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Аб уз на га род жанні ра ботнікаў, якія ўнеслі най больш
знач ны ўклад у са цы яль на-эка намічнае развіццё рэс -
публікі ў 2001–2005 га дах, дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі
Рэс публікі Бе ла русь

За высокія дасягненні ў вытворчай і сацыяльна-культурнай сферах, значны асабісты
ўклад у выкананне прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі ў
2001–2005 гадах:

1. Узнагародзіць:

ор дэ нам Ай чы ны II сту пені
Іоффе
Міхаіла Фад зе евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра бе ла ру ска-расійска га су мес на га
прад пры ем ст ва ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Брэст  -
газаапарат» 

Маісее ва
Леаніда Сяр ге евіча

– ды рэк та ра за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра -
камбінат «Зара» Магілёўска га раё на 

ор дэ нам Ай чы ны III сту пені
Аза ма та ва
Міка лая Ілья савіча

– Стар шы ню Дзяр жаўнага ва ен на-пра мы сло ва га камітэта 

Ача поўска га
Васілія Міхай лавіча

– ды рэк та ра ра ён на га сель ска гас па дар ча га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Саўгас «Слуцк» Слуц ка га раё на 

Ашэй чы ка
Міка лая За ха равіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Салігор ск прам буд» 

Ба ры са ва
Міхаіла Ры го равіча 

– стар шы ню Кас цю ковіцка га ра ён на га вы ка наўчага камітэта

Ба са ра бу
Міка лая Міхай лавіча 

– ды рэк та ра вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Мінскі элек тра тэхнічны за вод імя В.І.Каз ло ва» 

Бая ры на
Леаніда Уладзіміравіча

– за гад чы ка хірургічна га адд зя лен ня ўста но вы ахо вы зда -
роўя «Ар шан ская га рад ская бальніца № 1 імя Ся машкі» 

Бу ха вец ка га
Яка ва Ада мавіча 

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Брэсцкі
мя са камбінат» 

Васілевіча
Міка лая Ільіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Аг рафірма «Лучнікі» Слуц ка га раё на 

Жмайліка
Ва ле рыя Аляк се евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча га аб’яднання «Гом сель -
маш» – ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Го мельскі за вод сель ска гас па дар ча га ма шы на бу да -
ван ня «Гом сель маш» 

Ка на ша
Сяр гея Пят ровіча

– ма шыніста элек тра по ез да ма тор ва гон на га дэпо Мінск
унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскае адд зя лен не Бе ла ру -
скай чы гункі»
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Ко та ва
Леаніда Ана толь евіча

– вадзіцеля аўта мабіля рэс публікан ска га унітар на га вы твор -
ча га прад пры ем ст ва «Граніт», Лунінецкі раён 

Лей чан ку
Леаніда Паўлавіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ля -
хавіцкі кан сер ва вы за вод» Ля хавіцка га раё на 

Ма рые ва
Паўла Лук’янавіча 

– ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча га аб’яднання «Бе ла -
рускі аўта мабільны за вод» – ге не раль на га ды рэк та ра рэс -
публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе -
ла рускі аўта мабільны за вод»

Пахілку
Яўгенія Палікар павіча 

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Баб руй ска гра маш» 

Па хо ла ка
Міка лая Аляк сан д равіча

– пер ша га на месніка стар шыні камітэта па сель скай гас па -
дар цы і хар ча ван ню Грод зен ска га аб лас но га вы ка наўчага
камітэта

Саўчыца
Аляк сан д ра Васільевіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Са вушкін пра дукт», г. Брэст 

Тал ка чо ва
Вікта ра Іва навіча

– ды рэк та ра вы твор ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі
ва го на ра монт ны за вод імя А.Ф.Мяснікова» 

Ту ка лу
Міка лая Дзмітры евіча 

– ды рэк та ра дзяр жаўнага унітар на га сель ска гас па дар ча га
прад пры ем ст ва «Плем за вод «Му ха вец» Брэсц ка га раё на 

Чал дышкіна
Ана толія Васільевіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Баль шавік-Аг ра» Салігор ска га раё на 

ор дэ нам Па ша ны
Грын кевіч
Леанілу Пят роўну

– пра даўца за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Універ сам
«Вал га град», г. Мінск 

Даш кевіча
Вікта ра Вікта равіча

– на чальніка інспек цыі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах па
г. Мінску 

Дра бы шэўска га
Ва лянціна Іва навіча

– пер ша га на месніка галоўнага інжы не ра рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Го мельскі за вод сель ска гас па -
дар ча га ма шы на бу да ван ня «Гом сель маш» 

Зень чык
Галіну Міка лаеўну

– штам поўшчы ка рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Мінскі трак тар ны за вод» 

Зо ры ча
Уладзіміра Лукіча

– вадзіце ля-вы пра ба вальніка рэс публікан ска га унітар на га
вы твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўта мабільны за -
вод» 

Ка ба ка
Кан станціна Сця па навіча

– то ка ра рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад пры -
ем ст ва вы твор ча га аб’яднання «Бе ла рускі аўта мабільны за -
вод» 

Ка бя ко ва
Ан д рэя Уладзіміравіча 

– На месніка Прэм’ер-міністра Рэспублiкi Бе ла русь 

Камінска га
Дзмітрыя Бранісла вавіча

– сле са ра-ра монтніка рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Мінскі трак тар ны за вод»

Кор бу та
Міка лая Пят ровіча 

– Міністра фінан саў

Кузьміч
Рэгіну Станісла ваўну 

– на чальніка ўпраўлен ня са цы яль най аба ро ны адміністра -
цыі Ленінска га раё на г. Мінска 

Ку рыц ка га
Вікенція Іосіфавіча 

– на чальніка спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 246 ад кры та га 
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск 

Ма кея
Уладзіміра Уладзіміравіча

– па мочніка Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Ма крыц ка га
Міхаіла Міхай лавіча

– на чальніка цэха ме ханізацыі вы твор ча га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі ма тор ны за вод» 

Мар ты на ва
Сяр гея Міка ла евіча 

– Міністра за меж ных спраў

Мар чэўска га
Ана толія Іва навіча 

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«2566 за вод па ра мон ту ра дыё элек трон на га ўзбра ен ня» 

№ 1/7323 -5- 13.03.2006



Па да ля ку
Васілія Міро навіча

– пер ша га на месніка Міністра пры род ных рэ сур саў і ахо вы
на ва коль на га ася родд зя 

Пар фя новіча
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны ўста но вы куль ту ры «Магілёўскі
аб лас ны тэ атр дра мы і ка ме дыі імя В.І.Дуніна- Марцін -
кевіча (г. Баб руйск)» 

Плінда ва
Вікта ра Кан станцінавіча

– на чальніка Круг лян скай ра ён най інспек цыі пры род ных рэ -
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Пран ча ка
Міка лая Ба ры савіча

– тэхніка-асе мя на та ра сель ска гас па дар ча га вы твор ча га ка -
а пе ра ты ва «Шлях новы» Ля хавіцка га раё на 

Про хар чык
Неаліну Аляк сан д раўну

– на чальніка адд зе ла сер тыфікацыі Камітэта па стан дар ты за -
цыі, мет ра логіі і сер тыфікацыі пры Са ве це Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь 

П’еха
Ба гда на Марцінавіча

– на чальніка Ма зыр скай наф та раз ве дач най экс пе ды цыі глы -
бо ка га бу рэн ня гео ла га-раз ве дач на га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Бел геа логія» 

Ра ба га
Уладзіміра Ры го равіча

– ма шыніста гор ных вы емач ных ма шын рудніка Дру го га
рудаўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла русь калій» 

Рад ко ва
Уладзіміра Васільевіча

– на чальніка Ка мя нец кай ра ён най інспек цыі пры род ных рэ -
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Рэўтовіча
Уладзіміра Іва навіча

– на чальніка вы твор часці ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Наф тан» 

Са вя нок
Алу Ры го раўну

– апа рат чы ка пас тэ ры за цыі ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Ма лоч ныя пра дук ты», г. Го мель 

Та ра сю ка
Івана Іва навіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Узы ход зя чая зара» Коб рын ска га раё на

Тка чо ва
Сяр гея Паўлавіча

– па мочніка Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Ца луй ку
Юрыя Уладзіміравіча

– трак та ры ста-ма шыніста ка му наль на га сель ска гас па дар ча -
га унітар на га прад пры ем ст ва «Саўгас «Камінтэрн» Бу да-
 Ка ша лёўска га раё на 

Ша вель
Лідзію Іванаўну

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Эле ма»,
г. Мінск

Ясю ка
Сяр гея Кузьміча 

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня про да жу гру за вой
тэхнікі вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Мінскі аўта мабільны за вод»

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Вол ка ва
Міхаіла Міка ла евіча 

– на стаўніка ліцэя № 1 г. Віцеб ска 

За рыц ка га
Эду ар да Ба ры савіча

– кан цэрт май ст ра дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ны ар -
кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэспублiкi Бе ла -
русь»

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Аб лам скую
Тац ця ну Міка лаеўну

– пра даўца ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «ГУМ»,
г. Мінск 

Аб ра мовіча
Юрыя Іва навіча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот вы твор ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі аўта мабільны за -
вод» 

Аб ром чы ка
Ге надзія Ва ле рыа навіча

– фар моўшчы ка ма шын най фар моўкі вы твор ча га рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі аўта -
мабільны за вод» 

Агіевіча
Аляк сан д ра Уладзіміравіча 

– на чальніка зем леўпа рад ка валь най і геа дэзічнай служ бы
Коб рын ска га раё на

Ад зе ры ху
Аляк сан д ра Паўлавіча 

– на месніка на чальніка унітар на га прад пры ем ст ва «Упраў-
 лен не да рож на-мас та во га будаўніцтва і до б раўпа рад ка ван -
ня Мінгар вы кан ко ма» 
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Аза ра ва
Юрыя Аляк се евіча

– за гад чы ка траўма та лагічна га адд зя лен ня № 1 ус та но вы
ахо вы зда роўя «Га рад ская клінічная бальніца хут кай ме -
ды цын скай да па могі г. Грод на» 

Ак сё нен ку
Аляк сан д ра Іва навіча

– ды рэк та ра вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Мінская фаб ры ка ка ля ро ва га дру ку» 

Ак сю чы ца
Ана толія Сця па навіча

– вадзіцеля сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Будс лаўскі» Мяд зель ска га раё на 

Аку лен ку
Івана Ільіча

– вадзіце ля-пра даўца аўта ма газіна Хойніцка га ра ён на га спа -
жы вец ка га та ва ры ст ва 

Аку шэвіча
Ана то ля Леанідавіча 

– на чальніка ўпраўлен ня куль ту ры Мінска га аб лас но га вы -
ка наўчага камітэта 

Алейніка
Ра ма на Сця па навіча

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Вы да вец тва «Бе ла рускі Дом дру ку» 

Аляш кевіча
Аляк сан д ра Ар сень явіча

– ба лет май ст ра-пас та ноўшчы ка дзяр жаўнай ус та но вы «За -
слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь Дзяр жаўны ан -
самбль тан ца Бе ла русі» 

Ан д руш чан ка
Ірыну Пят роўну

– за гад чы ка ма газіна № 12 ганд лё ва га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Мінгар са юз д рук» 

Ан д рыа на ва
Міка лая Вікта равіча 

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Бе ла рускі ме та лургічны за вод» 

Арлоўска га
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– галоўнага інспек та ра адд зе ла мыт на га афарм лен ня і кан -
тро лю № 8 Верх нядзвінска га мыт на га пас та По лац кай
мытні 

Ас кер ко
Міхаіла Пят ровіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Ла завічы» Клец ка га раё на 

Ас та пук
Воль гу Ры го раўну

– галоўнага ляснічага дзяр жаўнай во пыт най ле са гас па дар -
чай ус та но вы «Коб рынскі во пыт ны ляс гас» 

Ба бае да
Пят ра Пят ровіча

– вадзіцеля аўта мабіля дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но -
вы «Ле пельскі ляс гас» 

Баб ро ву
Свят ла ну Міхай лаўну

– за кройш чы ка атэ лье індывіду аль на га па шы ву і ра мон ту ад -
зен ня Чэ ры каўска га унітар на га ка му наль на га прад пры ем -
ст ва «Быт пас лугі» 

Баб роўска га
Ге надзія Ра ма навіча

– вадзіцеля аўта мабіля дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но -
вы «На ваг рудскі ляс гас» 

Баб ры ша ва
Аляк сея Міка ла евіча

– бры гадзіра жы вё ла га доўлі ма лоч на та вар най фер мы сель -
ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Вялікія На ва -
сёлкі» Ба ры саўска га раё на 

Бай да ва
Уладзіміра Аляк се евіча

– мас тац ка га кіраўніка ан самб ля салістаў «Класік-Аван -
гард» ус та но вы «Бе ла ру ская дзяр жаўная ор дэ на Пра -
цоўнага Чыр во на га Сця га філар монія»

Бай да ла ва
Дзмітрыя Фё да равіча

– галоўнага інспек та ра Краўцоўска га мыт на га пас та Го мель -
скай мытні 

Бал ба ту но ва
Ва ле рыя Піліпавіча

– на чальніка адд зе ла аэра пор таў і на зем ных срод каў Дзяр -
жаўнага камітэта па авіяцыі 

Баль ша ко ву
Любоў Уладзіміраўну

– на месніка на чальніка па эка намічнай пра цы мытні «За -
ходні Буг» 

Ба лян ко ву
Зою Іванаўну

– ма ля ра кор пу са зваркі і афар боўкі рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Го мельскі за вод сель ска гас па -
дар ча га ма шы на бу да ван ня «Гом сель маш» 

Бан да ровіча
Ан д рэя Ге над зь евіча

– выбівальш чы ка адлівак рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Мінскі трак тар ны за вод» 

Ба ра ноўска га
Уладзіміра Ан то навіча

– ды рэк та ра вы твор ча-ка мер цый на га та ва ры ст ва з аб ме жа -
ва най ад каз нас цю «Ба рэф», г. Мінск 

Бар ду но ву
Нінэль Міка лаеўну

– мас тац ка га кіраўніка ўзор на га тэ ат ра сту дыі «Ра ду га»
ўста но вы аду ка цыі «Цэнтр па за шко ль най ра бо ты»
ўпраўлен ня аду ка цыі Магілёўска га аб лас но га вы ка наўчага
камітэта 
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Ба ры севіча
Вікта ра Іва навіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня аг рап ра мы -
сло ва га і ляс но га ком плек саў Міністэр ст ва эка номікі 

Ба рэль
Та ма ру Ан то наўну

– апа рат чы ка пе ра гонкі цэха кап ра лак та му дру гой чаргі ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Грод на Азот» 

Ба са лы гу
Міхаіла Сяр ге евіча

– на месніка на чальніка ме ха наз бо рач на га цэха № 3 вы твор -
ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі
за вод ко ла вых ця га чоў» 

Без водзіцкую
Над зею Дзмітрыеўну

– на чальніка інфар ма цый на-аналітыч на га адд зе ла Камітэта
па энер га эфек тыўнасці пры Са ве це Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь 

Безік
Воль гу Васільеўну

– на чальніка стан цыі ахо вы раслін вы твор ча га ка му наль на га 
унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскзе лян буд» 

Бе ла кур ска га
Міка лая Іва навіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Світа нак» імя К.П.Арлоўска га Кіраўска га
раё на 

Бе ля ко ву
Ма ры ну С-Аліеўну

– архівіста на ву ко ва-ме та дыч най ус та но вы «Дзяр жаўны
архіў Грод зен скай во бласці» 

Браіма
Уладзіміра Міка ла евіча

– бры гадзіра му ля раў будаўнічага ўпраўлен ня № 10 ад кры та -
га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст № 4» 

Бу ла новіч
Аляк сан д ру Ры го раўну

– за гад чы ка адд зя лен ня аднаўлен ча га ля чэн ня пра тэз на-ар -
та пе дыч на га шпіталю рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Бе ла рускі пра тэз на-ар та пе дыч ны аднаўлен чы
цэнтр» 

Бу шы лу
Ва ле рыя Уладзіміравіча

– ге не раль на га ды рэк та ра за кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Ма лад зеч на мэб ля» 

Бявідзе не
Ма ры ну Іванаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Ка майскі» Пас таўска га раё на 

Бя рэзіну
Зінаіду Міка лаеўну

– ды рэк та ра па эка номіцы і фінан сах за кры та га ак цыя нер на -
га та ва ры ст ва «Пінскдрэў» 

Вай цян ко ва
Аляк сан д ра Сяр ге евіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Кан ст рук тар скае бюро «Дыс плей» 

Вай ця ховіча
Аляк сан д ра Вікта равіча

– на месніка стар шыні камітэта па сель скай гас па дар цы і хар -
ча ван ню Грод зен ска га аб лас но га вы ка наўчага камітэта 

Вараб’ёва
Вікта ра Ге расімавіча

– галоўнага інжы не ра дзяр жаўнага унітар на га прад пры ем ст -
ва «Галоўнае вы твор чае ўпраўлен не жыл лё вай гас па даркі
Мінгар вы кан ко ма» 

Васілеўска га
Яна Янавіча

– стар шы ню Бе ра ставіцка га ра ён на га вы ка наўчага камітэта 

Ваўран чук
На талію Васільеўну

– апе ра та ра рэс публікан ска га унітар на га сель ска гас па дар ча -
га прад пры ем ст ва «Се лек цый на-гібрыд ны цэнтр «За ходні»
Брэсц ка га раё на 

Ве ра мее ву
На тал лю Вікта раўну

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га вы -
твор ча га прад пры ем ст ва хле ба пя кар най пра мы сло васці
«Го мельх леб пром» 

Ве ра скоўска га
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– то ка ра рэс публікан ска га унітар на га пра мы сло ва га прад -
пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод «Аўтагідраўзмац няльнік» 

Ве рэнь ка
Але ну Ба ры саўну

– галоўнага інжы не ра пра ек таў ка му наль на га пра ект на-вы -
шу каль на га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскінжпра ект» 

Віннічак
Алу Міка лаеўну

– начальніка Лідска га ра ён на га вуз ла паш то вай су вязі Гро -
д зен ска га філіяла рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва паш то вай су вязі «Бел пош та»

Вірын скую
Ган ну Сяр гееўну

– на ву ко ва га суп ра цоўніка ла ба ра то рыі эпідэміялогіі эн тэ ра -
вірус ных інфек цый дзяр жаўнай ус та но вы «На ву ко ва-дас -
лед чы інсты тут эпідэміялогіі і мікрабіялогіі» Міністэр ст ва
ахо вы зда роўя 
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Вішне вец кую
Свят ла ну Аляк сан д раўну

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня фінан са ван ня
дзяр жаўных, пра ваа хоўных ор га наў і аба ро ны Міністэр ст -
ва фінан саў 

Во дчыц
Тац ця ну Іванаўну

– жылоўшчы ка мяса і суб пра дук таў ка му наль на га вы твор ча -
га унітар на га прад пры ем ст ва «Пінскі мя са камбінат» 

Вы хрыс цен ку
Сяр гея Пят ровіча

– за гад чы ка хірургічна га адд зя лен ня ўста но вы ахо вы зда -
роўя «Віцеб ская аб лас ная клінічная бальніца» 

Гае ва
Вікта ра Паўлавіча

– на чальніка ўста ноўкі ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ма зырскі наф та пе рап ра цоўчы за вод» 

Гай ду ка
Уладзіміра Міка ла евіча

– бу рыльш чы ка пад зем на га і капіталь на га ра мон ту свідравін
рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Бе ла рус наф та» 

Га ла ва на ва
Вікта ра Ры го равіча 

– Міністра юс ты цыі

Га лён ку
Вікта ра Аляк се евіча

– трак та ры ста-ма шыніста ка му наль на га унітар на га сель ска -
гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Бя ро заўскае» Бя ро заўска га
раё на 

Галкіну
Ніну Ціханаўну

– інжы не ра дач чы на га унітар на га прад пры ем ст ва «Пра ект -
ны інсты тут Грод надзіпра зем» рэс публікан ска га унітар на -
га прад пры ем ст ва «Пра ект ны інсты тут «Белдзіпра зем» 

Га расімчы ка
Та дэ ву ша Уладзісла вавіча

– на месніка галоўнага ўрача па ме ды цын скай ча ст цы ўста но -
вы ахо вы зда роўя «Брэсц кая аб лас ная бальніца» 

Гараўцова
Міка лая Уладзіміравіча

– ма шыніста – ўклад чы ка ас фаль та бе то ну філіяла «Го мель -
скае да рож на-ра монт на-бу даўнічае ўпраўлен не № 113» ка -
му наль на га пра ект на-ра монт на-бу даўнічага унітар на га
прад пры ем ст ва «Го мель аб лдар буд» 

Гар бу за
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на чальніка ме ханічна га цэха № 1 вы твор ча га рэс публі кан -
скага унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі ма тор ны за вод» 

Гар на стая
Пят ра Уладзіміравіча

– галоўнага хірур га ўпраўлен ня ахо вы зда роўя Го мель ска га
аб лас но га вы ка наўчага камітэта 

Гарнішэўска га
Аляк сан д ра Ры го равіча

– на чальніка Салігор скай гар райінспек цыі пры род ных рэ -
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Гаўрыль чы ка
Васіля Уладзіміравіча

– рэ гуліроўшчы ка рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га
прад пры ем ст ва «Віцязь» 

Ге но ва
Уладзіміра Міка ла евіча

– трэне ра-вы клад чы ка спе цы яліза ва най дзіця ча-юнац кай
шко лы алімпійска га рэ зер ву па вод на лыж на му спор ту імя
М.Ге но ва адд зе ла фізічнай куль ту ры, спор ту і ту рыз му На -
ва по лац ка га га рад ско га вы ка наўчага камітэта 

Гіро
Міка лая Міка ла евіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Агуль на а ду ка -
цый ная ся рэд няя шко ла № 3 з эка лагічным ухілам»
г. Вілейкі 

Глаз ко
Тац ця ну Уладзіміраўну

– за гад чы ка сек та ра адд зе ла тэхнічна га нарміра ван ня і стан -
дар ты за цыі тэх на лагічна га аб ста ля ван ня хар чо вай і
хімічнай пра дук цыі на ву ко ва-вы твор ча га рэс публікан ска -
га унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі дзяр жаўны інсты -
тут стан дар ты за цыі і сер тыфікацыі» 

Глуш чан ка
Воль гу Міка лаеўну

– ды рэк та ра Быхаўскай дзіця чай шко лы мас тац тваў 

Гой шы ка
Аляк сан д ра Іва навіча

– сле са ра-ра монтніка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Брэсцкі камбінат будаўнічых ма тэ рыя лаў» 

Го лу ба
Леаніда Уладзіміравіча

– трак та ры ста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Вялікія На ва сёлкі» Ба ры саўска га раё на 

Гом лю
Івана Ар цё мавіча

– элек траз варш чы ка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Брэ ст сель маш» 

Гор ба ча
Міка лая Ан д рэ евіча

– галоўнага за атэхніка-се лек цыя не ра рэс публікан ска га
унітар на га сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Пле мян -
ны за вод «Чыр во ная Зор ка» Клец ка га раё на 
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Гор ма ша
Але га Ся мё навіча

– элек траз варш чы ка збо рач на-зва рач на га цэха ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Баб руй ска гра маш» 

Гра мы ку
Уладзіміра Іва навіча 

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па будаўніцтву ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск

Гро ма
Уладзіміра Міка ла евіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы «Крупіцкі цэнтр куль ту -
ры» Мінска га раё на 

Гру ца
Любоў Леанідаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Ус ход – Чы ры на» Дуб ро вен ска га раё на 

Гры ба
Юрыя Аляк се евіча

– трак та ры ста-ма шыніста пры ват на га унітар на га прад пры -
ем ст ва па ака зан ню пас луг «Ма ла грап рам сэрвіс» Ма лад зе -
чан ска га раё на 

Гры боўска га
Васілія Васільевіча

– сле са ра-ра монтніка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ба ры саўскі ДОК» 

Грыгілевіч
Ніну Міхай лаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня рэс публікан ска га сель ска гас -
па дар ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Плем за вод «Ка -
рэлічы» Ка рэліцка га раё на 

Грыц ко ва
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– шліфоўшчы ка ра монт на га цэха рэс публікан ска га унітар -
на га пра мы сло ва га прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод
«Аўтагідраўзмац няльнік» 

Гры цэн ка
Іну Васільеўну

– на чальніка адд зе ла эка номікі і інве сты цый най дзей насці
Камітэта па энер га эфек тыўнасці пры Са ве це Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь 

Гры шу ка
Ана толія Ге оргіевіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Грод зен -
скі мя са камбінат» 

Грэсь ко
Лю цыю Казіміраўну

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня сель скай гас па -
даркі і хар ча ван ня Верх нядзвінска га ра ён на га вы ка -
наўчага камітэта 

Гун да ра
Уладзіміра Іва навіча

– стар ша га май ст ра вы твор ча га ўча ст ка філіяла Грод зен ска -
га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва элек тра -
энер ге тыкі «Грод на энер га» Грод зенскія элек трыч ныя
сеткі 

Гу рэвіча
Аляк сан д ра Рафаілавіча

– на месніка галоўнага ўрача па хірургічнай да па мо зе ўста но -
вы ахо вы зда роўя «Магілёўская га рад ская бальніца хут кай
ме ды цын скай да па могі» 

Да выд зен ку
Аляк сея Аляк се евіча

– апе ра та ра па ад кор му буй ной ра га тай жы вё лы сель ска гас -
па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Ас т ра ме ча ва» Брэсц -
ка га раё на 

Дам броўска га
Казіміра Станісла вавіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Аг ра нё манскі» Стаўбцоўска га раё на

Дам нян ко ва
Аляк сан д ра Васільевіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но вы «Пу -
хавіцкі ляс гас» 

Данілевіч
Таісу Іванаўну 

– на чальніка ўпраўлен ня аду ка цыі Мінска га аб лас но га вы ка -
наўчага камітэта 

Данілевіча
Уладзіміра Пят ровіча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ат -
лант» 

Даніловіч
Ма рыю Пят роўну

– галоўнага эка наміста адд зе ла да хо даў бюд жэ ту фінан са ва га 
адд зе ла Бя ро заўска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта 

Даніловіча
Але га Міка ла евіча

– ма шыніста вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га тор -
фап рад пры ем ст ва «Дзітва», Лідскі раён 

Даўшко
Івана Іва навіча

– на чальніка свіна вод ча га ком плек су сель ска гас па дар ча га
вы твор ча га каа пе ра ты ва «Аг ра камбінат «Сноў» Нясвіж -
ска га раё на 

Даш кевіча
Але га Уладзіміравіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но вы «Ла -
гойскі ляс гас» 
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Даш кевіча
Леаніда Іва навіча

– ма шыніста экс ка ва та ра ком плек су «Кры ла ва» дзяр жаўнай 
ус та но вы «Галоўнае ўпраўлен не па абс лу гоўван ню ды п ла -
ма тыч на га кор пу су і афіцый ных дэ ле га цый «Дып сервіс»
Кіраўніцтва спра вамі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь 

Дзей ка
Ган ну Кан станцінаўну 

– Міністра па па дат ках і збо рах 

Дземідаўца
Ана толія Да вы давіча

– май ст ра лесу Мах навіцка га лясніцтва дзяр жаўнай во пыт -
най ле са гас па дар чай ус та но вы «Ма зырскі во пыт ны ляс гас»

Дземідовіч
Та ма ру Іванаўну

– ды рэк та ра філіяла кніга ганд лё ва га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Белкніга» 

Дзінькевіча
Васілія Міхай лавіча

– цес ля ра філіяла «Будаўнічае ўпраўлен не № 53» ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Лаўсан буд» 

Дзям’янку
Васілія Аляк се евіча

– жы вё ла во да сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Да ра пе евічы» Ма ла рыц ка га раё на 

Дзянісаву
Ва лянціну Іванаўну

– на чальніка фінан са ва га адд зе ла Нараўлян ска га ра ён на га
вы ка наўчага камітэта 

До са ва
Леаніда Сяр ге евіча 

– на чальніка Магілёўскай мытні 

Дос ту
Аляк сан д ра Іва навіча

– пер ша га на месніка ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва па аэра навіга цый на му
абс лу гоўван ню па вет ра на га руху «Бе ла эра навіга цыя» 

Драз да
Міхаіла Міхай лавіча

– ма шыніста гу маз мя шальніка пад рых тоўчага цэха вы твор -
часці звыш буй на га ба рыт ных шын ад кры та га ак цыя нер на -
га та ва ры ст ва «Бел шы на» 

Драз до ва
Леаніда Леанідавіча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот вы твор ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі аўта мабільны за -
вод» 

Драз до ву
Тац ця ну Міхай лаўну 

– на чальніка ўпраўлен ня Міністэр ст ва эка номікі 

Драніцу
Вя ча сла ва Вікта равіча 

– стар шы ню Бе ла ру ска га дзяр жаўнага кан цэр на па вы твор -
часці і рэалізацыі фар ма цэўтыч най і мікрабіялагічнай пра -
дук цыі 

Дрозд
Галіну Аляк сан д раўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «Бе ла вежскі» Ка мя нец ка га раё на 

Дуб роўца
Аляк сан д ра Ры го равіча

– ма шыніста бу ра вой ус та ноўкі Ма зыр скай наф та раз ве дач -
най экс пе ды цыі глы бо ка га свідра ван ня гео ла га раз ве дач на -
га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бел геа -
логія» 

Ду да рэн ку
Аляк сан д ра Ан д рэ евіча

– бры гадзіра ўча ст ка асноўнай вы твор часці цэха ма шын най
ап ра цоўкі драўніны за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ма лад зеч на мэб ля» 

Дылеўска га
Міка лая Іосіфавіча

– стар шы ню спе цы яліза ва на га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Га -
ла ва чы», Клецкі раён 

Его ра ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча 

– ды рэк та ра на ву ко ва-тэхнічна га цэн тра – на месніка ге не -
раль на га ды рэк та ра – галоўнага кан ст рук та ра вы твор ча га
аб’яднання «Бе ла рускі аўта мабільны за вод» 

Ер мач ко ву
Тац ця ну Уладзіміраўну

– ра бо чую па ком плекс най убор цы і ўтры ман ню домаўла дан -
няў дзяр жаўнага дач чы на га унітар на га прад пры ем ст ва
«ЖЭС № 107 ЖРЭА Пер ша май ска га раё на г. Мінска» 

Ефімовіча
Міхаіла Кан станцінавіча

– на чальніка інспек цыі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах па
Віцеб скай во бласці

Жал нер чы ка
Уладзіміра Уладзіміравіча

– ляснічага Вы со каўска га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па -
дар чай ус та но вы «Брэсцкі ляс гас» Брэсц ка га вы твор ча га
ле са гас па дар ча га аб’яднання 

Жар ко ва
Уладзіміра Васільевіча

– на месніка ды рэк та ра па хірургіі і інфар ма ты цы дзяр -
жаўнай ус та но вы «На ву ко ва-дас лед чы інсты тут ан ка логіі і
ме ды цын скай ра дыя логіі імя М.М.Аляк сан д ра ва» 
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Жо лудзь
Ган ну Іванаўну

– на чальніка фінан са ва га адд зе ла Кры чаўска га ра ён на га вы -
ка наўчага камітэта 

Жука
Ана толія Кан станцінавіча 

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Слонім -
мэб ля»

Жыгімон та
Васілія Васільевіча

– элек траз варш чы ка руч ной зваркі вы твор ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі элек тра тэхнічны
за вод імя В.І.Каз ло ва» 

Жы ран ко ву
Ган ну Міка лаеўну

– май ст ра ўча ст ка цэха № 4 рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «Бел мед прэ па ра ты» 

Зай ца ва
Ва ле рыя Еўдакімавіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Прам тэх ман таж», г. Мінск 

Зай ца ва
Ге надзія Міхай лавіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Адд зе -
лачнік-28, г. По лацк» Віцеб скай во бласці 

Зай ца ва
Івана Іва навіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «ПМК-4»,
г. За слаўе 

Зай чан ку
Міка лая Пят ровіча 

– Міністра эка номікі

Зель ма на
Кан станціна Сця па навіча

– ка мандзіра – дру го га па мочніка ме ханіка зем сна ра да рэс -
публікан ска га унітар на га экс плуа та цый на-бу даўнічага
прад пры ем ст ва «Днеп ра-Бугскі вод ны шлях», г. Пінск 

Зе лян ко
Ган ну Пят роўну

– за гад чы ка вы твор часці ста ло вай рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Дзіцячы рэабіліта цый на-аз да раўлен -
чы цэнтр «Жда новічы» 

Зе ляніка
Пят ра Анань евіча

– апе ра та ра тэх на лагічных ус та но вак ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Наф тан», г. На ва по лацк 

Зень ко ва
Уладзіміра Дзмітры евіча

– ман тажніка тэх на лагічна га аб ста ля ван ня ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Цэн тра энер га ман таж» 

Зу бок
Людмілу Казіміраўну

– апе ра та ра су вязі адд зя лен ня паш то вай су вязі-15 вы твор -
часці «Мінская по шта» рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва паш то вай су вязі «Бел пош та» 

Зям ско ву
Воль гу Аляк сан д раўну

– за гад чы ка сек та ра адд зе ла бібліяг рафічнай ап ра цоўкі да -
ку мен таў дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ная бібліятэ -
ка Бе ла русі» 

Іва но ва
Міка лая Фё да равіча

– элек траз варш чы ка аўта ма тыч ных і паўаўта ма тыч ных ма -
шын цэха ме та ла кан ст рук цый рэс публікан ска га унітар на -
га прад пры ем ст ва «Магілёўскі за вод ліфта ва га ма шы на бу -
да ван ня» 

Іва но ву
Тац ця ну Уладзіміраўну

– стар ша га май ст ра сы ра роб на га ўча ст ка ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Ча вускі мас ла роб на-сы ра роб ны за -
вод» 

Іван чук
Ніну Міхай лаўну

– пра даўца Зэль вен ска га ра ён на га спа жы вец ка га та ва ры ст ва
Грод зен скай во бласці 

Іву лё ва
Вікта ра Міхай лавіча

– ды рэк та ра Бя лыніцка га унітар на га ка му наль на га вы твор -
ча га прад пры ем ст ва «Жыл кам гас» 

Ка ва лё ву
Людмілу Ге над зьеўну 

– на месніка галоўнага ды рэк та ра аген цт ва тэ левізійных
навін На цыя наль най дзяр жаўнай тэ ле ра дыё кам паніі 

Ка ва лён ка
Васілія Паўлавіча

– вадзіцеля аўта мабіля дзяр жаўнай во пыт най ле са гас па дар -
чай ус та но вы «Асіповіцкі во пыт ны ляс гас» 

Ка ва лен ку
Ана толія Іва навіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Мінскдрэў» 

Ка валь чу ка
Ва ле рыя Фё да равіча

– бай ца жы вё лы ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бя ро -
заўскі мя са кан сер ва вы камбінат» 

Ка вец ка га
Але га Ціха навіча

– галоўнага ўрача ўста но вы ахо вы зда роўя «Бя лыніцкая цэн -
траль ная ра ён ная бальніца» 

Ка жа мякіна
Ва ле рыя Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра на ву ко ва-вы твор ча га унітар на га прад пры ем ст -
ва «АТАМ ТЭХ» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«МНІПІ» 

13.03.2006 -12- № 1/7323



Каз ло ва
Але га Фё да равіча

– май ст ра Ма зыр скай наф та раз ве дач най экс пе ды цыі глы бо -
ка га свідра ван ня гео ла га раз ве дач на га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Бел геа логія» 

Каз лоўска га
Юрыя Іосіфавіча

– ляснічага Пес каўска га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па -
дар чай ус та но вы «Шчу чынскі ляс гас» 

Ка зе рук
Ба гда ну Ба гда наўну

– на чальніка адд зе ла інфар ма цыі і праг на за ван ня ўзроўню
за бруд жван ня па вет ра дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс -
публіканскі цэнтр ра дыя цый на га кан тро лю і маніто рын гу
на ва коль на га ася родд зя» 

Ка лу па новіча
Вікта ра Міка ла евіча

– вадзіцеля аўта мабіля Ка мя нец кай аўта ка ло ны пры ват на га
транс парт на га унітар на га прад пры ем ст ва «Брэсцкі ка ап -
транс» 

Ка ля да
Але ну Кан станцінаўну

– пра са вальш чы ка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Фаб экс», г. Мінск 

Кан д рат чы ка
Ва ле рыя Ар кад зь евіча

– пер ша га на месніка ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор» 

Каніну
Іну Ба ры саўну

– апа рат чы ка пас тэ ры за цыі ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «По лацкі ма лоч ны камбінат» 

Ка ра левіч
Ліза ве ту Пят роўну

– галоўнага спе цы яліста адд зе ла дзяр жаўнага кан тро лю за
вы ка ры стан нем і ахо вай жы вёль на га све ту і вяд зен нем
паляўнічай гас па даркі Міністэр ст ва пры род ных рэ сур саў і
ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Ка ра неўскую
Ма рыю Васільеўну

– на чальніка ўпраўлен ня аналітыч най ра бо ты праг на за ван -
ня галоўнага ўпраўлен ня эка номікі Міністэр ст ва сель скай
гас па даркі і хар ча ван ня 

Ка се ню ка
Пят ра Міка ла евіча

– на чальніка адд зе ла ляс ной гас па даркі і ле са ад наўлен ня
Брэсц ка га вы твор ча га ле са гас па дар ча га аб’яднання 

Ка сян ко ва
Уладзіміра Ана толь евіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но вы «Клі-
чаўскі ляс гас» 

Кат ля ро ва
Аляк сан д ра Ана толь евіча

– валь цоўшчы ка сор тап ра кат на га цэха рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі ме та лургічны за -
вод», г. Жлобін 

Катоўска га
Уладзіміра Лукіча

– дру ка ра пло ска га дру ку ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Брэсц кая дру кар ня» 

Ка ча ла ва
Але га Уладзіміравіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Авіякам панія Грод на» 

Ка ча ноўскую
Воль гу Іванаўну

– на чальніка фінан са ва га адд зе ла Пінска га ра ён на га вы ка -
наўчага камітэта 

Ка ша лен ку
Станісла ва Вікта равіча

– вя ду ча га інжы не ра элек тра су вязі філіяла «Мінская га рад -
ская тэ ле фон ная сет ка» рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва элек тра су вязі «Бел тэ ле кам»

Каш та на ву
Інэсу Іванаўну

– апа рат чы ка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Кры -
ніца», г. Мінск 

Ка шын ска га
Сяр гея Васільевіча

– вадзіцеля аўта мабіля ка му наль на га аўтатранс парт на га
унітар на га прад пры ем ст ва «Спе цаўта ба за», г. Віцебск 

Кей ню ха
Уладзіміра Ана толь евіча 

– лесніка Дуб роўска га лясніцтва дзяр жаўнай во пыт най ле са -
гас па дар чай ус та но вы «Лель чыцкі во пыт ны ляс гас» 

Кіеўца
Івана Міхай лавіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га экс плуа та цый -
на-бу даўнічага прад пры ем ст ва «Днеп ра-Бугскі вод ны
шлях», г. Пінск 

Кіся лё ва
Уладзіміра Аляк се евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі цэ мент ны за вод» 

Кле менціонка
Аляк сея Іва навіча

– авіятэхніка рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Авіякам панія Грод на» 

Кліман товіча
Ігара Іва навіча

– май ст ра па ра мон ту аб ста ля ван ня рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за вод ме ды цынскіх прэ -
па ра таў» 
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Клімко
Ге над зя Міхай лавіча

– вадзіцеля сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Няг невічы» На ваг руд ска га раё на 

Клімковіча
Ля вонція Міхай лавіча

– апе ра та ра па ад кор му буй ной ра га тай жы вё лы рэс публікан -
ска га унітар на га сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва
«Саўгас-камбінат «Мір» Ба ра навіцка га раё на 

Клімовіч
Але ну Вікен цьеўну

– на мот чы ка ка ту шак апа рат на га цэха вы твор ча га рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі элек тра -
тэхнічны за вод імя В.І.Каз ло ва» 

Клюе ва
Міка лая Паўлавіча

– на чальніка цэха аб па лу вы твор ча га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Кры чаўцэ мент на шы фер»

Кляш чук
Галіну Міка лаеўну

– апа рат чы ка рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Бел мед прэ па ра ты», г. Мінск 

Ко ла ба ва
Бранісла ва Леанідавіча

– элек тра га заз варш чы ка Ар шан ска га ўпраўлен ня магі -
страль ных га за пра во даў ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Бел транс газ» 

Кол ца
Ан таніну Ба ры саўну

– на чальніка Га ра доц кай ра ён най інспек цыі пры род ных рэ -
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Комліка
Але га Аляк сан д равіча

– сле са ра-сан тэхніка дзяр жаўнага дач чы на га унітар на га
прад пры ем ст ва «ЖЭС № 21 ЖРЭА За во дска га раё на
г. Мінска» 

Кор бу та
Міка лая Міка ла евіча

– пер ша га на месніка Кіраўніка спраў Прэзідэн та Рэс публікі
Бе ла русь 

Коўшун
Любоў Ігна таўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня Круг лян ска га сель ска гас па -
дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Кал гас «Ком сенічы» 

Краўчука
Леаніда Дзмітры евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Мінскі за вод ігры стых він» 

Кро та ва
Ана толія Васільевіча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Го мельскі за вод сель ска гас па дар ча га
ма шы на бу да ван ня «Гом сель маш» 

Кро та ва
Ана толія Іва навіча

– элек тра га заз варш чы ка спе цы яліза ва най пе ра со вач най ме -
ханіза ва най ка ло ны вы твор ча га рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Магілёўабл газ» 

Крупінска га
Ва ле рыя Міхай лавіча

– кіраўніка пе ра со вач най ме ханіза ва най ка ло ны ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Буд трэст № 35» 

Крыўду
Ан д рэя Міхай лавіча

– апе ра та ра па ад кор му буй ной ра га тай жы вё лы сель ска гас -
па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Сянь коўшчы на»
Слонімска га раё на 

Крыш та повіча
Міхаіла Васільевіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Га рад зей -
скі цук ро вы камбінат», Нясвіжскі раён 

Ку вае ву
Зою Іванаўну 

– за гад чы ка адд зе ла дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы
«Інсты тут фізіка-ар ганічнай хіміі На цыя наль най ака дэміі
на вук Бе ла русі» 

Куд ран ка
Ва ле рыя Ры го равіча

– апе ра та ра аўта ма тыч ных і паўаўта ма тыч ных ліній цэха па
вы твор часці ламініра ва ных пліт ад кры та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва «Іва цэвічдрэў» 

Куз ня цо ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га аб’яднання
«Бел на сен не» 

Куз ня цо ву
Галіну Ан д рэеўну 

– ура ча-неўро ла га паліклінікі дзяр жаўнай ус та но вы «Ме ды -
ка-санітар ная ча ст ка» Дзяр жаўнага камітэта па авіяцыі 

Кузьміча
Івана Міка ла евіча

– цес ля ра Ба ра навіцка га ка му наль на га унітар на га вы твор ча -
га прад пры ем ст ва во да пра вод на-ка наліза цый най гас па -
даркі «Во да ка нал» 

Кузь мук
Еўдакію Трафімаўну

– сы ра со ла ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Коб рынскі
мас ла роб ча-сы ра роб чы за вод» 

Кузь мян ко ва
Міхаіла Васільевіча

– на чальніка ўпраўлен ня ляс ной гас па даркі Міністэр ст ва
ляс ной гас па даркі 
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Ку ле ша
Іосіфа Іосіфавіча

– на чальніка ўча ст ка пад зем ных во да за бо раў га рад ско га
унітар на га ка му наль на га вы твор ча га прад пры ем ст ва
«Грод на во да ка нал» 

Ку ры ловіча
Яўгенія Паўлавіча

– ста ночніка дрэ ва ап ра цоўчых стан коў ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Слоніммэб ля» 

Кур’яновіч
Бранісла ву Рай мун даўну

– на чальніка цэха пісьмо вай ка рэс пан дэн цыі вы твор часці
«Мінская по шта» рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва паш то вай су вязі «Бел пош та» 

Куч ко
Ге надзія Ме чы сла вавіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«На ра чанскія зоры» Вілей ска га раё на 

Ла дуць ка
Але ну Ана то льеўну 

– кіраўніка гру пы адд зе ла палітыч ных аг ля дальнікаў аген -
цт ва тэ левізійных навін На цыя наль най дзяр жаўнай тэ ле -
ра дыё кам паніі 

Ла гу на
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Руд зенск» 

Ла дыгіну
Ма рыю Ры го раўну

– вадзіцеля тра лей бу са філіяла «Тра лей бус нае дэпо № 3»
транс парт на га ка му наль на га унітар на га прад пры ем ст ва
«Мінсктранс» 

Ла за ра ва
Аляк сея Пят ровіча

– ста ля ва ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Бе ла рускі ме та лургічны за вод» 

Лазоўска га
Ана толія Ба ле сла вавіча

– то ка ра экс пе ры мен таль на га цэха вы твор ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі ма тор ны за вод» 

Лазоўска га
Уладзіміра Фё да равіча

– ме ханіза та ра за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Оль -
гаўскае» Віцеб ска га раё на 

Лазоўска га
Уладзіміра Яго равіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня сель скай гас па даркі і
хар ча ван ня Мінска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта 

Лап цэвіч
Галіну Іосіфаўну

– на чальніка фінан са ва га адд зе ла Та ла чын ска га ра ён на га
вы ка наўчага камітэта 

Леа новіча
Васілія Іва навіча

– дру ка ра пло ска га дру ку рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Вы да вец тва «Бе ла рускі Дом дру ку» 

Лец ко
Сяр гея Міка ла евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча-ганд лё ва га ка му наль на -
га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі парніко ва-цяплічны
камбінат» 

Лівен цэ ву
Ма рыю Міхай лаўну

– вя ду ча га на ву ко ва га суп ра цоўніка ла ба ра то рыі ар тэ ры яль -
най гіпер тэнзіі дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі на -
ву ко ва-прак тыч ны цэнтр «Кар дыя логія» Міністэр ст ва ахо -
вы зда роўя 

Лісоўска га
Міка лая Міка ла евіча

– шэф-по ва ра дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі са на то -
рый «Бя рэзіна» для ве тэ ра наў вай ны, пра цы і інвалідаў» 

Ліхуту
Ге оргія Міхай лавіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Га рад зея», Нясвіжскі раён 

Лоўкіса
Зя но на Ва лянцінавіча

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Бе ла рускі на ву ко ва-дас лед чы і пра ект на-кан -
ст рук тарскі інсты тут хар чо вых пра дук таў» 

Лук’яненку
Леаніда Дзмітры евіча

– ляснічага Ва ра цец ка га лясніцтва ўста но вы «Па лескі дзяр -
жаўны ра дыя цый на-эка лагічны за па веднік» 

Лыс каўца
Уладзіміра Іва навіча

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот за во да «Дар маш» ад кры та -
га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор» 

Лян ко
Міка лая Уладзіміравіча

– на чальніка Грод зен ска га аб лас но га ўпраўлен ня дэ пар та -
мен та дзяр жаўнай інспек цыі пра цы Міністэр ст ва пра цы і
са цы яль най аба ро ны 

Леўдан ска га
Але га Пят ровіча

– вадзіцеля аўта мабіля транс парт на га цэха вы твор ча га рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі ма тор ны 
за вод» 

Ля ха ву
Раісу Міка лаеўну

– апе ра та ра дыс тан цый на га пуль та кіра ван ня ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Палімір» 
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Ма зая
Міка лая Ма ка равіча

– ман тажніка вен ты ля цый ных сістэм, кан ды цы яніра ван ня
па вет ра, пнеўматранс пар ту і аспірацыі філіяла «Чац вёр тае
ман таж нае ўпраўлен не» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Бел сан тэх ман таж-2»

Ма муль
Свят ла ну Міхай лаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Сын кавічы» Зэль вен ска га раё на 

Мань ко
На тал лю Вікта раўну

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ба ра -
навіцкі камбінат хле бап ра дук таў» 

Ма рач ко ву
Клаўдзію Міхай лаўну

– ма ля ра спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 204 ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск 

Ма ро за ву
Але ну Гард зееўну

– ды рэк та ра ка му наль на га сель ска гас па дар ча га унітар на га
прад пры ем ст ва «Ельск» Ель ска га раё на 

Мар тын чы ка
Вя ча сла ва Пят ровіча

– на чальніка ўпраўлен ня пра цы і са цы яль най палітыкі
Міністэр ст ва эка номікі 

Мар ты нен ку
Аляк сан д ра Іва навіча

– на месніка Стар шыні На цыя наль най дзяр жаўнай тэ ле ра -
дыё кам паніі 

Ма са на вец
Свят ла ну Іванаўну

– палітыч на га аг ля дальніка аген цт ва тэ левізійных навін На -
цыя наль най дзяр жаўнай тэ ле ра дыё кам паніі

Мас ка лен ка
Та ма ру Кан станцінаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ка му наль на га сель ска гас па -
дар ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Саўгас «Чыр во на ка ст -
рычніцкі» Бу да-Ка ша лёўска га раё на 

Маціеўска га
Уладзіміра Лук’янавіча

– на чальніка адд зе ла зем леўпа рад ка валь ных і зя мель на-ка -
да с тра вых ра бот рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва аэра касмічных ме та даў у геа дэзіі «Бе ла эра кос ма геа -
дэзія» 

Мірчу ка
Ана толія Васільевіча 

– на месніка стар шыні Мінска га аб лас но га вы ка наўчага
камітэта 

Міхно
Васілія Кан д раць евіча

– ды рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Грод зенскі дзяр жаўны пра -
фесіяналь на-тэхнічны ка ледж бы та во га абс лу гоўван ня на -
сельніцтва» 

Му ра та ва
Васілія Іва навіча

– то ка ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Магілёўскі за вод ліфта ва га ма шы на бу да ван ня» 

Мураўёва
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра аўстрый скай кам паніі ATEC Handelsgesellscaft
mbH 

Му рыгіну
Лідзію Леанідаўну

– вы раб ляльніка на ту раль най каўбас най аба лонкі ад кры та га 
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Брэсцкі мя са камбінат» 

Муху
Міка лая Міка ла евіча

– на месніка на чальніка галоўнага кан троль на-рэвізійна га
ўпраўлен ня Міністэр ст ва фінан саў 

Мя цель ска га
Міка лая Міка ла евіча

– на лад чы ка аўта ма тыч ных ліній і аг рэ гат ных стан коў рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Ба ры саўскі за -
вод аг рэ га таў» 

На вах ро ста
Ге над зя Міхай лавіча

– на чальніка кам прэ сар най стан цыі «Круп ская» га за пра во да 
«Ямал–Еўропа» Круп ска га ўпраўлен ня магістраль ных га -
за пра во даў ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел -
транс газ» 

Налівай ку
Івана Веніамінавіча

– хор май ст ра Лан ска га на род на га муж чын ска га хору Лан -
ска га сель ска га Дома куль ту ры Нясвіжска га раё на 

Нар кевіч
Ма рыю Ся мё наўну 

– ізаліроўшчы ка будаўнічага ўпраўлен ня № 101 ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск 

Наўрось
Ва лянціну Ан то наўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня дзяр жаўнага унітар на га сель -
ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Плем за вод «Му ха вец»
Брэсц ка га раё на 

Неўмяр жыц ка га
Міка лая Уладзіміравіча 

– стар шы ню Сма лявіцка га ра ён на га вы ка наўчага камітэта 

Не хвя довіча
Івана Ча сла вавіча

– ста ля ра збо рач на га цэха за кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Ма лад зеч на мэб ля» 
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Ніка лае ва
Ан д рэя Леанідавіча

– сле са ра кан троль на-вы мя раль ных пры бо раў і аўта ма тыкі
Смар гон ска га ра ён на га унітар на га прад пры ем ст ва «Жыл -
лё ва-ка му наль ная гас па дар ка» 

Нікіфа ра ва
Ва ле рыя Іва навіча

– ге не раль на га ды рэк та ра вы твор ча га аб’яднання «Віцязь» –
ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га прад -
пры ем ст ва «Віцязь» 

Нікіціна
Уладзіміра Міхай лавіча

– на чальніка Магілёўска га філіяла рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва па аэра навіга цый на му абс лу гоўван ню
па вет ра на га руху «Бе ла эра навіга цыя» 

Па да ля ка
Міка лая Міка ла евіча

– мас тац ка га кіраўніка ва каль на-ха рэа графічна га ан самб ля
му зыкі, песні і тан ца «Та ла ка» дзяр жаўнай кан цэрт най ус -
та но вы «Віцеб ская аб лас ная філар монія»

Па жа рыц кую
Та ма ру Ана то льеўну

– апе ра та ра філіяла «Нар цы за ва» за кры та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва «Віцеб ска грап ра дукт», Та ла чынскі раён 

Паз ня ка
Ан д рэя Міка ла евіча 

– на месніка стар шыні Мінска га аб лас но га вы ка наўчага
камітэта 

Па леш чу ка
Вікта ра Пят ровіча

– галоўнага аг ра но ма ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ус ход-Ка мя нец» Ка мя нец ка га раё на 

Па леш чу ка
Фё да ра Фё да равіча

– апе ра та ра аўта ма тыч ных і паўаўта ма тыч ных ліній цэха па
вы твор часці драўня на-струж ка вых пліт ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Іва цэвічдрэў» 

Паль чы ка
Ге надзія Уладзіміравіча

– ды рэк та ра на ву ко ва-ме та дыч най ус та но вы «На цыя наль ны
інсты тут аду ка цыі» Міністэр ст ва аду ка цыі 

Пан кевіча
Ана то ля Міхай лавіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Гар мал -
за вод № 2», г. Мінск 

Па та пен ку
Уладзіміра Ры го равіча 

– фар моўшчы ка вы ра баў і кан ст рук цый за во да буй на па нель -
на га до ма бу да ван ня № 3 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «МАПІД», г. Мінск 

Па хом чы ка
Міка лая Іва навіча

– фрэ зе роўшчы ка рэс публікан ска га унітар на га вы твор ча га
прад пры ем ст ва «Віцязь» 

Па цее ва
Ана толія Іва навіча

– вадзіцеля аўта мабіля ка му наль на га аўта мабільна га унітар -
на га прад пры ем ст ва па ўтры ман ню да рог «Гар САП», г. Го -
мель 

Паш кевіча
Ада ма Міка ла евіча

– на чальніка Бя ро заўска га ра ён на га вуз ла элек тра су вязі
Брэсц ка га філіяла рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва элек тра су вязі «Бел тэ ле кам» 

Паш коўска га
Міка лая Станісла вавіча

– ма шыніста экс ка ва та ра ўча ст ка ме ханізацыі і спе цы яль -
ных ра бот ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўні-
ча- ман таж ны трэст № 41», г. Смар гонь 

Пе ка ча
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– ляснічага Нікар ска га лясніцтва дзяр жаўнай пры ро даа -
хоўнай ус та но вы «На цыя наль ны парк «Бе ла веж ская пуш -
ча» 

Пет кевіч
На тал лю Уладзіміраўну 

– На месніка Кіраўніка Адміністра цыі Прэзідэн та Рэс публікі
Бе ла русь 

Пет рыкіна
Вікта ра Уладзіміравіча

– вя ду ча га інжы не ра-кан ст рук та ра рэс публікан ска га вы -
твор ча га аб’яднання «Бел ган даль-праг рэс», г. Мінск 

Пінчу ка
Міка лая Міхай лавіча

– галоўнага інжы не ра рэс публікан ска га унітар на га экс плуа -
та цый на-бу даўнічага прад пры ем ст ва «Днеп ра-Бугскі вод -
ны шлях», г. Пінск 

Пірагоўскую
Галіну Уладзіміраўну 

– за гад чы ка ла ба ра то рыі на ву ко ва-дас лед ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Інсты тут гле баз наўства і
аг рахіміі На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі» 

Пішчу лён ка
Міхаіла Уладзіміравіча 

– на чальніка адд зе ла па архівах і спра ва вод ст ву Віцеб ска га
аб лас но га вы ка наўчага камітэта

Пішчы ка
Ада ма Ціма фе евіча

– вадзіцеля аўта мабіля рэс публікан ска га унітар на га дач чы -
на га Баб руй ска га аўтатранс парт на га прад пры ем ст ва «Гру -
за вы аўта мабільны парк № 1» 
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Плеш чан ку
Аляк сан д ра Ся мё навіча

– бры гадзіра ман тажнікаў будаўнічага ўпраўлен ня № 1
будаўнічага рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Віцебскі до ма бу даўнічы камбінат» 

Пра ду на
Васілія Сця па навіча

– ды рэк та ра Ба ра навіцка га га рад ско га Дома куль ту ры 

Пра ка пен ку
Уладзіміра Васільевіча

– ма шыніста экс ка ва та ра ка му наль на га дач чы на га будаўні-
ча-ман таж на га прад пры ем ст ва «Ма зыр ская спе цы яліза ва -
ная пе ра со вач ная ме ханіза ва ная ка ло на № 50» ка му наль -
на га вы твор ча-бу даўнічага унітар на га прад пры ем ст ва «Па -
лес се буд» 

Пра кап чу ка
Вікта ра Трафімавіча

– ме ханіка – па мочніка капітана це п ла хо да рэс публікан ска -
га унітар на га экс плуа та цый на-бу даўнічага прад пры ем ст ва
«Днеп ра-Бугскі вод ны шлях», г. Пінск 

Пра новіча
Уладзіміра Ба ры савіча

– на месніка Стар шыні Дзяр жаўнага камітэта па на ву цы і тэх -
на логіях 

Пран ча ка
Івана Іва навіча

– стар шы ню праўлен ня Салігор ска га ра ён на га спа жы вец ка -
га та ва ры ст ва Мінскай во бласці 

Пра та севіча
Аляк сея Іва навіча

– да цэн та пер шай ка фед ры хірургічных хва роб ус та но вы аду -
ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны ме ды цынскі універсітэт» 

Проц ку
Васілія Ада мавіча

– ма та ры ста цэ мент на-пес каз мя шаль на га аг рэ га та Ма зыр -
скай наф та раз ве дач най экс пе ды цыі глы бо ка га свідра ван ня
гео ла га раз ве дач на га рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Бел геа логія» 

Пры ва ла ва
Фё да ра Іва навіча

– стар шы ню Нясвіжска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта

Пуш ко ва
Пят ра Аляк сан д равіча

– элек тра ман цё ра Калінкавіцка га ра ён на га вуз ла элек тра су -
вязі Го мель ска га філіяла рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва элек тра су вязі «Бел тэ ле кам» 

Пу шы ка
Уладзіміра Іосіфавіча

– ме ханіза та ра сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты -
ва «Па лес се-аг ра» Лю бан ска га раё на 

Пшы ка ва
Вікта ра Васільевіча 

– ды рэк та ра ся рэд няй шко лы № 51 г. Мінска 

Пя ро ву
Раісу Фё да раўну

– швач ку ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Світа нак»,
г. Жодзіна 

Пят кевіча
Ры го ра Іосіфавіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Крыніца», г. Мінск 

Пят ру шэн ку
Івана Нікіфа равіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы «Рацэўскі псіханеўра -
лагічны дом-інтэр нат» Та ла чын ска га раё на 

Пя цэвіча
Івана Вікта равіча 

– ман тажніка санітар на-тэхнічных сістэм і аб ста ля ван ня
спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 205 ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск 

Рад цэвіч
Воль гу Ры го раўну 

– дэ ка на пе ды ят рыч на га фа куль тэ та дзяр жаўнай ус та но вы
аду ка цыі «Бе ла ру ская ме ды цын ская ака дэмія пас ля ды п -
лом най аду ка цыі» 

Рака
Аляк сан д ра Фё да равіча

– бры гадзіра цес ля роў-бе тонш чы каў будаўнічага ўпраўлен -
ня № 55 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Салігор ск -
прам буд» 

Ра ма нюк
Над зе ж ду Кірылаўну

– галоўнага ўрача Шчо мысліцкай ура чэб най ам бу ла то рыі
ўста но вы ахо вы зда роўя «Мінскае ра ён нае тэ ры та ры яль нае 
ме ды цын скае аб’яднанне» 

Ра ма ню ка
Уладзіміра Іва навіча

– сле са ра-ра монтніка філіяла «Го мельскі за вод са ма ход ных
кам бай наў» рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Го мельскі за вод сель ска гас па дар ча га ма шы на бу да ван ня
«Гом сель маш» 

Рам нён ка
Сяр гея Міхай лавіча

– апе ра та ра па вы рош чван ню і ад кор му буй ной ра га тай жы -
вё лы унітар на га ка му наль на га сель ска гас па дар ча га прад -
пры ем ст ва «Саўгас «Даб ра во лец» Клічаўска га раё на 
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Рудніка
Пят ра Міхай лавіча 

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Магілёўскі за вод ліфта ва га ма шы на бу да ван -
ня»

Ру са ковіча
Міка лая Ан д рэ евіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ле са гас па дар чай ус та но вы «Лю -
банскі ляс гас» 

Ру сец ка га
Ана толія Максімавіча 

– Міністра пра мы сло васці 

Русцікава
Івана Іва навіча

– ка бельш чы ка-спайш чы ка Мінска га ліней на-тэхнічна га
цэха су вязі Мінска га філіяла рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва элек тра су вязі «Бел тэ ле кам» 

Ры бак
Але ну Васільеўну

– ме ды цын скую ся ст ру паліклінікі Мінскай цэн траль най ра -
ён най бальніцы ўста но вы ахо вы зда роўя «Мінскае ра ён нае
тэ ры та ры яль нае ме ды цын скае аб’яднанне» 

Ры ма шэўска га
Аляк сан д ра Бранісла вавіча

– пер ша га на месніка стар шыні Слуц ка га ра ён на га вы ка -
наўчага камітэта 

Савіна
Міхаіла Ге расімавіча

– май ст ра ўча ст ка экс плуа та цыі ве жа вых кра наў ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Упраўлен не ме ханізацыі
№ 79», г. Мінск 

Савіцка га
Аляк сея Афа нась евіча

– бу рыльш чы ка Ма зыр скай наф та раз ве дач най экс пе ды цыі
глы бо ка га свідра ван ня гео ла га раз ве дач на га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бел геа логія» 

Са зо на ва
Ігара Сяр ге евіча

– рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы вы шэй шай пра фесіяналь най 
аду ка цыі «Бе ла ру ска-Расійскі універсітэт» 

Са ка вец
Та ма ру Міка лаеўну 

– тын коўшчы ка спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 202 ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск 

Са ла ма ху
Ва лянціна Міка ла евіча 

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Чыр во ны Сцяг» Рэ чыц ка га раё на 

Салаўя
Ры го ра Іва навіча 

– ляснічага Ла шан ска га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па -
дар чай ус та но вы «Узд зенскі ляс гас» 

Сал та на
Пят ра Ся мё навіча

– вя ду ча га інжы не ра та по гра фа-геа дэзічна га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бел геа дэзія» 

Са ма сю ка
Уладзіміра Ге оргіевіча

– ге не раль на га дырэк та ра рэс публікан ска га аб’яднан ня «Бе л -
а гра сервіс» 

Са мовіча
Ге над зя Аляк сан д равіча

– на чальніка цэха рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Мінскі трак тар ны за вод» 

Саніковіча
Міка лая Міка ла евіча

– ма шыніста гор ных вы емач ных ма шын рудніка Пер ша га
рудаўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла русь калій», г. Салігорск 

Сань ко
Уладзіміра Кан станцінавіча 

– элек траз варш чы ка спе цы яліза ва на га ўпраўлен ня № 207
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск 

Саўчан ку
Ва ле рыя Іва навіча 

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па кад рах, быту і ідэа -
лагічнай ра бо це ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«МАПІД», г. Мінск 

Саўчан ку
Уладзіміра Васільевіча

– на чальніка спе цы яліза ва най інспек цыі дзяр жаўнага кан -
тро лю за вы ка ры стан нем і ахо вай зя мель, раслінна га све ту,
лясоў і ланд шаф таў Міністэр ст ва пры род ных рэ сур саў і
ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Саўчука
Вікта ра Леанідавіча

– вы пра ба вальніка ру хавікоў вы твор ча га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі ма тор ны за вод» 

Саф ро на ву
Дзіану Ана то льеўну

– галоўнага спе цы яліста адд зе ла кан сер ва ван ня рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі на ву -
ко ва-дас лед чы і пра ект на-кан ст рук тарскі інсты тут хар чо -
вых пра дук таў» 

Са хань ко
Уладзіміра Якаўлевіча

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га вы твор ча га
унітар на га прад пры ем ст ва «Магілёўскі за вод «Стром ма -
шы на» 
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Саяпіна
Вікта ра Юр’евіча

– на месніка на чальніка Грод зен скай рэгіяналь най мытні па
ідэа лагічнай ра бо це 

Свірыда
Васіля Афа нась евіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
імя Дзеньш чы ко ва Грод зен ска га раё на 

Свянціцка га
Міхаіла Іва навіча 

– пер ша га на месніка Міністра ганд лю 

Се ра да
Ірыну Іосіфаўну 

– за гад чы ка паліклінікі дзяр жаўнай ус та но вы «Мяд зель скае 
ра ён нае тэ ры та ры яль на-ме ды цын скае аб’яднанне» 

Се ра ко ва
Аляк сан д ра Уладзіміравіча 

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Чыр во ны баец» Кіраўска га раё на 

Сер жан та ва
Уладзіміра Міхай лавіча 

– май ст ра ра монт на-ме ханічна га ўча ст ка су мес на га та ва ры -
ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Бел вест», г. Віцебск

Сіда рэн ка
Над зею Кан станцінаўну 

– тка ча фаб рыкі № 2 рэс публікан ска га унітар на га вы твор -
ча-ганд лё ва га прад пры ем ст ва «Ар шанскі льно камбінат» 

Сіліну
Ан таніну Кузьмінічну 

– да яр ку сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Маяк Ка му ны» Ар шан ска га раё на 

Сілуціну
Ла ры су Аляк сееўну 

– на чальніка адд зе ла ар ганізацыі пер саніфіка ва на га ўліку
Фон ду са цы яль най аба ро ны на сельніцтва Міністэр ст ва пра -
цы і са цы яль най аба ро ны 

Сіму ко ва
Міхаіла Іва навіча 

– му ля ра будаўнічага ўпраўлен ня № 59 ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст № 12», г. Магілёў 

Сімчан ка
Галіну Ціханаўну 

– да яр ку рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Ву -
чэб на-дос лед ная гас па дар ка Бе ла ру скай дзяр жаўнай сель -
ска гас па дар чай ака дэміі» 

Сіўца
Віталія Уладзіміравіча 

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ма лоч на та вар най фер мы
«Гасцілавічы» сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра -
ты ва «Гасцілавічы» Ла гой ска га раё на 

Сіўца
Юрыя Ры го равіча 

– вя ду ча га інжы не ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Брэсцкі цэнтр стан дар ты за цыі, мет ра логіі і сер -
тыфікацыі» 

Ска ры ну
Аляк сан д ра Яўгень евіча 

– ма шыніста гор ных вы емач ных ма шын рудніка Трэ ця га
рудаўпраўлен ня рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла русь калій», г. Салігорск 

Скідзевіча
Ва ле рыя Міка ла евіча 

– ляснічага Пяцігор ска га лясніцтва дзяр жаўнай ле са гас па -
дар чай ус та но вы «Бе шан ковіцкі ляс гас» 

Скры пу но ва
Пят ра Аляк се евіча 

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот ад кры та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва «Баб руй ска гра маш» 

Слаіна
Яка ва Іосіфавіча 

– на стаўніка ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі дзяр жаўны аб -
лас ны ліцэй № 3» 

Слізеня
Леаніда Ры го равіча 

– да рож на га май ст ра Ба ра навіцкай дыс тан цыі пуці транс -
парт на га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Ба -
ра навіцкае адд зя лен не Бе ла ру скай чы гункі» 

Смоль ска га
Ры чар да Ба ля сла вавіча 

– рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная ака -
дэмія мас тац тваў» 

Со кал
Люсю Міка лаеўну 

– стар шую ме ды цын скую ся ст ру дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс -
публіканскі інтэр нат ве тэ ра наў вай ны і пра цы» 

Сташ кевіча
Вікта ра Іва навіча 

– стар шыню праўлен ня сель ска гас па дар ча га вы творчага ка -
а пе ра ты ва «Тур ко ва» Міёр ска га раё на 

Страль цо ва
Міка лая Вікта равіча 

– сле са ра рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Магілёўскі за вод ліфта ва га ма шы на бу да ван ня» 

Стры гу
Сяр гея Пят ровіча 

– элек тра га заз варш чы ка міжра ён на га вы твор ча га ўпраўлен -
ня «Ма лад зеч наміжрай газ» вы твор ча га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскабл газ» 

Стры жак
Воль гу Іванаўну 

– кан ды та ра ка му наль на га унітар на га прад пры ем ст ва «Го -
мельскі га радскі камбінат школь на га хар ча ван ня» 
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Стры ха ра
Кан станціна Сця па навіча 

– сле са ра-сан тэхніка ЖЭС-4 ка му наль на га унітар на га ра -
монт на га экс плуа та цый на га прад пры ем ст ва «Жыл лё вае
ра монт на-экс плуа та цый нае ўпраўлен не г. Ба ра навічы» 

Стрэ ху
Уладзіміра Іва навіча 

– стан цый на га дыс пет ча ра стан цыі По лацк транс парт на га
рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Віцеб скае
адд зя лен не Бе ла ру скай чы гункі» 

Су боц кую
Лідзію Іванаўну 

– на чальніка ўпраўлен ня са цы яль на-эка намічна га развіцця
Міністэр ст ва аду ка цыі 

Су ма ра
Максіма Ан д рэ евіча

– стар шы ню праўлен ня Лунінец ка га ра ён на га спа жы вец ка га 
та ва ры ст ва 

Суш ко
Іосіфа Фаміча 

– ды ры жо ра і мас тац ка га кіраўніка за слу жа на га ама тар ска -
га ка лек ты ву Рэс публікі Бе ла русь ан самб ля песні і тан ца
«Спад чы на» дзяр жаўнай ус та но вы «Па лац куль ту ры г. Ма -
лад зеч на» 

Су шын скую
Ва лянціну Міхай лаўну 

– на чальніка інспек цыі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах па
За во дска му раё ну г. Мінска 

Сяр гей чы ка
Міка лая Кузьміча 

– вя ду ча га інжы не ра-зем леўпа ра дчы ка рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Пра ект ны інсты тут «Бел -
дзіпра зем» 

Та бер ка
Тац ця ну Ры го раўну 

– да яр ку ма лоч на та вар най фер мы «Бя ро завіца» рэс публі-
кан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Экс пе ры мен таль ная
база «Жодзіна» Сма лявіцка га раё на 

Та та ры новіча
Уладзісла ва Вікен ць евіча 

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальніка
ўпраўлен ня па дат ко вай палітыкі Міністэр ст ва фінан саў 

Трафімовіча
Сяр гея Ба ры савіча 

– на чальніка галоўнага ўпраўлен ня інве сты цый Міністэр ст -
ва эка номікі 

Тупіцыну
Галіну Васільеўну 

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Даўгінаўская
агуль наа ду ка цый ная ся рэд няя шко ла» Вілей ска га раё на 

Ула севіч
Зінаіду Іванаўну 

– на чальніка фінан са ва га адд зе ла На ваг руд ска га ра ён на га
вы ка наўчага камітэта 

Усіка
Васілія Пят ровіча 

– стар шы ню Ста ра да рож ска га ра ён на га вы ка наўчага камі тэ та 

Утачкіну
Свят ла ну Пят роўну 

– на чальніка спе цы яліза ва най інспек цыі маніто рын гу і ар -
ганізацыі аналітыч на га кан тро лю Міністэр ст ва пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Фе дар цо ва
Міка лая Васільевіча 

– стар шы ню праўлен ня Сен нен ска га ра ён на га спа жы вец ка га
та ва ры ст ва

Федзь ко
Эду ар да Ціма фе евіча 

– на чальніка адд зе ла па фізічнай куль ту ры, спор ту і ту рыз му
адміністра цыі Мас коўска га раё на г. Мінска 

Фесіну
Ва лянціну Васільеўну 

– ды рэк та ра па птуш ка га доўлі, галоўнага за атэхніка ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат «Дзяр -
жынскі» Дзяр жын ска га раё на 

Фесь ко ва
Ге надзія Яўгень евіча 

– на чальніка Ма лад зе чан скай дыс тан цыі пуці унітар на га
прад пры ем ст ва «Мінскае адд зя лен не Бе ла ру скай чы гункі» 

Фірсіна
Аляк сан д ра Уладзіміравіча 

– ды рэк та ра рэс публікан ска га сель ска гас па дар ча га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Аг ра камбінат «Юбілей ны» Ар шан -
ска га раё на 

Фокіна
Аляк сан д ра Ціха навіча 

– сле са ра ме ха наз бо рач ных ра бот ад кры та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва «Баб руй ска гра маш»

Фя до та ву
Воль гу Ан то наўну 

– галоўнага сіноп ты ка дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс пуб лікан -
скі гідра ме тэа ра лагічны цэнтр» 

Хадзінскую
Бранісла ву Кан станцінаўну

– стар шы ню Суг ваз даўска га сель ска га Са ве та дэ пу та таў Ва -
ло жын ска га раё на 

Хан цэвіч
Ірыну Ба ля сла ваўну 

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня рэс публікан ска га унітар на га
вы твор ча га сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Птуш ка -
фаб ры ка «Друж ба» Ба ра навіцка га раё на 
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Ха ру жы ка
Ля вонція Іва навіча

– Міністра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася -
родд зя 

Ха цу ка
Ана толія Паўлавіча 

– бры гадзіра элек тра ман тажнікаў філіяла «Элек тра ман таж -
нае ўпраўлен не № 2» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Бе лэ лек тра ман таж», г. Мінск 

Хро на
Уладзіміра Ры го равіча 

– на чальніка Віцеб ска га аб лас но га ўпраўлен ня па на гля ду за
ра цыя наль ным вы ка ры стан нем паліўна-энер ге тыч ных рэ -
сур саў Камітэта па энер га эфек тыўнасці пры Са ве це
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь 

Хур севіч
Ніну Міхай лаўну 

– апе ра та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Брэсц кае
піва» 

Ху са на ву
Та ма ру Міка лаеўну 

– за гад чы ка скла да ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Бел ба ка лея», г. Мінск 

Ца гельніка
Афа на са Ры го равіча 

– элек тра га заз варш чы ка рэс публікан ска га унітар на га вы -
твор ча га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі аўта мабільны за вод» 

Ціма фее ва
Сяр гея Фё да равіча 

– за гад чы ка ла ба ра то рыі рэс публікан ска га на ву ко ва-дас лед -
ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Інсты тут ра дыя логіі» 

Цітова
Ге надзія Сяр ге евіча 

– ды рэк та ра Брэсц ка га філіяла рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва паш то вай су вязі «Бел пош та» 

Цэй рэф ман
Ка ця ры ну Аляк сееўну 

– галоўнага рэ дак та ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Бел кар та графія» 

Ця це ру
Васілія Васільевіча 

– галоўнага аг ра но ма вы твор ча га сель ска гас па дар ча га каа -
пе ра ты ва «50 гадоў Ка ст рычніка» Рэ чыц ка га раё на 

Ця це ры ча
Пят ра Іва навіча 

– апе ра та ра тэх на лагічных ус та но вак ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Ма зырскі наф та пе рап ра цоўчы за вод» 

Ча ба тар
Та ма ру Іванаўну 

– апе ра та ра су вязі адд зя лен ня паш то вай су вязі-36 вы твор -
часці «Мінская по шта» рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва паш то вай су вязі «Бел пош та» 

Чаеўска га
Яўгенія Фаміча 

– на чальніка Ма лад зе чан ска га га рад ско га унітар на га прад -
пры ем ст ва «До макіраўніцтва № 1» 

Чайкіну
Тац ця ну Ге над зьеўну 

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Да ну ка ла ва» Лёз нен ска га раё на 

Чу ка на ву
На тал лю Міка лаеўну 

– зборш чы ка абут ку су мес на га бе ла ру ска-гер ман ска га та ва -
ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Мар ка», г. Віцебск 

Чуч кевіча
Леаніда Іосіфавіча 

– на чальніка інспек цыі Міністэр ст ва па па дат ках і збо рах па
г. Жодзіна 

Чыр ко
Міхаіла Уладзіміравіча 

– бры гадзіра му ля раў будаўнічага ўпраўлен ня № 145 ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст № 25»,
г. Ба ра навічы 

Чэр ка са
Міхаіла Міка ла евіча 

– на чальніка Го мель скай гар райінспек цыі пры род ных рэ -
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя 

Ша куціна
Аляк сан д ра Васільевіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра за кры та га ак цыя нер на -
га та ва ры ст ва «Прам медінвест» 

Ша ла ха на ва
Леаніда Аляк се евіча 

– сле са ра ўча ст ка во да пра вод ных се так ка му наль на га вы -
твор ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Го мель во да ка нал» 

Ша ра пу
Вя ча сла ва Васільевіча 

– то ка ра сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Аг -
ра камбінат «Сноў» Нясвіжска га раё на 

Ша рэй ка
Ган ну Васільеўну 

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Віцеб -
ская брой лер ная птуш ка фаб ры ка» Віцеб ска га раё на 

Шаўцова
Вікта ра Аляк се евіча 

– на лад чы ка аб ста ля ван ня ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Го мель буд ма тэ рыя лы» 

Шаўчук
Ма рыю Дзмітрыеўну 

– на чальніка ўпраўлен ня па суп ра цоўніцтву з міжна род нымі
ар ганіза цы ямі і ка ар ды на цыі тэхнічнай да па могі га -
лоўнага ўпраўлен ня знеш няй эка намічнай палітыкі
Міністэр ст ва эка номікі 
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Шаўчэн ка
Тац ця ну Ана то льеўну 

– галоўнага архівіста адд зе ла спра ва вод ст ва, ве да мас ных
архіваў і кам плек та ван ня дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны архіў Рэс публікі Бе ла русь» 

Шлык
Ва лянціну Станісла ваўну 

– кан тра лё ра пра дук цыі рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Нясвіжскі за вод ме ды цынскіх прэ па ра таў» 

Шу ба ра
Ге на эфу Станісла ваўну 

– за гад чы ка ма лоч на та вар най фер мы «Бя ро завіца» рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Экс пе ры мен -
таль ная база «Жодзіна», Сма лявіцкі раён 

Шчад ро ва
Пят ра Міхай лавіча 

– то ка ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Гідра сель -
маш», г. Пінск 

Шчар ба ко ву
Веру Фё да раўну 

– тэхніка Го мель ска га га рад ско га філіяла рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Го мель скае аген цт ва па дзяр -
жаўнай рэгістра цыі і зя мель на му ка да ст ру» 

Шым ковіча
Аляк сан д ра Станісла вавіча

– галоўнага аг ра но ма сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа -
пе ра ты ва «Ка майскі» Пас таўска га раё на 

Шын кевіч
Свят ла ну Міка лаеўну 

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Жа бе ры чы» Круп ска га раё на 

Шыпіцу
Уладзіміра Ігнаць евіча 

– на чальніка адд зе ла экс пе ры мен таль ных кан ст рук цый пра -
ект на га унітар на га прад пры ем ст ва «Бел прам пра ект» 

Шы пу лю
Міка лая Васільевіча

– ды рэк та ра дач чы на га унітар на га прад пры ем ст ва «Пра ект -
ны інсты тут «Віцебскдзіпра зем» 

Шы рае ва
Сяр гея Дзмітры евіча 

– на чальніка вы твор ча га ўпраўлен ня наф тап ра мы сло ва га і
бу ра во га сервісу рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Вы твор чае аб’яднанне «Бе ла рус наф та» 

Шыш ко
Леа кадзію Аляк сан д раўну 

– на месніка на чальніка адд зе ла праг но заў і пра грам га -
лоўнага ўпраўлен ня ма кра эка намічна га аналізу і праг на за -
ван ня Міністэр ст ва эка номікі 

Эс т ры ну
Тац ця ну Васільеўну 

– на чальніка фінан са ва га адд зе ла На ва по лац ка га га рад ско га
вы ка наўчага камітэта 

Юр’ева
Міка лая Паўлавіча 

– ма шыніста аўта ма тыч най лініі па вы ра бу кніг «Кол бус» вы -
твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Мінская фаб ры ка ка ля ро ва га дру ку» 

Юр кевіча
Аляк сан д ра Іва навіча 

– стар шы ню Пру жан ска га ра ён на га вы ка наўчага камітэта 

Юх новіча
Вя ча сла ва Станісла вавіча

– кіраўніка адміністра цыі За во дска га раё на г. Мінска

Яд чан ка
Ірыну Міка лаеўну 

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «Саўгас-камбінат «Сож» Го мель ска га раё на 

Яжо ва
Ге надзія Іва навіча

– за гад чы ка дзіця ча га ней рахірургічна га ане стэзійна-рэ -
аніма цый на га адд зя лен ня ля чэб на-прафілак тыч най ус та -
но вы «9-я га рад ская клінічная бальніца», г. Мінск 

Якаўлева
Віталія Ры го равіча 

– штур ма на авіяцый на га ат ра да рэс публікан ска га унітар на -
га прад пры ем ст ва «На цыя наль ная авіякам панія «Бе лавія» 

Якаўца
Сяр гея Васільевіча 

– травільшчы ка-галь ваніка рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «Бе ла рускі ме та лургічны за вод» 

Якімен ку
Міхаіла Ге оргіевіча 

– бры гадзіра вы твор чай бры га ды рэс публікан ска га унітар на -
га вы твор ча га прад пры ем ст ва «558-ы авіяцый ны ра монт ны 
за вод» 

Яку боўскую
Але ну Ба ры саўну 

– цы рульніка Дома быту г. Бя ро заўкі ка му наль на га унітар -
на га прад пры ем ст ва па абс лу гоўван ню сель ска га на -
сельніцтва «Ліда быт сервіс» 

Яку севіч
Ве раніку Міхай лаўну 

– да яр ку фер мы сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты -
ва «Абу ха ва» Грод зен ска га раё на 

Ялан ска га
Уладзіміра Ан то навіча 

– элек тра ман тажніка па сіла вых сет ках і элек тра аб ста ля ван -
ню пры ват на га будаўнічага унітар на га прад пры ем ст ва
«Брэ ст ка ап буд» 
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Янтоўскую
Але ну Уладзіміраўну 

– пер ша га на месніка на чальніка юры дыч на га ўпраўлен ня
Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь 

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Анішчан ку
Уладзіміра Вікта равіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнай на ву ко вай
ус та но вы «Аб’яднаны інсты тут праб лем інфар ма тыкі На -
цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі» 

Аўру кевіча
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– ды ры жо ра ар ке ст ра ан самб ля песні, му зыкі і тан ца «Бе лыя
росы» дзяр жаўнай ус та но вы куль ту ры «Грод зен ская аб лас -
ная філар монія» 

Ба гат ку
Івана Міка ла евіча

– рэ дак та ра дзяр жаўнай ус та но вы «Рэ дак цыя га зе ты «Пра -
мень» і пра гра мы ра дыё вяш чан ня «Ра дыё Стоўбцы» 

Бе ла га
Уладзіміра Міка ла евіча

– галоўнага на ву ко ва га суп ра цоўніка дзяр жаўнай на ву ко вай
ус та но вы «Інсты тут фізікі імя Б.І.Сця па на ва На цыя наль -
най ака дэміі на вук Бе ла русі» 

Біру ко ву
Воль гу Уладзіміраўну 

– на месніка Стар шыні Камітэта па архівах і спра ва вод ст ву
пры Са ве це Міністраў Рэс публікі Бе ла русь 

Бу бе ра
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай тэ ат раль на- відо -
вішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі тэ атр 
ба ле та Рэс публікі Бе ла русь» 

Гард зее ва
Яка ва Якаўлевіча 

– пра фе са ра кафед ры неўра логіі ўста но вы аду ка цыі «Гро д зен -
скі дзяр жаўны ме ды цынскі універсітэт» 

Гас цюхіна
Уладзіміра Васільевіча 

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны тэ ат ра-сту дыі кіна ак цё ра рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «На цыя наль ная
кіна сту дыя «Бе ла русьфільм» 

Гейх ма на
Ва ле рыя Якаўлевіча

– за гад чы ка адд зе ла куль ту ры Ель ска га ра ён на га вы ка -
наўчага камітэта 

Дзя лендзіка
Ана толія Ан д рэ евіча 

– чле на Саю за пісьменнікаў Бе ла русі

Ізвор ска-Еліза ре ву
Мар га ры ту Ніко ла ву 

– мас тац ка га кіраўніка дзяр жаўнай тэ ат раль на-відовішчнай
ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі тэ атр опе ры
Рэс публікі Бе ла русь» 

Ільюш чан ку
Аляк сан д ра Фё да равіча

– ге не раль на га ды рэк та ра Бе ла ру ска га дзяр жаўнага на ву ко -
ва-вы твор ча га кан цэр на па раш ко вай ме та лургіі – ды рэк та -
ра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты тут па раш ко вай
ме та лургіі» 

Ка ва ле ню
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты тут
гісто рыі На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі» 

Ка лен да
Людмілу Валяр’янаўну

– ад каз на га са кра та ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Вы да вец тва «Бе ла ру ская Эн цык ла пе дыя імя
П.Броўкі» 

Каш пе ра ва
Аляк сан д ра Ба ры савіча

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны тэ ат ра-сту дыі кіна ак цё ра рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «На цыя наль ная
кіна сту дыя «Бе ла русьфільм» 

Ко зел
Ва лянціну Іванаўну

– вы клад чы ка ўста но вы аду ка цыі «Ба ра навіцкі дзяр жаўны
пра фесіяналь ны ліцэй ма шы на бу да ван ня» 

Ле мя шон ка
Ана толія Іва навіча

– галоўнага рэ дак та ра ўста но вы «Рэ дак цыя га зе ты «Рэс -
публіка» 

Лесніковіча
Ана толія Іва навіча

– на месніка Стар шыні Прэзідыу ма На цыя наль най ака дэміі
на вук Бе ла русі 

Новікаву
Ірыну Леанідаўну

– галоўнага архівіста адд зе ла інфар ма цый на-по шу ка вых
сістэм дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль ны гіста рыч ны
архіў Бе ла русі» 

Ока ра ка ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– пра фе са ра ка фед ры тэ рапіі № 2 фа куль тэ та па вы шэн ня
кваліфікацыі і пе ра пад рых тоўкі кад раў ус та но вы аду ка цыі 
«Віцебскі дзяр жаўны ор дэ на Друж бы на ро даў ме ды цынскі
універсітэт» 
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Радзіона
Уладзіміра Сяр ге евіча

– на стаўніка ўста но вы аду ка цыі «Дзяр жаўная агуль наа ду ка -
цый ная ся рэд няя шко ла № 3 г. Стоўбцы» 

Руд коўска га
Вікта ра Міхай лавіча

– дру ка ра аф сет на га дру ку рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «Баб руй ская ўзбуй не ная дру кар ня імя
А.Т.Не па годзіна» 

Саф ро нен ка
Людмілу Уладзіміраўну

– за гад чы ка адд зе ла на ву ко ва-вы твор ча га рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «БЕЛНДКТІММП» На цыя -
наль най ака дэміі на вук Бе ла русі 

Сце фа новіч
Юлію Вікта раўну

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнага ака дэмічна га сім фа -
нічна га ар ке ст ра Рэс публікі Бе ла русь ус та но вы «Бе ла ру -
ская дзяр жаўная ор дэ на Пра цоўнага Чыр во на га Сця га
філар монія» 

Ціку но ву
Людмілу Вікта раўну

– вя ду ча га рэ дак та ра рэ дак цыі тэ ма тыч на га пла на ван ня,
літа ра тур най пад рых тоўкі вы дан няў і мар ке тын гу вы да -
вец ка га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «На -
род ная ас ве та», г. Мінск 

Чэ ке рэ са
Сяр гея Міка ла евіча

– ар ты ста вы шэй шай ка тэ го рыі дзяр жаўнай ус та но вы «На -
цыя наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Гор ка га» 

Шаб лоўскую
Людмілу Львоўну 

– на стаўніка ўста но вы аду ка цыі «Шар каўшчын ская дзяр -
жаўная агуль наа ду ка цый ная ся рэд няя шко ла № 1» 

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

«На род ны ар тыст Бе ла русі»
Пят ро ву
Уладзіміру Ге над зь евічу 

– вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаўнай тэ ат раль на-відо -
вішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі тэ атр 
опе ры Рэс публікі Беларусь» 

Ско ры ка ву
Міка лаю Міка ла евічу 

– вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі
Беларусь» 

«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»

Маісе ен ку
Уладзіміру Іва навічу

– за гад чы ку ла ба ра то рыі дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы
«Інсты тут ме ханікі і над зей насці ма шын На цыя наль най
ака дэміі навук Беларусі» 

«За слу жа ны дзе яч куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь»
Ста хоўска му
Яўстафію Кан станцінавічу

– ды рэк та ру рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Дру кар ня «Пе ра мо га», г. Маладзечна 

«За слу жа ны на стаўнік Рэс публікі Бе ла русь»

Яль чы ку
Міка лаю Ця рэн ць евічу 

– са цы яль на му пе да го гу дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі
«Гімназія г. Свет ла гор ска» 

«За слу жа ны ра ботнік са цы яль най аба ро ны Рэс публікі Бе ла русь»
Вол ка ву
Івану Міка ла евічу

– ге не раль на му ды рэк та ру рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «Бе ла рускі пра тэз на-ар та пе дыч ны
аднаўленчы цэнтр» 

Лінніку
Пят ру Васільевічу

– ме ханіку па вы ра бу пра тэз на-ар та пе дыч ных вы ра баў рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі пра -
тэз на-ар та пе дыч ны аднаўленчы цэнтр» 

«За слу жа ны ра ботнік пра мы сло васці Рэс публікі Бе ла русь»

Гу ры новічу
Ва лянціну Ар кад зь евічу

– ге не раль на му ды рэк та ру вы твор ча га аб’яднання «Белаўта -
МАЗ» – ге не раль на му ды рэк та ру вы твор ча га рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі аўтамабільны
завод» 

Пу ха во му
Аляк сан д ру Аляк се евічу

– ге не раль на му ды рэк та ру вы твор ча га аб’яднання «Мінскі
трак тар ны за вод» – ге не раль на му ды рэк та ру рэс публікан -
ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі трактарны завод»
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«За слу жа ны ра ботнік сель скай гас па даркі Рэс публікі Бе ла русь»

Аш мян ца ву
Сяр гею Дзмітры евічу

– на месніку стар шыні Брэсц ка га аб лас но га вы ка наўчага
камітэта 

«За слу жа ны будаўнік Рэс публікі Бе ла русь»

Леміновічу
Леаніду Міка ла евічу 

– ды рэк та ру за во да буй на па нель на га до ма бу да ван ня № 1 ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «МАПІД», г. Мінск 

«За слу жа ны су вязіст Рэс публікі Бе ла русь»

Ба бе ню
Міка лаю Кан станцінавічу 

– ман тажніку аб ста ля ван ня су вязі філіяла № 1 ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Белсувязьбуд» 

Чор на му
Вікта ру Ва лянцінавічу 

– ды рэк та ру Грод зен ска га філіяла рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва элек тра су вязі «Белтэлекам» 

«За слу жа ны ра ботнік транс пар ту Рэс публікі Бе ла русь»

Гу са ро ву
Ана толію Міка ла евічу

– ге не раль на му ды рэк та ру рэс публікан ска га унітар на га
прад пры ем ст ва «На цыя наль ная авіякам панія «Белавія» 

Ры жы ка ву
Але гу Васільевічу

– ды рэк та ру рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Авіякам панія «Тран савіяэкспарт» 

Рын гу
Уладзіміру Іосіфавічу

– на чальніку Брэсц ка га транс парт на га рэс публікан ска га
прад пры ем ст ва «Брэсц кае адд зя лен не Бе ла ру скай
чыгункі» 

«За слу жа ны пілот Рэс публікі Бе ла русь»

Мя леш ку
Віталію Уладзіміравічу 

– ка мандзіру авіяцый на га ат ра да рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «На цыя наль ная авіякам панія
«Белавія»

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
1 са кавіка 2006 г. № 138

1/7324
(03.03.2006)

Аб уз на га род жанні мна гад зет ных маці ор дэ нам Маці

За на рад жэн не i вы ха ван не пяцi і больш дзя цей узнагародзiць ор дэ нам Мацi:

па Віцеб скай во бласці
Вараб’ёву
Ак са ну Вікта раўну

– кам плек тоўшчы ка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Чыр во ны Ка ст рычнік», г. Віцебск

Дайлідзё нак
Галіну Якаўлеўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Пуцілкавічы Ушац ка га раё на

Дзямідка
Ніну Іосіфаўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Брас лаў

Жо ла ба ву
Свят ла ну Ан д рэеўну

– ра ботніцу Дуб ро вен ска га рай спа жыўсаюза

Чэрнік
Ма ры ну Уладзіміраўну

– за гад чы ка дзіця чых ясляў-са да, в. Сень ка ва Верх нядзвінска га
раёна 

Шпак
Тац ця ну Зыг мун таўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Ах рэ маўцы Брас лаўска га раёна

па Го мель скай во бласці
Ан д рэй чык
Зінаіду Міка лаеўну

– ра ботніцу ўста но вы аду ка цыі «Ся рэд няя агуль наа ду ка цый ная
шко ла № 37», г. Гомель

Баліч
Воль гу Міка лаеўну

– вы ха вальніка дзіця ча га са да-яс ляў, в. Люд зя невічы Жыт -
кавіцка га раёна 
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Гу се ву
На тал лю Уладзіміраўну

– хат нюю гас па ды ню, пас. Калініна Го мель ска га раёна

Жу ка ву
На тал лю Пят роўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Жлобін

Ка ло ша
Галіну Кірылаўну

– ра ботніцу ка му наль на га жыл лё ва га унітар на га прад пры ем ст ва 
«Го мельскі рай жыл кам гас»

Ма лан чук
Ма ры ну Яго раўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Жлобін

Пар хам чук
Свят ла ну Вікта раўну

– ра ботніцу Жлобінска га рай спа жыўсаю за

Ска каль скую
Лілію Ада маўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Шарпілаўка Го мель ска га раёна

па Грод зен скай во бласці
Бе ла ус
Галіну Ра ма наўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Грод на

Галаўніцкую
Ма рыю Сця па наўну

– па мочніка вы ха вальніка дзіця чых ясляў-са да № 57, г. Грод на

Га лон скую
Свят ла ну Міхай лаўну

– му зыч на га кіраўніка дзіця ча га са да-яс ляў, в. Дэм бра ва Шчу -
чын ска га раёна

Дайліда
Ма рыю Кан станцінаўну

– работніцу сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Орля» 
Шчу чын ска га раё на

Дзят чык
Лідзію Аляк сан д раўну

– жы вё ла во да сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Орля» Шчу чын ска га раёна

Ма ка рэвіч
Кры сты ну Фран цаўну

– вы ха вальніка дзіця чых ясляў-са да № 83, г. Грод на

Руд зевіч
Галіну Фран цаўну

– пра даўца ма газіна Грод зен ска га ганд лё ва га аб лас но га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Галантарэя»

Ту рук
Дзіну Пят роўну

– ме ды цын скую ся ст ру ўста но вы ахо вы зда роўя «Слонімская
цэн траль ная ра ён ная бальніца»

па Магілёўскай во бласці
Сан та шо ву
Але ну Яўге ньеўну

– па мочніка вы ха вальніка дзіця ча га сада № 1, г. Слаўга рад

Су ха баеўскую
На тал лю Фё да раўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Горкі

Тка чо ву
На тал лю Вікта раўну

– паш таль ё на Ча ву ска га ра ён на га вуз ла паш то вай сувязі

Чэпікаву
Лілю Аляк сан д раўну

– кіраўніка ар ке ст ра на род ных інстру мен таў Па ла ца куль ту ры
ўста но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная сель ска гас па дар -
чая акадэмія»

па Мінскай во бласці
Бан да ровіч
Ірыну Ра ма наўну

– фар ма цэўта ганд лё ва га унітар на га прад пры ем ст ва «Аз да -
раўлен не», Ва ло жынскі раён

Ба са ра новіч
Галіну Іосіфаўну

– са цы яль на га ра ботніка дзяр жаўнай ус та но вы «Нясвіжскі ра -
ён ны тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га абс лу гоўвання
насельніцтва»

Васілье ву
Ка ця ры ну Ры го раўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Драз ды Стаўбцоўска га раё на

Ва сю ковіч
Галіну Уладзіміраўну

– касіра-кан тра лё ра ма газіна «Кор зин ка», г. Мінск

Ер ма ковіч
Та ма ру Ада маўну

– хат нюю гас па ды ню, в. Гоцк Салігор ска га раё на

Му равіцкую
Тац ця ну Ціханаўну

– ра ботніцу дзяр жаўнай ус та но вы «Галоўнае ўпраўлен не па абс -
лу гоўван ню ды п ла ма тыч на га кор пу са і афіцый ных дэ ле га цый
«Дыпсервіс»

Пас туш ко ву
Людмілу Міка лаеўну

– ра ботніцу дач чы на га унітар на га прад пры ем ст ва «Аўто бус ны
парк № 3», г. Барысаў
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Пры леп скую
Галіну Ча сла ваўну

– на стаўніцу дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Агуль наа ду ка -
цый ная ся рэд няя шко ла № 5», г. Вілейка

П’янову
Свят ла ну Міка лаеўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Жодзіна

Рэ беш
На тал лю Міхай лаўну

– на месніка ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «За ба -
лац кая агуль наа ду ка цый ная шко ла», Дзяржынскі раён

Сту жук
Ган ну Ляо наўну

– са цы яль на га ра ботніка дзяр жаўнай ус та но вы «Чэр веньскі тэ -
ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га абс лу гоўвання на сель -
ніцтва»

Суш кевіч
Лідзію Яго раўну

– паш таль ё на адд зя лен ня су вязі «За слаўе-1» 

Суш ко
Людмілу Ге над зьеўну

– хат нюю гас па ды ню, г. Сма лявічы

Трус
На тал лю Пят роўну

– са цы яль на га ра ботніка дзяр жаўнай ус та но вы «Тэ ры та ры яль -
ны цэнтр са цы яль на га абс лу гоўван ня на сельніцтва Ба ры -
саўскага раёна»

Усік
На тал лю Іванаўну

– вы ха вальніка дзіця ча га сада, в. Алях новічы Ма лад зе чан ска га
раёна

Ян цэвіч
Ка ця ры ну Леанідаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Сваткі» Мяд зель ска га раёна

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
4 мар та 2006 г. № 139

1/7325
(07.03.2006)

О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка
Апа на се ви чу Вя че сла ву Ми хай ло ви чу
Ба за но ву Алек сан д ру Вик то ро ви чу
Бал ко Сер гею Фе до ро ви чу
Бес по ясь ко Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу
Бу ди ку Вла ди сла ву Ми хай ло ви чу
Враж ки ну Юрию Ни ко лае ви чу
Гри не ви чу Алек сан д ру Ев гень е ви чу
Иво ни ну Алек сан д ру Ива но ви чу
Ко зюль ко Юрию Ни ко лае ви чу
Мар чен ко Дмит рию Алек сан д ро ви чу
Мек ке ру Ан д рею Вла ди ми ро ви чу
Му ра то ву Ри на ту Ха фи зо ви чу
Ру мян це ву Сер гею Ана толь е ви чу
Хать ко Оле гу Сте фа но ви чу
Шма тен ко Сер гею Вла ди ми ро ви чу
Юзе фо ви чу Сер гею Алек сан д ро ви чу
Яку би ку Алек сею Пав ло ви чу

пол ков ни ка за па са
Ку чин ско му Вик то ру Фран це ви чу

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:

пол ков ни ка внут рен ней служ бы
Ку зав ко ву Вла ди ми ру Пет ро ви чу
Са ва но ви чу Вла ди ми ру Ан д рее ви чу
Сер гее ву Ана то лию Ива но ви чу
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пол ков ни ка ми ли ции
Ба ра ба но ву Сер гею Ни ко лае ви чу
Виль ке лю Ан то ну Ан то но ви чу
Да ни лен ко Сер гею Ста ни сла во ви чу
Кар по ву Ар ту ру Ген надь е ви чу
Ха ре вич Га ли не Фе до ров не
Ше пе тю ку Ми хаи лу Ан то но ви чу

спе ци аль ное зва ние пол ков ни ка ми ли ции

в по ряд ке пе ре ат те ста ции
Коз лов ско му Ви та лию Ио си фо ви чу

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 мар та 2006 г. № 140

1/7326
(07.03.2006)

О на прав ле ни ях и раз ме рах ис поль зо ва ния в 2006 году
средств рес пуб ли кан ско го до рож но го фонда

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го до рож но го
фон да, обес пе че ния над ле жа ще го кон тро ля за их рас хо до ва ни ем п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить на прав ле ния и раз ме ры ис поль зо ва ния в 2006 го ду средств рес пуб ли кан ско -
го до рож но го фон да со глас но при ло же нию*.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при вне се нии нор ма тив но го пра во во го ак та об уточ не нии по ка за те лей рес пуб ли кан ско го

бюд же та на 2006 год пре ду смот реть на прав ле ние сво бод ных ос тат ков средств рес пуб ли кан -
ско го до рож но го фон да, об ра зо вав ших ся на 1 ян ва ря 2006 г. в сум ме 70 000 000 тыс. руб лей,
на фи нан си ро ва ние создания дополнительной инфраструктуры агрогородков;

при ни мать не об хо ди мые ме ры для вы пол не ния на стоя ще го Указа.
3. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

контроля.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет ся на пра во от -

но ше ния, воз ник шие с 1 января 2006 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.


