
3НАЗНАЧЭННІ21 жніўня 2018 г.

ТУР ЧЫН 
Аляк сандр Ген ры ха віч, 
пер шы на мес ні к прэм' ер-мі ніст ра,

на ра дзіў ся ў 1975 го дзе ў На ва груд-
ку. У 2002 го дзе скон чыў Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны эка на міч ны ўні вер сі тэт, 
у 2009 го дзе — Ака дэ мію кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

У 1997—1998 га дах быў ды рэк-

та рам ма га зі на кал га са «Аван-

гард» На ва груд ска га ра ё на.

Са сту дзе ня па лі пень 

1999 го да — дзяр жаў ны пад атко-

вы ін спек тар ін спек цыі дзяр жаў-

на га пад атко ва га ка мі тэ та па На-

ва груд скім ра ё не.

У 1999—2004 га дах зай маў па са ду га лоў на га кант ра лё-

ра-рэ ві зо ра кант роль на-рэ ві зій на га ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства 

фі нан саў па На ва груд скім ра ё не, за тым па Гро дзен скай 

воб лас ці. У да лей шым да 2007 го да ўзна чаль ваў фі нан са вы 

ад дзел Ка рэ ліц ка га рай вы кан ка ма Гро дзен скай воб лас ці.

З 2007 па 2010 год быў на мес ні кам стар шы ні Ка рэ ліц-

ка га рай вы кан ка ма.

У 2010-2012 га дах — стар шы ня ка мі тэ та эка но мі кі Мін-

ск ага абл вы кан ка ма. За тым да 2015 го да зай маў па са ду 

на мес ні ка стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма.

З 2015 па 2016 год — па моч нік Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — 

га лоў ны ін спек тар па Го мель скай воб лас ці. З 2016 го да 

кі ра ваў Апа ра там Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі.

ЛЯ ШЭН КА 
Ігар Ва сіль е віч, на мес ні к прэм' ер-мі ніст ра,

на ра дзіў ся ў 1974 го дзе ў го ра-

дзе Ачам чы ра Аб хаз скай АССР. 

У 1996 го дзе скон чыў Го мель скі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт.

У снеж ні 1996 го да пра ца ваў 

пад атко вым ін спек та рам Дзяр-

жаў най пад атко вай ін спек цыі па 

Са вец кім ра ё не Го ме ля.

У 1997—1998 га дах — ін жы нер 

дру гой ка тэ го рыі ад дзе ла мар-

ке тын гу Го мель ска га хі міч на га 

за во да. З 1998 па 2006 год быў 

на чаль ні кам пла на ва-эка на міч на га ад дзе ла на гэ тым прад-

пры ем стве. У 2006—2013 га дах — ды рэк тар Го мель ска га 

хі міч на га за во да.

За тым быў на зна ча ны пер шым на мес ні кам стар шы ні 

кан цэр на «Бел наф та хім». Уз на чаль ваў яго з 2014 го да.

КУ ХА РАЎ 
Ула дзі мір Яў ге на віч, 
на мес ні к прэм' ер-мі ніст ра,

на ра дзіў ся ў 1972 го дзе ў вёс цы 

Ці ма на ва Клі ма віц ка га ра ё на Ма-

гі лёў скай воб лас ці. У 1993 го дзе 

скон чыў Ма гі лёў скі дзяр жаў ны пе-

да га гіч ны ўні вер сі тэт імя А. А. Ку ля-

шо ва, у 1999 го дзе — Бе ла рус кі 

не дзяр жаў ны ін сты тут пра ва знаў-

ства, у 2012 го дзе — Ака дэ мію кі ра-

ван ня пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

У 1993—1999 га дах быў ды-

рэк та рам Ба ры са віц кай ня поў най 

ся рэд няй шко лы Клі ма віц ка га ра ё на, по тым ся рэд няй шко-

лы № 3 Клі ма ві чаў.

З 1999 па 2009 год зай маў роз ныя па са ды ў струк ту рах 

Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю.

За тым па 2012 год з'яў ляў ся кі раў ні ком ад мі ніст ра цыі 

Цэнт раль на га ра ё на Мін ска.

У 2012—2016 га дах — пер шы на мес нік стар шы ні Мін-

ск ага гар вы кан ка ма.

У 2016 го дзе зноў вяр нуў ся ў Ка мі тэт дзяр жаў на га кант-

ро лю, але ўжо на па са ду на мес ні ка стар шы ні ве дам ства.

ПЕТ РЫ ШЭН КА
Ігар Вік та ра віч, на мес ні к прэм' ер-мі ніст ра,

на ра дзіў ся ў 1965 го дзе ў вёс цы 

Не глюб ка Вет каў ска га ра ё на Го-

мель скай воб лас ці. У 1986 го дзе 

скон чыў Віль нюс кае ка манд нае 

ву чы лі шча ра дыё элект ро ні кі, 

у 1992 го дзе — Ва ен ны Чыр ва на-

сцяж ны ін сты тут, у 1998 го дзе — 

Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі-

дэн це Бе ла ру сі.

У 1986—1996 га дах пра хо дзіў 

служ бу ва Уз бро е ных Сі лах.

З 1996 па 1999 год — са вет нік, 

га лоў ны са вет нік, на чаль нік да га вор на-пра ва во га ўпраў лен-

ня апа ра ту мі ніст ра па спра вах СНД Апа ра ту Ка бі не та Мі ніст-

раў Бе ла ру сі, за тым Апа ра ту Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі.

У 1999—2003 га дах зай маў па са ды на чаль ні ка ўпраў лен-

ня між дзяр жаў на га су пра цоў ніц тва Апа ра ту Са ве та Мі ніст-

раў, на мес ні ка на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня між дзяр-

жаў на га су пра цоў ніц тва і ганд лю — на чаль ні ка ўпраў лен ня 

між на род на га су пра цоў ніц тва Апа ра ту Са ве та Мі ніст раў.

З лю та га па жні вень 2003 го да быў на мес ні кам на чаль-

ні ка ўпраў лен ня Ра сіі і Са юз най дзяр жа вы Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў.

У 2003—2007 га дах — са вет нік па соль ства Бе ла ру сі ў 

Ра сіі.

У 2007—2008 га дах быў на чаль ні кам упраў лен ня Ра сіі і 

Са юз най дзяр жа вы МЗС, пас ля ча го на зна ча ны пер шым 

на мес ні кам мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі і зай маў гэ ту 

па са ду да 2012 го да.

За тым з'яў ляў ся Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Бе ла ру сі ў Ра сіі, Па ста ян ным прад стаў ні ком Бе ла ру сі пры 

Эка на міч ным са ве це СНД, Паў на моц ным прад стаў ні ком пры 

АДКБ па су мя шчаль ніц тве і спе цы яль ным прад стаў ні ком Бе-

ла ру сі па пы тан нях ін тэ гра цый на га су пра цоў ніц тва.

МІ КУ ЛЁ НАК 
Дзміт рый Мі хай ла віч, 
мі ніс тр ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва,

на ра дзіў ся ў 1973 го дзе. Скон чыў 

Бе ла рус кую дзяр жаў ную по лі тэх-

ніч ную ака дэ мію ў 1996 го дзе і 

Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі-

дэн це Бе ла ру сі ў 2006 го дзе.

У 1996—2004 га дах — ін жы-

нер, май стар па бу даў ніц тве, пра-

вя дзен ні ра бот, на чаль нік вы твор-

ча га ад дзе ла бу даў ні ча га ўпраў-

лен ня № 256 Мінск ага арэнд на га 

прад пры ем ства ін дуст ры яль на га 

до ма бу да ван ня «Мінск жыл буд» 

(у 2001 го дзе пе ра ўтво ра на ў ААТ «МА ПІД»).

З 2004 па 2006 год быў га лоў ным спе цы я ліс там КУП 

«Упраў лен не ка пі таль на га бу даў ніц тва Мін гар вы кан ка ма», 

за тым на мес ні кам ды рэк та ра па ўзвя дзен ні бу дын ка На цы я-

 наль най біб лі я тэ кі КУП «Упраў лен не ка пі таль на га бу даў -

ніц тва Мін гар вы кан ка ма».

У 2006—2011 га дах — га лоў ны ін жы нер — пер шы на-

мес нік ды рэк та ра КУП «Упраў лен не ка пі таль на га бу даў-

ніц тва Мін гар вы кан ка ма». З 2011 го да быў ды рэк та рам 

прад пры ем ства.

УЦЮ ПІН 
Па вел Ула дзі мі ра віч,
мі ніст р пра мыс ло вас ці,

на ра дзіў ся ў 1976 го дзе ў ся-

ле Па поў ка Ха роль ска га ра ё на 

Пры мор ска га краю Ра сіі. У 1998 

го дзе скон чыў Бе ла рус кі дзяр-

жаў ны эка на міч ны ўні вер сі тэт, у 

2007 го дзе — Ака дэ мію кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

У 1994—1995 га дах быў на мес-

ні кам ды рэк та ра па знеш не эка на-

міч ных су вя зях ма ло га прад пры-

ем ства «Дубль В» (Ба ры саў).

З 1995 па 1999 год — на чаль нік ад дзе ла знеш не эка на міч ных 

су вя зяў вы твор ча-ка мер цый най фір мы «УТВ» (Ба ры саў).

З лю та га па ліс та пад 1999 го да — эка на міст пла на ва-

эка на міч на га ад дзе ла су мес на га бе ла рус ка-гер ман ска-ра-

сій ска га прад пры ем ства «Фрэ бор».

У 1999—2002 га дах — ас пі рант Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та. Пас ля да 2006 го да зай маў 

па са ды са вет ні ка і га лоў на га са вет ні ка стар шы ні Ма гі лёў-

ска га абл вы кан ка ма.

З 2006 па 2011 год — на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 

па эка но мі цы і фі нан сах ААТ «Бел шы на».

У 2011 го дзе на зна ча ны на мес ні кам мі ніст ра пра мыс ло-

вас ці, у 2017-м — на мес ні кам мі ніст ра эка но мі кі.

ШУЛЬ ГАН 
Кан стан цін Кан стан ці на віч,
мі ніст р су вя зі і ін фар ма ты за цыі,

на ра дзіў ся ў го ра дзе Бя ро за 

Брэсц кай воб лас ці. У 1989 го дзе 

скон чыў Мін скае вы шэй шае ін жы-

нер нае зе ніт нае ра кет нае ву чы лі-

шча про ці па вет ра най аба ро ны.

З чэр ве ня 1989 го да па сту-

дзень 1995 го да пра хо дзіў служ-

бу на па са дах ін жы не ра трэ ця га 

ад дзе ла вай ско вай час ці 51458 

і стар ша га афі цэ ра чац вёр та га 

ад дзе ла Дзяр жаў на га цэнт ра бяс-

пе кі ін фар ма цыі пры Мі ніс тэр стве 

аба ро ны Бе ла ру сі.

За тым па чэр вень 2008 го да зай маў па са ды стар ша га 

афі цэ ра, га лоў на га спе цы я ліс та, на чаль ні ка гру пы, на чаль-

 ні ка ад дзе ла ў струк ту ры Дзяр жаў на га цэнт ра бяс пе кі 

ін фар ма цыі пры Са ве це бяс пе кі Бе ла ру сі.

У 2008—2013 га дах пра хо дзіў ва ен ную служ бу на афі-

цэр скіх па са дах у Апе ра тыў на-ана лі тыч ным цэнт ры пры 

Прэ зі дэн це Бе ла ру сі. У кра са ві ку 2016 го да на зна ча ны 

на мес ні кам на чаль ні ка ААЦ.

КРУ ТОЙ 
Дзміт рый Мі ка ла е віч,
мі ніс тр эка но мі кі,

на ра дзіў ся ў 1981 го дзе ў па сёл-

ку Бя лы ні чы Ма гі лёў скай воб-

лас ці. У 2003 го дзе скон чыў Бе-

ла рус кі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны 

ўні вер сі тэт, у 2010 го дзе — Ака-

дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

Бе ла ру сі.

Са жніў ня 2003 го да па 

2004 год — ін жы нер ка фед ры 

эка но мі кі і кі ра ван ня на прад пры-

ем ствах хі мі ка-ляс но га комп лек-

су Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та, 

ас пі рант ВНУ.

У 2004—2006 га дах — вя ду чы, га лоў ны эка на міст сек та-

ра ар га ні за цыі апла ты пра цы і цэ на ўтва рэн ня ўпраў лен ня 

эка но мі кі і ін вес ты цый Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

У 2006—2014 га дах — на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 

ляс но га комп лек су га лоў на га ўпраў лен ня аг ра пра мыс ло ва га 

і ляс но га комп лек саў Мі ніс тэр ства эка но мі кі, за тым на мес нік 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня аг ра пра мыс ло ва га і ляс но-

га комп лек саў — на чаль нік упраў лен ня ляс но га комп лек су.

У 2014 го дзе на зна ча ны на мес ні кам мі ніст ра эка но мі кі, 

у 2017 го дзе — пер шым на мес ні кам мі ніст ра.

ГА ЛОЎ ЧАН КА 
Ра ман Аляк санд ра віч, 
стар шы ня Дзяр жаў на га 
ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та,

на ра дзіў ся ў 1973 ў Жо дзі не. 

У 1996 го дзе скон чыў Мас коў скі 

дзяр жаў ны ін сты тут між на род ных 

ад но сін МЗС Ра сіі, у 2003 го дзе — 

Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі-

дэн це Бе ла ру сі.

У 1996—1997 га дах з'яў ляў ся 

рэ фе рэн там стар шы ні праў лен ня, 

на мес ні кам ге не раль на га ды рэк-

та ра ЗАТ «Бел тэх экс парт».

З 1997 па 2002 год — га лоў-

ны спе цы я ліст Дзяр жаў на га сак ра та ры я та Са ве та бяс пе кі 

Бе ла ру сі.

У 2002—2005 га дах — на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла па 

на гля дзе за вы ка нан нем за ко наў у ва ен на-пра мыс ло вым 

комп лек се пра ку ра ту ры Бе ла ру сі.

За тым да 2006 го да быў га лоў ным са вет ні кам упраў лен-

ня знеш няй па лі ты кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

У 2006—2009 га дах — га лоў ны са вет нік ад дзе ла су пра-

цоў ніц тва ў сфе ры між на род най бяс пе кі, га лоў ны са вет нік 

упраў лен ня між на род най бяс пе кі Дзяр жаў на га сак ра та ры я-

 та Са ве та бяс пе кі.

З лі пе ня па сне жань 2009 го да — са вет нік-па слан нік 

па соль ства Бе ла ру сі ў Поль шчы.

За тым на зна ча ны пер шым на мес ні кам стар шы ні Дзяр-

жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та Бе ла ру сі, зай маў 

гэ тую па са ду да 2013 го да.

У кра са ві ку 2013 го да стаў Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Бе ла ру сі ў Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, паз ней па 

су мя шчаль ніц тве — у Ка та ры, Ку вей це і Са удаў скай Ара віі.

РУ МАС 
Сяр гей Мі ка ла е віч, прэм' ер-мі ніст р,

на ра дзіў ся ў 1969 го дзе 

ў Го ме лі. У 1990 го дзе 

скон чыў Яра слаў скае 

вы шэй шае ва ен нае фі-

нан са вае ор дэ на Чыр-

во най Зор кі ву чы лі шча 

і да 1992 го да пра хо дзіў 

служ бу ва Уз бро е ных 

Сі лах. У 1995 го дзе ён 

скон чыў Ака дэ мію кі-

ра ван ня пры Ка бі не це 

Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. 

У 1992—1994 га дах 

быў на чаль ні кам улі ко-

ва-апе ра цый на га ад-

дзе ла, крэ дыт на га ад дзя лен ня, эка на міч на га ад дзе ла спе-

цы я лі за ва на га ўпраў лен ня На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі.

З мая па жні вень 1994 го да — на мес нік стар шы ні праў-

лен ня КБ «Поў нач-За хад» Мін ска. За тым да 1995 го да 

з'яў ляў ся на мес ні кам стар шы ні праў лен ня АКБ «Са друж-

насць» Мін ска.

У 1995-2002 га дах — ды рэк тар фі лі ялаў № 507 і № 514 

ААТ «ААБ Бе ла рус банк».

З 2002 па 2005 год зай маў па са ды на мес ні ка стар шы ні, 

а за тым пер ша га на мес ні ка стар шы ні праў лен ня ААТ «ААБ 

Бе ла рус банк».

Пас ля пе рай шоў пра ца ваць стар шы нёй праў лен ня ААТ 

«Бе ла грап рам банк» і зай маў гэ ту па са ду да 2010 го да.

У 2010-2012 га дах — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла-

ру сі. За тым быў на зна ча ны стар шы нёй праў лен ня Бан ка 
раз віц ця Бе ла ру сі.


