АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА
РАЗГЛЕДЗЕЎ
КАДРАВЫЯ ПЫТАННІ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 29 снежня разгледзеў
кадравыя пытанні. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе
беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы назначыў:
ДВОРНІКА Уладзіміра Андрэевіча — старшынёй Гомельскага аблвыканкама;
РУСЕЦКАГА Анатоля Максімавіча — старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
ЗІНОЎСКАГА Уладзіміра Іванавіча — старшынёй Нацыянальнага
статыстычнага камітэта;
АМЕЛЬЯНОВІЧА Міхаіла Міхайлавіча — міністрам лясной гаспадаркі;
ВАШЧАНКУ Уладзіміра Аляксандравіча — міністрам па надзвычайных сітуацыях;
ЖАДОБІНА Юрыя Віктаравіча — міністрам абароны;
ЖАРКО Васіля Іванавіча — міністрам аховы здароўя;
КАЧАНА Алега Леанідавіча — міністрам спорту і турызму;
КУЛЯШОВА Анатоля Нілавіча — міністрам унутраных спраў;
ЛАТУШКУ Паўла Паўлавіча — міністрам культуры;
МАРТЫНАВА Сяргея Мікалаевіча — міністрам замежных спраў;
МАСКЕВІЧА Сяргея Аляксандравіча — міністрам адукацыі;
НІЧКАСАВА Анатоля Іванавіча — міністрам архітэктуры і будаўніцтва;
АЗЯРЦА Аляксандра Уладзіміравіча — міністрам энергетыкі;
ПРАЛЯСКОЎСКАГА Алега Вітольдавіча — міністрам інфармацыі;
РУСАГА Міхаіла Іванавіча — міністрам сельскай гаспадаркі і харчавання;
СНАПКОВА Мікалая Генадзьевіча — міністрам эканомікі;
ХАРКАЎЦА Андрэя Міхайлавіча — міністрам фінансаў;
ЦАЛКО Уладзіміра Рыгоравіча — міністрам прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя;
ШЧЭРБУ Івана Іванавіча — міністрам транспарту і камунікацый;
ШЧОТКІНУ Мар'яну Акіндзінаўну — міністрам працы і сацыяльнай
абароны;
ВОЙТАВА Ігара Вітальевіча — старшынёй Дзяржаўнага камітэта
па навуцы і тэхналогіях;
ГУРУЛЁВА Сяргея Пятровіча — старшынёй Дзяржаўнага ваеннапрамысловага камітэта;
ЗАЙЦАВА Вадзіма Юр'евіча — старшынёй Камітэта дзяржаўнай
бяспекі;
КАРАШКОВА Валерыя Мікалаевіча — старшынёй Дзяржаўнага
камітэта па стандартызацыі;
КУЗНЯЦОВА Георгія Іванавіча — старшынёй Дзяржаўнага камітэта
па маёмасці;
РАЧКОЎСКАГА Ігара Анатольевіча — старшынёй Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта;
ШПІЛЕЎСКАГА Аляксандра Францавіча — старшынёй Дзяржаўнага
мытнага камітэта;
МАРТЫНЕЦКАГА Канстанціна Аляксеевіча — кіраўніком Апарату
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь;
ГУЛЯКУ Леаніда Паўлавіча — Упаўнаважаным па справах рэлігій і
нацыянальнасцяў.
Прэзідэнт таксама даў згоду на назначэнне:
СІДЗЬКО Сяргея Дзмітрыевіча — старшынёй праўлення Беларускага рэспубліканскага саюза спажывецкіх таварыстваў.

ДВОРНІК
Уладзімір Андрэевіч

Старшыня
Гомельскага аблвыканкама
Дворнік Уладзімір Андрэевіч нарадзіўся 16
красавіка 1963 года ў в. Ровенская Слабада Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Скончыў
Віцебскі ветэрынарны інстытут. Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.
Працаваў трактарыстам калгаса імя Дзяржынскага Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці.
Пасля заканчэння Рэчыцкага зоаветтэхнікума быў галоўным ветэрынарным урачом калгаса «Усход» Нараўлянскага раёна, намеснікам старшыні
калгаса «Дружба» Мазырскага раёна, галоўным дзяржаўным ветэрынарным урачом Мазырскага раёна, дырэктарам РУП «Саўгас-камбінат
«Зара» Мазырскага раёна Гомельскай вобласці.
Выбіраўся членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу трэцяга
склікання. Выбраны членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
чацвёртага склікання ад Гомельскай вобласці.
Раней Уладзімір Дворнік займаў пасаду старшыні Мазырскага
райвыканкама.

РУСЕЦКІ
Анатоль Максімавіч

Старшыня Прэзідыума
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Русецкі Анатоль Максімавіч нарадзіўся ў 1951
годзе ў горадзе Барысаве Мінскай вобласці. У
1973 годзе скончыў Беларускі політэхнічны інстытут. Доктар тэхнічных навук, прафесар.
Працаваў канструктарам, вядучым канструктарам Спецыялізаванага канструктарскага
тэхналагічнага бюро з доследнай вытворчасцю Інстытута фізікі АН БССР, вядучым інжынерам Мінскага філіяла
Маскоўскага канструктарска-тэхналагічнага бюро, затым Асаблівага
канструктарскага бюро «Імпульс», вядучым інжынерам, начальнікам
сектара Канструктарскага бюро дакладнага электроннага машынабудавання НВА «Планар», галоўным інжынерам, дырэктарам завода
«Электронмаш» пры КБДЭМ НВА «Планар», прэзідэнтам дзяржаўнага
навукова-вытворчага канцэрна дакладнага машынабудавання «Планар» — дырэктарам завода «Электронмаш». З 1997 года — намеснік,
першы намеснік міністра прамысловасці, у 2002—2003 гадах — старшыня Камітэта па навуцы і тэхналогіях пры Савеце Міністраў Беларусі. У
2003—2009 гадах быў міністрам прамысловасці Рэспублікі Беларусь.
Да цяперашняга назначэння Анатоль Русецкі працаваў дырэктарам
дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут цепла- і масаабмену імя
А.В. Лыкава Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

ЗІНОЎСКІ
Уладзімір Іванавіч

Старшыня Нацыянальнага
статыстычнага камітэта
Зіноўскі Уладзімір Іванавіч нарадзіўся ў 1955 годзе ў г.п. Ялізава Асіповіцкага раёна Магілёўскай
вобласці. У 1978 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В.У. Куйбышава, у 1993 годзе — Акадэмію кіравання пры
Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.
У 1981—1986 гадах — старшы інжынер Галоўнага ўпраўлення вылічальных работ Цэнтральнага статыстычнага
ўпраўлення БССР, старшы, вядучы эканаміст упраўлення статыстыкі
прамысловасці ЦСУ БССР, памочнік начальніка ЦСУ БССР, затым
Дзяржкамітэта БССР па статыстыцы. У 1986—1989 гадах — намеснік
начальніка Статыстычнага ўпраўлення Мінскай вобласці, намеснік
начальніка Мінскага абласнога ўпраўлення статыстыкі. У 1989—1992
гадах — у Савеце Міністраў: старшы рэферэнт сектара эканамічнага
аналізу і народна-гаспадарчых планаў эканамічнага аддзела, вядучы
спецыяліст эканамічнага аддзела, вядучы спецыяліст упраўлення
эканомікі і знешніх сувязяў, вядучы спецыяліст упраўлення эканомікі,
галоўны спецыяліст сектара прагназавання і аналізу сацыяльна-эканамічнага развіцця ўпраўлення эканомікі Кіраўніцтва справамі Савета
Міністраў. У 1992—1998 гадах — першы намеснік старшыні Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па статыстыцы і аналізу, першы
намеснік міністра статыстыкі і аналізу Рэспублікі Беларусь, са снежня
1998 года — міністр статыстыкі і аналізу Рэспублікі Беларусь.
З кастрычніка 2008 года — старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь.

АМЕЛЬЯНОВІЧ
Міхаіл Міхайлавіч

Міністр лясной гаспадаркі
Амельяновіч Міхаіл Міхайлавіч нарадзіўся
ў 1958 годзе ў в. Клюкавічы Навагрудскага
раёна Гродзенскай вобласці. У 1980 годзе
скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя
С.М. Кірава, у 1999 годзе — Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
У 1980—1985 гадах працаваў ляснічым
Асінаўскага лясніцтва Багушэўскага лясгаса Віцебскай вобласці, у 1985—1997 гадах
— галоўным ляснічым Багушэўскага лясгаса Віцебскай вобласці, у
1997—1999 гадах — дырэктарам Бешанковіцкага лясгаса Віцебскай
вобласці. З 1999 года працаваў генеральным дырэктарам Мінскага
дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання.
З сакавіка 2010 года — міністр лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.
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ЛАТУШКА Павел Паўлавіч

Міністр культуры
Латушка Павел Паўлавіч нарадзіўся ў 1973
годзе ў Мінску. У 1995 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.
У 1995—1996 гадах быў аташэ дагаворнаправавога ўпраўлення Міністэрства замежных
спраў Беларусі. У 1996—2000 гадах займаў
пасады віцэ-консула, консула генеральнага
консульства Беларусі ў Беластоку (Польшча).
У 2000—2002 гадах — начальнік упраўлення
інфармацыі — прэс-сакратар МЗС Беларусі.
У 2002—2008 гадах — Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі
Беларусь у Польшчы.
З чэрвеня 2009 года — міністр культуры Рэспублікі Беларусь.

МАРТЫНАЎ
Сяргей Мікалаевіч

Міністр замежных спраў

А

ЛЯКСАНДР Ан то на віч Хар кевіч справіў сваё 75-годдзе, але
жыць спакойна, як іншыя ў гэтым
узросце, не можа. Не ўмее і не хоча.
Калі ён выходзіць на сцэну са сваімі лыжкамі, трашчоткамі, бубнамі,
зала ад душы пляскае яму ў далоні.
Настаўніцкі ансамбль «Бяседачка» з
вёскі Ваўканосава нельга ўявіць без
чалавека-аркестра, які здолеў усе
свае шумавыя інструменты змайстраваць уласнымі рукамі. Рукамі,
якім ад па хо джан ня на ка на ва на
было трымаць касу, сякеру і рыдлёўку.
Не, ён ніколі не адмаўляўся ад бясконцай сялянскай працы і сваё вясковае
жыццё ні на якое іншае не прамяняў, хоць
і мог бы. Жыў годна, згодна з хрысціянскай мараллю. Працаваў у школе настаўнікам фізкультуры і спеваў. Хапала
часу займацца сталярнай справай ( з-за
яе пальцы на руках папсаваў). І дудку
змайстраваць, і на бяросце пайграць. І
пагрукаць на бубне, якому ўжо з паўсотні гадоў.
— Мая мама добра іграла на балалайцы і бубне, — кажа Аляксандр Антонавіч. — Наогул, па дзеду ў нас усе былі
добрымі музыкантамі.

Аляксандр Харкевіч памятае, як яму,
малому хлапчуку, прыходзілася дапамагаць на буб не вяс ко вым гар ма ніс там.
Не прасілі, а давяралі, бо ў мало га дужа доб ра атрым лі ва ла ся. Му зы кан таў
у вёс цы бы ло ба га та, і кож ны ха цеў
мець доб ра га буб на ра, які да та го ж
яшчэ і выдатна танчыў. Калі звычайнага
буб на яму зда ло ся не да стат ко ва, стаў
узбагачаць рытмічную афарбоўку экзатычнымі шумавымі прыладамі. Асабліва
«пад сеў» на драўля ныя лыж кі. На ват
вы найшаў уласную тэхна ло гію вы рабу
пар ных лы жак, якія май стар на зы вае
вя сельнымі.
— Вясельныя, бо з дубу і яблыні, клёну
і бярозы. Сэнс улавілі? — Аляксандр Антонавіч дэманструе адрозненні ў вышыні
гучання драўляных апалонікаў, лупячы імі
аб далоні і каленкі. І шкадуе, што няма
каму ў гэты момант яму падыграць.
Гар ма ніс таў у вёс цы Ваў ка но са ва
больш няма. І тым не менш традыцыю
выканання на сваіх прыладах Аляксандр
Харкевіч захоўвае. Робіць новыя інструменты для іншых, удзельнічае ў выстаўках і канцэртах. За гэта і быў адзначаны
Спецыяльнай Прэміяй Прэзідэнта.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.
Круглянскі раён.

ВАШЧАНКА
Уладзімір Аляксандравіч

Міністр па надзвычайных сітуацыях
Вашчанка Уладзімір Аляксандравіч нарадзіўся ў 1958 годзе ў п. Троіцка-Пячорск Комі
АССР. У 1983 годзе скончыў Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, у 2002-м — Камандна-інжынерны інстытут МНС Рэспублікі Беларусь.
У 1976 годзе працаваў зборшчыкам Магілёўскага тарарамонтнага прадпрыемства трэста
«Белтара». У 1976—1978 гадах служыў у радах
Узброеных Сіл. У 1978—1980 гадах працаваў заточнікам Магілёўскага
завода «Строммашына», у 1980—1981-м — малодшым інспектарам
дзяржаўнага пажарнага нагляду самастойнай ваенізаванай пажарнай
часці нумар 2 па ахове Ленінскага раёна г. Магілёва, у 1981—1983-м —
начальнікам варты самастойнай ваенізаванай пажарнай часці нумар 2
па ахове Ленінскага раёна г. Магілёва, у 1983—1986 гадах — намеснікам начальніка самастойнай ваенізаванай пажарнай часці нумар 2 па
ахове Ленінскага раёна г. Магілёва. У 1986—1994 гадах — начальнік
самастойнай ваенізаванай пажарнай часці нумар 2 па ахове Ленінскага
раёна г. Магілёва, у 1994—1996-м — намеснік начальніка УВПС УУС
Магілёўскага аблвыканкама па службе, падрыхтоўцы і пажаратушэнні.
У 1996—1997 гадах займаў пасаду намесніка начальніка Магілёўскага
абласнога УВПС ГУВПС МУС Рэспублікі Беларусь. У 1997—1999 гадах
быў начальнікам ваенізаванай пажарнай часці нумар 2 Ленінскага раёна
г. Магілёва. У 1999—2000 гадах — залічаны ў кадры МНС Рэспублікі
Беларусь з праходжаннем службы на раней займаемай пасадзе. З
красавіка па кастрычнік 2000 года — начальнік пажарнай аварыйна-выратавальнай часці нумар 2 Ленінскага раёна г. Магілёва Магілёўскага
абласнога ўпраўлення МНС Рэспублікі Беларусь.
З кастрычніка 2000 года быў начальнікам установы «Магілёўскае
абласное ўпраўленне МНС Рэспублікі Беларусь». Дэпутат Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў.

ЖАДОБІН
Юрый Віктаравіч

Міністр абароны
Жадобін Юрый Вік таравіч нарадзіўся ў
1954 годзе ў Днепрапятроўску (Украіна).
Ва Узброеных Сілах — з 1972 года. У 1976
годзе скончыў Казанскае вышэйшае танкавае
каманднае вучылішча, у 1985 годзе — камандны факультэт Ваеннай акадэміі бранятанкавых
войскаў у Маскве. Генерал-маёр. З 1976 па 1990
год прайшоў усе службовыя ступені ад камандзіра ўзвода да камандзіра палка. У 1990—1999
гадах служыў на камандных пасадах у сістэме Грамадзянскай абароны
Беларусі, унутраных войсках МУС рэспублікі. З 1999 года — намеснік
міністра ўнутраных спраў — камандуючы ўнутранымі войскамі. З верасня
2003 года — начальнік Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
У ліпені 2007 года назначаны старшынёй Камітэта дзяржаўнай бяспекі
Рэспублікі Беларусь. Генерал-лейтэнант (2009). З ліпеня 2008 года —
дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь.
Са снежня 2009 года — міністр абароны Рэспублікі Беларусь.
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 30.12.2010 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША.............3 000,00
1 еўра ........................3 936,60
1 латвійскі лат ..........5 556,07
1 літоўскі літ..............1 141,49

1 чэшская крона .......... 155,98
1 польскі злоты ........... 989,27
1 расійскі рубель ........... 98,82
1 украінская грыўня .... 376,58

Мартынаў Сяргей Мікалаевіч нарадзіўся ў
1953 годзе ў г. Ленінакане (Арменія). У 1975
годзе скончыў Маскоўскі дзяржаўны інстытут
міжнародных адносін.
З 1975 года — на дыпламатычнай службе:
другі сакратар, першы сакратар аддзела міжнародных эканамічных арганізацый, памочнік
міністра, намеснік начальніка аддзела міжнародных арганізацый Міністэрства замежных
спраў БССР. У 1991—1992 гадах — намеснік Пастаяннага прадстаўніка
Беларусі пры ААН (г. Нью-Ёрк). У 1992—1997 гадах — Часовы павераны ў справах Беларусі ў ЗША, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол
Рэспублікі Беларусь у ЗША. У 1997—2001 гадах — першы намеснік
міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь. У 2001—2003 гадах —
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Каралеўстве
Бельгія, Пастаянны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры Еўрапейскіх
супольніцтвах і Пастаянны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры Арганізацыі Паўночнаатлантычнага дагавора па сумяшчальніцтву.
З сакавіка 2003 года — міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь.

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................30,3592
10 UAH ..................38,1277
1000 BYR ..............10,1164
EUR .......................39,9011

МАСКЕВІЧ Сяргей
Аляксандравіч

Міністр адукацыі Беларусі
Раней займаў пасаду старшыні Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу па міжнародных справах і сувязях з СНД.
Маскевіч Сяргей Аляксандравіч нарадзіўся
1 жніўня 1953 года ў в. Быкаўка Шчучынскага
раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў Гродзенскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя
Я. Купалы, фізік. Доктар фізіка-матэматычных
навук, прафесар фізікі. Акадэмік Міжнароднай
акадэміі адукацыі. Аўтар больш як 250 навуковых прац па фізіцы малекул і менеджменту ў адукацыі.
Працаваў лабарантам, старшым лабарантам, старшым інжынерам,
старшым навуковым супрацоўнікам, старшым выкладчыкам, дацэнтам,
прарэктарам па навуковай рабоце і рэктарам Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Дэпутат Гродзенскага абласнога Савета
дэпутатаў 23-га і 24-га скліканняў. Старшыня Гродзенскай абласной
арганізацыі дзяржаўнага грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства «Веды». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання.

НІЧКАСАЎ
Анатоль Іванавіч

Міністр архітэктуры і будаўніцтва
ЖАРКО Васіль Іванавіч

Міністр аховы здароўя
Жарко Васіль Іванавіч нарадзіўся ў 1956 годзе ў в. Леснікі Драгічынскага раёна Брэсцкай
вобласці. У 1984 годзе скончыў Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут. У 1975—1977 гадах
служыў у арміі.
У 1984—1991 гадах — урач-інтэрн Брэсцкай абласной дзіцячай бальніцы, урач-тэрапеўт, раённы педыятр, загадчык аддзялення
Драгічынскай раённай бальніцы. У 1991—2002
гадах — урач-інспектар, намеснік начальніка
ўпраўлення аховы здароўя Брэсцкага аблвыканкама. У 2002—2003
гадах — намеснік галоўнага ўрача Брэсцкай абласной дзіцячай бальніцы, дырэктар даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Санаторый
«Крыніца». У 2003—2005 гадах — генеральны дырэктар УП «Белпрафсаюзкурорт». У 2005—2006 гадах — выконваючы абавязкі генеральнага сакратара Рэспубліканскага камітэта Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.
З мая 2006 года — міністр аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Нічкасаў Анатоль Іванавіч нарадзіўся ў 1955
годзе ў г. Новасібірску (Расійская Федэрацыя).
У 1978 годзе скончыў Новасібірскі інжынернабудаўнічы інстытут імя В.У. Куйбышава. Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь.
У 1978—1981 гадах працаваў архітэктарам Новасібірскага аддзялення УНДПІЭТ. У
1981—1983 гадах — старшы архітэктар інстытута «Магілёўграмадзянпраект». У 1983—1986
гадах — намеснік галоўнага архітэктара горада — галоўны ландшафтны
архітэктар Бабруйскага гарвыканкама. У 1986—1990 гадах быў начальнікам архітэктурна-планіровачнага ўпраўлення Бабруйскага гарвыканкама
— галоўным архітэктарам Бабруйска, у 1990—1992 гадах — начальнікам
аддзела горадабудаўніцтва — намеснікам начальніка Галоўархітэктуры
Дзяржбуда БССР. У 1992—1994 гадах — дырэктар інстытута «Мінскграмадзянпраект». З чэрвеня 1994 па верасень 1994 года займаў пасаду
старшыні камітэта архітэктуры, галоўнага архітэктара г. Мінска.
З верасня 1994 года быў намеснікам міністра архітэктуры і будаўніцтва.

АЗЯРЭЦ
Аляксандр Уладзіміравіч

Міністр энергетыкі
КАЧАН Алег Леанідавіч

Міністр спорту і турызму
Качан Алег Леанідавіч нарадзіўся ў 1967 годзе ў горадзе Чэрвені Мінскай вобласці. У 1986
годзе скончыў Смілавіцкі саўгас-тэхнікум Дзяржаграпрама БССР, у 1992-м — Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.С. Пушкіна.
З 1992 па 1998 год працаваў трэнерам-выкладчыкам у дзіцяча-юнацкіх спартыўных школах Мінскай вобласці. У 1998—2002 гадах быў
загадчыкам аддзела па фізічнай культуры,
спорту і турызму Лагойскага райвыканкама
Мінскай вобласці, з 2002 года — намеснікам старшыні Лагойскага
райвыканкама. З 2004-га працаваў начальнікам упраўлення фізічнай
культуры, спорту і турызму Мінскага аблвыканкама.
З чэрвеня 2009 года — міністр спорту і турызму Рэспублікі Беларусь.

КУЛЯШОЎ Анатоль Нілавіч

Міністр унутраных спраў
Куляшоў Анатоль Нілавіч нарадзіўся ў
1959 годзе ў г. Алі-Байрамлы (Азербайджан).
У 1986 годзе скончыў Мінскую вышэйшую
школу МУС СССР, у 1992 годзе — Акадэмію
МУС СССР. Генерал-маёр міліцыі.
У 1976—77 гадах працаваў трактарыстам
Старасельскага лясніцтва Чашніцкага раёна
Віцебскай вобласці. У 1977—79 гадах праходзіў службу ва Узброеных Сілах. Працаваў на
розных пасадах у сістэме органаў унутраных
спраў ад радавога міліцыянера да першага намесніка міністра, доўгі
час — у крымінальным вышуку. У 2003 годзе ўзначаліў галоўнае ўпраўленне ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама. Са жніўня па снежань
2008 года — намеснік міністра ўнутраных спраў — начальнік міліцыі
грамадскай бяспекі МУС Рэспублікі Беларусь. У снежні 2008 года назначаны першым намеснікам міністра ўнутраных спраў — начальнікам
крымінальнай міліцыі МУС Рэспублікі Беларусь.
З чэрвеня 2009 года — міністр унутраных спраў Беларусі.

ЦУДЫ ЗДАРАЮЦЦА!
Жэня Рагуцкі, вучань Гомельскай школы № 63, у
гэтым пераканаўся асабіста. Хлопчык абмежаваны
ў фізічных магчымасцях, але адораны музычным талентам. Супрацоўнікі Навабеліцкага аддзела Дэпартамента «Ахова» МУС Беларусі гэта заўважылі падчас
канцэрта, калі дзіця спела для іх песню, якая кранае
душу і сэрца. Школьніка, які пастаянна ўдзельнічае ў

Азярэц Аляксандр Уладзіміравіч нарадзіўся ў 1953 годзе ў в. Гарбацэвічы Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці. У 1976 годзе
скончыў Беларускі політэхнічны інстытут, у
1993-м — Акадэмію кіравання пры Савеце
Міністраў Рэспублікі Беларусь.
У 1976—1987 гадах працаваў інжынерам
ВТА, інжынерам групы рэжымаў, начальнікам
змены котлатурбіннага цэха, старшым інжынерам — кіраўніком лабараторыі металаў, намеснікам начальніка
котлатурбіннага цэха Віцебскай ЦЭЦ «Белгалоўэнерга». У 1987—2000
гадах — начальнік службы цеплатэхнічнага абсталявання РЭУ «Віцебскэнерга», намеснік галоўнага інжынера па цеплатэхнічнай частцы
ВА «Віцебскэнерга», намеснік генеральнага дырэктара Віцебскага
вытворчага аб'яднання энергетыкі і электрыфікацыі. У 2000—2006
гадах — генеральны дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга».
З мая 2006 года — міністр энергетыкі Рэспублікі Беларусь.

ПРАЛЯСКОЎСКІ
Алег Вітольдавіч

Міністр інфармацыі
Праляскоўскі Алег Вітольдавіч нарадзіўся ў
1963 годзе ў г. Загорску Маскоўскай вобласці.
У 1985 годзе скончыў Мінскае вышэйшае інжынернае зенітнае ракетнае вучылішча ППА, у 1998
годзе — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.
Служыў у Групе савецкіх войскаў у Германіі. У 1990—2002 гадах працаваў у Мінскім
ВІЗРВ, Ваеннай акадэміі Беларусі, Службе
бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
У 2002—2003 годах узначальваў рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Беларускае тэлеграфнае агенцтва». У 2003—2006 гадах
працаваў на пасадзе намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. У 2006—2008 гадах — памочнік Прэзідэнта — начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. З 2008 года — дырэктар Інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Са снежня 2009 года — міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

розных канцэртах, вырашылі ўзяць пад сваю апеку
сур'ёзныя мужчыны. Менавіта яны і падарылі дзіцяці
на Новы год не толькі мабільны тэлефон, пра які Яўген
марыў, але і камп'ютар, стол і крэсла для работы за ім,
настольную лямпу, а таксама мікрафон для караоке.
Не абышлося і без ласункаў. Пасля гэтага Жэня сказаў, што ён верыць у цуды і сёлетняе свята — самае
лепшае ў яго жыцці.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
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