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1/12573Аб 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, высокi прафесiяналiзм, знач ны асабісты ўклад у
развіццё бу даўніча га ком плек су, жыл лё ва-ка му наль най гас па даркі, аду ка цыі, ахо вы зда -
роўя, на вукі, куль ту ры, спор ту:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Па ша ны
Бу бе на
Мар’яна Вікен ць евіча

– на чальніка ме ханічна га цэха ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Керамін»

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Гас цюхіна
Уладзіміра Васільевіча 

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

Зінкевіча
Уладзіміра Леанідавіча

– за гад чы ка ка фед ры ма ну мен таль на-дэ ка ра тыўнага мас тац тва ўста -
но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная ака дэмія мас тац тваў»
ме да лём «За пра цоўныя за слугі»

Ба кевіча
Іосіфа Ігна тавіча

– на чальніка ўпраўлен ня ар ганіза цый на-кад ра вай ра бо ты Віцеб -
ска га аб лвы кан ка ма

Бiлана
Мiхаiла Iванавiча

– элек тра ман цё ра па ра мон ту i абс лу гоўван ню элек тра аб ста ля ван -
ня ра монт на-энер ге тыч най служ бы вытворчасцi ке рамiчнай
плiткi ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ке рамін»

Бу шу но ва
Сяр гея Ана толь евіча

– сле са ра ава рый на-ад наўлен чых ра бот цэха во да за бес пя чэн ня
По лац ка га ка му наль на га ўнітар на га прад пры ем ст ва во да пра -
вод на-ка наліза цый най гас па даркі

Ган ча ры ка
Леаніда Паўлавіча

– на месніка ды рэк та ра На ву ко ва-дас лед ча га інсты ту та тэо рыі і
прак тыкі дзяр жаўнага кіра ван ня Ака дэміі кіра ван ня пры
Прэзідэн це Рэс публікі Бе ла русь

Ер ман товіча
Леаніда Аляк се евіча

– на чальніка ўпраўлен ня ар ганіза цый на-кад ра вай ра бо ты  Гро -
дзенскага аб лвы кан ка ма

За лес ка га
Вікта ра Яўгень евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га ўнітар на га вы твор -
ча га прад пры ем ст ва «Белмедпрэпараты»

Iванову
Жан ну Мiхайлаўну

– апе ра та ра аўта ма тыч най лiнii па вытворчасцi керамiчных вы -
ра баў (гла зу ра ван не вы ра баў) за во да «Буд фар фор» ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ке рамін»

Кап ска га
Ва ле рыя Iванавiча

– галоўнага энер ге ты ка – начальнiка ўпраўлен ня галоўнага энер -
ге ты ка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Керамін» 

Краўцова
Міка лая Нікіфа равіча

– ды рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Ар шанскі дзяр жаўны пра -
фесійны ліцэй лёг кай пра мы сло васці»

Ме левіча
Івана Эд мун давіча

– трак та ры ста вы твор ча га пад разд зя лен ня зя лё най гас па даркі
Лідска га га рад ско га ўнітар на га прад пры ем ст ва жыл лё ва- ка му -
наль най гас па даркі

Нау мовіча
Ся мё на Ан то навіча

– за гад чы ка ка фед ры ар та пе дыч най ста ма та логіі ўста но вы аду -
ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны ме ды цынскі ўніверсітэт»

Ру сак
Людмілу Ры го раўну

– да цэн та ка фед ры гра мад зян ска га і гас па дар ча га пра ва фа куль -
тэ та кіра ван ня Інсты ту та кірую чых кад раў Ака дэміі кіра ван ня
пры Прэзідэн це Рэспублікі Беларусь
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Сень ко
Людмілу Уладзіміраўну

– ды рэк та ра ўста но вы «Мінская га рад ская спе цы яліза ва ная
дзіця ча-юнац кая шко ла алімпійска га рэ зер ву праф саю заў па
сінхрон на му плаванню»

Стра ха ву
Воль гу Аляк сан д раўну

– стар ша га трэне ра-вы клад чы ка ўста но вы «Мінская га рад ская
спе цы яліза ва ная дзіця ча-юнац кая шко ла алімпійска га рэ зер -
ву праф саю заў па гімна сты цы мас тац кай імя Л.Г.Гадзіевай»

Трафiменка
Нiну Iванаўну

– начальнiка ўпраўлен ня дас ле да ван няў і рас пра цо вак но вых відаў
прадукцыi ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ке рамін»

Цы ган ка
Аляк сан д ра Аляк сан д -
равіча

– па мочніка на месніка Ге не раль на га пра ку ро ра – на чальніка
след ча га ўпраўлен ня Ге не раль най пракуратуры

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Бяр ко ва
Уладзіміра Фя до тавіча

– пра фе са ра ка фед ры філа софскіх на вук фа куль тэ та іна ва цый -
най пад рых тоўкі Інсты ту та кірую чых кад раў Ака дэміі кіра -
ван ня пры Прэзідэн це Рэспублікі Беларусь

Гар цуе ва
Аляк сан д ра Фё да равіча

– рэ жы сё ра-пас та ноўшчы ка дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя наль -
ны ака дэмічны тэ атр імя Янкі Купалы»

Дзянісава
Ігара Леанідавіча

– ар ты ста вы шэй шай ка тэ го рыі дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ака дэмічны тэ атр імя Янкі Купалы»

Ілю кевіча
Ге оргія Уладзіміравіча

– за гад чы ка ка фед ры ане стэзіялогіі і рэаніма та логіі дзяр жаўнай
ус та но вы аду ка цыі «Бе ла ру ская ме ды цын ская ака дэмія пас ля -
ды п лом най адукацыі»

Лапіну
Свят ла ну Ва лянцінаўну

– за гад чы ка ка фед ры дзяр жаўнага кіра ван ня са цы яль най сфе -
рай і бе ла ру саз наўства фа куль тэ та пе ра пад рых тоўкі Інсты ту та
дзяр жаўнай служ бы Ака дэміі кіра ван ня пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь

Мас лоўскую
Ган ну Валер’еўну

– ар ты ста – вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс -
публіканскі тэ атр бе ла ру скай драматургіі»

Чэр на бае ву
Галіну Вікта раўну

– ар ты ста – вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс -
публіканскі тэ атр бе ла ру скай драматургіі»

Шчарбіна
Уладзіміра Іва навіча

– за гад чы ка мас тац ка га адд зя лен ня Дзяр жын скай дзіця чай
шко лы мастацтваў

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

«За слу жа ны ар тыст Рэс публікі Бе ла русь»
Гры цэўска му
Уладзіміру Уладзіміравічу

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

Цярпіцка му
Ана толію Кан станцінавічу

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

Юр чан ко ву
Пят ру Пят ровічу

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

«За слу жа ны дзе яч мас тац тваў Рэс публікі Бе ла русь»
Сла бо дчы ка ву
Уладзіміру Іва навічу

– за гад чы ку ка фед ры скульп ту ры ўста но вы аду ка цыі «Бе ла -
ру ская дзяр жаўная ака дэмія мастацтваў»

«За слу жа ны ра ботнік аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь»
Ку хар чы ку
Пят ру Дзмітры евічу

– рэк та ру ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны пе да -
гагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

Сяд зе га ву
Ро бер ту Сяр ге евічу

– пра фе са ру ка фед ры эка номікі прад пры ем ст ваў фа куль тэ та
кіра ван ня Інсты ту та кірую чых кад раў Ака дэміі кіра ван ня
пры Прэзідэн це Рэспублікі Беларусь

«За слу жа ны трэнер Рэс публікі Бе ла русь»
Шым ка вя ку
Аляк сан д ру Станісла вавічу

– трэне ру-вы клад чы ку па бас кет бо лу ўста но вы аду ка цыі
«Грод зен скае дзяр жаўнае ву чылішча алімпійска га рэзерву»

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