧ Сяргей Васільевіч

ГЛУХОЎСКІ Леанід Віктаравіч

ОРДА Міхаіл Сяргеевіч

Намеснікі дэлегатаў

КАВАЛЁВА Валянціна Іванаўна

СЕМЯНЕНЯ Іван Георгіевіч

СКРЫПКО Алена Віктараўна

СЯМАШКА Сяргей Аляксандравіч

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

па ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай Асамблеяй 
Савета Еўропы

ЗАБАЛОЦЕЦ Сяргей Макаравіч
кіраўнік дэлегацыі

Дэлегаты

АЛЯКСАНАВА Ірына Аляксандраўна

БУРАВА Ганна Мікалаеўна

ЗІНЧАНКА Аляксандр Мікалаевіч

Намеснікі дэлегатаў

АСМАЛОЎСКАЯ Таццяна Сяргееўна

КРАСУЦКІ Анатоль Віктаравіч

МАЙСЮК Уладзімір Уладзіміравіч

УНУЧКА Раман Іосіфавіч

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

па ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай Асамблеяй НАТО

КАЛУГІН Пётр Аляксеевіч
намеснік кіраўніка дэлегацыі

ДВАРАНІНОВІЧ Васіль Васільевіч

НАВАСАД Тамара Іванаўна

САКАДЫНЕЦ Алег Сцяпанавіч

ШОКАЎ Уладзімір Ільіч

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

па ажыццяўленню кантактаў з Асамблеяй Заходнееўрапейскага  
Саюза – Міжпарламенцкай Асамблеяй па еўрапейскай 

бяспецы і абароне

ГУМІНСКІ Віктар Аляксандравіч
намеснік кіраўніка дэлегацыі

КАРПЕНКА Ігар Васільевіч

КУЖАНАЎ Уладзімір Іванавіч

САФРОНЕНКА Таццяна Мікалаеўна

Прадстаўніцтва дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 
у дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

па ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай Асамблеяй 
Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва

ЦІХАНСКАЯ Раіса Аляксандраўна
намеснік кіраўніка дэлегацыі

КАШАНКОВА Лілія Васільеўна

ПАЛЯНСКАЯ Галіна Уладзіміраўна

ПАПЛАЎСКІ Міхаіл Іванавіч

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурах
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Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурах

У час правядзення сёмага пленарнага 
пасяджэння Міжпарламенцкай 

Асамблеі Еўразійскага эканамічнага 
супольніцтва. Мінск. 2006 г.

Адкрыццё дваццаць восьмай сесіі 
Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і 
Расіі. Гомель. 2005 г.

Удзел старшыні 
Пастаяннай камісіі 
Палаты прадстаўнікоў 
па міжнародных 
справах і сувязях з СНД 
В.А.Папова і старшыні 
Пастаяннай камісіі 
Палаты прадстаўнікоў 
па нацыяльнай бяспецы 
А.А.Белашэўскага ў 
пасяджэнні Савета 
міністраў замежных 
спраў дзяржаў – членаў 
Арганізацыі Дагавора 
аб калектыўнай 
бяспецы. Мінск. 2006 г.

Выступленне 
Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў 
У.М.Канаплёва 
на Міжнароднай 
парламенцкай 
канферэнцыі 
«Міжкультурны 
і міжрэлігійны 
дыялог». Санкт-
Пецярбург. 2007 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Папова 
з Генеральным сакратаром 

Арганізацыі Дагавора 
аб калектыўнай бяспецы 
М.М.Бардзюжам. Мінск. 

2008 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.М.Канаплёва 
са Старшынёй Парламенцкай 

Асамблеі Савета Еўропы Рэнэ ван 
дэр Ліндэнам. 2007 г.

МІЖНАРОДНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ  
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
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У ходзе візіту ў Рэспубліку Беларусь дакладчыка 
па Беларусі Камісіі па палітычных пытаннях 

ПАСЕ Андрэа Рыгоні. 2007 г.

Сустрэча Намесніка Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў С.М.Забалотца з віцэ-

прэзідэнтам Кітайскай Акадэміі 
сучасных міжнародных адносін  

Цзі Чжые. 2007 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў 
У.М.Канаплёва з Прэзідэнтам Ісламскай 
Рэспублікі Іран Махмудам Ахмадзінежадам. 
2007 г.

У час правядзення сумеснага семінара 
дэлегацыі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай 
Асамблеі АБСЕ і Рабочай групы ПА 
АБСЕ па Беларусі на тэму «Вывучэнне 
магчымасцей для Рэспублікі Беларусь 
у рамках Еўрапейскай палітыкі 
суседства». Мінск. 2007 г.

Сустрэча Старшыні Палаты прадстаўнікоў У.М.Канаплёва з удзельнікамі VI сесіі 
міжнароднага грамадскага аб’яднання «Славянскі Парламенцкі Саюз». 2007 г.

Афіцыйны візіт у Рэспубліку Беларусь Старшыні Нацыянальнага савета правінцый 
Парламента Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі М.й.Махлангу. 2007 г.

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурах
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Сустрэча дэлегацыі Лігі 
міжпарламенцкай дружбы

 «Ізраіль – Беларусь» у Кнесеце 
Дзяржавы Ізраіль з рабочай групай 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па супрацоўніцтву з 

Кнесетам Дзяржавы Ізраіль. 2007 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.М.Канаплёва 
з парламенцкай дэлегацыяй 
Украіны на чале з Намеснікам 
Старшыні Вярхоўнай Рады Украіны 
М.У.Таменкам. 2007 г.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 
М.М.Худая, А.М.Бурава і 
І.А.Аляксанава сустракаюцца з 
дэлегацыяй Федэрацыі кубінскіх 
жанчын. 2007 г.

Сустрэча 
дэпутатаў 
Палаты 
прадстаўнікоў 
Л.А.Арцёменка 
і У.М.Здановіча 
з намеснікам 
старшыні 
парламенцкай 
камісіі па 
міжнародных 
справах 
Нацыянальнага 
савета 
Аўстрыйскай 
Рэспублікі 
Эвальдам 
Штадлерам. 
2007 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў В.А.Папова са 

Старшынёй Камітэта па навуцы, 
тэхналогіях і навакольнаму 

асяроддзю Нацыянальнага Сходу 
Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам, 

Прэзідэнтам В’етнамскай акадэміі 
навук і тэхналогій Данг Ву Мінем. 

2008 г.

Афіцыйны візіт у 
Рэспубліку Беларусь 

парламенцкай дэлегацыі 
Суданскай Рэспублікі 

на чале са Старшынёй 
Нацыянальнай Асамблеі 

Судана А.І.Эль-Тахіра. 
2007 г.

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурах
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Першае пасяджэнне 
Міжпарламенцкай камісіі па 

супрацоўніцтву Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь і 

Нацыянальнага Сходу Рэспублікі 
Арменія. 2005 г.

Сустрэча Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў У.М.Канаплёва са 

Старшынёй Савета Федэрацыі 
Федэральнага Сходу Расійскай 

Федэрацыі С.М.Міронавым. 
2005 г.

Дэлегацыя Камітэта 
Паўночнага Савета па экалогіі 
і прыродных рэсурсах на чале 

са старшынёй Камітэта 
 А.Крыстаферсенам знаёміцца 

з Авальнай залай Палаты 
прадстаўнікоў. 2008 г.

Сустрэча ў Палаце 
прадстаўнікоў рабочай 
групы Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь 
па супрацоўніцтву з 
Парламентам Ісламскай 
Рэспублікі Іран з 
дэлегацыяй групы 
іранска-беларускай 
міжпарламенцкай дружбы 
на чале з яе кіраўніком 
Сейедам Махамадам 
Мехдзі Шахрахі. 2007 г.

Пасяджэнне 
Савета 
Парламецкага 
Сходу Саюза 
Беларусі і 
Расіі ў рамках 
ХХХ сесіі 
Парламенцкага 
Cходу Cаюза 
Беларусі і Расіі. 
Наваполацк. 
2006 г.

Афіцыйны візіт кітайскай 
парламенцкай дэлегацыі 
на чале з Намеснікам 
Старшыні Пастаяннага 
камітэта Усекітайскага сходу 
народных прадстаўнікоў 
Хань Цідэ. 2008 г.

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурах
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ПРАДСТАЎНІЦТВА
ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 

Ў МІЖПАРЛАМЕНЦКІХ СТРУКТУРАХ
Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 

ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
у Парламенцкім Сходзе Саюза Беларусі і Расіі

НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч

АБРАМОВІЧ Аляксандр Міхайлавіч

АНДРЭЙЧЫК Наталля Іосіфаўна

ЗАЙЦАВА Наталля Андрэеўна

ІВАНОЎ Валерый Мікалаевіч

МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч

МАРЫЕЎ Павел Лук’янавіч

НОВІКАЎ Анатолій Мікалаевіч

ПІСАРЭВІЧ Сцяпан Канстанцінавіч

РАЛЬКЕВІЧ Ала Васільеўна

УДОДАЎ Аляксандр Пятровіч

ХРУСТАЛЁЎ Барыс Міхайлавіч

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкай Асамблеі Еўразійскага  
эканамічнага супольніцтва

НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч

ЖЫГАР Віктар Аляксандравіч

МАІСЕЕЎ Леанід Сяргеевіч

МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч

СЯЎКО Людміла Раманаўна

ФІЛІПОВІЧ Тамара Уладзіміраўна

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў – 
удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў

НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч

БАШМЕТАЎ Валерый Сцяпанавіч

ДАЛЖЭЎСКІ Аляксандр Пятровіч

КРАЎЧАНКА Таццяна Аляксандраўна

ЛІС Святаслаў Мікалаевіч

МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч

МАРТЫНАЎ Мікалай Васільевіч

ПЕСЦІС Вітольд Казіміравіч

ПІСАРЭВІЧ Сцяпан Канстанцінавіч

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч

ЧУЙКО Рыгор Пятровіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі Дагавора  
аб калектыўнай бяспецы

НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч

ЛІС Святаслаў Мікалаевіч

РАХАТКА Казімір Уладзіслававіч

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкім Саюзе

НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч

АБЛАУХАВА Святлана Аляксандраўна

АБРАМОВІЧ Аляксандр Міхайлавіч
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274 275

АВІН Іван Іванавіч

АКРУЖНАЯ Святлана Арцёмаўна

АНДРЭЙЧАНКА Уладзімір Паўлавіч

АНДРЭЙЧЫК Наталля Іосіфаўна

АСІПЕНКА Васілій Сямёнавіч

БАРАНАВА Наталля Пятроўна

БАТУРА Барыс Васільевіч

БАШМЕТАЎ Валерый Сцяпанавіч

БЛАХІНА Наталля Віктараўна

БЯРЭЗІНА Зінаіда Мікалаеўна

ДАЛЖЭЎСКІ Аляксандр Пятровіч

ДАМАШКЕВІЧ Мікалай Фёдаравіч

ДВОРНІК Уладзімір Андрэевіч

ДРАЖЫН Уладзімір Несцеравіч

ЕЛІЗАР’ЕЎ Валянцін Мікалаевіч

ЕРМАКОВА Надзея Андрэеўна

ЖЫГАР Віктар Аляксандравіч

ЗАЙЦАВА Наталля Андрэеўна

ЗІМОЎСКІ Аляксандр Леанідавіч

ІВАНОЎ Валерый Мікалаевіч

КОБРУСЕЎ Аркадзій Тарасавіч

КРАЎЧАНКА Таццяна Аляксандраўна

КУРЭК Наталля Алегаўна

ЛІС Святаслаў Мікалаевіч

МАІСЕЕЎ Леанід Сяргеевіч

МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч

МАЛЬЦАЎ Уладзімір Рыгоравіч

МАРТЫНАЎ Мікалай Васільевіч

МАРЫЕЎ Павел Лук’янавіч

МІРОНАВА Валянціна Іванаўна

НІКІЦІНА Надзея Паўлаўна

НОВІКАЎ Анатолій Мікалаевіч

ПАЎЛАЎ Міхаіл Якаўлевіч

ПЕСЦІС Вітольд Казіміравіч

ПІСАРЭВІЧ Сцяпан Канстанцінавіч

ПРЫГОЖАЯ Таццяна Іванаўна

РАЛЬКЕВІЧ Ала Васільеўна

РАХАТКА Казімір Уладзіслававіч

САЎЧАНКА Уладзімір Ягоравіч

САХАНЬКО Уладзімір Якаўлевіч

СКАКУН Аляксей Сцяпанавіч

СТРАМУК Валерый Уладзіміравіч

СУМАР Канстанцін Андрэевіч

СЯЎКО Людміла Раманаўна

УДОДАЎ Аляксандр Пятровіч

ФІЛІПОВІЧ Тамара Уладзіміраўна

ФІНБЕРГ Міхаіл Якаўлевіч

ХРУСТАЛЁЎ Барыс Міхайлавіч

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч

ЧАРТКОВА Аляксандра Леанідаўна

ЧУЙКО Рыгор Пятровіч

ШУКАЛА Тамара Васільеўна

ШЫШКО Уладзімір Міхайлавіч

ШЭРШАНЬ Пётр Пятровіч

ЯКАБСОН Аляксандр Серафімавіч
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Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Міжпарламенцкай Асамблеі праваслаўя
АКРУЖНАЯ Святлана Арцёмаўна

КУРЭК Наталля Алегаўна

НІКІЦІНА Надзея Паўлаўна

ПРЫГОЖАЯ Таццяна Іванаўна

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у парламенцкай структуры  
Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы

Дэлегаты
НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч

кіраўнік дэлегацыі
ХРУСТАЛЁЎ Барыс Міхайлавіч

Намеснікі дэлегатаў
СКАКУН Аляксей Сцяпанавіч

ШЫШКО Уладзімір Міхайлавіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

у Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі па бяспецы  
і супрацоўніцтву ў Еўропе

Дэлегаты
АНДРЭЙЧЫК Наталля Іосіфаўна

МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч

Намеснікі дэлегатаў
БЯРЭЗІНА Зінаіда Мікалаеўна

ШЭРШАНЬ Пётр Пятровіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па 

ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай Асамблеяй Савета Еўропы 

Дэлегаты
АНДРЭЙЧЫК Наталля Іосіфаўна
ХРУСТАЛЁЎ Барыс Міхайлавіч

Намеснікі дэлегатаў
ЕЛІЗАР’ЕЎ Валянцін Мікалаевіч
РАХАТКА Казімір Уладзіслававіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

па ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай Асамблеяй НАТО

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч
кіраўнік дэлегацыі

БАРАНАВА Наталля Пятроўна

МАІСЕЕЎ Леанід Сяргеевіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

па ажыццяўленню кантактаў з Асамблеяй  
Заходнееўрапейскага Саюза – Міжпарламенцкай Асамблеяй  

па еўрапейскай бяспецы і абароне

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч
кіраўнік дэлегацыі

НОВІКАЎ Анатолій Мікалаевіч

Прадстаўніцтва членаў Савета Рэспублікі 
ў дэлегацыі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

па ажыццяўленню кантактаў з Парламенцкай асамблеяй  
Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч
кіраўнік дэлегацыі

ШЫШКО Уладзімір Міхайлавіч
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Старшыня Савета Рэспублікі Г.В.Навіцкі  ў час сустрэчы з Віцэ-прэзідэнтам Рэспублікі Індыя, 
Старшынёй Савета штатаў Парламента Індыі Бхайронам Сінгхам Шэкхаватам. 2005 г.

Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі 
А.М.Абрамовіч сустракае Старшыню 
Савета Федэрацыі Федэральнага 
Сходу Расійскай Федэрацыі 
С.М.Міронава. 2005 г.

Пагадненне аб 
супрацоўніцтве паміж 

Гродзенскім аблвы-
канкамам і Народным 

камітэтам горада Дананг 
падчас афіцыйнага візіту 
ў В’етнам падпісваюць іх 
старшыні У.Я.Саўчанка і 

Хоанг Туан Ан. 2005 г. 

Старшыня Савета Рэспублікі Г.В.Навіцкі  і Намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў  
С.М.Забалоцец  сустрэліся з парламенцкай дэлегацыяй Ісламскай Рэспублікі Іран на чале са 
Старшынёй Сходу Ісламскага Савета Хададам Галамам Алі. 2005 г.

Міжнародная дзейнасць 
Савета Рэспублікі
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Намеснік Старшыні Савета 
Рэспублікі А.М.Абрамовіч  

падчас сустрэчы з Намеснікам 
Старшыні Палаты дэпутатаў 

Парламента Чэшскай 
Рэспублікі Войцехам Філіпам. 

2007 г.

Старшыня Савета 
Рэспублікі Г.В.Навіцкі 
гутарыць са Старшынёй 
Нацыянальнай асамблеі 
Рэспублікі Кенія 
Ф.О.Капаро падчас 
правядзення 114-й Асамблеі 
Міжпарламенцкага Саюза 
(г. Найробі). 2006 г.

Сустрэча старшынь палат 
Парламента Рэспублікі Беларусь 

Г.В.Навіцкага і В.А.Папова са 
Старшынёй Міжпарламенцкага 

Саюза П.Ф.Казіні на 115-й 
Асамблеі МПС, Швейцарыя 

(г. Жэнева). 2006 г. 

Дрэва дружбы закладвае 
Старшыня Савета Рэспублікі 

Г.В.Навіцкі падчас афіцыйнага 
візіту ў Індыю  

(г. Бангалор). 2006 г.  

Пленарнае пасяджэнне 
Міжнароднай канферэнцыі 
«Роля парламентаў у 
вызначэнні палітыкі 
развіцця інфармацыйнага 
грамадства» вядзе 
Старшыня Савета 
Рэспублікі Г.В.Навіцкі, 
Італія (г. Рым). 2007 г.  

Старшыня Пастаяннай 
камісіі Савета Рэспублікі 
па міжнародных справах 
і нацыянальнай бяспецы 
М.І.Чаргінец  і члены 
парламенцкай дэлегацыі 
ЮАР падчас наведвання 
Мінскага трактарнага 
завода. 2007 г.

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурахПарламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь
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Старшыня Савета Рэспублікі Г.В.Навіцкі  і Старшыня Парламенцкай Асамблеі 
Савета Еўропы Рэне ван дэр Ліндэн абмяркоўваюць пытанне супрацоўніцтва паміж 

Рэспублікай Беларусь і ПАСЕ. 2007 г.

Старшыня Савета 
Рэспублікі 
Г.В.Навіцкі  
сустракае 
Намесніка 
Старшыні 
Пастаяннага 
камітэта 
Усекітайскага 
сходу народных 
прадстаўнікоў 
Хань Цыдэ. 2008 г.

Падчас сустрэчы Старшыні 
Савета Рэспублікі 
Г.В.Навіцкага  са 
Старшынёй ландтага зямлі 
Брандэнбург ФРГ Гунтэрам 
Фрычам. 2007 г.

Пратакол аб намерах 
паміж Саветам Рэспублікі  

і Заканадаўчым Сходам 
Ніжагародскай вобласці 

Расійскай Федэрацыі 
падпісваюць Старшыня 

Савета Рэспублікі 
Г.В.Навіцкі  і Старшыня 

Заканадаўчага сходу 
 В.М.Лунін. 2008 г.

Старшыня Пастаяннай 
камісіі Савета Рэспублікі 

па міжнародных справах і 
нацыянальнай бяспецы  

М.І.Чаргінец  у час сустрэчы 
з членам Палаты лордаў 

Парламента Злучанага 
Каралеўства Вялікабрытаніі і 
Паўночнай Ірландыі Сесілам 

Эдвардам Паркінсонам. 2008 г.

Прадстаўніцтва ў  міжпарламенцкіх структурахПарламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь
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САКРАТАРЫЯТЫ ПАЛАТ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ
Сакратарыяты палат з’яўляюцца пастаянна дзеючымі органамі Палаты 

прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. Яны фарміруюцца ў адпаведнасці са штат-
ным раскладам. Асноўнымі нарматыўнымі дакументамі, якія рэгулююць іх 
дзейнасць, вызначаюць правы, абавязкі і адказнасць работнікаў, з’яўляюцца 
рэгламенты Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі, а таксама палажэнні 
аб сакратарыятах.

Кіраўніцтва сакратарыятамі ажыццяўляюць начальнікі, назначаныя адпа-
ведна Саветам Палаты прадстаўнікоў і Прэзідыумам Савета Рэспублікі.

Сакратарыяты вядуць прававое, арганізацыйнае, аналітычнае, 
інфармацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці Палаты 
прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі.

СЕКРЕТАРИАТЫ ПАЛАТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ
Секретариаты палат являются постоянно действующими органами Палаты 

представителей и Совета Республики. Они формируются в соответствии со 
штатным расписанием. Основными нормативными документами, регулиру-
ющими их деятельность, определяющими права, обязанности и ответствен-
ность работников, являются регламенты Палаты представителей и Совета 
Республики, а также положения о секретариатах. 

Руководство секретариатами осуществляют начальники, назначенные 
соответственно Советом Палаты представителей и Президиумом Совета  
Республики.

Секретариаты ведут правовое, организационное, аналитическое, информа-
ционное и материально-техническое обеспечение деятельности Палаты пред-
ставителей и Совета Республики.

Нарадзіўся 7 кастрычніка 1946 года ў гора-
дзе Празе ЧССР. Закончыў Мінскі дзяржаўны 
педагагічны інстытут імя А.М.Горкага, 
бібліёграф.

Працоўную дзейнасць пачаў рабочым на 
Бабруйскай трыкатажнай фабрыцы. Працаваў 
старшым бібліёграфам, загадчыкам аддзе-
ла Рэспубліканскай навукова-метадычнай 
бібліятэкі па фізічнай культуры і спорту. Быў на 
камсамольскай рабоце – інструктарам, загадчы-
кам сектара, аддзела Мінскага абкама ЛКСМБ. 
Працаваў загадчыкам сектара Мінскага гаркама 
КПБ, ЦК КПБ. Займаў пасады загадчыка ад-
дзела, начальніка Арганізацыйнага ўпраўлення 
Сакратарыята Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь, намесніка Начальніка Сакратарыята 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па за-
беспячэнню дзейнасці Палаты прадстаўнікоў.

Узнагароджаны медалямі, ганаровымі 
граматамі.

ЧУРСІН
Анатолій Георгіевіч

Начальнік Сакратарыята Палаты 
прадстаўнікоў

СакратарыятыПарламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь
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КІРУЮЧЫЯ РАБОТНІКІ САКРАТАРЫЯТА
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ЧУРСІН Анатолій Георгіевіч
Начальнік Сакратарыята

СКАРЫНІН Мікалай Паўлавіч
намеснік Начальніка Сакратарыята

ЗАМЖЫЦКІ Аляксандр Вячаслававіч
кіраўнік групы памочнікаў – першы памочнік Старшыні Палаты 

прадстаўнікоў

МАКЕЙЧЫК Уладзімір Іосіфавіч
кіраўнік групы памочнікаў – першы памочнік Намесніка Старшыні 

Палаты прадстаўнікоў

КАСАРЭВІЧ Генадзій Іванавіч
начальнік Упраўлення арганізацыйнай работы

КУЛЕШ Мікалай Мікалаевіч
начальнік Галоўнага экспертна-прававога ўпраўлення

ПЯТРОЎ Аляксандр Уладзіміравіч
начальнік Упраўлення міжнароднага супрацоўніцтва

ЛІС Мікалай Іванавіч
начальнік Упраўлення інфармацыйна-аналітычнай работы

НАЙДЗІН Васіль Іванавіч 
начальнік Рэдакцыйнага ўпраўлення

РАГОЙША Пётр Вячаслававіч 
начальнік Рэдакцыйнага ўпраўлення з красавіка 2008 года

КЛЯЦКОЎ Іван Уладзіміравіч
начальнік Упраўлення інфармацыйных тэхналогій

АПАНАСІК Серафім Серафімавіч
загадчык аддзела пісем і прыёму грамадзян

ШУЛЬГІНА Галіна Мікалаеўна
загадчык аддзела па рабоце з дакументамі

РЭУТ Валерый Паўлавіч
загадчык аддзела кадраў

ХІНЕВІЧ Уладзімір Міхайлавіч
загадчык аддзела сацыяльна-бытавога развіцця

ВАСІЛЕВІЧ Ніна Іванаўна
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

заканадаўству і судова-прававых пытаннях

БРОННІКАЎ Андрэй Сяргеевіч
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

нацыянальнай бяспецы
СОБАЛЕЎ Валерый Васільевіч

загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 
дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і рэгламенту

ПАПРУГА Валянцін Аляксеевіч
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

аграрных пытаннях
ГАМЕЗА Валерый Валяр’янавіч

загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу

СІНЕЛЬНІКАВА Анастасія Паўлаўна
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі
КАПЦЭВІЧ Аляксандр Георгіевіч

загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 
міжнародных справах і сувязях з СНД

НАЛЕЦКАЯ Леакадзія Канстанцінаўна
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыродакарыстанню

ГРАХОЎСКАЯ Валерыя Валянцінаўна
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

бюджэту, фінансах і падатковай палітыцы
АХРАМОВІЧ Ала Уладзіміраўна

загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 
грашова-крэдытнай палітыцы і банкаўскай дзейнасці

САМУСЕВА Валянціна Міхайлаўна
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

працы, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і інвалідаў
РЭУТ Наталля Іванаўна

загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па ахове 
здароўя, фізічнай культуры, справах сям’і і моладзі

ДЗМІТРУК Уладзімір Мікалаевіч
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю і прыватызацыі

БРЭХАЎ Сяргей Васільевіч
загадчык аддзела па забеспячэнню дзейнасці Пастаяннай камісіі па 

прамысловасці, паліўна-энергетычнаму комплексу, транспарту, сувязі і 
прадпрымальніцтву

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Сакратарыяты
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Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

Нараду кіраўнікоў 
структурных 

падраздзяленняў вядзе 
Начальнік Сакратарыята 

Палаты прадстаўнікоў 
А.Г.Чурсін. 2008 г. 

Сустрэча Намесніка 
Старшыні Палаты 
прадстаўнікоў 
С.М.Забалотца і 
кіраўніцтва Сакратарыята 
Палаты прадстаўнікоў 
з кіраўніцтвам Апарата 
Дзяржаўнай Думы 
Федэральнага Сходу 
Расійскай Федэрацыі.  
2005 г.

Упраўленне інфармацыйна-
аналітычнай работы. 2008 г. 

Галоўнае экспертна-
прававое ўпраўленне. 

2008 г. 

Упраўленне 
арганізацыйнай 
работы. 2008 г. 

Упраўленне міжнароднага 
супрацоўніцтва. 2008 г. 

Сакратарыяты
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Рэдакцыйнае ўпраўленне. 
2008 г.

Супрацоўнікі 
службаў забеспячэння 
дзейнасці Старшыні і 
Намесніка Старшыні 
Палаты прадстаўнікоў. 
2007 г.

Упраўленне 
інфармацыйных 
тэхналогій. 2008 г.

Аддзел пісем і прыёму 
грамадзян 2008 г.

Аддзел сацыяльна-
бытавога развіцця. 2008 г. 

Аддзел па рабоце з 
дакументамі. 2008 г.

Сакратарыяты
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КІРУЮЧЫЯ РАБОТНІКІ САКРАТАРЫЯТА 
САВЕТА РЭСПУБЛІКІ

БЯДРЫЦКІ Глеб Валер’евіч
Начальнік Сакратарыята

ШАЎРУК Іван Валянцінавіч
намеснік Начальніка Сакратарыята

КОРШУН Уладзімір Сямёнавіч
кіраўнік групы памочнікаў – першы памочнік Намесніка Старшыні 

Савета Рэспублікі

КАРПОВІЧ Наталля Аляксандраўна
начальнік Галоўнага экспертна-прававога ўпраўлення

ВЯРЦІНСКІ Аляксандр Эдмундавіч
начальнік упраўлення арганізацыйнай работы

СЦЕПАНЕНКА Аляксей Мікалаевіч
начальнік упраўлення па ўзаемадзеянню з органамі мясцовага 

самакіравання

ШЫТКОЎСКАЯ Ірына Леанідаўна
начальнік упраўлення міжнародных сувязей

НОВІК Аляксандр Сяргеевіч
начальнік упраўлення інфармацыйных рэсурсаў і тэхналогій

МАТРАШЫЛА Леанід Станіслававіч
начальнік упраўлення інфармацыі

ТАБАКОВА Алена Мікалаеўна
загадчык аддзела па рабоце з дакументамі

ГУСЕЛЬЦАВА Зоя Антонаўна
загадчык рэдакцыйнага аддзела

АЛІСІЕВІЧ Святлана Аляксандраўна
загадчык рэдакцыйнага аддзела з чэрвеня 2008 года

СУШКОВА Таццяна Іванаўна
загадчык аддзела пісем і прыёму грамадзян

ПАШКОВА Таццяна Аляксандраўна
загадчык аддзела кадраў і спецработы

ДЗЕГЦЯРОЎ Сяргей Паўлавіч
загадчык аддзела сацыяльна-бытавога развіцця

Нарадзіўся 27 студзеня 1974 года ў горадзе Навапо-
лацку Віцебскай вобласці. 

Закончыў Беларускую дзяржаўную політэхнічную 
акадэмію, інжынер-будаўнік; Акадэмію кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, эканаміст-
міжнароднік. 

Працаваў галоўным спецыялістам, загадчыкам 
сектара знешніх сувязей і юрыдычнага забеспя-
чэння ўпраўлення знешніх сувязей і інфармацыі 
Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі 
Беларусь, памочнікам Намесніка Прэм’ер-міністра 
Рэспублікі Беларусь, першым сакратаром Пасольства 
Рэспублікі Беларусь у Федэратыўнай Рэспубліцы 
Германія, кіраўніком Сакратарыята Прэм’ер-міністра 
і намеснікаў Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. 

Член Асацыяцыі генеральных сакратароў 
парламентаў і Генеральны сакратар Нацыянальнай 
групы Рэспублікі Беларусь у Міжпарламенцкім Саю-
зе.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь. 

БЯДРЫЦКІ 
Глеб Валер’евіч

Начальнік Сакратарыята Савета Рэспублікі 

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь Сакратарыяты
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ПЯТРУША Валянціна Фёдараўна
загадчык аддзела па забеспячэнню работы Пастаяннай камісіі па 

заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву

БЕКАСАВА Вольга Ігнацьеўна
загадчык аддзела па забеспячэнню работы Пастаяннай камісіі па 

эканоміцы, бюджэту і фінансах 

ГРЫЦЫНА Іван Рыгоравіч
загадчык аддзела па забеспячэнню работы Пастаяннай камісіі па 

адукацыі, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях

КРАСОЎСКАЯ Наталля Іванаўна
загадчык аддзела па забеспячэнню работы Пастаяннай камісіі па 

дэмаграфічнай бяспецы і сацыяльнаму развіццю

МАКАЕД Мікалай Іванавіч
загадчык аддзела па забеспячэнню работы Пастаяннай камісіі па 

рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню

КАВАЛЕНКА Юрый Валянцінавіч
загадчык аддзела па забеспячэнню работы Пастаяннай камісіі па 

міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

ФОТО

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь

С П І С
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
трэцяга склікання з указаннем выбарчых акруг

АБРАМАВА Вольга Міхайлаўна
Каліноўская выбарчая акруга № 108

(частка Першамайскага раёна г. Мінска)

АДАШКЕВІЧ Уладзімір Сцяпанавіч
Талачынская выбарчая акруга № 31

(Сенненскі, Талачынскі раёны, частка Аршанскага раёна 
Віцебскай вобласці)

АЛЯКСАНАВА Ірына Аляксандраўна
Сухараўская выбарчая акруга № 102

(частка Фрунзенскага раёна г. Мінска)

АНДРЭЕЎ Юрый Іванавіч
Пінская  гарадская выбарчая акруга № 14

(частка г. Пінска Брэсцкай вобласці)

АНІКЕЕВА Людміла Аляксандраўна
Аршанская гарадская выбарчая акруга № 26
(усходняя частка г. Оршы Віцебскай вобласці)

АНІКЕЕНКА Віктар Пятровіч
Вілейская выбарчая акруга № 79

(Вілейскі, Мядзельскі раёны Мінскай вобласці)

АРХІПАЎ Аляксандр Міхайлавіч
Магілёўская-Ленінская выбарчая акруга № 71

(частка Ленінскага раёна г. Магілёва)

АРЦЁМЕНКА  Людміла Аляксандраўна
Віцебская сельская выбарчая акруга № 21

(Віцебскі, Дубровенскі, Лёзненскі раёны Віцебскай вобласці)

АРЦЮШЫНА  Таццяна Анатольеўна
Бабруйская-Ленінская выбарчая акруга № 63

(частка Ленінскага раёна г. Бабруйска Магілёўскай вобласці) 

АСМАЛОЎСКАЯ  Таццяна Сяргееўна
Горацкая выбарчая акруга № 67

(Горацкі, Дрыбінскі, Мсціслаўскі раёны Магілёўскай вобласці)

АСТАПЧАНКА Юрый Леанідавіч
Гомельская-Сельмашаўская выбарчая акруга № 34

(частка Чыгуначнага раёна г. Гомеля)Сакратарыят Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 2008 г.
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ГУДКОЎ Аляксандр Барысавіч
Віцебская-Чкалаўская выбарчая акруга № 20

(частка Першамайскага раёна г. Віцебска)

ГУМІНСКІ  Віктар Аляксандравіч
Барысаўская гарадская выбарчая акруга № 77

(частка г. Барысава Мінскай вобласці) 

ДАВЫДЗЬКА Генадзь Браніслававіч
Купалаўская выбарчая акруга № 97
(частка Ленінскага раёна г. Мінска)

ДВАРАНІНОВІЧ Васіль Васільевіч
Пінская сельская выбарчая акруга № 15

(Пінскі раён, частка г. Пінска Брэсцкай вобласці) 

ДЗЯЛЕНДЗІК Уладзімір Віктаравіч
Мінская сельская выбарчая акруга № 84

(частка Мінскага раёна Мінскай вобласці) 

ДЗЯМКО Рыгор Аляксеевіч
Столінская выбарчая акруга № 16
(Столінскі раён Брэсцкай вобласці) 

ДУБОВІК Мікалай Мікалаевіч
Стаўбцоўская выбарчая акруга № 92

(Стаўбцоўскі, Уздзенскі раёны, частка Валожынскага раёна 
Мінскай вобласці) 

ЖВІКАЎ Уладзімір Уладзіміравіч
Аршанская-Дняпроўская выбарчая акруга № 27

(паўночная і заходняя часткі г. Оршы, частка Аршанскага раёна 
Віцебскай вобласці) 

ЖДАНЮК  Ніна Уладзіміраўна
Маладзечанская сельская выбарчая акруга № 86

(Маладзечанскі раён, частка Валожынскага раёна Мінскай вобласці) 

ЖУКОЎСКАЯ  Людміла Лявонаўна
Мазырская выбарчая акруга № 44

(г. Мазыр Гомельскай вобласці) 

ЗАБАЛОЦЕЦ Сяргей Макаравіч
Аўтазаводская выбарчая акруга № 94

(частка Заводскага раёна г. Мінска)

ЗДАНОВІЧ Уладзімір Мацвеевіч
Драгічынская выбарчая акруга № 9

(Драгічынскі, Іванаўскі раёны Брэсцкай вобласці) 

ЗІНЧАНКА Аляксандр Мікалаевіч
Белавежская выбарчая акруга № 7

(Камянецкі раён, частка Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці) 

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў

АЎДЗЕЕВА Наталля Пятроўна
Магілёўская-Цэнтральная выбарчая акруга № 72

(частка Ленінскага раёна г. Магілёва)

БАРШЧОЎ  Уладзімір Мікалаевіч
Іўеўская выбарчая акруга № 55

(Іўеўскі, Ашмянскі раёны, частка Воранаўскага раёна 
Гродзенскай вобласці) 

БАРЫЕВА  Іна Іванаўна
Салігорская сельская выбарчая акруга № 91

(Капыльскі, Салігорскі раёны, частка г. Салігорска Мінскай вобласці) 

БЕЛАШЭЎСКІ  Анатоль Аляксеевіч
Мастоўская выбарчая акруга № 58

(Бераставіцкі, Мастоўскі, Свіслацкі раёны Гродзенскай вобласці)

БУРАВА Ганна Мікалаеўна
Гродзенская-Паўночная выбарчая акруга № 53

(частка Ленінскага раёна г. Гродна)

ВАНЬКОВІЧ  Анатоль Сцяпанавіч
Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 4

(частка г. Баранавічы Брэсцкай вобласці) 

ВЕРШАЛОВІЧ  Ларыса Георгіеўна
Лунінецкая выбарчая акруга № 12
(Лунінецкі раён Брэсцкай вобласці)

ВЯЛІЧКА  Алег Іванавіч
Брэсцкая-Заходняя выбарчая акруга № 1

(Ленінскі раён г. Брэста)

ГАЙДУКЕВІЧ  Сяргей Васільевіч
Кастрычніцкая выбарчая акруга № 99

(частка Кастрычніцкага і Маскоўскага раёнаў г. Мінска)

ГЕРАСІМАЎ Віктар Васільевіч
Бабруйская-Першамайская выбарчая акруга № 64

(частка Першамайскага раёна г. Бабруйска Магілёўскай вобласці) 

ГІЛЬ  Святлана Вікенцьеўна
Брэсцкая-Цэнтральная выбарчая акруга № 2

(частка Маскоўскага  раёна г. Брэста)

ГЛУХОЎСКІ Леанід Віктаравіч
Гомельская-Прамысловая выбарчая акруга № 37

(частка Савецкага раёна г. Гомеля)

ГОЛУБЕВА Таццяна Генадзьеўна
Смаргонская выбарчая акруга № 61

(Астравецкі, Смаргонскі раёны Гродзенскай вобласці) 
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ІВАНОЎ  Глеб Анатольевіч
Віцебская-Кастрычніцкая выбарчая акруга № 19

(частка Кастрычніцкага  раёна г. Віцебска)

ІСАЕЎ Уладзімір Міхайлавіч
Полацкая гарадская выбарчая акруга № 28

(г. Полацк Віцебскай вобласці) 

ІСАЧКІН  Віктар Панцялеевіч
Магілёўская-Кастрычніцкая  выбарчая акруга № 73

(частка Кастрычніцкага  раёна г. Магілёва)

КАБЕРНІК Ніна Аўгустаўна
Жлобінская выбарчая акруга № 42

(Жлобінскі раён (за выключэннем Луцкага сельсавета) 
Гомельскай вобласці) 

КАВАЛЁВА Валянціна Іванаўна
Светлагорская выбарчая акруга № 48

(Светлагорскі раён Гомельскай вобласці) 

КАЗІМІРЧЫК  Яўгеній Аляксандравіч
Бярозаўская выбарчая акруга № 8

(Бярозаўскі раён, частка Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці) 

КАЗЯК  Вінцэнты Іванавіч
Шчучынская выбарчая акруга № 62

(Шчучынскі раён, частка Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці)

КАЛУГІН Пётр Аляксеевіч
Салігорская гарадская выбарчая акруга № 90

(г. Салігорск Мінскай вобласці) 

КАМЯНЕЦКІ Сяргей Уладзіміравіч
Гродзенская-Занёманская выбарчая акруга № 51

(частка Кастрычніцкага раёна г. Гродна)

КАНАПЛЁЎ Уладзімір Мікалаевіч
Шклоўская выбарчая акруга № 75

(Бялыніцкі, Круглянскі, Шклоўскі раёны, частка Магілёўскага раёна 
Магілёўскай вобласці) 

КАРПЕНКА  Ігар Васільевіч
Ясенінская выбарчая акруга № 101

(частка Маскоўскага раёна г. Мінска)

КАСЦЯН  Сяргей Іванавіч
Палеская выбарчая акруга № 45

(Ельскі, Лельчыцкі, Мазырскі, Нараўлянскі раёны, частка г. Мазыра 
Гомельскай вобласці) 

КАТЛЯРОЎ Ігар Васільевіч
Пухавіцкая выбарчая акруга № 88

(Пухавіцкі раён, частка Чэрвеньскага раёна Мінскай вобласці) 

КАЧАН  Валянціна Іванаўна
Брэсцкая-Усходняя выбарчая акруга № 3

(частка Маскоўскага раёна г. Брэста)

КАШАНКОВА  Лілія Васільеўна
Гродзенская сельская выбарчая акруга № 54

(Гродзенскі раён, частка Кастрычніцкага раёна г. Гродна)

КІСЯЛЁЎ Сяргей Антонавіч
Пушкінская выбарчая акруга № 103

(частка Фрунзенскага раёна г. Мінска)

КОЗІК  Леанід Пятровіч
Барысаўская сельская выбарчая акруга № 78

(частка г. Барысава, частка Барысаўскага раёна Мінскай вобласці) 

КОРАП  Раман Леанідавіч
Чкалаўская выбарчая акруга № 98

(частка Кастрычніцкага раёна г. Мінска)

КРАСУЦКІ  Анатоль Віктаравіч
Партызанская выбарчая акруга № 110

(частка Партызанскага раёна г. Мінска)

КРОТ  Зоя Карпаўна
Віцебская-Горкаўская выбарчая акруга № 17

(частка Першамайскага раёна г. Віцебска)

КРУК  Уладзімір Уладзіміравіч
Усходняя выбарчая акруга № 107

(частка Савецкага раёна г. Мінска)

КУЖАНАЎ Уладзімір Іванавіч
Буда-Кашалёўская выбарчая акруга № 40

(Буда-Кашалёўскі, Веткаўскі, Чачэрскі раёны Гомельскай вобласці) 

КУЗНЯЦОВА Ларыса Фёдараўна
Гомельская-Савецкая выбарчая акруга № 36

(частка Савецкага раёна г. Гомеля)

КУЛАКОЎСКІ  Юрый Аляксандравіч
Бабруйская сельская выбарчая акруга № 65

(Бабруйскі, Глускі раёны, частка Ленінскага і Першамайскага раёнаў 
г. Бабруйска Магілёўскай вобласці) 

КУЛІК  Віталь Васільевіч
Хойніцкая выбарчая акруга № 49

(Брагінскі, Лоеўскі, Хойніцкі раёны, частка Рэчыцкага раёна 
Гомельскай вобласці) 
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КУЦКО  Мікалай Васільевіч
Рэчыцкая выбарчая акруга № 46

(частка Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці)

КУЧЫНСКІ  Віктар Францавіч
Кобрынская выбарчая акруга № 11
(Кобрынскі раён Брэсцкай вобласці) 

ЛЕКТАРАЎ  Валерый Мікалаевіч
Шумілінская выбарчая акруга № 32

(Бешанковіцкі, Гарадоцкі, Шумілінскі раёны Віцебскай вобласці) 

ЛІС  Анатоль Васільевіч
Навагрудская выбарчая акруга № 59

(Карэліцкі, Навагрудскі раёны Гродзенскай вобласці) 

ЛЯШЧАНКА  Людміла Максімаўна
Бярэзінская выбарчая акруга № 76

(Бярэзінскі, Крупскі раёны, частка Чэрвеньскага раёна Мінскай вобласці)

МАЗУРКЕВІЧ  Галіна Аляксееўна
Свіслацкая выбарчая акруга № 96

(частка Ленінскага раёна г. Мінска)

МАЙСЮК  Уладзімір Уладзіміравіч
Баранавіцкая сельская выбарчая акруга № 6

(Баранавіцкі, Ляхавіцкі раёны Брэсцкай вобласці) 

МАЛЕЦ  Уладзімір Міхайлавіч
Лідская гарадская выбарчая акруга № 56

(г. Ліда Гродзенскай вобласці) 

МАРАХІН  Віктар Іванавіч
Уручская выбарчая акруга № 109

(частка Першамайскага раёна г. Мінска)

МАСКЕВІЧ  Сяргей Аляксандравіч
Гродзенская-Цэнтральная выбарчая акруга № 52

(частка Кастрычніцкага і Ленінскага раёнаў г. Гродна)

МЫЧКО  Іван Мікалаевіч
Паўднёва-Заходняя выбарчая акруга № 100

(частка Маскоўскага раёна г. Мінска)

НАВАСАД  Тамара Іванаўна
Ваўкавыская выбарчая акруга № 50

(Ваўкавыскі раён, частка Зэльвенскага раёна Гродзенскай вобласці) 

ОРДА  Міхаіл Сяргеевіч
Лідская сельская выбарчая акруга № 57

(Дзятлаўскі раён, частка Лідскага раёна Гродзенскай вобласці) 

ПАЛЯНСКАЯ  Галіна Уладзіміраўна
Коласаўская выбарчая акруга № 106

(частка Савецкага і Цэнтральнага раёнаў г. Мінска)

ПАПЛАЎСКІ  Міхаіл Іванавіч
Рагачоўская выбарчая акруга № 47 

(Кармянскі, Рагачоўскі раёны, Луцкі сельскі Савет Жлобінскага раёна 
Гомельскай вобласці) 

ПАПОЎ  Вадзім Аляксандравіч
Клічаўская выбарчая акруга № 68

(Клічаўскі, Асіповіцкі раёны, частка Магілёўскага раёна Магілёўскай 
вобласці) 

ПАЎЛОВІЧ  Анатоль Уладзіміравіч
Васняцоўская выбарчая акруга № 95

(частка Заводскага і Партызанскага раёнаў г. Мінска)

РУГАЛЬ Ніна Фёдараўна
Жодзінская выбарчая акруга № 81

(г. Жодзіна, частка Смалявіцкага і Барысаўскага раёнаў Мінскай вобласці) 

РУСЫ  Міхаіл Іванавіч
Жыткавіцкая выбарчая акруга № 41

(Жыткавіцкі, Петрыкаўскі раёны Гомельскай вобласці) 

САЙКО  Аляксандр Аляксеевіч
Слуцкая выбарчая акруга № 89

(г. Слуцк, частка Слуцкага раёна Мінскай вобласці) 

САКАДЫНЕЦ  Алег Сцяпанавіч
Быхаўская выбарчая акруга № 66

(Быхаўскі, Кіраўскі, Слаўгарадскі раёны, частка Магілёўскага раёна 
Магілёўскай вобласці) 

САЛАМУХА  Пётр Іванавіч
Наваполацкая  выбарчая акруга № 25

(г. Наваполацк Віцебскай вобласці) 

САЛАЎЁЎ Анатоль Міхайлавіч
Гомельская сельская выбарчая акруга № 39

(Добрушскі раён, частка Гомельскага раёна Гомельскай вобласці,
частка Савецкага раёна г. Гомеля) 

САСОНКА  Міхаіл Паўлавіч
Полацкая сельская выбарчая акруга № 29

(Полацкі, Расонскі, Ушацкі раёны, частка г. Наваполацка Віцебскай 
вобласці) 

САФРОНЕНКА  Таццяна Мікалаеўна
Масюкоўшчынская выбарчая акруга № 104

(частка Фрунзенскага раёна г. Мінска)
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СВІРЫД  Аляксандр Уладзіміравіч
Івацэвіцкая выбарчая акруга  № 10 

(Івацэвіцкі, Ганцавіцкі раёны Брэсцкай вобласці)  

СЕМЯНЕНЯ  Іван Георгіевіч
Любанская выбарчая акруга № 83

(Любанскі, Старадарожскі раёны, частка Слуцкага раёна 
Мінскай вобласці) 

СЕРГІЕНКА  Мікалай Васільевіч
Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 5

(частка г. Баранавічы Брэсцкай вобласці) 

СІМІРСКІ  Валянцін  Раманавіч
Касцюковіцкая выбарчая акруга  № 69

(Клімавіцкі, Касцюковіцкі, Краснапольскі, Хоцімскі раёны 
Магілёўскай вобласці) 

СКАВАРОДКА Уладзімір Юр’евіч
Міёрская выбарчая акруга № 24

(Верхнядзвінскі, Міёрскі, Шаркаўшчынскі раёны Віцебскай вобласці) 

СКРЫПКО Алена Віктараўна
Лагойская выбарчая акруга № 82

(Лагойскі раён, частка Мінскага і Смалявіцкага раёнаў Мінскай вобласці) 

СТРЫКАЎ Фёдар Уладзіміравіч
Дзяржынская выбарчая акруга № 80

(Дзяржынскі раён, г. Заслаўе, частка Мінскага раёна Мінскай вобласці) 

СЯМАШКА Сяргей Аляксандравіч
Віцебская-Чыгуначная выбарчая акруга № 18

(Чыгуначны раён, частка Кастрычніцкага раёна г. Віцебска)

ТАЛКАЧОЎ Іван Іванавіч
Гомельская-Юбілейная выбарчая акруга № 33

(частка Чыгуначнага раёна г. Гомеля)

УНУЧКА Раман Іосіфавіч
Лепельская выбарчая акруга № 23

(Чашніцкі раён, г. Лепель) 

ФЕДАРУК  Ніна Фёдараўна
Мухавецкая выбарчая акруга № 13

(Брэсцкі, Жабінкаўскі, Маларыцкі раёны Брэсцкай вобласці) 

ХРОЛ  Васіль Пятровіч
Глыбоцкая выбарчая акруга № 22 

(Глыбоцкі, Докшыцкі раёны Віцебскай вобласці) 

ХУДАЯ  Марыя Мікалаеўна
Нясвіжская выбарчая акруга № 87 

(Нясвіжскі, Клецкі раёны Мінскай вобласці) 

ЦІХАНСКАЯ  Раіса Аляксандраўна
Калінкавіцкая выбарчая акруга № 43

(Калінкавіцкі, Акцябрскі раёны Гомельскай вобласці) 

ЧУРСІН  Мікалай Усцімавіч
Маладзечанская гарадская выбарчая акруга № 85

(г. Маладзечна Мінскай вобласці) 

ШАЎКО  Аляксандр Аляксандравіч
Гомельская-Цэнтральная выбарчая акруга № 35

(Цэнтральны раён г. Гомеля, частка Чыгуначнага раёна г. Гомеля) 

ШАЦЬКО  Аляксандр Віктаравіч
Гомельская-Навабеліцкая выбарчая акруга № 38

(Навабеліцкі раён г. Гомеля, частка Чыгуначнага раёна г. Гомеля, 
частка Гомельскага раёна Гомельскай вобласці)

ШЛОПАК  Сяргей Юльянавіч
Магілёўская-Прамысловая выбарчая акруга № 74

(частка Кастрычніцкага раёна г. Магілёва)

ШМІГІРА Часлаў Фаміч
Слонімская выбарчая акруга № 60

(Слонімскі раён, частка Зэльвенскага раёна Гродзенскай вобласці) 

ШОКАЎ  Уладзімір Ільіч
Старавіленская выбарчая акруга № 105
(частка Цэнтральнага раёна г. Мінска)

ЮРГЕЛЕВІЧ  Галіна Мікалаеўна
Шабаноўская выбарчая акруга № 93
(частка Заводскага раёна г. Мінска)

ЮШКЕВІЧ  Аляксандр Мікалаевіч
Крычаўская выбарчая акруга № 70

(Крычаўскі, Чавускі, Чэрыкаўскі раёны Магілёўскай вобласці) 

ЯНУКОВІЧ  Ванда Фердзінантаўна
Пастаўская выбарчая акруга № 30

(Браслаўскі, Пастаўскі раёны Віцебскай вобласці) 

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў
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СПІС
членаў Савета Рэспублікі 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
трэцяга склікання

АБЛАУХАВА Святлана Аляксандраўна
ад Брэсцкай вобласці

АБРАМОВІЧ Аляксандр Міхайлавіч
ад Гродзенскай вобласці

АВІН Іван Іванавіч
назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

АКРУЖНАЯ Святлана Арцёмаўна
ад Віцебскай вобласці

АНДРЭЙЧАНКА  Уладзімір Паўлавіч
ад Віцебскай вобласці

АНДРЭЙЧЫК Наталля Іосіфаўна
ад горада Мінска

АСІПЕНКА Васілій Сямёнавіч
ад Віцебскай вобласці

БАРАНАВА Наталля Пятроўна
ад горада Мінска

БАТУРА Барыс Васільевіч
ад Магілёўскай вобласці

БАШМЕТАЎ Валерый Сцяпанавіч
ад Віцебскай вобласці

БЛАХІНА Наталля Віктараўна
ад Мінскай вобласці

БЯРЭЗІНА Зінаіда Мікалаеўна
ад Брэсцкай вобласці

ДАЛЖЭЎСКІ Аляксандр Пятровіч
ад Магілёўскай вобласці

ДАМАШКЕВІЧ Мікалай Фёдаравіч
ад Мінскай вобласці

ДВОРНІК Уладзімір Андрэевіч
ад Гомельскай вобласці

Члены Савета Рэспублікі

ДРАЖЫН Уладзімір Несцеравіч
назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

ЕЛІЗАР’ЕЎ Валянцін Мікалаевіч
ад горада Мінска

ЕРМАКОВА  Надзея Андрэеўна 
ад Магілёўскай вобласці

ЖЫГАР Віктар Аляксандравіч
ад Гомельскай вобласці

ЗАЙЦАВА Наталля Андрэеўна
ад Гродзенскай вобласці

ЗІМОЎСКІ Аляксандр Леанідавіч
назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

ІВАНОЎ Валерый Мікалаевіч
ад Магілёўскай вобласці

ІЛЬНІЦКІ Мікалай Мікалаевіч
ад Віцебскай вобласці

КОБРУСЕЎ Аркадзій Тарасавіч
ад Гомельскай вобласці

КОСІНЕЦ Аляксандр Мікалаевіч
ад Віцебскай вобласці

КРАЎЧАНКА Таццяна Аляксандраўна
ад горада Мінска

КУРЭК Наталля Алегаўна
ад горада Мінска

ЛІС Святаслаў Мікалаевіч
ад Гродзенскай вобласці

МАІСЕЕЎ Леанід Сяргеевіч
ад Магілёўскай вобласці

МАЛАФЕЕЎ Анатолій Аляксандравіч
ад Гомельскай вобласці

МАЛЬЦАЎ Уладзімір Рыгоравіч
ад Гомельскай вобласці

МАРТЫНАЎ Мікалай Васільевіч
ад Віцебскай вобласці

Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь
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СЯЎКО Людміла Раманаўна
ад Гродзенскай вобласці

УДОДАЎ Аляксандр Пятровіч
ад Гомельскай вобласці

ФІЛІПОВІЧ Тамара Уладзіміраўна
ад Гродзенскай вобласці

ФІНБЕРГ Міхаіл Якаўлевіч
ад горада Мінска

ХРУСТАЛЁЎ Барыс Міхайлавіч
ад Мінскай вобласці

ЧАРГІНЕЦ Мікалай Іванавіч
назначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

ЧАРТКОВА Аляксандра Леанідаўна
ад Магілёўскай вобласці

ЧУЙКО Рыгор Пятровіч
ад Мінскай вобласці

ШУКАЛА Тамара Васільеўна
ад Брэсцкай вобласці

ШЫШКО Уладзімір Міхайлавіч
ад Брэсцкай вобласці

ШЭРШАНЬ Пётр Пятровіч
ад Віцебскай вобласці

ЯКАБСОН Аляксандр Серафімавіч
ад Гомельскай вобласці

МАРЫЕЎ Павел Лук’янавіч
ад Мінскай вобласці

МІРОНАВА Валянціна Іванаўна
ад Мінскай вобласці

НАВІЦКІ Генадзій Васільевіч
ад Магілёўскай вобласці

НІКІЦІНА Надзея Паўлаўна
ад Брэсцкай вобласці

НОВІКАЎ Анатолій Мікалаевіч
ад Мінскай вобласці

ПАСТАЯЛКА Людміла Андрэеўна
назначана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

ПАЎЛАЎ Міхаіл Якаўлевіч
ад горада Мінска

ПЕСЦІС Вітольд Казіміравіч
ад Гродзенскай вобласці

ПІСАРЭВІЧ Сцяпан Канстанцінавіч
ад горада Мінска

ПРЫГОЖАЯ Таццяна Іванаўна
ад Гомельскай вобласці

РАЛЬКЕВІЧ Ала Васільеўна
ад Мінскай вобласці

РАХАТКА Казімір Уладзіслававіч
ад Гродзенскай вобласці

САЎЧАНКА Уладзімір Ягоравіч
ад Гродзенскай вобласці

САХАНЬКО Уладзімір Якаўлевіч
ад Магілёўскай вобласці

СКАКУН Аляксей Сцяпанавіч
ад Брэсцкай вобласці

СТРАМУК Валерый Уладзіміравіч
ад Брэсцкай вобласці

СУМАР Канстанцін Андрэевіч
ад Брэсцкай вобласці

Члены Савета РэспублікіПарламент – Нацыянальны сход Рэспублікі  Беларусь
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