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1/10580Аб 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, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, за слугі ў за -
бес пя чэнні за ха ван ня за кон насці і ўма ца ван ня пра ва па рад ку, знач ны асабісты ўклад у
развіццё сель ска гас па дар чай вы твор часці, аду ка цыі, ахо вы зда роўя:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пені
Мельніка
Паўла Міка ла евіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Дас тое ва», Іванаўскі раён

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІI сту пені
Чау са
Івана Іва навіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка ман дую ча га
вой скамі Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван -
ня Уз брое ных Сіл, генерал-маёра

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІIІ сту пені
Бах чэ ва на
Сяр гея Уладзіміравіча

– пер ша га на месніка на чальніка галоўнага апе ра тыўнага
ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, пал -
коўніка

Баш та нен ку
Уладзіміра Паўлавіча

– на месніка ка ман дую ча га Ва ен на-па вет ра нымі сіламі і
вой скамі суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
генерал-маёра

Ган ча ро ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка Міністра па над звы чай ных сітуа цы ях, пал -
коўніка ўнут ра най служ бы 

Ла су ту
Ге надзія Фё да равіча

– на чальніка дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ка манд -
на-інжы нер ны інсты тут» Міністэр ст ва па над звы чай ных
сітуа цы ях, пал коўніка ўнутранай службы

Шаўрова
Ге над зя Пят ровіча

– на чальніка галоўнай ва ен най інспек цыі Уз брое ных Сіл,
ге не рал-маё ра

ор дэ нам Па ша ны
Гард зея
Івана Аляк се евіча

– галоўнага аг ра но ма 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 
Зорка», Клецкі раён

Майзіка
Але га Міка ла евіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
імя Ада ма Міцкевіча, Мас тоўскі раён

ме да лём «За ад ва гу»
Пад са сон на га
Віталя Свя та сла вавіча 

– міліцыя не ра-кіно ла га гру пы за тры ман ня ба таль ё на
міліцыі Цэн траль на га (г. Го ме ля) адд зе ла Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, сяржанта міліцыі

Прыш чэ пен ку
Васілія Васільевіча 

– міліцыя не ра-вадзіцеля гру пы за тры ман ня ба таль ё на
міліцыі Цэн траль на га (г. Го ме ля) адд зе ла Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, старшыну міліцыі

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»
Даб рыя на
Ан д рэя Ар кад зь евіча

– ка мандзіра ба таль ё на су вязі 38-й асоб най гвард зей скай
мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка
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Ды мовіча
Міхаіла Міхай лавіча

– стар ша га афіцэра шта ба ўпраўлен ня інжы нер ных вой -
скаў Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Касінска га
Ігара Ге оргіевіча

– на чальніка дзяр жаўнай ус та но вы «290 ва ен ны ме ды -
цынскі цэнтр Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь», пад -
пал коўніка ме ды цын скай службы

Клы су на
Але га Ры го равіча

– па мочніка на чальніка ка манд на га пунк та 153-й асоб най
ра дыё тэхнічнай бры га ды (асо ба га пры зна чэн ня) Уз брое -
ных Сіл, капітана

Шты ра ва
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка інспек цыі – на чальніка інспек цый -
на га ўпраўлен ня галоўнай ва ен най інспек цыі Уз брое ных
Сіл, палкоўніка

Шын ка рэн ку
Аляк сан д ра Пят ровіча

– на чальніка 174-га ву чэб на га палігона Ва ен на-па вет ра ных 
сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
палкоўніка

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Аб ла жэя
Ана толія Аляк сан д равіча

– галоўнага аг ра но ма сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа -
пе ра ты ва «ГРАНІТ-АГ РА», Дзят лаўскі раён

Ан д ро сен ку
Ге надзія Аляк сан д равіча

– вадзіцеля сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Абідавічы», Быхаўскі раён

Ан ту шэвіча
Але га Осіпавіча

– галоўнага аг ра но ма сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа -
пе ра ты ва імя Ва ра нец ка га, Бераставіцкі раён

Апа на совіч
Ла ры су Васільеўну

– на чальніка шпіталя – ура ча дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс -
публіканскі шпіталь Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Беларусь»

Бан чу ка
Вікта ра Леанідавіча

– стар шы ню Ра га чоўска га рай вы кан ко ма

Ба ры севіча
Васіля Уладзіміравіча

– трак та ры ста-ма шыніста ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Аг ра-Ка лядзічы», Пру жанскі раён

Ба ту ру
Уладзіміра Васільевіча

– трак та ры ста-ма шыніста філіяла «Вілія» за кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінскі за вод без ал ка голь ных
напіткаў», Вілейскі раён

Бла шэн ку
Дзмітрыя Пят ровіча

– інжы не ра па сель ска гас па дар чых ма шы нах сель ска гас па -
дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Жа раб ковічы», Ля хавіцкі 
раён

Бу ра ка
Але га Ана толь евіча

– на месніка стар шыні па расліна вод ст ву сель ска гас па дар -
ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Ас т ра ме ча ва», Брэсцкі
раён

Бу ха ловіч
Над зею Васільеўну

– перша га на месніка стар шыні Лёз нен ска га рай вы кан ко ма –
на чальніка ўпраўлен ня сель скай гас па даркі і хар ча ван ня

Быч ко ву
Галіну Фё да раўну

– за гад чы цу ста ло вай ус та но вы аду ка цыі «Віцебскі дзяр -
жаўны тэх на лагічны каледж»

Вабішчэвіча
Івана Міка ла евіча

– на чальніка фінан са ва га ўпраўлен ня Брэсц ка га аб лвы кан -
ко ма

Гер ма на
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 «МА ЯК-За пол ле», Карэліцкі раён

Гле за ва
Ва лянціна Ціха навіча

– галоўнага аг ра но ма ка му наль на га сель ска гас па дар ча га
унітар на га прад пры ем ст ва «Малінаўка-Аг ра», Лоеўскі раён

Гоя
Ме чы сла ва Бранісла вавіча

– стар шы ню Смар гон ска га рай вы кан ко ма

Гра мад ска га
Ан д рэя Ге оргіевіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га 
каа пе ра ты ва «Абу ха ва», Гродзенскі раён

Гу ма ра
Міка лая Міхай лавіча

– 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 «Чыр во нас ла бод скае»,
Акцябрскі раён

Жа ля зоўска га
Уладзіміра Міхай лавіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га 
каа пе ра ты ва «Ку па лаўскі», Аршанскі раён
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Ка ва левіча
Васілія Сяр ге евіча

– трак та ры ста-ма шыніста ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Га рад зец-аг ра», Кобрынскі раён

Каз лоўска га
Ге надзія Фран цавіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Доцішкі», Во ра наўскі раён

Каліцько
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– 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 «Ка пат кевічы», Пет ры -
каўскі раён

Кізля ка
Уладзіміра Вікта равіча

– галоўнага інжы не ра за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Вялікія Сла вені», Шклоўскі раён

Кіндру ка
Міка лая Міка ла евіча

– вадзіцеля сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Га ра доцкі», Лунінецкі раён

Кірэе ва
Міхаіла Міхай лавіча

– трак та ры ста-ма шыніста унітар на га ка му наль на га сель -
ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Ма кранскі», Быхаўскі
раён

Красніка
Васілія Аляк се евіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Прудзінкі», Верх нядзвінскі раён

Крывіцка га
Сяр гея Ры го равіча

– трак та ры ста-ма шыніста Чашніцка га ка му наль на га унітар -
на га сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Каш чын скае»,
Чашніцкі раён

Лап коўска га
Уладзіміра Міхай лавіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га 
каа пе ра ты ва «Прудзінкі», Верх нядзвінскі раён

Лесіну
Зою Яўгенаўну

– пер ша га на месніка стар шыні Ла гой ска га рай вы кан ко -
ма – на чальніка ўпраўлен ня сель скай гас па даркі і
харчавання

Мар коўскую
Жан ну Іванаўну

– на чальніка вы твор ча га ўча ст ка № 2 сель ска гас па дар ча га
вы твор ча га каа пе ра ты ва «Га радзілава», Ма лад зе чанскі
раён

Ма туй зу
Сяр гея Іва навіча

– ды рэк та ра сель ска гас па дар ча га пры ват на га унітар на га
прад пры ем ст ва «Дуб на», Мастоўскі раён

Міха ле ню
Віталія Ры го равіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Чыр во ная Зме на» імя К.І.Ша п лыкі, Лю банскі 
раён

Мя хед ка
Людмілу Віта льеўну

– на чальніка ўпраўлен ня фінан са вай і эка намічнай ра бо ты
Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, маё ра ўнут ра -
най службы

Новікава
Івана Іва навіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар чай вы твор часці
ка му наль на га сель ска гас па дар ча га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Пірэвічы», Жлобінскі раён

Пяцігор ца
Сяр гея Аляк сан д равіча

– ме ханіза та ра сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра -
ты ва «Ціміразеўскі», Ка пыльскі раён

Ра да ма на
Міка лая Вя ча сла вавіча

– стар шы ню праўлен ня сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Аг ра камбінат Сноў», Нясвіжскі раён

Рыбіка
Міхаіла Аляк се евіча

– стар шы ню праўлен ня сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Губічы», Бу да-Ка ша лёўскі раён

Са вен ка
Ла ры су Леанідаўну

– стар ша га інспек та ра адд зе ла кад раў ус та но вы аду ка цыі
«Бе ла рускі дзяр жаўны універсітэт транспарту»

Самк ну ла ва
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка на ву ко ва-дас лед ча га сек та ра ўста но вы аду ка -
цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны універсітэт транспарту»

Се маш кевіча
Аляк сея Лукіча

– галоўнага аг ра но ма сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа -
пе ра ты ва «Кол хоз «НИВА», Кіраўскі раён

Сіцько
Міхаіла Міхай лавіча

– стар шы ню Бе ра ставіцка га рай вы кан ко ма

Смоль ска га
Міка лая Міка ла евіча

– вадзіцеля ка му наль на га сель ска гас па дар ча га унітар на га
прад пры ем ст ва «Аба ро на краіны», Рэчыцкі раён

Сця па на ву
Ма рыю Вікен цьеўну

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Цітова», Міёрскі раён
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Туе ву
Ва лянціну Фё да раўну

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня эка номікі
Міністэр ст ва сель скай гас па даркі і хар ча ван ня

Фомкіна
Віталія Вікта равіча

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Міхалеўскі», Магілёўскі раён

Цуп рэ ва
Вікта ра Іва навіча

– трак та ры ста-ма шыніста 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», Го рацкі раён

Шаўчука
Міка лая Міка ла евіча

– стар шы ню По лац ка га рай вы кан ко ма

Шы шо ва
Юрыя Іва навіча

– галоўнага інжы не ра рэс публікан ска га унітар на га прад -
пры ем ст ва «Упраўлен не ва ен на га праектавання»

Яцко
Івана Іва навіча

– трак та ры ста-ма шыніста пры ват на га сель ска гас па дар ча га
унітар на га прад пры ем ст ва «Скідзель скае», Грод зенскі раён

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Кіры чэн ка
Але ну Ге над зьеўну

– за гад чы ка ка фед ры філа софіі, гісто рыі і паліта логіі ўста -
но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны універсітэт транс -
пар ту»

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»
Ча ян ко вай
Галіне Міхай лаўне

– пра рэк та ру па ву чэб най ра бо це ўста но вы аду ка цыі «Бе ла -
рускі дзяр жаўны універсітэт транспарту»

«За слу жа ны юрыст Рэс публікі Бе ла русь»
Ігна товічу
Аляк сан д ру Уладзіміравічу

– на чальніку галоўнага ўпраўлен ня пра цэ су аль на га кан тро -
лю па пя рэд ня га рас сле да ван ня Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пал коўніку міліцыі

«За слу жа ны спе цы яліст Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь»
Касаўцу
Ана то лю Аляк сан д равічу

– на чальніку галоўнага ўпраўлен ня пла на ван ня і ка ар ды на -
цыі тэхнічна га за бес пя чэн ня – пер ша му на месніку на -
чальніка ўзбра ен ня Уз брое ных Сіл, генерал-маёру

Куцьіну
Міхаілу Кан станцінавічу

– на чальніку ка фед ры так тыкі і ўзбра ен ня зенітных ра кет -
ных вой скаў фа куль тэ та суп раць па вет ра най аба ро ны ўста -
но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Беларусь»,
палкоўніку

Ма лыгіну
Аляк сан д ру Ва лянцінавічу

– на чальніку аўта мабільна га ўпраўлен ня Міністэр ст ва аба -
ро ны, пал коўніку

«За слу жа ны суп ра цоўнік ор га наў унут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь»
Драз ду
Міка лаю Міка ла евічу

– на месніку на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальніку
ўпраўлен ня прафілак тыкі галоўнага ўпраўлен ня ахо вы
пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніку міліцыі

Кат цо ву
Міхаілу Яўгень евічу

– на чальніку ўпраўлен ня міжна род на га суп ра цоўніцтва
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніку міліцыі

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 са кавіка 2009 г. № 157

1/10581
(02.04.2009)

1/10581Аб уз на га род жанні ме да лём «За без да кор ную служ бу» I, II, III
ступені

За ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў уз на га родзіць:

ме да лём «За без да кор ную служ бу» I ступенi

Ару цю ня на
Ар ту ра Размікавіча

– на чальніка кіна лагічнай служ бы – на чальніка кіна лагічна га
цэн тра Уз брое ных Сіл, пал коўніка
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Ас т роўска га
Але га Ана толь евіча

– на чальніка ка фед ры апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці ўста -
но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Бе ла русь», пал коўніка міліцыі

Гор ба ча
Сяр гея Ан то навіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня пла на ван ня і ка -
ар ды на цыі ты ла во га за бес пя чэн ня Міністэр ст ва аба ро ны,
палкоўніка

Гур ска га
Аляк сея Уладзіміравіча 

– на чальніка фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі «Го мельскі інжы -
нер ны інсты тут» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях,
пал коўніка ўнутранай службы

Дзмітру ка
Аляк сан д ра Міхай лавіча

– на чальніка ва ен на га фа куль тэ та ва ўста но ве аду ка цыі «Бе ла -
рускі дзяр жаўны універсітэт інфар ма тыкі і ра дыё элек -
тронікі», палкоўніка

Жыд ко ва
Сяр гея Ана толь евіча

– на чальніка ка фед ры ва ен на-па ля вой хірургіі – пра фе са ра ва -
ен на-ме ды цын ска га фа куль тэ та Бе ла ру ска га дзяр жаўнага
ме ды цын ска га універсітэта, пал коўніка медыцынскай
службы

Жылінска га
Ігара Ан то навіча

– на чальніка дзе ся та га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас -
най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Зе лян кевіча
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка ўпраўлен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі міліцыі
гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі ўпраўлен ня ўнут -
ра ных спраў Мінска га аб лвы кан ко ма, палкоўніка міліцыі

Капліна
Ва ле рыя Уладзіміравіча

– на месніка ка ман дую ча га вой скамі па ідэа лагічнай ра бо це –
на чальніка ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты Су ха пут ных вой -
скаў Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Ка цо ру
Ана толія Ціха навіча

– на месніка на чальніка па ма тэ ры яль на-тэхнічна му за бес пя -
чэн ню – на чальніка адд зя лен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га за -
бес пя чэн ня ва ен на-тэхнічна га фа куль тэ та ў Бе ла рускім на -
цыя наль ным тэхнічным універсітэце, палкоўніка

Ла бын ку
Вікта ра Аляк се евіча

– на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню асабліва цяжкіх і
цяжкіх зла чын ст ваў міну лых гадоў галоўнага след ча га
ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, палкоўніка міліцыі

Ма зу ру
Ана толія Фё да равіча

– на месніка на чальніка фа куль тэ та за воч на га на ву чан ня па ву -
чэб на-ме та дыч най ра бо це ўста но вы аду ка цыі «Ака дэмія
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь»,
палкоўніка міліцыі

Ма ла ха ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на чальніка ўпраўлен ня крыміналь на га вы шу ку крыміналь -
най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га аб лвы -
кан ко ма, пал коўніка міліцыі

Мен цю ка
Сяр гея Уладзіміравіча

– начальніка адд зе ла ра дыё тэхнічных вой скаў Паўноч на-за ход -
ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра -
ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
пал коўніка

Но сен ку
Сяр гея Міка ла евіча

– на чальніка 3-га адд зе ла ўпраўлен ня ра кет на-ар ты ле рый ска га 
ўзбра ен ня Міністэр ст ва аба ро ны, палкоўніка

Па ск роб ку
Сяр гея Іва навіча

– на чальніка ка фед ры так тыч най і агуль на ва ен най пад рых -
тоўкі ва ен на га фа куль тэ та ва ўста но ве аду ка цыі «Бе ла рускі
дзяр жаўны універсітэт інфар ма тыкі і ра дыё элек тронікі»,
палкоўніка

Ры жан ко ва
Ілью Анісавіча

– на чальніка 1-га адд зе ла ўпраўлен ня ва ен най аду ка цыі і пад -
рых тоўкі вой скаў Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Сень ко
Ана толія Вадзімавіча

– на месніка на чальніка па ма тэ ры яль на-тэхнічна му за бес пя -
чэн ню – на чальніка адд зя лен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га за -
бес пя чэн ня ва ен на га фа куль тэ та ва ўста но ве аду ка цыі «Бе ла -
рускі дзяр жаўны універсітэт інфар ма тыкі і ра дыё элек -
тронікі», пал коўніка
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ме да лём «За без да кор ную служ бу» II ступенi

Аб ра мовіча
Паўла Іосіфавіча

– на месніка на чальніка па пя рэд ня га рас сле да ван ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ко -
ма, пал коўніка міліцыі

Алёшкіна
Міхаіла Васільевіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла -
чын ст ваў у фінан са ва-крэ дыт най сістэ ме галоўнага след -
ча га ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка міліцыі

Ба бы ра
Васілія Лукіча

– стар ша га тэхніка ме ды цын скай роты 38-й асоб най гвард -
зей скай мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл, стар ша га
пра парш чы ка

Ба родзь ку
Міка лая Уладзіміравіча

– на чальніка чац вёр та га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня
па ба раць бе з ар ганіза ва най зла чын нас цю Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Ба ры са ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка на чальніка спе цы яль на га прак тыч на га пад -
разд зя лен ня крыміналь на га вы шу ку – на чальніка 1-га
адд зя лен ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га
аб лвы кан ко ма, падпалкоўніка міліцыі

Беця
Аляк сан д ра Ан то навіча

– на чальніка пя та га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня па
ба раць бе з ар ганіза ва най зла чын нас цю Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Бяс мерт на га
Ана то ля Вікта равіча

– на чальніка ўпраўлен ня спра вамі Міністра аба ро ны, пал -
коўніка

Гро ма ва
Ге надзія Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня кад -
раў Міністэр ст ва аба ро ны, пад пал коўніка

Гры цаўца
Дзмітрыя Васільевіча

– на чальніка гру пы шта ба За ход ня га апе ра тыўнага ка ман -
да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, маёра

Гу довіча
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ка ар ды на цыі – на -
чальніка адд зе ла кан тро лю і спра ва вод ст ва Дэ пар та мен та
фінан саў і тылу Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал -
коўніка міліцыі

Дзю бу
Пят ра Аляк се евіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це 336-й рэ ак -
тыўнай ар ты ле рый скай бры га ды Уз брое ных Сіл, пад пал -
коўніка

Жука
Міка лая Яра сла вавіча

– на чальніка адд зе ла ўпраўлен ня апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы міліцыі гра мад скай бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, пал коўніка міліцыі

Зе мян ко ва
Сяр гея Ана толь евіча

– на чальніка ка фед ры аг ня вой пад рых тоўкі агуль на вай -
ско ва га фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака -
дэмія Рэс публікі Бе ла русь», палкоўніка

Зо ла та ва
Юрыя Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка ка фед ры лёт най пад рых тоўкі і бая -
во га пры мя нен ня авіяцыі авіяцый на га фа куль тэ та ўста -
но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Беларусь»,
палкоўніка

Кал лау ра
Ана толія Сця па навіча

– на чальніка вось ма га адд зе ла – на месніка на чальніка шта -
ба па рэ жы му сак рэт насці Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных
Сіл, палкоўніка

Кан д ра цю ка
Сяр гея Міхай лавіча

– на чальніка адд зе ла захоўван ня бо еп ры па саў 46-га ар се на -
ла Уз брое ных Сіл, маёра

Ка рот ка га
Ан д рэя Ана толь евіча

– галоўнага спе цы яліста ўпраўлен ня кад раў Міністэр ст ва
па над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал коўніка ўнут ра най
службы

Кар па ва
Юрыя Ва лянцінавіча

– на чальніка 2-га адд зе ла 1-га цэн тра 581-га галоўнага цэн -
тра аналізу і праг но зу Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Кашэўска га
Вя ча сла ва Аляк сан д равіча

– на чальніка ка фед ры крыміналь на га пра ва і крыміна логіі
ўста но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў Рэс публікі Бе ла русь», пал коўніка міліцыі
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Ко зе ла
Ге надзія Але гавіча

– на месніка на чальніка па тылу – на чальніка тылу 227-га
агуль на вай ско ва га палігона Су ха пут ных вой скаў Уз брое -
ных Сіл, пад пал коўніка

Кра ян ко ва
Ва ле рыя Уладзіміравіча

– на чальніка адд зя лен ня кад раў упраўлен ня Дэ пар та мен та
вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па
Віцеб скай во бласці, пад пал коўніка ўнутранай службы

Кры ло ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка на чальніка 1-га адд зе ла галоўнага раз вед валь -
на га ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл,
палкоўніка

Леся
Міка лая Уладзіміравіча

– на чальніка па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га ат ра да
ўста но вы «Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па
над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пад пал -
коўніка ўнутранай службы

Лус цян ко ва
Ігара Леанідавіча

– на месніка на чальніка адд зе ла вы шу ко вай ра бо ты ўпраўлен ня
крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ко ма, пад пал -
коўніка міліцыі

Лю кевіча
Яра сла ва Леанідавіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це вер та лёт най
эс кад рыллі 181-й бая вой вер та лёт най базы Ва ен на-па вет -
ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны
Узброеных Сіл, маёра

Ляш кевіча
Кан станціна Ра ма навіча

– на чальніка ўпраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян -
ню ганд лю людзьмі крыміналь най міліцыі галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма,
пал коўніка міліцыі

Ма ка рэвіча
Сяр гея Яўге навіча

– на чальніка фа куль тэ та за воч на га на ву чан ня ўста но вы
аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Бе ла русь», палкоўніка міліцыі

Максімен ку
Ва ле рыя Іва навіча

– на чальніка адд зе ла галоўнага ар ганіза цый на-мабіліза -
цый на га ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл,
палкоўніка

Ма рын чы ка
Ігара Пят ровіча

– на чальніка 243-га асоб на га ра дыё ла ка цый на га вуз ла
49-га ра дыё тэхнічна га пал ка Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл
і вой скаў суп раць па вет ра най абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

Мельнікава
Ва ле рыя Аляк се евіча

– стар ша га інжы не ра інжы нер на-авіяцый най служ бы
206-й штур ма вой авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных
сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных Сіл,
маёра

Мяліка
Міка лая Міка ла евіча

– стар ша га інспек та ра-дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн ня
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы -
кан ко ма, падпалкоўніка міліцыі

Нау мен ку
Ар ту ра Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка 2-га ўпраўлен ня галоўнага апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл,
палкоўніка

Пар фе новіча
Сяр гея Мат ве евіча

– на чальніка апе ра тыўна-дзя жур най служ бы Дэ пар та мен -
та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пад пал коўніка ўнутранай службы

Печ ко
Аляк сея Уладзіміравіча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла дзяр жтэх на гля ду інспек -
цый на га ўпраўлен ня галоўнай ва ен най інспек цыі Уз брое -
ных Сіл, падпалкоўніка

Пынцікава
Ана то ля Ана толь евіча

– на чальніка адд зя лен ня пер ша па чат ко вай пад рых тоўкі,
пе ра пад рых тоўкі і па вы шэн ня кваліфікацыі ўста но вы
аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў Рэс публікі Бе ла русь», падпалкоўніка міліцыі
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Раш чэ ню
Сяр гея Сяр ге евіча

– стар ша га вы клад чы ка цык ла пра фесійна-прык лад ной
пад рых тоўкі ўста но вы аду ка цыі «Ву чэб ны цэнтр
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь па
пад рых тоўцы, па вы шэн ню кваліфікацыі і пе ра пад рых -
тоўцы кад раў ор га наў унут ра ных спраў», падпалкоўніка
міліцыі

Са фо на ва
Ва ле рыя Валер’евіча

– ка мандзіра зенітна га ра кет на-ар ты ле рый ска га дывізіёна
120-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най бры га ды
Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха -
пут ных вой скаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Сулімава
Ада ма Юр’евіча

– на чальніка адд зя лен ня ма тэ ры яль на-гас па дар ча га за бес -
пя чэн ня, тэхнікі і ўзбра ен ня адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн -
ня ўпраўлен ня фінан саў і тылу ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Магілёўска га аб лвы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Сур но ва
Сяр гея Уладзіміравіча

– пер ша га на месніка ка мандзіра пал ка – на чальніка шта ба
пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн ня галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма,
палкоўніка міліцыі

Сце фа новіча
Аляк сан д ра Сце фа навіча

– ва ен на га камісара Круг лян ска га ра ён на га ва ен на га
каміса рыя та Магілёўскай во бласці, пад пал коўніка

Та ра севіча
Уладзіміра Уладзіміравіча

– ва ен на га камісара Зэль вен ска га ра ён на га ва ен на га
каміса рыя та Грод зен скай во бласці, падпалкоўніка

Тац цяніна
Ан д рэя Уладзіміравіча

– стар ша га інспек та ра 1-га адд зе ла ўпраўлен ня Уз брое ных
Сіл па рэ гу ля ван ню дзей насці дзяр жаўнай авіяцыі Рэс -
публікі Бе ла русь, падпалкоўніка

Тыль ца
Міка лая Міхай лавіча

– пер ша га на месніка ка мандзіра пал ка пат руль на-пас та вой
служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га
аб лвы кан ко ма – на чальніка шта ба, пад пал коўніка
міліцыі

Фра ло ва
Уладзіміра Васільевіча

– афіцэра для да ру чэн няў 483-га асоб на га ба таль ё на ахо вы і
абс лу гоўван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па -
вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, стар ша га пра парш чы ка

Халь цо ва
Сяр гея Іва навіча

– на чальніка ка фед ры ты ла во га за бес пя чэн ня агуль на вай -
ско ва га фа куль тэ та ўста но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака -
дэмія Рэс публікі Беларусь», палкоўніка

Ха рэвіч
Галіну Фё да раўну

– на месніка на чальніка след ча-экс перт на га фа куль тэ та па
ра бо це з аса бо вым скла дам ус та но вы аду ка цыі «Ака дэмія
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь»,
палкоўніка міліцыі

Чарвінска га
Міка лая Уладзіміравіча

– на чальніка адд зе ла ка ар ды на цыі ты ла во га за бес пя чэн ня
Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Ша ба на ва
Вя ча сла ва Ба ры савіча

– пра фе са ра ка фед ры апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці
ўста но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў Рэс публікі Бе ла русь», палкоўніка міліцыі

Юзэ фовіча
Вікта ра Аляк сан д равіча

– на чальніка адд зе ла «Т» галоўнага ўпраўлен ня крыміналь -
на га вы шу ку крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, пал коўніка міліцыі

Яку боўска га
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– стар ша га вадзіцеля па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 2 Брэсц ка га га рад ско га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі
Бе ла русь», стар ша га прапаршчыка ўнутранай службы

Яс кул да
Ана толія Казіміравіча

– на месніка на чальніка 1-га адд зе ла галоўнага апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл,
палкоўніка
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ме да лём «За без да кор ную служ бу» IIІ ступенi

Ага раднійчу ка
Сяр гея Юр’евіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла кад раў Паўноч на-за ход ня га
апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра -
ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных
Сіл, падпалкоўніка

Агнісцікава
Віталія Уладзіміравіча

– на чальніка пап раўчай ка лоніі № 3 упраўлен ня Дэ пар та -
мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў па Віцеб скай во бласці, пад пал коўніка ўнутранай
службы

Азар чэн ку
Сяр гея Ге над зь евіча

– ка мандзіра ўзво да пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна -
чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гар вы кан ко ма, стар ша га лейтэнанта міліцыі

Акімава
Сяр гея Пят ровіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў Лоеўска га рай вы кан ко ма, пра парш -
чы ка міліцыі

Ак сен чы ка
Ан д рэя Уладзіміравіча

– на чальніка адд зе ла па рас крыц цю зла чын ст ваў суп раць
асо бы ўпраўлен ня крыміналь на га вы шу ку крыміналь най 
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц ка га аб лвы -
кан ко ма, маёра міліцыі

Алек сан д ро ва
Сяр гея Васільевіча

– стар ша га дзяр жаўтаінспек та ра адд зя лен ня дзяр жаўнай
аўта мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі і
спе цы яль най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў Ста ра да -
рож ска га рай вы кан ко ма, старшага лейтэнанта міліцыі

Аляк сан д ровіча
Ар ту ра Аляк се евіча

– на чальніка адд зе ла дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек -
цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Цэн траль на -
га раё на г. Мінска, пад пал коўніка міліцыі

Аляк сее ва
Ана толія Ана толь евіча

– стар ша га афіцэра служ бы ахо вы гра мад ска га па рад ку
адд зя лен ня бая вой служ бы вай ско вай часці 5525 унут ра -
ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Ан д рыеўска га
Яўгена Яўге навіча

– стар ша га тэхніка ра монт най роты 147-й зенітнай ра кет -
най бры га ды За ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман -
да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет -
ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, старшага прапаршчыка

Ар ло ва
Але га Але гавіча

– ка мандзіра авіяцый на га звя на авіяцый най эс кад рыллі
206-й штур ма вой авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных
сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
маё ра

Ар цю хо ва
Сяр гея Васільевіча 

– на месніка на чальніка па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му
за бес пя чэн ню Га ра доц ка га ра ён на га адд зе ла па над звы -
чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Віцеб скае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Беларусь», маёра ўнутранай службы

Арэ ха
Уладзіміра Міхай лавіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра
83-га а соб на га інжы нер на-аэра дром на га пал ка Ва ен -
на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны
Уз брое ных Сіл, маё ра

Аскірку
Ана то ля Міхай лавіча

– стар ша га экс пер та экс перт на-крыміналістыч най гру пы
адд зе ла ўнут ра ных спраў Лю бан ска га рай вы кан ко ма,
маёра міліцыі

Аут ку
Ігара Паўлавіча

– на чальніка ме ды цын скай служ бы За ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных
Сіл, пал коўніка медыцынскай службы

Ба ба ко ва
Але га Міка ла евіча

– на месніка на чальніка пунк та – дзя жур на га пунк та кіра -
ван ня су вяз зю 62-га цэн траль на га вуз ла су вязі Міністэр -
ст ва абароны, маёра
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Ба бушкіна
Леаніда Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра 2-й гру пы 2-га адд зе ла галоўнага раз -
вед валь на га ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных
Сіл, падпалкоўніка

Ба ку новіча
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– інспек та ра па вы шу ку адд зе ла апе ра тыўнага рэа га ван ня і
вы шу ку дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма,
стар ша га лейтэнанта міліцыі

Ба ра на ва
Ан д рэя Дзмітры евіча

– на чальніка 1393-й ар ты ле рый скай базы бо еп ры па саў Уз -
брое ных Сіл, пад пал коўніка

Ба рау лю
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка па вет ра на-дэ сант най служ бы адд зя лен ня па -
вет ра на-дэ сант най пад рых тоўкі 5-й асоб най бры га ды спе -
цы яль на га пры зна чэн ня Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Бар це не ва
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка інжы нер най служ бы вай ско вай часці 5526
унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Ба ры севіча
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– стар ша га афіцэра служ бы ра дыя цый най, хімічнай,
біялагічнай ахо вы і эка логіі За ход ня га апе ра тыўнага ка -
ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл,
падпалкоўніка

Ба тыя
Міка лая Леанідавіча 

– на чальніка фа куль тэ та па вы шэн ня кваліфікацыі дзяр -
жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Інсты тут пе ра пад рых тоўкі і
па вы шэн ня кваліфікацыі» Міністэр ст ва па над звы чай -
ных сітуа цы ях, пал коўніка ўнутранай службы

Бе ла во лен ку
Аляк сея Яўгень евіча

– ка мандзіра зенітна га ра кет на га дывізіёна гру пы зенітных 
ра кет ных дывізіёнаў 115-й зенітнай ра кет най бры га ды
За ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен -
на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най абароны
Узброеных Сіл, маёра

Бе лау са ва
Міка лая Аляк сан д равіча

– на чальніка юры дыч най служ бы 5-й асоб най бры га ды спе -
цы яль на га пры зна чэн ня Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка
юстыцыі

Беліка
Вікта ра Пят ровіча

– на чальніка адд зя лен ня ты ла во га за бес пя чэн ня ўпраўлен -
ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па
ахо ве ды п ла ма тыч ных прад стаўніцтваў і кон сульскіх ус -
та ноў за меж ных дзяржаў, капітана міліцыі

Бе са ра ба
Сяр гея Ба ры савіча

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў На ва по лац ка га гар -
вы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Бес ка ра вай на га
Дзмітрыя Але гавіча

– на чальніка адд зе ла ап ра цоўкі інфар ма цыі На цыя наль на -
га цэн траль на га бюро Інтэр по ла Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка міліцыі

Бірча ка
Паўла Іва навіча

– на чальніка кіна лагічнай служ бы адд зя лен ня бая во га за -
бес пя чэн ня вай ско вай часці 6713 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Бо ла та ва
Ігара Уладзіміравіча 

– на чальніка Клімавіцка га ра ён на га адд зе ла па над звы чай -
ных сітуа цы ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка ўнутранай службы

Буднікава
Юрыя Ры го равіча

– афіцэра для да ру чэн няў ка ман дую ча га Су ха пут нымі вой -
скамі Уз брое ных Сіл, стар ша га прапаршчыка

Бур ды ку
Ана толія Васільевіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра -
вах пер ша га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най
бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Бу са ва
Уладзіміра Сця па навіча

– на чальніка юры дыч най служ бы 60-га асоб на га пал ка су -
вязі Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня
Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, маёра
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Бу та ра ву
Але ну Ся мё наўну

– на чальніка цык ла крыміналь на-пра ва вых дыс цыплін ус -
та но вы аду ка цыі «Ву чэб ны цэнтр Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў Рэс публікі Бе ла русь па пад рых тоўцы, па вы -
шэн ню кваліфікацыі і пе ра пад рых тоўцы кад раў ор га наў
унут ра ных спраў», падпалкоўніка міліцыі

Бы чэ ню
Але га Іва навіча

– на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь -
най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў Салігор ска га рай -
вы кан ко ма, маёра міліцыі

Валч кевіча
Ана толія Іва навіча

– на месніка на чальніка па дзяр жаўнаму па жар на му на гля -
ду Шчу чын ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі
Беларусь», маёра ўнутранай службы

Васілеўска га
Юрыя Міка ла евіча

– на чальніка спе цы яль на га прак тыч на га пад разд зя лен ня
крыміналь на га вы шу ку галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, падпалкоўніка
міліцыі

Васілье ва
Аляк сан д ра Паўлавіча

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст -
рычніцка га раё на г. Магілёва, пад пал коўніка міліцыі

Васільчу ка
Але га Уладзіміравіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це 350-га асоб -
на га гвард зей ска га мабільна га ба таль ё на 103-й асоб най
гвард зей скай мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл, маёра

Васільчы ка
Ігара Міхай лавіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ма тэ ры яль на-гас па дар ча га 
за бес пя чэн ня ўпраўлен ня ты ла во га за бес пя чэн ня Дэ пар -
та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы

Ваўры ню ка
Сяр гея Іва навіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра гру пы
зенітных ра кет ных дывізіёнаў 115-й зенітнай ра кет най
бры га ды За ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван -
ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най
аба ро ны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Вернікоўска га
Уладзіміра Уладзіміравіча

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах упраўлен -
ня па рас сле да ван ню зла чын ст ваў у сфе ры ар ганіза ва най
зла чын насці і ка руп цыі галоўнага след ча га ўпраўлен ня
па пя рэд ня га рас сле да ван ня Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Вінніка
Сяр гея Ба ры савіча

– на месніка на чальніка шта ба па бая во му кіра ван ню
740-й зенітнай ра кет най бры га ды Паўноч на-за ход ня га
апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў
Узброеных Сіл, маёра

Во ра на ва
Аляк сан д ра Вя ча сла вавіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра -
вах дру го га адд зе ла ўпраўлен ня па ба раць бе з эка -
намічнымі зла чын ст вамі ў стра тэгічных накірун ках
крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го -
мель ска га аблвыканкома, маёра міліцыі

Вы бла га
Аляк сан д ра Вікта равіча

– па мочніка ка мандзіра ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня
4-й роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы -
кан ко ма, стар ша га прапаршчыка міліцыі

Вят чынкіна
Але га Ана толь евіча

– на чальніка кур са адд зя лен ня пер ша па чат ко вай пад рых -
тоўкі ву чэб на-страя во га пад разд зя лен ня ўста но вы аду ка -
цыі «Ву чэб ны цэнтр Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Бе ла русь па пад рых тоўцы, па вы шэн ню
кваліфікацыі і пе ра пад рых тоўцы кад раў органаў
унутраных спраў», маёра міліцыі

Га да ла ва
Вадзіма Сяр ге евіча

– на чальніка адд зя лен ня па ба раць бе з эка намічнымі зла -
чын ст вамі крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных
спраў Слуц ка га рай вы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі
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Гаеўска га
Васіля Ан то навіча

– ка мандзіра ўзво да пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна -
чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гар вы кан ко ма, стар ша га лейтэнанта міліцыі

Гай ду
Ге надзія Іва навіча

– стар ша га інжы не ра адд зе ла ар ганізацыі экс плуа та цыі,
ра мон ту і за бес пя чэн ня авіяцый най тэхнікі дзяр жаўнай
авіяцый най ава рый на-вы ра та валь най ус та но вы
«АВІЯЦЫЯ» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуацыях,
маёра ўнутранай службы

Га ла ва ча
Аляк сея Міка ла евіча

– стар ша га апе ра тыўнага дзя жур на га адд зе ла ўпраўлен ня
апе ра тыўна-дзя жур най служ бы міліцыі гра мад скай бяс -
пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Галькіна
Ан д рэя Міка ла евіча

– на месніка на чальніка адд зя лен ня апе ра тыўнага і бая вой
пад рых тоўкі шта ба 153-й асоб най ра дыё тэхнічнай бры га -
ды Уз брое ных Сіл, маёра

Га лю ка
Аляк сан д ра Яўгень евіча

– на чальніка вы твор ча-тэхнічна га адд зе ла 1371-й цэн -
траль най інжы нер най базы Уз брое ных Сіл, маёра

Ган ча ро ва
Сяр гея Іва навіча

– на месніка на чальніка адд зе ла – на чальніка 1-й гру пы
адд зе ла утылізацыі бо еп ры па саў, уз бра ен ня і тэхнікі Уз -
брое ных Сіл, падпалкоўніка

Гар ба чэўска га
Сяр гея Ма ра тавіча

– на чальніка тэхнічна га разліку пад рых тоўкі і рэг ла мен ту
транс парт на-дэ сант на га аб ста ля ван ня аэра мабільна га ат -
ра да дзяр жаўнай авіяцый най ава рый на-вы ра та валь най
ус та но вы «АВІЯЦЫЯ» Міністэр ст ва па над звы чай ных
сітуацыях, маёра ўнутранай службы

Гац ко
Але га Ада мавіча

– ка мандзіра ат ра да авіяцый най эс кад рыллі 50-й зме ша -
най авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў
суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных Сіл, маёра

Ге расімюка
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка інжы нер най служ бы ка ман да ван ня сіл спе -
цы яль ных апе ра цый Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Гер ба но сен ку
Юрыя Вя ча сла вавіча

– на месніка на чальніка цэн траль на га вуз ла су вязі па ідэа -
лагічнай ра бо це вай ско вай часці 5448 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Гла зы ры на
Ан д рэя Ан д рэ евіча

– на месніка на чальніка ка фед ры пра фесіяналь на-прык -
лад ной фізічнай пад рых тоўкі ўста но вы аду ка цыі «Ака -
дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла -
русь», пад пал коўніка міліцыі

Го лу ба
Сяр гея Леанідавіча

– стар ша га ўча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зя лен ня
ахо вы пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай
бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Круп ска га райвыканкома, маёра міліцыі

Го ры ца
Ве раніку Вікта раўну

– са кра та ра кіраўніка ўпраўлен ня спра ва вод ст ва і кан тро -
лю вы ка нан ня Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, 
пра парш чы ка ўнутранай службы

Гру ду
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на чальніка служ бы кан ваіра ван ня адд зе ла бая вой служ -
бы вай ско вай часці 3403 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва 
ўнут ра ных спраў, маёра

Грыгор’ева
Аляк сан д ра Ге над зь евіча

– стар ша га інспек та ра ва ен най аўта мабільнай інспек цыі
Мінскай ва ен най ка мен да ту ры Уз брое ных Сіл, стар ша га
прапаршчыка

Губ ска га
Ан д рэя Іва навіча

– на чальніка служ бы кан ваіра ван ня адд зя лен ня бая вой
служ бы вай ско вай часці 7404 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Гуд ко ва
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла галоўнага ар ганіза цый -
на-мабіліза цый на га ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз -
брое ных Сіл, маёра
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Гуза
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– стар ша га афіцэра гру пы адд зе ла бая вой пад рых тоўкі За -
ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой -
скаў Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Даб рыя на
Дзмітрыя Аляк сан д равіча

– на чальніка інжы нер най служ бы 29-й зенітнай ра кет най
бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га
ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць -
па вет ра най абароны Узброеных Сіл, маёра

Давідовіча
Леаніда Вя ча сла вавіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра
авіяцый най эс кад рыллі 61-й знішчаль най авіяцый най
базы За ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня
Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най
абароны Узброеных Сіл, маёра

Да ма рац ка га
Ана толія Аляк сан д равіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў Клец ка га рай вы кан ко ма,
прапаршчыка міліцыі

Данілен ку
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра шта ба ўпраўлен ня ра дыё элек трон най
ба раць бы Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, пад пал -
коўніка

Дземідовіча
Юрыя Вікта равіча

– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла ва ен на-ме ды цын ска га
ўпраўлен ня Міністэр ст ва аба ро ны, маё ра ме ды цын скай
службы

Дземідчу ка
Ан д рэя Іва навіча 

– апе ра тыўнага дзя жур на га адд зе ла апе ра тыўнага
ўпраўлен ня ўпраўлен ня апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, маёра міліцыі

Дзянісава
Але га Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка адд зе ла даз нан ня па пя рэд ня га рас -
сле да ван ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі
За во дска га раё на г. Мінска, пад пал коўніка міліцыі

Дорміна
Юрыя Ана толь евіча

– на чальніка скла да гас па дар ча га ўзво да роты ма тэ ры яль -
на га за бес пя чэн ня 103-й асоб най гвард зей скай мабільнай
бры га ды Уз брое ных Сіл, старшага прапаршчыка

Дра ко
Сяр гея Міка ла евіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га адд зя лен ня бая во га кіра ван ня
шта ба 8-й ра дыё тэхнічнай бры га ды За ход ня га апе ра -
тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл
і вой скаў суп раць па вет ра най абароны Узброеных Сіл,
маёра

Дроб ку
Сяр гея Міхай лавіча

– на чальніка ме ды цын скай служ бы За ход ня га апе ра -
тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл
і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
пад пал коўніка медыцынскай службы

Дудзінска га
Ге надзія Іва навіча

– старша га па мочніка на чальніка шта ба – на чальніка
адд зя лен ня ар ганіза цый на га і  кам плек та ван ня
116-й гвард зей скай бам бардзіро вач на-раз вед валь най
авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп -
раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, маё ра

Елісе ен ку
Васілія Васільевіча

– па мочніка ка мандзіра ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня
пер шай асоб най роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га
аблвы кан ко ма, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Ес ман чы ка
Дзмітрыя Міхай лавіча 

– галоўнага спе цы яліста адд зе ла будаўніцтва Міністэр ст ва
па над звы чай ных сітуа цы ях, маё ра ўнут ра най службы

Жог лу
Віталія Аляк сан д равіча

– на чальніка адд зя лен ня мабіліза цый най пад рых тоўкі
вай ско вай часці 5448 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, падпалкоўніка
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Жур бу
Але га Вікта равіча

– стар ша га вы клад чы ка цык ла вад жэн ня і тэхнічнай пад -
рых тоўкі ву чэб на га адд зя лен ня 114-й гвард зей скай шко -
лы па пад рых тоўцы пра парш чы каў і спе цы ялістаў хар чо -
вай служ бы 72-га гвард зей ска га аб’яднанага ву чэб на га
цэн тра пад рых тоўкі пра парш чы каў і ма ло дшых спе цы -
ялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра

Жу ром ска га
Уладзіміра Віталь евіча

– на месніка на чальніка 1-га адд зе ла дзяр жаўнай ус та но вы
«Галоўнае ўпраўлен не будаўніцтва і экс плуа та цыі Уз -
брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь», падпалкоўніка

Зай ца
Міка лая Міка ла евіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла
ар ганізацыі рас сле да ван ня зла чын ст ваў упраўлен ня ар -
ганізацыі рас сле да ван ня зла чын ст ваў і за бес пя чэн ня апе -
ра тыўна-служ бо вай дзей насці галоўнага ўпраўлен ня пра -
цэ су аль на га кан тро лю па пя рэд ня га рас сле да ван ня
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Зай ца ва
Міка лая Валер’евіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па ба раць бе з эка -
намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ко -
ма, пад пал коўніка міліцыі

За калінска га
Ан д рэя Ан д рэ евіча

– ка мандзіра зенітна га ра кет на га дывізіёна 15-й зенітнай
ра кет най бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўна-так -
тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў
суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

За рэм бу
Ігара Леанідавіча

– стар ша га інжы не ра-інспек та ра ўпраўлен ня ава рый -
на-вы ра та валь ных служ баў і ліквідацыі над звы чай ных
сітуа цый Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях,
маёра ўнутранай службы

Зень ко
Аляк сан д ра Ана толь евіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зя лен ня па ба раць бе з
эка намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў Ва ло жын ска га рай вы кан ко ма, маё ра
міліцыі

Зы ка ва
Вя ча сла ва Уладзіміравіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це – на -
чальніка адд зя лен ня ідэа лагічнай ра бо ты 231-й зме ша -
най ар ты ле рый скай бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Узброеных
Сіл, падпалкоўніка

Зям цо ва
Яўгенія Валер’евіча

– ка мандзіра ўзво да су вязі ба та рэі кіра ван ня і ар ты ле рый -
скай раз ведкі 51-й гвард зей скай зме ша най ар ты ле рый -
скай гру пы Уз брое ных Сіл, старшага прапаршчыка

Іваха
Аляк сан д ра Васільевіча

– на месніка ка мандзіра па тылу – на чальніка тылу
56-га асоб на га пал ка су вязі Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой -
скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, пад пал -
коўніка

Ішуціна
Але га Сяр ге евіча

– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла ва ен на-ме ды цын ска га
ўпраўлен ня Міністэр ст ва аба ро ны, пад пал коўніка ме ды -
цын скай службы

Ка ва ле ва
Уладзісла ва Міхай лавіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па нар ка кан тро лю і
процідзе ян ню ганд лю людзьмі – на чальніка адд зя лен ня
па кан тро лю за ле галь ным аба ро там нар ко ты каў і прэ кур -
со раў і процідзе ян ню іх не за кон на му аба ро ту крыміналь -
най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га
аблвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Ка за ка
Віталя Іва навіча

– на чальніка ква тэр на-экс плуа та цый най служ бы вай ско -
вай часці 7404 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маёра

Ка за кевіча
Міка лая Ана толь евіча

– пер ша га на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў
Кас цю ковіцка га рай вы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі
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Ка за ко ва
Вікта ра Міка ла евіча

– на чальніка ўпраўлен ня кад раў Дэ пар та мен та вы ка нан ня
па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка ўнутранай службы

Каз ло ва
Віталя Яўге навіча

– да цэн та ка фед ры апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці ўста -
но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў
Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка міліцыі

Каз лоўска га
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– міліцыя не ра страя во га пад разд зя лен ня міліцыі Брас -
лаўска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Кал ту но ва
Вікта ра Васільевіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зя лен ня крыміналь на -
га вы шу ку крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных
спраў Сма лявіцка га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Ка лю па на ва
Міка лая Леанідавіча

– на чальніка шта ба адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра -
цыі На ва беліцка га раё на г. Го ме ля, пад пал коўніка
міліцыі

Каміса ра ва
Дзмітрыя Пят ровіча

– стар ша га вы клад чы ка цык ла агуль на пра ва вых дыс -
цыплін ус та но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», пад пал -
коўніка міліцыі

Кан д ра цен ку
Уладзiмiра Дзям’янавiча

– на чальніка ўпраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка -
ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Го мель скай во -
бласці, пал коўніка міліцыі

Кан ца вен ка
Свят ла ну Ана то льеўну

– стар ша га інспек та ра гру пы па гра мад зян ст ву і мігра цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў До б руш ска га рай вы кан ко ма, маёра
міліцыі

Ка ныгіна
Ан д рэя Фё да равіча

– стар ша га афіцэра 4-га адд зе ла вай ско вай часці 51886 Уз -
брое ных Сіл, пад пал коўніка

Кас цю чэн ку
Вікта ра Паўлавіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Лоеўска -
га рай вы кан ко ма – на чальніка па пя рэд ня га рас сле да ван -
ня, пад пал коўніка міліцыі

Ка цу бу
Аляк сан д ра Яўге навіча 

– па жар на га па жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 1
Лунінец ка га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы -
ях ус та но вы «Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь»,
старшыну ўнутранай службы

Ка цу бу
Сяр гея Фран цавіча

– на чальніка адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн ня Го мель ска га
аб лас но га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Ка ча на
Вя ча сла ва Уладзіміравіча

– пер ша га на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў
На ва по лац ка га гар вы кан ко ма – на чальніка крыміналь -
най міліцыі, пад пал коўніка міліцыі

Каш та на
Леаніда Сяр ге евіча

– стар ша га інжы не ра інжы нер на-авіяцый най служ бы
181-й бая вой вер та лёт най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і
вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных Сіл,
маёра

Кіры ла ва
Сяр гея Міка ла евіча 

– на чальніка гру пы ра дыё ла ка цый най сістэ мы па садкі
аэра мабільна га ат ра да дзяр жаўнай авіяцый най ава рый -
на-вы ра та валь най ус та но вы «АВІЯЦЫЯ» Міністэр ст ва
па над звы чай ных сітуа цы ях, маёра ўнутранай службы

Кірын да са
Міхаіла Іва навіча

– стар ша га інжы не ра апе ра тыўнай су вязі гру пы су вязі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Ба ры саўска га рай вы кан ко -
ма, маёра міліцыі

Клач ко
Вікта ра Яўгень евіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню
асабліва цяжкіх і цяжкіх зла чын ст ваў міну лых гадоў
галоўнага след ча га ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да -
ван ня Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка міліцыі
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Клімава
Міка лая Дзмітры евіча

– міліцыя не ра страя во га пад разд зя лен ня міліцыі
Мсціслаўска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Клімчан ку
Ігара Ана толь евіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра -
вах адд зе ла крыміналь ных зла чын ст ваў На цыя наль на га
цэн траль на га бюро Інтэр по ла Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Кліцука
Вадзіма Віталь евіча

– на чальніка 2-й гру пы адд зе ла ар ганіза цый на-мабіліза -
цый на га і кам плек та ван ня шта ба За ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных
Сіл, падпалкоўніка

Ко ба ва
Уладзіміра Міхай лавіча

– стар ша га апе ра тыўнага дзя жур на га адд зе ла ўпраўлен ня
апе ра тыўна-дзя жур най служ бы міліцыі гра мад скай бяс -
пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Ко зы ра ва
Міка лая Сяр ге евіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля гру пы за тры ман ня страя во га пад -
разд зя лен ня міліцыі Бя лыніцка га адд зя лен ня Дэ пар та -
мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы -
ка міліцыі

Кор бу та
Вікта ра Ан то навіча

– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў Узд зен ска га рай вы кан ко ма, стар ша -
га прапаршчыка міліцыі

Кор зу
Сяр гея Міка ла евіча

– на чальніка цык ла – пра фе са ра ка фед ры раз ведкі, сіл спе -
цы яль ных апе ра цый і за меж ных армій ус та но вы аду ка -
цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», пад пал -
коўніка

Ко рэ ца
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка на чальніка фа куль тэ та міліцыі па ра бо це з аса -
бо вым скла дам ус та но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», палкоўніка
міліцыі

Косціна
Аляк сея Ге над зь евіча

– стар ша га афіцэра 3-й гру пы 1-га адд зе ла ўпраўлен ня бая -
вой пад рых тоўкі і пад рых тоўкі рэ зер ваў Су ха пут ных вой -
скаў Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Ко ша ле ва
Аляк сан д ра Сяр ге евіча

– стар ша га інжы не ра адд зе ла ма тэ ры яль на-тэхнічна га за -
бес пя чэн ня дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ка манд -
на-інжы нер ны інсты тут» Міністэр ст ва па над звы чай ных
сітуа цы ях, маёра ўнутранай службы

Кра сна ба ро да
Вікта ра Іва навіча

– міліцыя не ра-кан ваіра іза ля та ра для ча со ва га ўтры ман ня
асоб, за тры ма ных ці за клю ча ных пад вар ту, міліцыі гра -
мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе ла ўнут ра -
ных спраў Свет ла гор ска га рай вы кан ко ма, прапаршчыка
міліцыі

Крыш та лё ва
Уладзіміра Пят ровіча

– на чальніка шта ба – на чальніка апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Пер -
ша май ска га раё на г. Мінска, маёра міліцыі

Кук су
Сяр гея Міка ла евіча

– ка мандзіра ра монт на га ўзво да ра монт най роты 361-й ба -
зы ахо вы і абс лу гоўван ня Уз брое ных Сіл, стар ша га пра -
парш чы ка

Кулікоўска га
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– стар ша га ўча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зе ла ахо вы
пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі 
і спе цы яль най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на г. Мінска, маёра
міліцыі

Ку ма ге ра
Міхаіла Аляк сан д равіча

– на чальніка скла да роты ра мон ту і абс лу гоўван ня 8-га пал -
ка ра дыя цый най, хімічнай і біялагічнай ахо вы Уз брое -
ных Сіл, прапаршчыка
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Ку ра ча
Уладзісла ва Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка апе ра тыўнага адд зе ла шта ба
Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да -
ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра -
най аба ро ны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Кур ловіча
Ан д рэя Вікен ць евіча

– стар ша га па мочніка на чальніка адд зя лен ня су вязі шта ба
153-й асоб най ра дыё тэхнічнай бры га ды Уз брое ных Сіл,
маёра

Ку ца лая
Уладзіміра Ра ма навіча

– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў Ка пыль ска га рай вы кан ко ма, стар -
ша га прапаршчыка міліцыі

Ку ча ра ва
Ва ле рыя Міхай лавіча

– на чальніка адд зя лен ня ар ганіза цый на га і кам плек та ван -
ня шта ба 5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га пры зна чэн -
ня Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Ку ча ра ва
Уладзіміра Максімавіча

– на чальніка шос та га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня па 
ба раць бе з ар ганіза ва най зла чын нас цю Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Лаб ко
Віталія Міка ла евіча

– ка мандзіра 1169-га асоб на га ба таль ё на ахо вы і абс лу -
гоўван ня За ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да -
ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра -
най аба ро ны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Ла ма ку
Ан д рэя Ана толь евіча

– на чальніка служ бы гра шо ва га за бес пя чэн ня і за ра бот най
пла ты фінан са ва-эка намічна га адд зя лен ня вай ско вай
часці 3310 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнутраных
спраў, маёра

Ла ме ку
Але га Міка ла евіча

– на месніка на чальніка На ва по лац ка га адд зе ла Дэ пар та -
мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – кіраўніка
гру пы кад раў, маёра міліцыі

Лаўрэ на ва
Сяр гея Ана толь евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты і кад -
ра ва га за бес пя чэн ня ўста но вы «Грод зен скае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка ўнутранай службы

Лаўшука
Ан д рэя Ан д рэ евіча

– на месніка ка мандзіра ба таль ё на да рож на-пат руль най
служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі ўпраўлен -
ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма па вы ха -
ваўчай ра бо це і кад ра ва му забеспячэнню, маёра міліцыі

Ле бед зе ва
Аляк сан д ра Пят ровіча

– ка мандзіра адд зя лен ня гру пы за тры ман ня ўзво да міліцыі 
Сен нен ска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, прапаршчыка міліцыі

Ле бед зе ву
Ган ну Уладзіміраўну

– стар ша га вы клад чы ка ву чэб на га цэн тра Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Ле бяд зе ва
Ан д рэя Ба ры савіча

– на месніка ка мандзіра па тэхнічнай часці – на чальніка
тэхнічнай часці 212-га асоб на га чы гу нач на га ра монт на га
ба таль ё на 30-й асоб най чы гу нач най бры га ды транс парт -
ных войскаў, маёра

Ле мя шон ка
Леаніда Леанідавіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це інжы нер на -
га да рож на-мос та бу даўнічага ба таль ё на 188-й гвард зей -
скай інжы нер най бры га ды Узброеных Сіл, маёра

Леш чу на
Вя ча сла ва Ры го равіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га 1074-га ка манд на га пунк та
Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да -
ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра -
най аба ро ны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Ліко
Вя ча сла ва Уладзіміравіча

– на чальніка служ бы вой скаў шта ба За ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных
Сіл, падпалкоўніка
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Ліпска га
Міхаіла Іва навіча

– на чальніка адд зя лен ня тэхнічных срод каў на ву чан ня
ўста но вы аду ка цыі «Ву чэб ны цэнтр Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў Рэс публікі Бе ла русь па пад рых тоўцы, па вы -
шэн ню кваліфікацыі і пе ра пад рых тоўцы кад раў ор га наў
унут ра ных спраў», падпалкоўніка міліцыі

Літвінчу ка
Ігара Міка ла евіча

– стар ша га інструк та ра-вы ра та вальніка інжы нер на-вы ра -
та валь най служ бы па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га
ат ра да ўста но вы «Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі
Бе ла русь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы

Лішко
Сяр гея Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла -
чын ст ваў у сфе ры эка номікі галоўнага след ча га
ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Логвіна
Вя ча сла ва Міхай лавіча

– на чальніка ка фед ры крыміналістыкі ўста но вы аду ка цыі
«Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе -
ла русь», пал коўніка міліцыі

Лу каш ка
Дзмітрыя Іва навіча

– на чальніка су вязі шта ба 231-й зме ша най ар ты ле рый скай
бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван -
ня Су ха пут ных вой скаў Узброеных Сіл, маёра

Лук’янава
Ан д рэя Ільіча

– на месніка на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку
крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га рай вы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Лу цэвіча
Аляк сан д ра Ба ры савіча

– стар ша га даз на ва це ля адд зе ла за наль на-ліней на га кан -
тро лю ўпраўлен ня даз нан ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
гарвыканкома, маёра міліцыі

Лют ко
Сяр гея Ры го равіча

– слу ха ча дзяр жаўнай аду ка цый най ус та но вы вы шэй шай
пра фесійнай аду ка цыі «Ва ен ная ака дэмія Ге не раль на га
шта ба Уз брое ных Сіл Расійскай Фе дэ ра цыі», пад пал -
коўніка

Ля во на ва
Сяр гея Міка ла евіча

– на месніка на чальніка ўста но вы «Грод зен скае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка ўнутранай службы

Ляш чын ска га
Сяр гея Пят ровіча

– на месніка на чальніка 2-га кан троль на-рэвізійна га адд зе -
ла кан троль на-рэвізійна га ўпраўлен ня галоўнай ва ен най
інспек цыі Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Ля шэн ку
Аляк сан д ра Валер’евіча

– на чальніка гру пы апе ра тыўнага ўпраўлен ня шта ба ка -
ман да ван ня сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз брое ных Сіл,
падпалкоўніка

Ма ка рэвіча
Ігара Клімавіча

– стар ша га ўча ст ко ва га інспек та ра міліцыі адд зя лен ня
ахо вы пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай
бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Жыт кавіцка га райвыканкома, маёра міліцыі

Максімюка
Міка лая Пят ровіча 

– на чальніка па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га ат ра да
№ 3 Рэ чыц ка га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа -
цы ях ус та но вы «Го мель скае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі
Бе ла русь», падпалкоўніка ўнутранай службы

Ма ла га
Юрыя Міка ла евіча

– на чальніка 2-й гру пы 1-га адд зе ла цэн тра за бес пя чэн ня
бяс пекі інфар ма цый ных тэх на логій Уз брое ных Сіл,
маёра

Ма ла шэвіча
Ігара Іва навіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка пер ша га
адд зе ла трэ ця га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня па ба -
раць бе з ка руп цы яй і эка намічнымі зла чын ст вамі
крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
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Ма манькіна
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– міліцыя не ра 1-й роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га 
гар вы кан ко ма, пра парш чы ка міліцыі

Мар то са
Вадзіма Ан то навіча

– на месніка на чальніка шта ба па мабіліза цый най ра бо це
25-га ар се на ла Уз брое ных Сіл, маёра

Мар тын кевіча
Аляк сан д ра Ан д рэ евіча

– на чальніка пер ша га адд зе ла ўпраўлен ня па ба раць бе з
эка намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га аб лвы кан ко ма,
пад пал коўніка міліцыі

Мас ло
Вікта ра Фё да равіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га 3-й гру пы апе ра тыўнага адд зе -
ла шта ба За ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха -
пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Мас люк
Воль гу Міка лаеўну

– на чальніка адд зя лен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў Жодзінска га гар вы кан ко ма, маёра
міліцыі

Матвійчу ка
Але га Іва навіча

– стар ша га тэхніка роты ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня кад -
ра асоб на га ба таль ё на ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня 19-й
асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най бры га ды Паўноч -
на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных
войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка

Ма цю ху
Сяр гея Леанідавіча 

– на чальніка на ву ко ва-прак тыч на га цэн тра ўста но вы «Го -
мель скае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы -
чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка
ўнутранай службы

Мельніка
Ана толія Пят ровіча

– на чальніка адд зя лен ня па вет ра на-дэ сант най тэхнікі па -
вет ра на-дэ сант най служ бы 103-й асоб най гвард зей скай
мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Мілінюка
Ге надзія Ба ры савіча

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах упраўлен -
ня ар ганізацыі рас сле да ван ня зла чын ст ваў і за бес пя чэн -
ня апе ра тыўна-служ бо вай дзей насці галоўнага ўпраўлен -
ня пра цэ су аль на га кан тро лю па пя рэд ня га рас сле да ван ня
Міністэр ст ва ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Мінчу ка
Юрыя Іосіфавіча

– на чальніка кан троль на-рэвізійна га адд зе ла За ход ня га
апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра -
ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных
Сіл, падпалкоўніка

Місею ка
Сяр гея Міка ла евіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра -
вах адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь най
міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Мас -
коўска га раё на г. Мінска, маёра міліцыі

Мітра ховіча
Юрыя Міхай лавіча

– ка мандзіра вер та лёт на га ат ра да вер та лёт най эс кад рыллі
50-й зме ша най авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і
вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных Сіл,
маёра

Міхай лоўскую
Але ну Аляк сееўну

– па мочніка на чальніка фінан са ва га адд зя лен ня Мінскай
ва ен най ка мен да ту ры Уз брое ных Сіл, стар ша га
прапаршчыка

Мсхілад зе
Уладзіміра Віле навіча

– інспек та ра-дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», маёра міліцыі

Муліцу
Ва ле рыя Іва навіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра
зенітна га ра кет на га дывізіёна 740-й зенітнай ра кет най
бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван -
ня Су ха пут ных вой скаў Узброеных Сіл, маёра
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Мураўя
Аляк сан д ра Вікта равіча

– ка мандзіра ўзво да рэг ла мен ту і ра мон ту ра монт най роты
ра монт на-ад наўлен ча га ба таль ё на 37-й асоб най гвард зей -
скай ме ханіза ва най бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Узброеных
Сіл, старшага прапаршчыка

Му рашкіна
Ігара Сяр ге евіча

– на чальніка адд зе ла су вязі і аўта ма ты за цыі ўпраўлен ня
фінан саў і тылу ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га
аб лвы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Мытніка
Пят ра Васільевіча

– на месніка на чальніка ка фед ры крыміналь на га пра цэ су
ўста но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў Рэс публікі Бе ла русь», пал коўніка міліцыі

Мя жэвіча
Але га Ар кад зь евіча

– стар ша га афіцэра служ бы ра кет на-ар ты ле рый ска га
ўзбра ен ня адд зе ла ўзбра ен ня ўста но вы аду ка цыі «Ва ен -
ная ака дэмія Рэс публікі Беларусь», маёра

Мя леш ку
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 259-га
асоб на га мабільна-ад наўлен ча га чы гу нач на га ба таль ё на
307-й асоб най чы гу нач най бры га ды транс парт ных
войскаў, маёра

Нагнібяду
Паўла Васільевіча

– стар шы ну палігона 38-й асоб най гвард зей скай мабільнай
бры га ды Уз брое ных Сіл, стар ша га пра парш чы ка

На за ра ва
Паўла Васільевіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла 2-га ўпраўлен ня галоўнага раз -
вед валь на га ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных
Сіл, падпалкоўніка

На за рэн ку
Ан д рэя Сяр ге евіча

– ка мандзіра ву чэб на га ўзво да ву чэб най мо та ст рал ко вай
роты 307-й гвард зей скай шко лы пад рых тоўкі спе цы -
ялістаў мо та ст рал ко вых пад разд зя лен няў 72-га гвард зей -
ска га аб’яднанага ву чэб на га цэн тра пад рых тоўкі пра -
парш чы каў і ма ло дшых спе цы ялістаў Су ха пут ных
войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка

На ра ба
Ва лянціна Васільевіча

– на чальніка цэн тра экс плуа та цыі бу дын каў і гас па дар ча га 
за бес пя чэн ня ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-гас па дар ча га за -
бес пя чэн ня Дэ пар та мен та фінан саў і тылу Міністэр ст ва
ўнутраных спраў, капітана міліцыі

На са ко ва
Уладзіміра Васільевіча

– на чальніка сак рэт на га адд зя лен ня 250-га асоб на га ба -
таль ё на ахо вы і абс лу гоўван ня За ход ня га апе ра тыўнага
ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл,
старшага прапаршчыка

Не ба рак
Ва лянціну Міка лаеўну

– стар ша га даз на ва це ля па асабліва важ ных спра вах гру пы
па рас сле да ван ню зла чын ст ваў упраўлен ня даз нан ня па -
пя рэд ня га рас сле да ван ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, падпалкоўніка
міліцыі

Новікава
Але га Ры го равіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 231-й
зме ша най ар ты ле рый скай бры га ды Паўноч на-за ход ня га
апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз -
брое ных Сіл, падпалкоўніка

Новікава
Уладзіміра Міка ла евіча

– на чальніка адд зя лен ня кад раў 50-й зме ша най авіяцый -
най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет -
ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, маёра

Па гоц ка га
Міхаіла Кан станцінавіча

– на чальніка раз ведкі адд зе ла ра кет ных вой скаў і ар ты ле -
рыі Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су -
ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Пад бя розкіна
Максіма Міхай лавіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі – на чальніка адд зе ла да рож на-пат -
руль най служ бы і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс -
пекі і спе цы яль най міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут -
ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, маёра міліцыі
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Паліўку
Вікта ра Міка ла евіча

– дыс пет ча ра цэн тра апе ра тыўнага ўпраўлен ня По лац ка га
гар рай адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус та но вы
«Віцеб скае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы -
чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», стар ша га
прапаршчыка ўнутранай службы

Па лявікова
Ігара Міка ла евіча

– ка мандзіра ву чэб на га ўзво да ву чэб най зенітнай ба та рэі
320-й шко лы пад рых тоўкі спе цы ялістаў мо та ст рал ко -
вых, раз вед валь ных, пад разд зя лен няў інжы нер ных вой -
скаў і вой скаў ра дыя цый най, хімічнай і біялагічнай ахо -
вы 72-га гвард зей ска га аб’яднанага ву чэб на га цэн тра пад -
рых тоўкі пра парш чы каў і ма ло дшых спе цы ялістаў Су ха -
пут ных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка

Па ны ша
Сяр гея Пят ровіча

– на чальніка кур саў фа куль тэ та па вы шэн ня кваліфікацыі і 
пе ра пад рых тоўкі кад раў ус та но вы аду ка цыі «Ва ен ная
ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», палкоўніка

Па п лаўска га
Сяр гея Міхай лавіча 

– на месніка на чальніка адд зе ла ар ганізацыі рас сле да ван ня 
зла чын ст ваў галоўнага ўпраўлен ня пра цэ су аль на га кан -
тро лю па пя рэд ня га рас сле да ван ня Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маёра міліцыі

Па по ва
Юрыя Аляк се евіча

– на месніка ка мандзіра па ўзбра ен ню кад ра гру пы ар ты ле -
рыі 19-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най бры га ды
Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха -
пут ных вой скаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Па ук шту
Аляк сан д ра Ана толь евіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра ра -
монт на-ад наўлен ча га ба таль ё на 814-га цэн тра тэхнічна га
за бес пя чэн ня Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман -
да ван ня Су ха пут ных войскаў Узброеных Сіл, маёра

Па ха ра ва
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– на чальніка 139-га цэн тра мет ра лагічна га за бес пя чэн ня
Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Па це рай ку
Уладзіміра Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня пад рых тоўкі кад раў –
на чальніка адд зя лен ня пра фесійнай аду ка цыі галоўнага
ўпраўлен ня кад раў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал -
коўніка міліцыі

Па цэвіча
Ге надзія Вац ла вавіча

– ва ен на га камісара Док шыц ка га ра ён на га ва ен на га
каміса рыя та Віцеб скай во бласці, пад пал коўніка

Пра са ла
Паўла Сяр ге евіча

– на месніка на чальніка шта ба – на чальніка апе ра -
тыўна-тэхнічна га адд зя лен ня 85-й бры га ды су вязі Уз брое -
ных Сіл, маё ра

Пя сец ка га
Сяр гея Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра 4-га адд зе ла вай ско вай часці 51886 Уз -
брое ных Сіл, пад пал коўніка

Пят ро ва
Сяр гея Мар’янавіча

– на чальніка 2-й гру пы экс плуа та цый на га адд зе ла дзяр -
жаўнай ус та но вы «Галоўнае ўпраўлен не будаўніцтва і
экс плуа та цыі Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь»,
падпалкоўніка

Пят ровіча
Паўла Сяр ге евіча

– пер ша га на месніка ка мандзіра – на чальніка шта ба
4-га асоб на га страл ко ва га ба таль ё на вай ско вай часці 7404
унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
капітана

Пя чэр ска га
Але га Іва навіча

– на чальніка раз вед валь на га адд зе ла – на месніка на -
чальніка шта ба ка ман да ван ня сіл спе цы яль ных апе ра -
цый Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Рабініна
Ігара Уладзіміравіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра
317-га а соб на га гвард зей ска га мабільна га ба таль ё на
103-й асоб най гвард зей скай мабільнай бры га ды Уз брое -
ных Сіл, маё ра

Ра гавіцка га
Ан д рэя Міка ла евіча 

– на чальніка Круг лян ска га ра ён на га адд зе ла па над звы -
чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка ўнутранай службы
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Рад чы ка ва
Фе да ра Васільевіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля гру пы ты ла во га за бес пя чэн ня
адд зе ла ўнут ра ных спраў Ра га чоўска га рай вы кан ко ма,
пра парш чы ка міліцыі

Ра ку ця
Сяр гея Яўгень евіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла кад раў За ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных
Сіл, пад пал коўніка

Ра ма нен ку
Ан д рэя Уладзіміравіча

– па мочніка ва ен на га ата шэ пры Па соль ст ве Рэс публікі Бе -
ла русь у Кітай скай На род най Рэс публіцы, пад пал коўніка

Розіна
Дзмітрыя Леанідавіча

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ма тэ ры яль -
на-тэхнічна га за бес пя чэн ня Міністэр ст ва па над звы чай -
ных сітуа цы ях, маё ра ўнутранай службы

Рош чы на
Аляк сан д ра Пят ровіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра
2-й інжы нер най бры га ды Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Ру да коўска га
Ан д рэя Ге над зь евіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зе ла за наль на га кан -
тро лю і аген тур на-апе ра тыўнай ра бо ты ўпраўлен ня
крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі галоўнага 
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма,
падпалкоўніка міліцыі

Ру за ва
Ва ле рыя Уладзіміравіча

– на чальніка 2-га адд зе ла 581-га галоўнага цэн тра аналізу і
праг но зу Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Ру са ка
Міхаіла Міхай лавіча

– стар ша га афіцэра – вы ха вальніка роты су во раўцаў ус та но -
вы аду ка цыі «Мінскае су во раўскае ва ен нае ву чылішча»,
маё ра

Ру са ка
Юрыя Міхай лавіча

– след ча га след ча га адд зя лен ня па пя рэд ня га рас сле да ван -
ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Нясвіжска га рай вы кан ко ма, 
маёра міліцыі

Са вен ка
Ана то ля Леанідавіча

– на месніка на чальніка ўста но вы аду ка цыі «Ака дэмія
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь» па
ву чэб най ра бо це, пал коўніка міліцыі

Са ла ду ху
Ге над зя Іва навіча

– міліцыя не ра роты пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі адд зе -
ла ўнут ра ных спраў па ахо ве Мінска га мет ра палітэна,
пра парш чы ка міліцыі

Саль ко ва
Сяр гея Ільіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла -
чын ст ваў у сфе ры ар ганіза ва най зла чын насці і ка руп цыі
галоўнага след ча га ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да -
ван ня Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка міліцыі

Са ма сей ку
Ана толія Ге над зь евіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра -
вах пер ша га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най
бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Са му ля
Аляк сан д ра Ча сла вавіча

– стар ша га інспек та ра шта ба ба таль ё на да рож на-пат руль -
най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га аб лвы кан ко ма,
маёра міліцыі

Са ро ку
Васілія Іва навіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зе ла крыміналь на га
вы шу ку крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Ма лад зе чан ска га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі

Сва ла ва
Ге надзія Юр’евіча

– афіцэра адд зе ла кад раў За ход ня га апе ра тыўна-так тыч на -
га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп -
раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Све та го ра
Дзмітрыя Леанідавіча

– на чальніка адд зе ла ар ганізацыі на ву чан ня на сельніцтва і 
пра фесійнай пад рых тоўкі ўста но вы «Мінскае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь», маёра ўнутранай службы
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Свяц ка га
Вікта ра Аўгусцінавіча

– на месніка на чальніка шта ба па мабіліза цый най ра бо це
116-й гвард зей скай бам бардзіро вач на-раз вед валь най
авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп -
раць па вет ра най аба ро ны Узброеных Сіл, маёра

Се ме ню гу
Ан д рэя Уладзіміравіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га гру пы цэн тра бая во га кіра ван -
ня авіяцы яй вай ско вай часці 07147 Уз брое ных Сіл, маёра

Се мя нен ку
Віталія Сяр ге евіча

– на чальніка аб’яднанага скла да фа куль тэ та ўнут ра ных
вой скаў ус та но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс -
публікі Бе ла русь», стар ша га прапаршчыка

Се ту но ва
Леаніда Юр’евіча 

– на месніка на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты і кад -
ра ва га за бес пя чэн ня па кам плек та ван ню дзяр жаўнай ус -
та но вы аду ка цыі «Ка манд на-інжы нер ны інсты тут»
Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, маё ра ўнут ра -
най служ бы

Сімкіна
Сяр гея Але гавіча

– на чальніка 2-й гру пы 1-га адд зе ла апе ра тыўнага ўпраўлен -
ня шта ба ка ман да ван ня сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз -
брое ных Сіл, пад пал коўніка

Сіўцова
Пят ра Юр’евіча

– намесніка на чальніка адд зе ла рас сле да ван ня зла чын ст ваў
суп раць асо бы і маё мас ных зла чын ст ваў след ча га ўпраўлен -
ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Магілёўска га аб лвы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Ска ла ба на
Ігара Леанідавіча

– на месніка на чальніка па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му
за бес пя чэн ню Ваўка вы ска га ра ён на га адд зе ла па над звы -
чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь», падпалкоўніка ўнутранай службы

Ска ры новіча
Ігара Альф рэ давіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ахо вы пра ва па рад ку
міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най міліцыі
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га аб лвы кан ко ма,
маёра міліцыі

Смірно ва
Ігара Ана толь евіча

– стар ша га інспек та ра па асо бых да ру чэн нях адд зе ла ідэа -
лагічнай ра бо ты ўста но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь»,
падпалкоўніка міліцыі

Со ма ва
Уладзіміра Ся мё навіча

– на чальніка адд зя лен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай
інспек цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі і спе цы яль най
міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў Слаўга рад ска га рай вы -
кан ко ма, капітана міліцыі

Су да ре ва
Ігара Міхай лавіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла
вы ка нан ня па ка ран няў, не звя за ных з паз баўлен нем волі, 
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Віцеб скай во бласці,
падпалкоўніка міліцыі

Су ка лу
Ана толія Міка ла евіча

– на чальніка след ча га адд зе ла па пя рэд ня га рас сле да ван ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Са вец ка га
раё на г. Мінска, пад пал коўніка міліцыі

Су ка ча
Сяр гея Та дэ ву шавіча

– на месніка на чальніка 1-га адд зе ла ўпраўлен ня кад раў Ва -
ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро -
ны Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Сур ту
Але га Пят ровіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла
вы ка нан ня па ка ран няў, не звя за ных з паз баўлен нем волі, 
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Го мель скай вобласці,
падпалкоўніка міліцыі

Су ха ле та
Ва лянціна Станісла вавіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зя лен ня крыміналь на -
га вы шу ку крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных
спраў Вілей ска га рай вы кан ко ма, маёра міліцыі
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Су ха ру ка ва
Сяр гея Аляк се евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Го мель -
ска га рай вы кан ко ма – на чальніка міліцыі гра мад скай
бяс пекі і спе цы яль най міліцыі, маёра міліцыі

Сце па ню ка
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка ву чэб на га адд зя лен ня 320-й шко лы 
пад рых тоўкі спе цы ялістаў мо та ст рал ко вых, раз вед валь -
ных, пад разд зя лен няў інжы нер ных вой скаў і вой скаў ра -
дыя цый най, хімічнай і біялагічнай ахо вы 72-га гвард зей -
ска га аб’яднанага ву чэб на га цэн тра пад рых тоўкі пра -
парш чы каў і ма ло дшых спе цы ялістаў Сухапутных
войскаў Узброеных Сіл, капітана

Та ра са ва
Ана толія Іва навіча

– механіка-вадзіцеля інжы нер на-транс парт най часці дзяр -
жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Інсты тут пе ра пад рых тоўкі і
па вы шэн ня кваліфікацыі» Міністэр ст ва па над звы чай ных
сітуа цы ях, стар ша га пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Та ра саўца
Ры го ра Фё да равіча

– на чальніка фінан са вай служ бы 38-й асоб най гвард зей -
скай мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл, маёра

Таўпеку
Дзмітрыя Ця рэн ць евіча

– міліцыя не ра 4-й роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га 
гар вы кан ко ма, пра парш чы ка міліцыі

То ес це ву
Ірыну Міка лаеўну

– ад каз на га вы ка наўцу аўта мабільнай роты ба таль ё на за -
бес пя чэн ня вай ско вай часці 3214 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га прапаршчыка

Тры гу бовіча
Аляк сан д ра Сяр ге евіча

– на чальніка адд зя лен ня кад раў і страя во га шта ба Мінскай
ва ен най ка мен да ту ры Уз брое ных Сіл, маёра

Уса ва
Ан д рэя Ры го равіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ар ганіза цый на-мабіліза -
цый на га і кам плек та ван ня шта ба Паўноч на-за ход ня га
апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз -
брое ных Сіл, падпалкоўніка

Усса
Ан то на Ан то навіча

– на чальніка адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн ня Грод зен ска га
аб лас но га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Уціна
Леаніда Львовіча

– на ву ко ва га суп ра цоўніка на ву ко ва-дас лед ча га адд зе ла
на ву ко ва-дас лед ча га ўпраўлен ня дзяр жаўнай ус та но вы
«На ву ко ва-дас лед чы інсты тут Уз брое ных Сіл Рэспублікі
Беларусь», маёра

Філіповіча
Паўла Яўгень евіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га адд зе ла ўпраўлен ня апе ра -
тыўна-дзя жур най служ бы міліцыі гра мад скай бяс пекі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Фільчан ко ва
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– інспек та ра гру пы арт тэ хуз бра ен ня адд зе ла ты ла во га за -
бес пя чэн ня ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Беларусь»,
маёра міліцыі

Фоміча
Але га Уладзіміравіча

– на чальніка захоўван ня 263-й цэн траль най базы захоўван -
ня, ра мон ту і утылізацыі срод каў су вязі Уз брое ных Сіл,
пад пал коўніка

Хал ма чо ва
Сяр гея Вікта равіча

– на чальніка ме ды цын скай служ бы – на чальніка ме ды -
цын ска га пунк та 231-й зме ша най ар ты ле рый скай бры га -
ды Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су -
ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка ме ды -
цын скай служ бы

Хар ла мен ку
Ан д рэя Валер’евіча

– ка мандзіра дывізіёна кіра ван ня 62-й зенітнай ра кет най
бры га ды За ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха -
пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Хар ла на
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це ба таль ё на аэра -
дром на га і ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня 927-й знішчаль най
авіяцый най базы Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўна-так тыч -
на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп -
раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, маё ра
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Хах ло ва
Аляк сея Міхай лавіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра са ма -
ход на-ар ты ле рый ска га дывізіёна 103-й асоб най гвард зей -
скай мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл, капітана

Хаць ко
Сяр гея Ба ля сла вавіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – стар ша га інспек та ра
ўпраўлен ня суп раць па жар най ахо вы і ава рый на-вы ра та -
валь ных ра бот Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Хітры ка
Віталя Міхай лавіча

– на месніка на чальніка Дэ пар та мен та – на чальніка фінан -
са ва-эка намічна га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та фінан саў і
тылу Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка
міліцыі

Хме ля
Міка лая Міка ла евіча

– на месніка на чальніка пер ша га адд зе ла дру го га ўпраўлен -
ня галоўнага ўпраўлен ня па ба раць бе з ка руп цы яй і эка -
намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Хо ла да
Ан д рэя Яўгень евіча

– на чальніка кур са страя вой часці ўста но вы аду ка цыі
«Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе -
ла русь», пад пал коўніка міліцыі

Ца ру ка
Але га Вя ча сла вавіча

– на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Баб руй ска га
гар вы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Це цяннікава
Віталія Вікта равіча

– на чальніка служ бы ра дыя цый най, хімічнай і біялагічнай 
ахо вы 40-й базы ахо вы, су вязі і абс лу гоўван ня Су ха пут -
ных вой скаў Уз брое ных Сіл, маёра

Цімаш ко ва
Вікта ра Ігарь евіча

– на месніка на чальніка шта ба – на чальніка адд зя лен ня
бая вой служ бы вай ско вай часці 5448 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, падпалкоўніка

Цітаўцова
Дзмітрыя Аляк сан д равіча

– на чальніка рэ ча ва га скла да роты ма тэ ры яль на-тэхнічна -
га за бес пя чэн ня вай ско вай часці 6713 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, прапаршчыка

Ціха новіча
Сяр гея Іосіфавіча

– ка мандзіра 3-й асоб най роты пал ка пат руль на-пас та вой
служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
аб лвы кан ко ма, пад пал коўніка міліцыі

Цішкевіча
Міка лая Кар павіча

– на чальніка Пет ры каўска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Цы буль ку
Юрыя Джы мавіча

– на чальніка су вязі шта ба 228-га асоб на га пал ка ра дыё -
элек трон най ба раць бы Уз брое ных Сіл, маёра

Цы ган ко ва
Ра ма на Паўлавіча

– ад каз на га вы ка наўцу шта ба 655-га авіяцый на га скла да
ра кет на га ўзбра ен ня і бо еп ры па саў Ва ен на-па вет ра ных
сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
старшага прапаршчыка

Ча за ва
Але га Валер’евіча

– на чальніка служ бы ра дыя цый най, хімічнай і біялагічнай 
ахо вы 361-й базы ахо вы і абс лу гоўван ня Уз брое ных Сіл,
маёра

Чар вя ко ва
Сяр гея Міка ла евіча

– ка мандзіра 11-й страл ко вай роты 5-га асоб на га страл ко -
ва га ба таль ё на вай ско вай часці 7404 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра

Чар на мор ца
Ба ры са Ана толь евіча

– на чальніка адд зя лен ня кад раў 37-й асоб най гвард зей скай 
ме ханіза ва най бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Узброеных
Сіл, маёра

Чар но ва
Уладзіміра Ільіча

– стар ша га інспек та ра гру пы тэхнікі і ўзбра ен ня адд зе ла
ты ла во га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня фінан саў і тылу
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко -
ма, маёра міліцыі

Чу ба ко ва
Сяр гея Міхай лавіча

– на месніка на чальніка адд зе ла тэ ры та ры яль най аба ро ны
ва ен на га каміса рыя та Го мель скай во бласці, пад пал -
коўніка
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Чу ма ко ва
Уладзіміра Уладзіміравіча

– вы клад чы ка цык ла адміністра цый най дзей насці ўста но -
вы аду ка цыі «Магілёўскі ка ледж Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка міліцыі

Чы ры цу
Ан то на Эду ар давіча

– на чальніка Смар гон ска га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Чэ бы ша ва
Сяр гея Вікта равіча

– ка мандзіра спе цы яліза ва най по шу ка вай роты 52-га асоб -
на га спе цы яліза ва на га по шу ка ва га ба таль ё на Уз брое ных
Сіл, капітана

Чэм ко
Але ну Ва лянцінаўну

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Мяд зель -
ска га рай вы кан ко ма – на чальніка па пя рэд ня га рас сле да -
ван ня, пад пал коўніка міліцыі

Чэп ка га
Дзмітрыя Іва навіча

– на месніка ка мандзіра – галоўнага інжы не ра 77-га асоб на -
га мас та во га чы гу нач на га ба таль ё на 30-й асоб най чы гу -
нач най бры га ды транс парт ных войскаў, маёра

Ша ка ля
Юрыя Міхай лавіча

– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
Фаніпаль ска га адд зя лен ня міліцыі адд зе ла ўнут ра ных
спраў Дзяр жын ска га рай вы кан ко ма, стар ша га пра парш -
чы ка міліцыі

Шах рая
Вікта ра Аляк се евіча

– да цэн та ка фед ры су вязі фа куль тэ та су вязі і аўта ма ты за -
ва ных сістэм кіра ван ня ўста но вы аду ка цыі «Ва ен ная ака -
дэмія Рэс публікі Бе ла русь», падпалкоўніка

Шпань ко ва
Свя та сла ва Валер’евіча

– стар ша га юры скон суль та ар ганіза цый на-кан троль на га
адд зе ла Го мель ска га аб лас но га ўпраўлен ня Дэ пар та мен -
та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Шукіса
Дзяніса Сяр ге евіча 

– стар ша га інспек та ра па асо бых да ру чэн нях адд зе ла апе ра -
тыўнага рэа га ван ня ўпраўлен ня апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы міліцыі гра мад скай бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маёра міліцыі

Шуль жэн ку
Уладзіміра Аляк се евіча

– інспек та ра-дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
пал ка пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ко ма, стар ша га
лейтэнанта міліцыі

Шыб ко
Ан д рэя Але гавіча

– стар шы ну спе цы яль на га ат ра да хут ка га рэа га ван ня вай -
ско вай часці 3214 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў, стар ша га прапаршчыка

Юдзіна
Дзмітрыя Вікта равіча

– міліцыя не ра ба таль ё на міліцыі Ленінска га (г. Мінска)
адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пра парш чы ка міліцыі

Юрэвіча
Юрыя Ген ры хавіча

– на чальніка 5-га адд зе ла вай ско вай часці 51886 Уз брое -
ных Сіл, пал коўніка

Ян ча ню ка
Сяр гея Іва навіча

– стар ша га афіцэра інжы нер най служ бы За ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных
Сіл, падпалкоўніка

Ярош чан ку
Вікта ра Пят ровіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля гру пы за тры ман ня ба таль ё на
міліцыі Ленінска га (г. Магілёва) адд зе ла Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка
міліцыі

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 159

1/10582
(02.04.2009)

1/10582О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Про то ко лу по про бле мам
воды и здо ро вья к Кон вен ции по ох ра не и ис поль зо ва нию транс -
гра нич ных во до то ков и международных озер 1992 года

1. При сое ди нить ся к Про то ко лу по про бле мам во ды и здо ро вья к Кон вен ции по ох ра не и
ис поль зо ва нию транс гра нич ных во до то ков и ме ж ду на род ных озер 1992 го да, при ня то му в
г. Лон до не 17 ию ня 1999 го да.

Оп ре де лить Ми ни стер ст во здра во охра не ния и Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды ор га на ми, от вет ст вен ны ми за вы пол не ние обя за тельств, при ня тых
Рес пуб ли кой Бе ла русь по ука зан но му Про то ко лу.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по вы пол не нию
на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 160

1/10583
(02.04.2009)

1/10583О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 366

1. Вне сти в под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста
2005 г. № 366 «О фор ми ро ва нии цен на ле кар ст вен ные сред ст ва, из де лия ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин скую тех ни ку» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 126, 1/6687) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

в час ти вто рой сло ва «вы пус ка то ва ра в сво бод ное об ра ще ние» за ме нить сло ва ми «по ме -
ще ния то ва ра под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния»;

до пол нить под пункт по сле час ти вто рой ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При из ме не нии кур сов ва лют сфор ми ро ван ные рас чет ные от пу ск ные це ны на ме ди цин -

ские то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния по сле 1 ян ва ря
2009 г., по ко то рым чис лит ся кре ди тор ская за дол жен ность по обя за тель ст вам пе ред по став -
щи ка ми, в час ти кон тракт ной це ны мо гут пе ре счи ты вать ся по офи ци аль но му кур су На цио -
наль но го бан ка на пер вое чис ло ка ж до го ме ся ца.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 161

1/10584
(02.04.2009)

1/10584О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 ян ва ря 2002 г. № 66

В це лях ак ти ви за ции при вле че ния на цио наль ных и ино стран ных ин ве сти ций, на ра щи -
ва ния экс порт но го по тен циа ла Мо ги лев ской об лас ти п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2002 г. № 66 «О соз да нии
сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Мо ги лев» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 16, 1/3456; 2005 г., № 92, 1/6516; 2007 г., № 276, 1/9094) сле дую щие
из ме не ния:

в пунк те 1 циф ры «1318,34» за ме нить циф ра ми «2 108,0»;
при ло же ние к это му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.01.2002 № 66
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
31.03.2009 № 161)

Границы свободной экономической зоны «Могилев»

Уча сток № 1 пло ща дью 373 гек та ра с се ве ра ог ра ни чен уча ст ком объ езд ной коль це вой до -
ро ги, зем ля ми ча ст но го сек то ра дер. По лы ко ви чи, сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но -
го коо пе ра ти ва «По лы ко ви чи», ул. Круп ской, с вос то ка – ули ца ми Круп ской и Ку ли би на,
зем ля ми жи ло го сек то ра мик ро рай она Со ло мин ка, с юга – 4-м пер. Меч ни ко ва, ули ца ми Ку -
ли би на, Криу ли на и зем ля ми г. Мо ги ле ва, с за па да – зем ля ми транс порт но го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»
(уча сток же лез ной до ро ги Мо ги лев–Ор ша), уча ст ком Шклов ско го шос се.

Уча сток № 2 пло ща дью 182,6 гек та ра с се ве ро-вос то ка и вос то ка ог ра ни чен зем ля ми сель -
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «По лы ко ви чи» и ул. Гри ши на, с юга –
ули ца ми Ко ро ле ва и Гри ши на, с за па да – тер ри то ри ей за строй ки ча ст но го сек то ра, зем ля ми
транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги» (уча сток же лез ной до ро ги Мо ги лев–Кри чев), ули ца ми Ка луж -
ской и Гри ши на, с се ве ро-за па да – зем ля ми го су дар ст вен но го спе циа ли зи ро ван но го учеб -
но-спор тив но го уч ре ж де ния «Мо ги лев ский об ла ст ной центр олим пий ско го ре зер ва по лег -
кой ат ле ти ке и иг ро вым ви дам спор та» и тер ри то ри ей под стан ции «Мо ги лев-220» рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев энер го».

Уча сток № 3 пло ща дью 65,69 гек та ра с се ве ра и юга ог ра ни чен зем ля ми г. Мо ги ле ва, с
вос то ка – зем ля ми г. Мо ги ле ва и уча ст ком Ча ус ско го шос се, с за па да – зем ля ми транс порт но -
го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги» (уча сток же лез ной до ро ги Мо ги лев – Кри чев).

Уча сток № 4 пло ща дью 925,23 гек та ра с се ве ра ог ра ни чен уча ст ком ав то до ро ги, пе ре се -
каю щей просп. Шмид та и со еди няю щей ся с Го мель ским шос се, с вос то ка – уча ст ком Го мель -
ско го шос се, с юга – зем ля ми уни тар но го ком му наль но го аг ро тор го во го пред при ятия «Фир -
ма «Вей но», от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Аг ро ком би нат «Вос ход» и транс порт но го
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги» (уча сток же лез но до рож но го по лот на пе ре го на стан ции Лу по ло во-За днеп ров ская), с
за па да – зем ля ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ги лев хим во лок но», го су дар ст вен -
но го лес но го фон да и г. Мо ги ле ва.

Уча сток № 5 пло ща дью 78,5 гек та ра рас по ло жен в пос. Буй ни чи Мо ги лев ско го рай она, с
се ве ра, юга и за па да ог ра ни чен зем ля ми уни тар но го ком му наль но го сель ско хо зяй ст вен но го
пред при ятия «Ти шов ка», с вос то ка – зем ля ми транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (уча сток же лез ной до -
ро ги Мо ги лев – Жло бин).

Уча сток № 6 пло ща дью 187,95 гек та ра с се ве ра ог ра ни чен зем ля ми г. Мо ги ле ва, с вос то -
ка – зем ля ми транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де -
ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (уча сток же лез но до рож но го по лот на пе ре го на стан ции
Лу по ло во-За днеп ров ская), с юга – зем ля ми уни тар но го ком му наль но го аг ро тор го во го пред -
при ятия «Фир ма «Вей но», с за па да – зем ля ми Мо ги лев ско го рай она и г. Мо ги ле ва.

Уча сток № 7 пло ща дью 237,03 гек та ра с се ве ра ог ра ни чен зем ля ми г. Мо ги ле ва, с вос то ка
и юга – зем ля ми уни тар но го ком му наль но го аг ро тор го во го пред при ятия «Фир ма «Вей но», с
за па да – зем ля ми г. Мо ги ле ва.

Уча сток № 8 пло ща дью 58 гек та ров с се ве ра ог ра ни чен зем ля ми от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Ав то мо то сер вис и Тор гов ля-1», с вос то ка – уча ст ком Го мель ско го шос се, с юга –
зем ля ми уни тар но го ком му наль но го аг ро тор го во го пред при ятия «Фир ма «Вей но», с за па да – 
тер ри то ри ей ча ст но го сек то ра вдоль ул. Пе ре коп ской.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 162

1/10585
(02.04.2009)

1/10585Об ус та нов ле нии став ки се зон ной та мо жен ной по шли ны на вво зи -
мый на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь крахмал
картофельный

В це лях за щи ты ин те ре сов бе ло рус ских то ва ро про из во ди те лей:
1. Ус та но вить до 1 ию ля 2009 г. на вво зи мый на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -

ла русь крах мал кар то фель ный (код То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея -
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тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 1108 13 000 0) став ку се зон ной та мо жен ной по шли ны, рав -
ную 60 про цен там его та мо жен ной стои мо сти, но не ме нее 0,18 ев ро за один ки ло грамм.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел в ус та нов лен ном по ряд ке про ин фор ми ро вать Сек ре та -
ри ат Ин те гра ци он но го Ко ми те та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва о при ня тии на -
стоя ще го Ука за.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке
вне сти пред ло же ние о про дле нии сро ка дей ст вия се зон ной та мо жен ной по шли ны на вво зи -
мый на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь крах мал кар то фель ный.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 166

1/10586
(02.04.2009)

1/10586Об уве ли че нии доли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де за кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Вто рой на цио наль ный телеканал»

1. Уве ли чить до лю Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де за кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал» на сум му средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, ис поль зо -
ван ных дан ным ак цио нер ным об ще ст вом в со от вет ст вии с ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь со глас но при ло же нию, пу тем до пол ни тель но го вы пус ка 1980 про стых ак ций но ми -
наль ной стои мо стью 9 140 389 руб лей с пе ре да чей их в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Под пункт 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 2002 г.
№ 101 «О соз да нии за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 23, 1/3503) ис клю чить.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ня тие в
соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Вто рой на -
цио наль ный те ле ка нал», вы пу щен ных в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.03.2009 № 166

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Президента Республики Беларусь, в соответствии с
которыми закрытым акционерным обществом «Второй
национальный телеканал» использовались средства
республиканского бюджета

Ре ше ния Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Сум ма средств по го дам, руб лей

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 5 ап ре ля
2002 г. № 193 «О воз ме ще -
нии за кры то му ак цио нер -
но му об ще ст ву «Вто рой на -
цио наль ный те ле ка нал»
сумм на ло гов на при быль и
на до бав лен ную стои мость»
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 43,
1/3615) 636 496 408 1 456 917 000 1 952 587 400 698 368 000 – –
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 мая
2005 г. № 249 «О воз ме ще -
нии за кры то му ак цио нер -
но му об ще ст ву «Вто рой на -
цио наль ный те ле ка нал»
сумм на ло га на при быль и
на ло га на до бав лен ную
стои мость» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 89, 1/6493) – – – 2 278 673 393 4 282 276 200 691 625 126* 
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Ре ше ния Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Сум ма средств по го дам, руб лей

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 5 ян ва ря
2007 г. № 6 «О го су дар ст -
вен ной под держ ке за кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва
«Вто рой на цио наль ный те -
ле ка нал» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 14, 1/8239) – – – – – 4 826 000 000
Рас по ря же ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 ок тяб ря 2002 г. № 274рп
«О воз ме ще нии за кры то му
ак цио нер но му об ще ст ву
«Вто рой на цио наль ный те -
ле ка нал» сум мы та мо жен -
ной по шли ны и на ло га на
до бав лен ную стои мость» 325 743 985 – – – – –
Рас по ря же ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мар та 2003 г. № 89рп
«Об ока за нии фи нан со вой
по мо щи за кры то му ак цио -
нер но му об ще ст ву «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал» – 283 654 705 – – – –
Рас по ря же ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ок тяб ря 2003 г. № 317рп
«Об ока за нии фи нан со вой
по мо щи за кры то му ак цио -
нер но му об ще ст ву «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал» – 152 220 700 – – – –
Рас по ря же ние Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 мар та 2005 г. № 57рп
«Об ока за нии фи нан со вой
по мо щи за кры то му ак цио -
нер но му об ще ст ву «Вто рой
на цио наль ный те ле ка нал» – – – 507 614 000 – –
Ито го 962 240 393 1 892 792 405 1 952 587 400 3 484 655 393 4 282 276 200 5 517 625 126
Все го за 2002–2007 годы 18 092 176 917

* Сум ма воз ме щен ных на ло гов на при быль и на до бав лен ную стои мость за IV квар тал 2006 г.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 167

1/10587
(02.04.2009)

1/10587О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 июня 2006 г. № 371

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2006 г. № 371 «О не ко то рых
ме рах го су дар ст вен ной под держ ки раз ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 89, 1/7646; 2008 г., № 120,
1/9701) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в под пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1, час тях пер вой и вто рой пунк та 3, аб за цах пер вом,
вто ром под пунк та 4.1 и под пунк те 4.2 пунк та 4, пунк те 5, под пунк те 6.1 пунк та 6, на зва ни ях
при ло же ний 1 и 2 к это му Ука зу сло во «ту ри ст ский» за ме нить сло вом «ту ри сти че ский» в со -
от вет ст вую щих па де же и чис ле;

1.2. при ло же ние 3 к на зван но му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 371
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
31.03.2009 № 167)

ПЕРЕЧЕНЬ
туристических объектов, вводимых в эксплуатацию начиная с
2006 года, в которых организации освобождаются от уплаты
налога на прибыль за оказываемые услуги гостиницами

Ев ро ре ги он «Бе ло веж ская пуща»

Гос ти ни цы № 2 и 4 ГПУ «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща», Ка ме нец кий район

Ту ри ст ско-рек реа ци он ная зона «Бе лое озе ро» ев ро ре гио на «Буг»

Ту ри сти че ский ком плекс в зоне от ды ха «Бе лое озе ро», Бре ст ский район
Ту ри ст ско-гос ти нич ный ком плекс «Рынь ков ка», дер. Тю хи ни чи, Бре ст ский район

Тран зит но-ту ри сти че ская зона «Брест–Ба ра но ви чи–гра ни ца об лас ти»

Тор го во-раз вле ка тель ный центр «Вос ток», г. Брест
Гос ти ни ца по ул. Чка ло ва, г. Брест
Гос ти нич ный ком плекс по ул. Крас но зна мен ной, г. Брест

Те ле хан ская ту ри ст ско-рек реа ци он ная зона

Ав то кем пинг на озе ре Боб ро вич ское, Ива це вич ский район

Куль тур но-ту ри сти че ская зона «Пин ское По ле сье»

Физ куль тур но-оз до ро ви тель ный и ту ри сти че ский ком плекс на озе ре Муль ное, Ива нов ский
район

Ту ри сти че ская зона «Бра слав ские озе ра»

Аг ро эко ту ри сти че ский ком плекс «Со ловь и ная роща», дер. Но во сел ки-Лу чай, По став ский
район
Ме ж ду на род ный ту ри сти че ский ком плекс «При озер ный край», Бра слав ский район

Ор шан ско-Ко пыс ская куль тур но-ту ри сти че ская зона

Аг ро эко ту ри сти че ский ком плекс «Де ви но», Ор шан ский район

По лоц кая куль тур но-ту ри сти че ская зона

Гос ти ни ца «Сер гуч» ГПУ «Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник», Ле пель ский район
Гос ти нич ный ком плекс «Плав но» ГПУ «Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник», Ле пель -
ский район

Го мель ско-Вет ков ская куль тур но-ту ри сти че ская зона

Ту ри ст ско-гос ти нич ный ком плекс «Пру док», г. Го мель

По лес ско-Ту ров ская куль тур но-ту ри сти че ская зона

Гор но лыж ный ком плекс «Мо зырь», г. Мо зырь
Ту ри сти че ский ком плекс «Ляс ко ви чи» ГПУ «На цио наль ный парк «При пят ский», Пет ри -
ков ский район

Го мель ская об ласть

Охот ни чий до мик, дер. Дуб ро ви ца, Хой ник ский район

Грод нен ская куль тур но-ту ри сти че ская зона

Гос ти ни ца с кафе у дер. Чер ток, Грод нен ский рай он
Рес то ран но-гос ти нич ный ком плекс «Кро нон Парк Отель», г. Грод но
Тор го во-гос ти нич ный ком плекс № 2 «Се маш ко», г. Грод но
Тор го во-гос ти нич ный ком плекс № 3 «Се маш ко», г. Грод но
Рес то ран но-гос ти нич ный ком плекс «Не ман», г. Грод но
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Гос ти нич ный ком плекс «Дом куп ца Му равь е ва», г. Грод но
Гос ти ни ца «Рай вер», г. Грод но
Мо тель и кафе у шлю за «Дом бров ка», Грод нен ский рай он
Дом охот ни ка, дер. Ка дыш, Грод нен ский рай он
Дом охот ни ка, дер. За че пи чи, Щу чин ский район

Но во груд ская куль тур но-ту ри сти че ская зона

Эко ту ри сти че ский ком плекс «Пли са», Но во груд ский район

Мин ская ту ри сти че ская зона

Дом охот ни ка «Ма ны лы» ГЛУ «Крас но сель ское», Мин ский район
Кем пинг «Гай ду ков ка» ГЛУ «Крас но сель ское», Мин ский район

Ло гой ская ту ри сти че ская зона

Тури ст ско-гос ти нич ный ком плекс «Ма лые Бе ся ды» ГЛУ «Крас но сель ское», Ло гой ский рай он
Гос ти нич ный ком плекс РУП «Рес пуб ли кан ский гор но лыж ный центр «Си ли чи», Ло гой ский
рай он

На ро чан ская ту ри сти че ская зона

Гос ти ни ца «На рочь» ГПУ «На цио наль ный парк «На ро чан ский», Мя дель ский район
Ту ри сти че ский ком плекс ГПУ «На цио наль ный парк «На ро чан ский», дер. Пронь ки, Мя -
дель ский район
Мин ская об ла ст ная спор тив но-оз до ро ви тель ная база «Га лак ти ка», дер. Ра ков, Во ло жин -
ский район

Мо ги лев ская ту ри сти че ская зона

Гос ти нич ный ком плекс «Гу берн ский», г. Мо ги лев
Ту ри ст ско-экс кур си он ный ком плекс «Бе ло рус ская эт но гра фи че ская де рев ня XIX века»,
дер. Буй ни чи, Могилевский район

Боб руй ская ту ри сти че ская зона

Дом охот ни ка, дер. Ма лая Го ро жа, Оси по вич ский район
Гос ти нич ный ком плекс «Ту рист», г. Боб руйск

Шклов ская ту ри сти че ская зона

Гос ти нич ный ком плекс ОАО «Алек сан д рий ское», дер. Алек сан д рия, Шклов ский район

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 168

1/10588
(02.04.2009)

1/10588О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 мар та 2006 г. № 148

1. В пунк те 9 при ло же ния к Про грам ме ре кон ст рук ции имею щих ся и вво да в экс плуа та -
цию не за вер шен ных строи тель ст вом физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний на
2006–2008 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2006 г.
№ 148 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 41, 1/7338;
2007 г., № 135, 1/8633; 2008 г., № 40, 1/9447), сло ва «объ ект не за вер шен но го строи тель ст ва с 
1999 го да. За вер ше ние строи тель ст ва» за ме нить сло ва ми «объ ект не за вер шен но го строи -
тель ст ва с 1999 го да. За вер ше ние строи тель ст ва** ».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мар та 2009 г. № 169

1/10589
(02.04.2009)

1/10589О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 июня 2008 г. № 333

1. Вне сти в при ло же ние 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2008 г.
№ 333 «О ме рах по обес пе че нию за куп ки сель ско хо зяй ст вен но го сы рья, ягод и гри бов уро жая 

№ 1/10587–1/10589 -35- 08.04.2009



2008 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 145,
1/9792) сле дую щие из ме не ния:

по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 1 190 893,5»

за ме нить по зи ци ей

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 1 176 293,5»; 

по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во бе лиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 31 015,0»

за ме нить по зи ци ей

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 16 415,0»; 

по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» 85 159,0»

за ме нить по зи ци ей

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» 99 759,0»; 

по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 29 979,0»

за ме нить по зи ци ей

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 44 579,0». 

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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