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1/11087Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ныя да сяг ненні ў пра фесійнай дзей насці, за слугі ў
развіцці на вукі, куль ту ры, транс пар ту, спор ту, ахо вы зда роўя, аду ка цыі:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны II сту пені
Леа новіча
Івана Іосіфавіча

– за гад чы ка ка фед ры будаўніцтва і экс плуа та цыі да рог Бе ла -
ру ска га на цыя наль на га тэхнічна га універсітэта

Суш чэ ню
Леаніда Міхай лавіча

– галоўнага на ву ко ва га суп ра цоўніка дзяр жаўнага на ву ко -
ва-вы твор ча га аб’яднання «На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр
На цыя наль най ака дэміі на вук Бе ла русі па біярэсурсах»

ор дэ нам Ай чы ны III сту пені
Зуя
Міхаіла Іва навіча

– 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 «АТ ЛАНТ» па кіра ван ню якас цю – на месніка 
ды рэк та ра Мінска га за во да ха ладзільнікаў па кіра ван ню
якас цю – на чальніка аддзела кіравання якасцю

Шчар ба ко ву
Ка ця ры ну Міхай лаўну

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

ор дэ нам Па ша ны
Ліса чэн ку
Аляк сея Ана толь евіча

– вя ду ча га інжы не ра-элек троніка – кіраўніка гру пы адд зе ла
галоўнага ме ханіка Мінска га за во да ха ладзільнікаў за кры -
та га ак цыя нер на га таварыства «АТЛАНТ»

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Савіцка га
Аляк сан д ра Ануф ры евіча

– чле на гра мад ска га аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Бе ла -
русі»

Ча рапіцу
Ва ле рыя Міка ла евіча

– за гад чы ка ка фед ры гісто рыі сла вянскіх дзяр жаў ус та но вы
аду ка цыі «Грод зенскі дзяр жаўны універсітэт імя Янкі
Купалы»

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Алек сан д ровіча
Леаніда Аляк сан д равіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га са на тор на-ку рорт на га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Са на то рый «Прыа зёр ны» Кіраўніцтва
спра вамі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь

Бер нац ка га
Яўгенія Іга равіча

– сле са ра-ра монтніка адд зе ла галоўнага ме ханіка Мінска га
за во да ха ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва 
«АТЛАНТ»

Бібельніка
Аляк сан д ра Ба ры савіча

– 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 «АТ ЛАНТ» па за бес пя чэн ню і ар ганізацыі пе -
ра во зак – на месніка ды рэк та ра Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў па за бес пя чэн ню і арганізацыі перавозак

Гу ля ко
Леаніда Паўлавіча

– Упаўна ва жа на га па спра вах рэлігій і на цыя наль нас цей
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Даўгу лё ва
Сяр гея Міка ла евіча

– на лад чы ка аўта ма тыч ных ліній і аг рэ гат ных стан коў цэха
ап ра цоўкі ме та лаў Мінска га за во да ха ладзільнікаў за кры -
та га ак цыя нер на га таварыства «АТЛАНТ»

Жад зей ка
Жан ну Фё да раўну

– на стаўніка рус кай мовы і літа ра ту ры дзяр жаўнай ус та но вы
аду ка цыі «Гімназія № 14 г. Гомеля»

Ка мен ку
Васілія Ба ры савіча

– на месніка Міністра па па дат ках і збо рах

Ка чур ку
Васілія Іва навіча

– рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Ба ра навіцкі дзяр жаўны
універсітэт»

Ма жэй ку
Леаніда Паўлавіча

– ды рэк та ра філіяла «Аўто бус ны парк № 2» ка му наль на га
транс парт на га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінсктранс»

Ма ро за ва
Аляк сан д ра Паўлавіча

– на чальніка вы пра ба валь на га цэн тра – на месніка галоўнага
кан ст рук та ра адд зе ла галоўнага кан ст рук та ра Мінска га за -
во да ха ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га таварыства
«АТЛАНТ»

Па лян ска га
Аляк сея Ан д рэ евіча

– эка наміста па пра да жах ка мер цый на га адд зе ла Мінска га
за во да ха ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва 
«АТЛАНТ»

Садоўскую
Ла ры су Міхай лаўну

– на чальніка ком плек су ста ло вых Мінска га за во да ха -
ладзільнікаў за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«АТЛАНТ»

Са ка лоўска га
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па эка номіцы і фінан сах
за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «АТ ЛАНТ» – на -
месніка ды рэк та ра Мінска га за во да ха ладзільнікаў па
эканоміцы і фінансах

Сільчан ку
Міка лая Уладзіміравіча

– за гад чы ка ка фед ры тэо рыі дзяр жа вы і пра ва ўста но вы аду -
ка цыі «Грод зенскі дзяр жаўны універсітэт імя Янкі
Купалы»

Ской бе ду
Ана то ля Ціха навіча

– за гад чы ка ка фед ры дэ та лей ма шын, пад’ёмна-транс парт -
ных ма шын і ме ханізмаў Бе ла ру ска га на цыя наль на га
тэхнічнага універсітэта

Сла бад зя нюк
Веру Міхай лаўну

– чле на Бе ла ру ска га гра мад ска га аб’яднання «Ве тэ ра ны
фізічнай куль ту ры і спорту»

Стрэ мя ко ва
Вiктара Раманавiча

– старша га трэне ра ву чэб на-спар тыўнай ус та но вы «На ва по лац -
кая спецыялiзаваная дзiцяча-юнац кая спар тыўна-тэхнiчная
шко ла» рэс публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га
аб’яднання «До б ра ах вот нае та ва ры ст ва сад зейнічан ня арміі,
авіяцыі і фло ту Рэс публікі Бе ла русь»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Ал да на ва
Міка лая Міхай лавіча

– вы клад чы ка ўста но вы аду ка цыі «Брэсцкі дзяр жаўны му -
зыч ны ка ледж імя Ры го ра Шырмы»

Алек сан д ровіч
Мар га ры ту Вікта раўну

– ар ты ст ку-ва калістку, вя ду ча га май ст ра сцэ ны ўста но вы
«За слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь «Бе ла рускі
дзяр жаўны ака дэмічны музычны тэатр»

Алімава
Льва Ба ры савіча

– мас та ка, чле на Брэсц кай аб лас ной ар ганізацыі гра мад ска га 
аб’яднання «Бе ла рускі саюз мастакоў»

Апалінскую
Ла ры су Міхай лаўну

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Гімназія № 9
г. Мінска»

Гры гар чу ка
Міхаіла Уладзіміравіча

– на чальніка ўзор на-па ка заль на га ар ке ст ра – на чальніка ва -
ен на-ар ке с тра вай служ бы 86-й па гранічнай гру пы па -
гранічнай служ бы, падпалкоўніка

За янч коўска га
Ан то на Вац ла вавіча

– ар ты ста-ва каліста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны ўста но вы «За -
слу жа ны ка лек тыў Рэс публікі Бе ла русь «Бе ла рускі дзяр -
жаўны ака дэмічны музычны тэатр»

Івуця
Ра ма на Ба ля сла вавіча

– за гад чы ка ка фед ры эка номікі і кіра ван ня на транс пар це Бе -
ла ру ска га на цыя наль на га тэхнічна га універсітэта
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Лас таўку
Лу чыю Леа нар даўну

– вы клад чы ка па кла су аль та дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі 
«Рэс публікан ская гімназія-ка ледж пры Бе ла ру скай дзяр -
жаўнай акадэміі музыкі»

Пар фе на ва
Вікта ра Іва навіча

– за гад чы ка ла ба ра то рыі фло ры і сістэ ма тыкі раслін дзяр -
жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты тут экс пе ры мен таль най 
ба танікі імя В.Ф.Куп рэвіча На цыя наль най акадэміі навук
Беларусі»

Та ран цея
Вікта ра Пят ровіча

– дэка на пе да гагічна га фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі  « Гро -
дзенскі дзяр жаўны універсітэт імя Янкі Ку па лы»

Яс кевіч
Ядвігу Станісла ваўну

– ды рэк та ра інсты ту та са цы яль на-гу манітар най аду ка цыі
ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны эка намічны
універсітэт»

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

«За слу жа ны ра ботнік аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь»
Ха сан шы ну
Тал га ту Саліхавічу

– пра фе са ру ка фед ры це п ла хо ла да тэхнікі ўста но вы аду ка цыі 
«Магілёўскі дзяр жаўны універсітэт харчавання»

Шы ма новічу
Ігару Яўге навічу

– пра фе са ру ка фед ры агуль най хіміі і ме то дыкі вы кла дан ня
хіміі Бе ла ру ска га дзяр жаўнага універсітэта

«За слу жа ны ўрач Рэс публікі Бе ла русь»
Ма рач ко ву
Аляк сею Вікта равічу

– за гад чы ку адд зя лен ня ане стэзіялогіі і рэаніма та логіі ўста -
но вы ахо вы зда роўя «Магілёўская аб лас ная бальніца»

«За слу жа ны ра ботнік пра мы сло васці Рэс публікі Бе ла русь»
Зань ко
Аляк сан д ру Фамічу

– галоўнаму кан ст рук та ру за кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «АТ ЛАНТ» – галоўнаму кан ст рук та ру Мінска га за во да 
халадзільнікаў

«За слу жа ны май стар спор ту Рэс публікі Бе ла русь»
Жар на се ку
Аляк сею Валер’евічу

– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікі Бе ла русь па вад на лыж на му спорту

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