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Аб узнагароджанні ваеннаслужачых, асоб начальніцка�
га складу органаў унутраных спраў і прыраўнаваных да
іх асоб медалём «За бездакорную службу» I, II, III ступені

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» I ступені

Гарыновіча
Віктара Уладзіміравіча

– начальніка групы абслугоўвання – старшага вадзіце7
ля7супрацоўніка каменданцкай службы Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі

Кончыка
Мікалая Адамавіча

– начальніка 27га аддзела спартыўнага камітэта Узброе7
ных Сіл, падпалкоўніка

Кропа
Валянціна Вітальевіча

– намесніка начальніка штаба 87й радыётэхнічнай брыга7
ды Заходняга аператыўна7тактычнага камандавання Ва7
енна7паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны
Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Крывашэева
Юрыя Васільевіча

– начальніка аддзела супрацоўніцтва ў сферы міжнарод7
най бяспекі Дзяржаўнага сакратарыята Савета Бяспекі
Рэспублікі Беларусь, палкоўніка

Кузняцова
Уладзіміра Мікалаевіча

– начальніка ўпраўлення Дэпартамента фінансавых рас7
следаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Віцеб7
скай вобласці, палкоўніка фінансавай міліцыі

Лісоўскага
Ігара Мікалаевіча

– начальніка аддзела ўпраўлення інжынерных войскаў Ге7
неральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка

Макарава
Аляксандра Аляксандравіча

– начальніка службы аховы аб’ектаў упраўлення баявой
службы галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутра7
нымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпал7
коўніка

Наскова
Алега Яўгенавіча

– першага намесніка начальніка штаба корпуса аховы гра7
мадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнут7
раных спраў, палкоўніка

Радзькоўскага
Леаніда Аляксеевіча

– начальніка ізалятара для часовага ўтрымання асоб, за7
трыманых або заключаных пад варту, міліцыі грамад7
скай бяспекі і спецыяльнай міліцыі аддзела ўнутраных
спраў Веткаўскага райвыканкома, капітана міліцыі

Сіняўскага
Уладзіслава Канстанцінавіча

– начальніка штаба – першага намесніка начальніка ра7
кетных войскаў і артылерыі Узброеных Сіл, палкоўніка

Суліма
Аляксандра Аляксандравіча

– начальніка змены 37га аддзела ўпраўлення аховы аб’ек7
таў Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
капітана

Сяргеева
Уладзіміра Аляксандравіча

– начальніка аддзялення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Капы7
льскага райвыканкома, маёра міліцыі
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Халецкага
Мікалая Васільевіча

– начальніка аператыўна7дзяжурнай службы міліцыі гра7
мадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі Мінскага аддзе7
ла ўнутраных спраў на транспарце, маёра міліцыі

Хралянкова
Міхаіла Мікалаевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
арганізацыі аператыўна7вышуковай дзейнасці апера7
тыўнага ўпраўлення Дэпартамента фінансавых рассле7
даванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, палкоўніка
фінансавай міліцыі

медалём «За бездакорную службу» II ступені
Баранка
Аляксандра Уладзіміравіча

– камандзіра 5877га асобнага ракетнага дывізіёна 4657й ра7
кетнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Гарлачова
Сяргея Мікалаевіча

– намесніка камандзіра вучэбнага батальёна па выха7
ваўчай рабоце 1537й асобнай радыётэхнічнай брыгады
Узброеных Сіл, маёра

Градушу
Міхаіла Ціханавіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях упраўлення
па прафесійнай падрыхтоўцы, кадраваму, фінансаваму і
інфармацыйнаму забеспячэнню Следчага камітэта
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Гуціка
Сяргея Сяргеевіча

– вадзіцеля7супрацоўніка фінансава7гаспадарчага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Брэсцкай вобласці,
прапаршчыка фінансавай міліцыі

Дулю
Міхаіла Рыгоравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных спра7
вах упраўлення крымінальнай разведкі галоўнага
ўпраўлення аператыўна7вышуковай дзейнасці Міністэр7
ства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Зася
Станіслава Васільевіча

– начальніка аддзела ваеннага будаўніцтва галоўнага апе7
ратыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных
Сіл, палкоўніка

Казлоўскага
Анатолія Сяргеевіча

– начальніка аддзела аператыўна7арганізацыйнай работы
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Крука
Юрыя Міхайлавіча

– начальніка 27й групы 17га аддзела 37га ўпраўлення
галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генеральнага шта7
ба Узброеных Сіл, палкоўніка

Лапко
Дзмітрыя Васільевіча

– начальніка кафедры стральбы, кіравання агнём і ракет7
нымі ўдарамі факультэта ракетных войскаў і артылерыі
Ваеннай акадэміі, палкоўніка

Ларчанку
Анатолія Іванавіча

– намесніка начальніка аддзела Дзяржаўнага камітэта
пагранічных войскаў, палкоўніка

Летуновіча
Барыса Аляксандравіча

– намесніка ваеннага пракурора па нагляду за законнасцю
на Дзяржаўнай граніцы і ў пагранічных войсках Рэс7
публікі Беларусь, палкоўніка юстыцыі

Лобача
Уладзіміра Іосіфавіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Дзяр7
жынскага райвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Лычкоўскага
Аляксандра Казіміравіча

– намесніка начальніка аддзела ўпраўлення крымінальна7
га вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутра7
ных спраў Мінскага аблвыканкома, падпалкоўніка
міліцыі

Міронава
Юрыя Віктаравіча

– намесніка начальніка кіналагічнага цэнтра па мараль7
на7псіхалагічнаму забеспячэнню 157га пагранічнага ат7
рада пагранічных войскаў, маёра

Мушарапава
Аляксандра Аляксандравіча

– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю асобнага
кантрольна7прапускнога пункта «Мінск» пагранічных
войскаў, старшага прапаршчыка
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Несцера
Леаніда Леанідавіча

– начальніка аддзялення аховы правапарадку і прафілак7
тыкі міліцыі грамадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў па ахове Мінскага метра7
палітэна, маёра міліцыі

Нікалаева
Канстанціна Юр’евіча

– начальніка эксплуатацыйнага аддзела вайсковай часці
01266 Узброеных Сіл, маёра

Патапава
Сяргея Пятровіча

– старшага афіцэра аддзела 37га ўпраўлення галоўнага ар7
ганізацыйна7мабілізацыйнага ўпраўлення Генеральнага
штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Пыжа
Эдуарда Уладзіміравіча

– намесніка начальніка факультэта пагранічных войскаў
пры Ваеннай акадэміі, падпалкоўніка

Раманчыка
Сяргея Адамавіча

– інспектара аховы 47га аддзела ўпраўлення аховы аб’ек7
таў Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
прапаршчыка

Украінца
Аляксандра Анатольевіча

– першага намесніка начальніка Гомельскага вышэйшага
камандна7інжынернага вучылішча Міністэрства па над7
звычайных сітуацыях, палкоўніка ўнутранай службы

Цыбулю
Юрыя Рыгоравіча

– начальніка 36567й цэнтральнай базы захоўвання і ра7
монту сродкаў сувязі Узброеных Сіл, палкоўніка

Юдкевіча
Ігара Уладзіміравіча

– старшага афіцэра аддзела службы войскаў і рэжыму Ге7
неральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Якаўлева
Аляксандра Васільевіча

– начальніка 27га ваеннага шпіталя пагранічных войскаў,
палкоўніка медыцынскай службы

медалём «За бездакорную службу» III ступені
Адушкевіча
Валерыя Генрыхавіча

– старшага інспектара па асабліва важных справах апера7
тыўнага аддзялення Бабруйскага міжраённага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Магілёўскай во7
бласці, падпалкоўніка фінансавай міліцыі

Андрончыка
Андрэя Мікалаевіча

– намесніка начальніка 627га цэнтральнага вузла сувязі
Міністэрства абароны, падпалкоўніка

Аўчарова
Алега Сяргеевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных спра7
вах галоўнага ўпраўлення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі

Багдановіча
Васілія Астапавіча

– старшага следчага следчага ўпраўлення Дэпартамента
фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кант7
ролю, маёра фінансавай міліцыі

Багданоўскага
Сяргея Іванавіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзялення
аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай
бяспекі і спецыяльнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Талачынскага райвыканкома, капітана міліцыі

Бакачова
Барыса Міхайлавіча

– начальніка вузла сувязі 1277й гвардзейскай брыгады су7
вязі Узброеных Сіл, маёра

Ваганава
Дзмітрыя Мікалаевіча

– старшага інспектара 27га аддзела аператыўнага
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю, капітана фінансавай
міліцыі

Галаенку
Сяргея Пятровіча

– аператыўнага дзяжурнага дзяжурнай службы штаба
Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пад7
палкоўніка

Ганчара
Івана Уладзіміравіча

– старшага памочніка начальніка аддзела фельд’егерскай
сувязі 2977га вузла фельд’егерска7паштовай сувязі Узб7
роеных Сіл, старшага прапаршчыка

Ганчарова
Васілія Мікалаевіча

– старшага выкладчыка факультэта пагранічных войскаў
пры Інстытуце нацыянальнай бяспекі, маёра
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Гаравога
Сяргея Анатольевіча

– вадзіцеля7супрацоўніка фінансава7гаспадарчага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Мінскай вобласці і
г. Мінску, прапаршчыка фінансавай міліцыі

Гарэлую
Ірыну Паўлаўну

– начальніка інфармацыйна7метадычнага цэнтра Цэнтра7
льнага Дома афіцэраў Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Грамыку
Сяргея Рыгоравіча

– памочніка начальніка ўпраўлення выхаваўчай работы і
кадравага забеспячэння па арганізацыйна7штатнай ра7
боце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Гуцу
Генадзія Міхайлавіча

– начальніка кіналагічнай службы штаба 167га пагра7
нічнага атрада пагранічных войскаў, старшага лейтэ7
нанта

Данчанку
Алега Леанідавіча

– старшага следчага Смаргонскага міжраённага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Гродзенскай во7
бласці, капітана фінансавай міліцыі

Данчанку
Валерыя Віктаравіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Свіслац7
кага райвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Дзегцярова
Аляксандра Уладзіміравіча

– галоўнага спецыяліста Рэспубліканскага цэнтра меды7
цынскага забеспячэння пры Міністэрстве па надзвычай7
ных сітуацыях, падпалкоўніка ўнутранай службы

Жылевіча
Уладзіміра Міхайлавіча

– начальніка медыцынскага пункта 3617й базы аховы і аб7
слугоўвання Міністэрства абароны, палкоўніка меды7
цынскай службы

Жытко
Уладзіміра Міхайлавіча

– міліцыянера 27й роты асобнага батальёна патрульна7пас7
тавой службы міліцыі пры ўпраўленні ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкома, старшыну міліцыі

Казакова
Ігара Леанідавіча

– камандзіра атрада спецыяльнага прызначэння 57й асоб7
най брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

Капітонава
Сяргея Фёдаравіча

– старшага інспектара аператыўнага аддзялення
Магілёўскага міжраённага аддзела ўпраўлення Дэпарта7
мента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяр7
жаўнага кантролю па Магілёўскай вобласці, капітана
фінансавай міліцыі

Карпача
Алега Іванавіча

– інспектара аховы 27га аддзела ўпраўлення асабістай ахо7
вы Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пра7
паршчыка

Кісяля
Генадзія Мікалаевіча

– старшага інспектара па асабліва важных справах 17га ад7
дзела аператыўнага ўпраўлення Дэпартамента фінанса7
вых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю,
маёра фінансавай міліцыі

Коцікава
Віктара Аляксандравіча

– начальніка аддзялення дакументальных праверак
упраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Віцебскай вобласці,
маёра фінансавай міліцыі

Круглікава
Аляксандра Міхайлавіча

– намесніка начальніка пажарнага аварыйна7выратаваль7
нага атрада № 6 на аб’ектах рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Магілёўскае вытворчае аб’яднанне
«Хімвалакно» Магілёўскага гарадскога аддзела па над7
звычайных сітуацыях Магілёўскага абласнога ўпраўлен7
ня Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпал7
коўніка ўнутранай службы

Крыгіна
Сяргея Леанідавіча

– начальніка 49707га склада інжынерных боепрыпасаў Уз7
броеных Сіл, падпалкоўніка
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Кувалдзіна
Аляксандра Віктаравіча

– карэспандэнта аддзела ваеннага будаўніцтва ўстановы
«Рэдакцыя часопіса «Армія» Міністэрства абароны Рэс7
публікі Беларусь», падпалкоўніка

Лосева
Мікалая Іванавіча

– начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі і спецыяльнай
міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвы7
канкома, падпалкоўніка міліцыі

Лупікава
Сяргея Сямёнавіча

– старшага інспектара7дзяжурнага арганізацыйна7інспек7
тарскага аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых
расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Го7
мельскай вобласці, маёра фінансавай міліцыі

Ляшука
Аляксандра Аляксандравіча

– старшага інспектара7дзяжурнага дзяжурнай часці
ўпраўлення аналізу, планавання і знешніх сувязей Дэ7
партамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяр7
жаўнага кантролю, падпалкоўніка фінансавай міліцыі

Макарэвіча
Эдуарда Яўгеньевіча

– старшага навуковага супрацоўніка цэнтра метралогіі і
выпрабаванняў Навукова7даследчага інстытута пажар7
най бяспекі і праблем надзвычайных сітуацый Міністэр7
ства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай
службы

Маляўку
Валерыя Іванавіча

– начальніка Навагрудскага міжраённага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Гродзенскай во7
бласці, маёра фінансавай міліцыі

Мініна
Ігара Анатольевіча

– галоўнага спецыяліста групы маральна7псіхалагічнага
забеспячэння Мінскага абласнога ўпраўлення Міністэр7
ства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай
службы

Мішчанку
Алега Рыгоравіча

– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 867й
брыгады сувязі Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Несцяровіча
Віталія Уладзіміравіча

– інспектара аховы 27га аддзела ўпраўлення асабістай ахо7
вы Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
старшага прапаршчыка

Нядзельку
Віктара Афанасьевіча

– начальніка арганізацыйна7інспектарскага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Брэсцкай вобласці,
падпалкоўніка фінансавай міліцыі

Пагарэльскага
Уладзіміра Леанідавіча

– старшага інспектара7дзяжурнага дзяжурнай часці ар7
ганізацыйна7інспектарскага аддзела ўпраўлення Дэпар7
тамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяр7
жаўнага кантролю па Віцебскай вобласці, маёра фінанса7
вай міліцыі

Пінчука
Аляксандра Іванавіча

– начальніка аддзялення па раскрыццю маёмасных зла7
чынстваў аддзела крымінальнага вышуку крыміна7
льнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністра7
цыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Пракоф’еву
Святлану Васільеўну

– старшага тэхніка – начальніка аўтаматычнай тэлефон7
най станцыі 17га ваеннага шпіталя пагранічных войскаў,
старшага прапаршчыка

Прылепу
Рыгора Герасімавіча

– старшага інспектара аператыўнага аддзела ўпраўлення
Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта
дзяржаўнага кантролю па Мінскай вобласці і г. Мінску,
маёра фінансавай міліцыі

Рагацэвіча
Пятра Мечыслававіча

– намесніка начальніка – начальніка аддзела экалогіі і ра7
дыяцыйнай бяспекі 1067га разлікова7аналітычнага цэн7
тра Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Раманаўскаса
Вітаўтаса Станіслававіча

– начальніка аддзела захоўвання 13717й цэнтральнай
інжынернай базы Узброеных Сіл, маёра

№ 1/4265 777 13.01.2003



Рошчына
Андрэя Віктаравіча

– старшага інспектара аховы 27га аддзела ўпраўлення ахо7
вы аб’ектаў Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Бела7
русь, старшага лейтэнанта

Рыбалку
Ігара Уладзіміравіча

– старшага афіцэра 27га аддзела галоўнага разведвальнага
ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпал7
коўніка

Рыжыкава
Аляксандра Пятровіча

– намесніка начальніка інфармацыйна7аналітычнага цэн7
тра ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыкан7
кома, капітана міліцыі

Салтыкова
Ігара Міхайлавіча

– начальніка арганізацыйна7інспектарскага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Гродзенскай во7
бласці, маёра фінансавай міліцыі

Склімянка
Сяргея Уладзіміравіча

– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Навабеліцкага раёна г. Гомеля, маёра
міліцыі

Скрыпніка
Яраслава Георгіевіча

– начальніка ваенна7медыцынскай службы 197га пагра7
нічнага атрада пагранічных войскаў, маёра медыцын7
скай службы

Суворава
Сяргея Генадзьевіча

– старшага інспектара па асабліва важных справах аддзя7
лення дакументальных праверак упраўлення Дэпарта7
мента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўна7
га кантролю па Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка фіна7
нсавай міліцыі

Татура
Андрэя Аляксандравіча

– оперупаўнаважанага баявой групы спецыяльнага пад7
раздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі

Таўкачова
Юрыя Генадзьевіча

– начальніка аператыўнага аддзела ўпраўлення Дэпарта7
мента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяр7
жаўнага кантролю па Магілёўскай вобласці, падпал7
коўніка фінансавай міліцыі

Тыльца
Аляксандра Анатольевіча

– старшага інспектара аховы 27га аддзела ўпраўлення
асабістай аховы Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь, старшага прапаршчыка

Умеранкова
Валерыя Аляксандравіча

– старшага дазнавальніка аддзела дазнання галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкома,
маёра міліцыі

Філімоненкава
Юрыя Аляксеевіча

– начальніка арганізацыйна7інспектарскага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Мінскай вобласці і
г. Мінску, падпалкоўніка фінансавай міліцыі

Франскевіча
Віктара Іванавіча

– начальніка Барысаўскага міжраённага аддзела
ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў
Камітэта дзяржаўнага кантролю па Мінскай вобласці і
г. Мінску, маёра фінансавай міліцыі

Хамюка
Аляксандра Канстанцінавіча

– начальніка аддзялення вайсковай часці 1250 пагра7
нічных войскаў, падпалкоўніка

Цабрук
Вольгу Васільеўну

– намесніка начальніка аддзела дазнання ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкома, падпал7
коўніка міліцыі

Цераха
Уладзіміра Пятровіча

– начальніка аддзела ўпраўлення нораваў і незаконнага
абароту наркотыкаў крымінальнай міліцыі Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Цівунчыка
Анатолія Мікалаевіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў Свіслацкага райвы7
канкома, маёра міліцыі
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Цімафеева
Васілія Іосіфавіча

– вадзіцеля7супрацоўніка Жлобінскага міжраённага ад7
дзела ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследа7
ванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Гомельскай
вобласці, прапаршчыка фінансавай міліцыі

Цішкевіча
Івана Мікалаевіча

– старшага інспектара дарожна7патрульнай службы спец7
падраздзялення дарожна7патрульнай службы «Страла»
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі

Чарвінскага
Мікалая Сяргеевіча

– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Ленінскага раёна г. Брэста, маёра міліцыі

Чорнага
Сяргея Рыгоравіча

– намесніка начальніка цэнтральнага ўпраўлення сувязі –
начальніка цэнтра тэхнічнай эксплуатацыі Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Чыслова
Эрыка Генадзьевіча

– начальніка ўпраўлення прававога забеспячэння
Міністэрства абароны, падпалкоўніка юстыцыі

Шаблоўскую
Ірыну Міхайлаўну

– старшага інспектара групы выхаваўчай работы і кадра7
вага забеспячэння Мінскага аддзела ўнутраных спраў на
транспарце, маёра міліцыі

Шапіру
Віталія Мікалаевіча

– начальніка следчага аддзялення Мазырскага
міжраённага аддзела ўпраўлення Дэпартамента фінанса7
вых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па
Гомельскай вобласці, падпалкоўніка фінансавай міліцыі

Шароха
Мікалая Іванавіча

– намесніка камандзіра 3847й рухомай рамонт7
на7тэхнічнай базы Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Штурміна
Сяргея Юр’евіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў
Калінкавіцкага райвыканкома, падпалкоўніка міліцыі

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2003 г. № 1

1/4271
(08.01.2003)

О внесении изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 20 декабря 2001 г. № 764

1. Исключить пункт 19 из плана подготовки законопроектов на 2002 год, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2001 г. № 764 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 1/3338).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 студзеня 2003 г. № 2

1/4272
(08.01.2003)

Аб узнагароджаннi мнагадзетных мацi ордэнам Мацi

За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:
па Брэсцкай вобласці

Арцюшэню
Марыну Міхайлаўну

– хатнюю гаспадыню, Маскоўскі раён г. Брэста

Байко
Любоў Уладзіміраўну

– хатнюю гаспадыню, г. Пінск

Бурчак
Аксану Валер’еўну

– работніцу жыллёва7эксплуатацыйнай службы № 9, г. Брэст

Казлову
Алену Аляксандраўну

– работніцу рэспубліканскага унітарнага сельскагаспадарчага
вытворчага прадпрыемства «Птушкафабрыка «Першамай7
ская», Баранавіцкі раён
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Лойка
Галіну Уладзіміраўну

– дырэктара Дома культуры, в. Падлясейкі Баранавіцкага раёна

Пашкевіч
Раісу Мікалаеўну

– калгасніцу калгаса «Рубельскі» Столінскага раёна

Скрабец
Людмілу Гаўрылаўну

– работніцу рэспубліканскага унітарнага сельскагаспадарчага
прадпрыемства «Саўгас7камбінат «Мір», Баранавіцкі раён

Стромскую
Жанну Іванаўну

– работніцу медыка7сацыяльнай установы «Гарадзішчанскі
дзіцячы дом7інтэрнат», Баранавіцкі раён

Тарасюк
Алену Іванаўну

– аператара машыннага даення кароў аграфірмы7калгаса «Зара»
Баранавіцкага раёна

Шурубейка
Ніну Сцяпанаўну

– работніцу рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпры7
емства «Завод «Цветатрон», г. Брэст

Якубовіч
Ніну Міхайлаўну

– паштальёна аддзялення сувязі «Пачапава», Баранавіцкі раён

па Віцебскай вобласці
Ачкоўскую
Алену Васільеўну

– калгасніцу калгаса імя Куйбышава Аршанскага раёна

Гайсёнак
Наталлю Міхайлаўну

– фасоўшчыка аптэкі № 79, г. Віцебск

Каськевіч
Таццяну Зыгмундаўну

– настаўніцу сярэдняй школы № 3, г. Міёры

Савачкіну
Жанну Мікалаеўну

– хатнюю гаспадыню, в. Клюкаўка Аршанскага раёна

Саханенка
Вольгу Аляксандраўну

– хатнюю гаспадыню, г. Наваполацк

Сташулёнак
Алену Зянонаўну

– аператара машыннага даення кароў калгаса «Гігант» Міёрска7
га раёна

Чарняўскую
Любоў Міхайлаўну

– паштальёна аддзялення сувязі «Андрэеўшчына», Аршанскі
раён

па Гомельскай вобласці
Гуцко
Алену Віктараўну

– лабаранта ўстановы «Мазырскае медыцынскае вучылішча»

Лагачову
Галіну Пятроўну

– работніцу магазіна № 2 Кармянскага райспажыўсаюза

Марчанка
Наталію Аляксандраўну

– хатнюю гаспадыню, г. Рэчыца

Шутову
Ніну Іванаўну

– санітарку Кармянскага тэрытарыяльнага медыцынскага аб’яд7
нання

па Гродзенскай вобласці
Гірза
Наталію Ільінічну

– даярку калгаса імя Гагарына Лідскага раёна

Любіма
Ірыну Браніславаўну

– хатнюю гаспадыню, в. Лайкоўшчына Лідскага раёна

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.ЛУКАШЭНКА

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 студзеня 2003 г. № 3

1/4273
(08.01.2003)

Аб прысуджэнні прэміі «За духоўнае адраджэнне»
2002 года*

Разгледзеўшы прадстаўленні Міністэрства культуры і Беларускай Праваслаўнай Царк7
вы, п а с т а н а ў л я ю:

1. За актыўную падзвіжніцкую дзейнасць у гуманітарнай галіне, накіраваную на
развіццё прагрэсіўных мастацка7маральных традыцый, што садзейнічаюць усталяванню
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духоўных каштоўнасцей, ідэй дружбы і брацтва паміж людзьмі розных нацыянальнасцей і
веравызнанняў, прысудзіць прэмію «За духоўнае адраджэнне» 2002 года:

Бадзічу Аляксею Пятровічу (архімандрыту Кірылу) – настаяцелю Свята7Троіцкага хра7
ма ў г.п. Хоцімску Магілёўскай вобласці;

Кулагіну Анатолю Мікалаевічу – старшаму навуковаму супрацоўніку дзяржаўнай наву7
ковай установы «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдату мастацтвазнаўства;

Поўнаму Фёдару Пятровічу – протаіерэю, настаяцелю праваслаўнага прыхода ў гонар
Усіх Святых г. Мінска, кіраўніку праекта «Рэабілітацыйны цэнтр «Дом міласэрнасці»;

калектыву ўстановы культуры «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В.Мас7
ленікава»;

аўтарскаму калектыву духоўнай тэлепраграмы «Існасць» Нацыянальнай дзяржаўнай тэ7
лерадыёкампаніі ў складзе Дзядзічкінай Галіны Фядосаўны – загадчыка аддзела генераль7
най дырэкцыі вяшчання Першага Нацыянальнага тэлеканала, Панкратавай Людмілы Пят7
роўны – рэжысёра першай катэгорыі генеральнай дырэкцыі вяшчання Першага Нацыяналь7
нага тэлеканала, іерэя Якуціка Аляксандра Іванавіча – рэжысёра7кансультанта.

2. Устанавіць памер прэміі «За духоўнае адраджэнне» 2002 года – 100 базавых велічынь.
3. Міністэрству культуры ажыццявіць выплату прэмій «За духоўнае адраджэнне» 2002 года

са сродкаў фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва.
4. Вызваліць асоб, прэміраваных у адпаведнасці з дадзеным Указам, ад спагнання пада7

ходнага падатку па сумах атрыманых прэмій.
5. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.
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