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1/13018Аб уз на га род жанні ме да лём «За без да кор ную служ бу» I, II, III сту пені

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
Акуліча
Аляк сан д ра Вікта равіча

– на чальніка 20-га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы,
пал коўніка

Бры ча ка
Юрыя Ана толь евіча

– на чальніка ву чэб на га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ -
бы, пал коўніка

Будзіка
Уладзісла ва Міхай лавіча

– на чальніка ўпраўлен ня служ бы вой скаў і за бес пя чэн ня бяс -
пекі ва ен най служ бы Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Бут кевіча
Ігара Яўгень евіча

– на чальніка 16-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, пал -
коўніка

Бухаўца
Сяр гея Ана толь евіча

– галоўнага інжы не ра ўпраўлен ня су вязі Ге не раль на га шта ба
Уз брое ных Сіл – на месніка на чальніка су вязі Уз брое ных Сіл,
пал коўніка

Бучу
Івана Міка ла евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня рэ жы му
і ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, маё ра

Вол чэ ка
Сяр гея Міхай лавіча

– стар ша га афіцэра 2-га адд зе ла 1-га ўпраўлен ня галоўнага
ўпраўлен ня кад раў Міністэр ст ва аба ро ны, пад пал коўніка

Гар ку шу
Міхаіла Міхай лавіча

– начальніка сек та ра галоўнага ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна -
га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пад пал -
коўніка

Гля бовіча
Сяр гея Уладзіміравіча

– ва ен на га камісара Мінска га ра ён на га ва ен на га каміса рыя та
Мінскай во бласці, пал коўніка

Даніловіча
Генадзiя Васiльевiча

– на месніка на чальніка ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі вы шэй -
шы ка ледж Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла -
русь» па ты ла во му за бес пя чэн ню, пал коўніка міліцыі

Ды ма ра
Юрыя Ля вон ць евіча

– на чальніка цык ла ка фед ры «Ва ен ная аўта мабільная тэхніка»
ва ен на-тэхнічна га фа куль тэ та ў Бе ла рускім на цыя наль ным
тэхнічным універсітэце, пал коўніка

За вадзіча
Ге надзія Вікта равіча

– на чальніка ўпраўлен ня галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен ня
Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка

Ка ва ле ва
Аляк сан д ра Мiхайлавiча

– на чальніка пап раўчай ка лоніі № 9 упраўлен ня Дэ пар та мен та
вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па
Магілёўскай во бласці, пал коўніка ўнут ра най служ бы

Ка дац ка га
Аляк сея Юр’евіча

– пер ша га на месніка на чальніка галоўнага апе ра тыўнага
ўпраўлен ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка

Кіркіна
Iгара Васiльевiча

– па мочніка ка ман дую ча га ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў – са кра та ра Ва ен на га Са ве та, пал коўніка

Ку ка ру
Ан д рэя Дзьмітры явіча

– на чальніка ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай
ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, пал коўніка

Ма ка рэвіча
Сяр гея Яўгенавiча

– 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
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Мар каўцова
Ры го ра Ры го равіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен -
ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка

Мішуру
Сяр гея Уладзіміравіча

– намесніка на чальніка інсты ту та – на чальніка ўпраўлен ня рэ жы му і
ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі
«Інсты тут па гранічнай служ бы Рэс публікі Бе ла русь», пал коўніка

На бат чы ка ва
Юрыя Аляк се евіча

– на чальніка адд зе ла навіга цый на-та па графічна га ўпраўлен ня
Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Па хо ма ва
Сяр гея Іва навіча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня ма тэ ры яль -
на-тэхнічна га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, палкоўніка

Пе ча ня
Ігара Міка ла евіча

– на чальніка ка фед ры дзяр жаўнага і ва ен на га кіра ван ня фа -
куль тэ та Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл ус та но вы аду ка -
цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Беларусь», палкоўніка

Се мя ня ку
Аркадзiя Уладзiмiравiча

– намесніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла ліней на -
га кан тро лю ўпраўлен ня па кан тро лю за па пя рэднім след ст вам 
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 коўніка
міліцыі

Фе да ровіча
Веньямiна Вiктаравiча

– на чальніка ка фед ры адміністра цый на га пра ва і кіра ван ня ор -
га намі ўнут ра ных спраў фа куль тэ та міліцыі ўста но вы аду ка -
цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе -
ла русь», палкоўніка міліцыі

Цы бу лю
Юрыя Рыгоравiча

– на месніка на чальніка апе ра тыўнага ўпраўлен ня па су вязі
галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую ча га ўнут ра нымі вой скамі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка

Чар ня ка
Міка лая Аляк се евіча

– на чальніка служ бы ра дыя цый най, хімічнай, біялагічнай ахо -
вы і эка логіі 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 вой скаў Уз брое ных Сіл, падпалкоўніка

Ша га ва
Юрыя Ле о навіча

– на чальніка адд зе ла спе цы яль ных пе ра во зак Дэ пар та мен та
вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад -
пал коўніка міліцыі

Шаўчэн ку
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на чальніка ўпраўлен ня за ку пак і ра мон ту ўзбра ен ня і ва ен най 
тэхнікі Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Шлы ка ва
Iвана Iванавiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска -
га аб лвы кан ка ма – на чальніка ўпраўлен ня фінан саў і тылу,
пал коўніка міліцыі

Шпіленю
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка адд зе ла галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен ня
Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка

Шэўцова
Сяр гея Іва навіча

– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла ўпраўлен ня кад раў Су ха пут -
ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Якімчан ку
Ігара Ада мавіча

– на чальніка ар ганіза цый на-мабіліза цый на га ўпраўлен ня – на -
месніка на чальніка Галоўнага шта ба Су ха пут ных вой скаў Уз -
брое ных Сіл, палкоўніка

ме да лём «За без да кор ную служ бу» II ступенi
Анікеіча
Аляк сан д ра Міка ла евіча 

– на месніка на чальніка па гранічна га ат ра да – на чальніка
ўпраўлен ня рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня 14-га па -
гранічна га ат ра да пагранiчнай службы, палкоўніка

Асоўска га
Дзмітрыя Міхай лавіча

– на месніка на чальніка 2-га адд зе ла ўпраўлен ня кад раў Су ха -
пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Бірчан ку
Сяр гея Уладзіміравіча

– па мочніка на чальніка па гранічнай гру пы па па гран прад -
стаўнічай дзей насці – на чальніка адд зе ла па гран прад -
стаўнічай дзей насці і міжна род на га суп ра цоўніцтва 16-й па -
гранічнай гру пы па гранічнай службы, падпалкоўніка

Бут ры ма ва
Вiктара Мiкалаевiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка 2-га адд зе ла
9-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Бяль ко
Сяр гея Эду ар давіча

– на месніка на чальніка адд зе ла галоўнага апе ра тыўнага
ўпраўлен ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка
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Вай ця ховіча
Ігара Міхай лавіча

– на месніка на чальніка па гранічна га ат ра да – на чальніка
ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня
18-га па гранічна га ат ра да пагранiчнай службы, палкоўніка

Васіліна
Міка лая Якаўлевіча

– на чальніка на ву ко ва-дас лед ча га адд зе ла – на месніка на -
чальніка 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 Рэс публікі 
Беларусь», палкоўніка

Ве ра мей ку
Сяр гея Леанідавіча

– на месніка ка ман дую ча га вой скамі па авіяцыі 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

Вол ка ва
Уладзіміра Вікта равіча

– начальніка зме ны адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 18-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Гай ду чон ка
Ва ле рыя Аляксандравiча

– на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла чын ст ваў у сфе -
ры вы сокіх тэх на логій і суп раць інтэ лек ту аль най улас насці
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

Га ла ва на ва
Ан д рэя Пят ровіча

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

Ган ча ро ва
Васілія Міка ла евіча

– на чальніка сек та ра галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен ня
Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пад пал коўніка

Гер ге са
Але га Мiхайлавiча

– на чальніка ўпраўлен 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 -
ка ма, пал коўніка міліцыі

Гірса
Ан д рэя Але гавіча

– на чальніка адд зе ла галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен ня
Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пад пал коўніка

Гу ба рэвіча
Аляк сан д ра Мiхайлавiча

– на чальніка інфар ма цый на-аналітыч най служ бы апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую ча га
ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка

Да выдзіка
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня на ву ко вай ра бо ты – на -
чальніка на ву ко ва-дас лед ча га цэн тра дзяр жаўнай ус та но вы
адука цыі «Інсты тут па гранічнай служ бы Рэс публікі Бе ла русь»,
пал коўніка

Да ма рац ка га
Мiкалая Уладзiмiравiча

– стар ша га інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зе ла ахо вы пра -
ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зела 
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Чы гу нач на га раё на г. Го ме ля,
маё ра міліцыі

Дань ко
Анатолiя Уладзiмiравiча

– на чальніка ля чэб на-прафілак тыч най служ бы адд зя лен ня ме -
ды цын ска га за бес пя чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую -
ча га ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пад пал коўніка медыцынскай службы

Дудкіна
Ан д рэя Аляксеевiча

– намесніка на чальніка ўпраўлен ня бая вой пад рых тоўкі галоўнага
ўпраўлен ня ка ман дую ча га ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва 
ўнут ра ных спраў, пал коўніка

Зай ца
Мiкалая Мiкалаевiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла арганізацыі
рас сле да ван ня зла чын ст ваў упраўлен ня ар ганізацыі рассле 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 ўнут ра ных спраў,
пал коўніка міліцыі

Каз лоўска га
Генадзiя Iосiфавiча

– стар ша га інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зе ла ахо вы пра -
ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла 
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на
г. Гродна, маёра міліцыі

Ка зю чы ца
Ана толія Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка за во да – на чальніка вы твор часці дзяр -
жаўнай ус та но вы «За вод па ра мон ту ўзбра ен ня і тэхнікі» па -
гранічнай служ бы, падпалкоўніка
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Ка леніка
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– стар ша га інспек та ра – на чальніка адд зя лен ня па гранічна га
пас та 16-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га
прапаршчыка

Калінкіна
Ан д рэя Сяр ге евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, маё ра

Кар зю ка
Дзмiтрыя Мiхайлавiча

– на чальніка ўпраўлен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі 
міліцыі гра мад скай бяс пекі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га гар вы кан ка ма, пал коўніка міліцыі

Кар не ен ка ва
Аляк сан д ра Вікта равіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла
галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен ня Дзяр жаўнага па гранічна -
га камітэта, пал коўніка

Кар пу ка
Аляк сан д ра Ана толь евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня ма тэ ры -
яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, падпалкоўніка

Касінска га
Леаніда Вікта равіча

– намесніка ка ман дую ча га вой скамі па ідэа лагічнай ра бо це – на -
чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты За ход ня га апе ра тыўнага
ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Каш та ла на ва
Аляк сан д ра Iванавiча

– на месніка ка мандзіра пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна -
чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар -
вы кан ка ма – на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра -
ва га за бес пя чэн ня, пад пал коўніка міліцыі

Ква са ва
Вiталiя Аляксандравiча

– на чальніка служ бы са цы ёпсіха лагічнай дзей насці (псіхо ла га)
упраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты галоўнага ўпраўлен ня ка -
ман дую ча га ўнут ра нымі вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка

Колд зен ка ва
Ан д рэя Аляк сан д равіча

– начальніка сек та ра галоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты і
кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта,
пад пал коўніка

Куз ня цо ва
Аляк сан д ра Вiктаравiча

– начальніка служ бы ар ты ле рый ска га ўзбра ен ня адд зе ла тэхнічна га 
за бес пя чэн ня галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую ча га ўнут ра нымі
вой скамі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка

Куз ня цо ва
Пят ра Валер’евіча

– стар ша га афіцэра 1-й гру пы інфар ма цый на-аналітыч на га ад -
д зе ла псіха лагічнай ба раць бы Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Ку ла кевіча
Аляк сан д ра Іва навіча

– на месніка ка мандзіра 5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га
пры зна чэн ня Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Ланіна
Анатолiя Мiкалаевiча

– на чальніка ўпраўлен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі міліцыі
гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га
аб лвы кан ка ма, пал коўніка міліцыі

Ла па то
Івана Эд мун давіча

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

Любімава
Ан д рэя Юр’евiча

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на г. Мінска – на чальніка
крыміналь най міліцыі, пад пал коўніка міліцыі

Любкіна
Дзмітрыя Міка ла евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла галоўнага апе ра тыўнага
ўпраўлен ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пал коўніка

Ляхоўска га
Уладзiмiра Леанардавiча

– стар ша га інжы не ра апе ра тыўнай су вязі гру пы су вязі адд зе ла
ўнут ра ных спраў Зэль вен ска га рай вы кан ка ма, маёра міліцыі

Ля шу ка
Вікта ра Іва навіча

– намесніка на чальніка ву чэб на га па гранічна га ат ра да – на -
чальніка адд зе ла рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня ву чэб -
на га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Мазоўка
Людмiлу Ге над зьеўну

– стар шага інспек та ра па асо бых да ру чэн нях адд зя лен ня кам плек -
та ван ня і пра ход жан ня служ бы адд зе ла кад раў упраўлен ня па ар -
ганізацыі пап раўчага пра цэ су, ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му
за бес пя чэн ню Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка ўнут ра най служ бы

Ма ка ра ва
Але га Аляк сан д равіча

– на чальніка гру пы галоўнага раз вед валь на га ўпраўлен ня Ге не -
раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Макаўцова
Ан д рэя Аляк се евіча

– пер ша га на месніка на чальніка ўста но вы «Рэс публіканскі
цэнтр ты ла во га за бес пя чэн ня» Міністэр ст ва па над звы чай ных 
сітуа цы ях, пал коўніка ўнут ра най служ бы
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Мань ко ву
Але ну Юр’еўну

– на чальніка адд зе ла рэ жым на-сак рэт най дзей насці Дэ пар та -
мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
маё ра ўнут ра най служ бы

Мар коўкіна
Уладзіміра Васільевіча

– на чальніка ва ен на-ме ды цын скай служ бы ўпраўлен ня ма тэ -
ры яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня 16-й па гранічнай гру пы па -
гранічнай служ бы, пад пал коўніка ме ды цын скай служ бы

Мац ко
Сяр гея Мiкалаевiча

– намесніка на чальніка ўста но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь» па ідэа лагічнай ра бо це і 
кад ра ва му за бес пя чэн ню, пад пал коўніка міліцыі

Мілінюка
Генадзiя Барысавiча

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах адд зе ла арганізацыі 
рас сле да ван ня зла чын ст ваў упраўлен ня ар ганізацыі рассле 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 ўнут ра ных спраў,
пад пал коўніка міліцыі

Міцкевіча
Эду ар да Анатольевiча

– пер ша га на месніка ка мандзіра – на чальніка шта ба вай ско вай
часці 5448 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пад пал коўніка

Мішчан ку
Міка лая Міка ла евіча

– на месніка на чальніка служ бы ахо вы дзяр жаўнай граніцы –
на чальніка адд зе ла ар ганізацыі па гранічнай служ бы апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня 16-й па гранічнай гру пы па гранічнай
служ бы, пад пал коўніка

Мытніка
Пят ра Васiльевiча

– на чальніка след ча-экс перт на га фа куль тэ та ўста но вы аду ка -
цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс публікі Бе -
ла русь», пал коўніка міліцыі

Мыч ко
Сяр гея Міка ла евіча

– на месніка на чальніка служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня
86-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Мяд звед зе ва
Сяр гея Мiхайлавiча

– на чальніка экс перт на-крыміналістыч на га цэн тра галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ка ма, пал -
коўніка міліцыі

Не вя роўска га
Ге надзія Васільевіча

– на чальніка 1-га адд зе ла галоўнага інфар ма цый на-вылічаль -
на га цэн тра Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Новіка
Дзмітрыя Ся мё навіча

– на чальніка адд зе ла тылу ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна -
га за бес пя чэн ня 86-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, 
падпалкоўніка

Палеўска га
Ана толія Ан то навіча

– на чальніка адд зе ла рэ жым на-сак рэт най дзей насці ўпраўлен -
ня рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня 20-га па гранічна -
га ат ра да па гранічнай службы, падпалкоўніка

Па на сю ка
Леанiда Мiхайлавiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка цэн тра інфар -
ма цый ных тэх на логій упраўлен ня су вязі і аўта ма ты за цыі Дэ -
пар та мен та фінан саў і тылу Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
палкоўніка міліцыі

Па сю ка
Віталія Іва навіча

– намесніка на чальніка шта ба так тыч най авіяцый най гру пы
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 аба ро ны Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Паўлава
Ігара Уладзіміравіча

– на чальніка сек та ра галоўнага ўпраўлен ня рэ жы му і ар ганіза -
цый на га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта,
пад пал коўніка

Паўлава
Уладзіміра Іва навіча

– начальніка інспек цыі па ахо ве пра цы і па жар най бяс пе цы ўста но -
вы «Рэс публіканскі цэнтр ты ла во га за бес пя чэн ня» Міністэр ст ва па 
над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал коўніка ўнут ра най служ бы

Персіян ца ва
Ігара Сяр ге евіча

– стар ша га інжы не ра інжы нер на-авіяцый най служ бы 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, маё ра

Саль ко ва
Сяр гея Iльiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла -
чынстваў 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, пал коўніка міліцыі

Са ма рэн ка ва
Ан д рэя Вя ча сла вавіча

– стар ша га афіцэра сек та ра галоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай
ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, падпалкоўніка
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Се вас цея
Але га Кан станцінавіча

– ка мандзіра вай ско вай часці 14860 Уз брое ных Сіл, пад пал -
коўніка

Селівон ца
Вікта ра Міка ла евіча

– камандзіра 2288-га асоб на га ра дыё тэхнічна га ба таль ё на 49-й ра -
дыё тэхнічнай 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 Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Сімон чы ка
Аляк сан д ра Валер’евiча

– на месніка на чальніка адд зе ла тэхнічна га за бес пя чэн ня
галоўнага ўпраўлен ня ка ман дую ча га ўнут ра нымі вой скамі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка

Ска ры ну
Сяр гея Сяргеевiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра -
цыі Ленінска га раё на г. Мінска па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра -
ва му за бес пя чэн ню, пал коўніка міліцыі

Ста ра вы бар на га
Але га Аляк сан д равіча

– на чальніка адд зе ла пры зы ву на ва ен ную служ бу Цэн траль на -
га ра ён на га ва ен на га каміса рыя та г. Мінска, пад пал коўніка

Суш ко ва
Мiкалая Мiкалаевiча

– на чальніка адд зе ла аду ка цый ных інфар ма цый ных тэх на -
логій ус та но вы аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка міліцыі

Сце па ню ка
Уладзісла ва Уладзіміравіча

– на чальніка адд зе ла па вет ра на-дэ сант най пад рых тоўкі і за бес -
пя чэн ня ка ман да ван ня сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз брое -
ных Сіл, пал коўніка

То ма ша ва
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– начальніка сек та ра галоўнага ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-
 тэхнічна га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта,
пад пал коўніка

Уман ца
Вя ча сла ва Яўгень евіча

– на месніка на чальніка 2-га адд зе ла 1-га ўпраўлен ня галоўнага
ар ганіза цый на-мабіліза цый на га ўпраўлен ня Ге не раль на га
шта ба Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Федзіна
Ан д рэя Ва лянцінавіча

– на чальніка ўпраўлен ня ка ар ды на цыі тэхнічна га за бес пя чэн -
ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Хме лян ка
Уладзiмiра Мiкалаевiча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальніка
3-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай
дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Ца ры ка
Ан д рэя Віленінавіча

– на чальніка 2-га адд зе ла ўпраўлен ня міжна род на га ва ен на га
суп ра цоўніцтва Міністэр ст ва аба ро ны, палкоўніка

Ша ло шы ка
Ігара Ар кад зь евіча

– на месніка ка мандзіра 841-й гвард зей скай гру пы ар ты ле рыі
11-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва 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

Шпа коўска га
Ва ле рыя Васільевіча

– стар ша га вы клад чы ка ка фед ры суп раць па вет ра най аба ро ны
ва ен на га фа куль тэ та ў Бе ла рускім дзяр жаўным універсітэце,
падпалкоўніка

Шылу
Анатолiя Цiмафеевiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на транс -
пар це Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – на чальніка ўпраўлен -
ня фінан саў і тылу, пал коўніка міліцыі

Шыцікава
Вя ча сла ва Васільевіча

– на чальніка рэ ча ва га ўпраўлен ня Міністэр ст ва аба ро ны, пал -
коўніка

Юс ту са
Аляк сея Iванавiча

– на месніка на чальніка галоўнага ўпраўлен ня – на чальніка
дру го га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Яр мо лен ку
Дзмітрыя Якімавіча

– начальніка сек та ра галоўнага ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га
за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га камітэта, пад пал коўніка

ме да лём «За без да кор ную служ бу» III ступенi
Аб радзіна
Міка лая Міка ла евіча

– на чальніка штур ман скай служ бы 1-й гру пы 2-га адд зе ла
2-га ўпраўлен ня галоўнага апе ра тыўнага ўпраўлен ня Ге не -
раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Аб чын ца
Сяр гея Iванавiча

– 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Лю бан ска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Агее ва
Мiхаiла Мiхайлавiча

– уча 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Ель ска га рай вы кан ка ма, маёра міліцыі
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Агей чы ка
Аляк сан д ра Эду ар давіча

– ка мандзіра ра монт най роты 361-й базы ахо вы і абс лу гоўван ня
(цэн траль ных ор га наў ва ен на га кіра ван ня) Уз брое ных Сіл,
капітана

Аза рэвіча
Ан д рэя Адамавiча

– стар ша га інспек та ра па асо бых да ру чэн нях адд зе ла ваеніза ва -
най, вар та вой ахо вы і да га вор най ра бо ты ўпраўлен ня міліцэй -
скай, ваеніза ва най і вар та вой ахо вы Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Азер ска га
Аляк сан д ра Веніамiнавiча

– на месніка ка мандзіра ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня 2-й ро -
ты пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн ня галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ка ма, стар -
ша га прапаршчыка міліцыі

Аку довіча
Ана то ля Анатольевiча

– на чальніка адд зе ла пап раўчага пра цэ су пап раўчай ка лоніі
№ 11 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Грод зен скай во бласці, маёра 
ўнутранай службы

Алейнікава
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– стар ша га інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зе ла ахо вы пра -
ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла 
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на
г. Магілёва, маёра міліцыі

Аліза рэвіча
Юрыя Міка ла евіча

– афіцэра служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня 20-га па гранічна га
ат ра да па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Аліпава
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка па тылу па ля во га вуз ла су вязі 86-й бры -
га ды су вязі Уз брое ных Сіл, капітана

Аль шэўска га
Сяр гея Дзмітры евіча

– стар ша га афіцэра 3-га адд зе ла 8-га ўпраўлен ня Ге не раль на га
шта ба Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Алюш кевіча
Уладзiмiра Валер’евiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
5-га адд зе ла ўпраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян ню
ганд лю людзьмі крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маёра міліцыі

Аляш кевіча
Фё да ра Міка ла евіча

– на чальніка цэн тра апе ра тыўнага кіра ван ня пры ўста но ве
«Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы -
чайных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка ўнут -
ра най служ бы

Ан д ра сю ка
Ва ле рыя Аляк се евіча

– стар ша га афіцэра кіна лагічнай служ бы адд зе ла ар ганізацыі
пры мя нен ня сіл і срод каў служ бы ахо вы дзяр жаўнай граніцы
апе ра тыўнага ўпраўлен ня 86-й па гранічнай гру пы па -
гранічнай служ бы, ма ло дша га лейтэнанта

Ан то на ва
Вiталiя Мiкалаевiча

– 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 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

Апа на севіча
Ва ле рыя Ля вон ць евіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля апе ра тыўна-дзя жур най служ бы міліцыі
гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Мяд зель ска га
рай вы кан ка ма, пра парш чы ка міліцыі

Араш кевіча
Міка лая Уладзіміравіча

– на чальніка 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», пад -
пал коўніка ўнут ра най служ бы

Ар дын ска га
Мiкалая Вячаслававiча

– на месніка на чальніка адд зе ла кам плек та ван ня ўпраўлен ня
ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Арцем’ева
Уладзіміра Міхай лавіча

– на месніка на чальніка адд зя лен ня 111-й гвард зей скай ар ты ле -
рый скай 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, пад пал коўніка

Ат раш кевіча
Мiкалая Вiктаравiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
2-га адд зе ла 3-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най
бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Ат рош чан ка ву
Іну Кан станцінаўну

– стар ша га след ча га след ча га адд зе ла па пя рэд ня га рас сле да ван -
ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра цыі Мас коўска га
раё на г. Мінска, маё ра міліцыі
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Баб ко ва
Аляк сея Ге над зь евіча

– 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, пад -
пал коўніка

Ба гда на ва
Юрыя Сяр ге евіча

– старша га тэхніка адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 86-й па -
гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Бад зю лю
Уладзіміра Іва навіча

– намеснiка начальнiка адд зе ла вай ско вай часцi 1250 па гранічнай
служ бы, пад пал коўніка

Бай да чэн ку
Яго ра Леанiдавiча

– ка мандзіра 2-й страл ко вай роты вай ско вай часці 5524 унут ра -
ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, капітана

Ба ра на ва
Сяр гея Мiкалаевiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
гру пы аген тур най ра бо ты адд зе ла аген тур най ра бо ты і апе ра -
тыўна-служ бо вай дзей насці ўпраўлен ня крыміналь на га вы -
шу ку крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Віцеб ска га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Ба ра чэ ню
Ге надзія Іва навіча

– пер ша га на месніка на чальніка – галоўнага інжы не ра 4970-й ба -
зы інжы нер ных бо еп ры па саў Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Бароўска га
Дзмітрыя Вікта равіча

– на чальніка адд зя лен ня бая вой гатоўнасці і ар ганізацыі што -
д зён най дзей насці адд зе ла рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес пя -
чэн ня ву чэб на га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы,
пад пал коўніка

Барш чэўска га
Дзмітрыя Міхай лавіча

– на месніка на чальніка 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», пад пал коўніка ўнутранай службы

Ба ры лу
Юрыя Эдуардавiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля гру пы за тры ман ня ба таль ё на міліцыі
Мас коўска 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

Ба ры сю ка
Аляк сея Фёдаравiча

– на месніка на чальніка адд зе ла кам плек та ван ня – на чальніка
адд зя лен ня кам плек та ван ня ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты
і кад ра ва га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц -
ка га аблвыканкама, маёра міліцыі

Ба тар чу ка
Ан д рэя Уладзіміравіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 1 Міёр ска 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 Бе ла русь», пра парш чы ка
ўнут ра най служ бы

Бачаўска са
Яўгенія Іонавіча

– камандзіра зенітна га ра кет на га дывізіёна 377-га гвард зей ска га
зенітна га ра кет на 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 аба ро ны Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Бач ка ро ву
Іну Уладзіміраўну

– на чальніка скла да навіга цый на-та па графічнай служ бы шта ба 
103-й асоб най гвард зей скай мабільнай бры га ды Уз брое ных
Сіл, стар ша га пра парш чы ка

Бе гу на
Дзмітрыя Міхай лавіча

– начальніка ўста но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен не Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пал коўніка 
ўнут ра най служ бы

Бель каўца
Дзмiтрыя Рыгоравiча

– стар ша га інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зе ла ахо вы пра ва па -
рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра -
ных спраў Пет ры каўска га рай вы кан ка ма, капітана міліцыі

Бель ска га
Віталя Міхай лавіча

– на месніка ка мандзіра па інжы нер на-авіяцый най служ бе – на -
чальніка інжы нер на-авіяцый най служ бы ву чэб на-трэніро -
вач най авіяцый най эс кад рыллі 206-га цэн тра пад рых тоўкі
лёт на га сас та ву 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

Бе лян ко ву
На талію Вiктараўну

– на чальніка пап раўчай ус та но вы ад кры та га тыпу № 51 упраўлен ня
Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў па г. Мінску і Мінскай во бласці, пад пал коўніка міліцыі

Бе рас невіча
Iгара Іванавiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на транс -
пар це Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – на чальніка ўпраўлен -
ня ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня (статс-са кра -
та ра), пад пал коўніка міліцыі
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Бер це ля
Міхаіла Леанідавіча

– кантра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 16-й па гранічнай
гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Бізу но ва
Дзмітрыя Ана толь евіча

– ка мандзіра кад ра 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 Уз брое ных
Сіл, пад пал коўніка

Біруля
Але ну Iванаўну

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

Бірыча
Сяр гея Мiкалаевiча

– на чальніка шта ба ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Ба ры саўска га 
рай вы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Бой ку
Аляк сан д ра Мiкалаевiча

– вы клад чы ка цык ла апе ра тыўна-так тыч най 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», пад пал коўніка міліцыі

Бруц ка га
Ан д рэя Вікта равіча

– на чальніка цэн тра па пад рых тоўцы спе цы ялістаў 20-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Бруч коўска га
Вiктара Ру доль фавіча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
1-га адд зя лен ня 1-га адд зе ла 1-га ўпраўлен ня галоўнага
ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Бу жа на
Аляк сея Аляк сан д равіча

– памочніка на чальніка па міжна род на му суп ра цоўніцтву фа куль -
тэ та па пад рых тоўцы за меж ных ва ен на слу жа чых ус та но вы аду -
ка цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», маё ра

Бу жа на
Ігара Леанідавіча

– на месніка на чальніка вой скаў су вязі адд зе ла су вязі Галоўнага
шта ба Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Булаўку
Ігара Уладзіміравіча

– стар ша га па мочніка на чальніка адд зя лен ня ідэа лагічнай ра -
бо ты 116-й гвард зей скай 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

Бу ра ка
Але га Дзмітры евіча

– на месніка на чальніка адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю
19-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, маё ра

Бур ве ля
Але га Іва навіча

– на чальніка аўта мабільнай служ бы тэхнічнай часці вай ско вай
часці 07147 Уз брое ных Сіл, маё ра

Буткіна
Кан станціна Юр’евіча

– на месніка ка мандзіра па ўзбра ен ню – на чальніка тэхнічнай
часці 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 Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Быц ко
Ан д рэя Мiкалаевiча

– на месніка на чальніка адд зе ла на гля ду і вы шу ку ўпраўлен ня
вы ка нан ня па ка ран ня ў вы гляд зе аб ме жа ван ня волі Дэ пар та -
мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
маё ра міліцыі

Бы ча ка
Ге надзія Іва навіча

– на месніка на чальніка адд зе ла па гранічнай служ бы 18-га па -
гранічна га ат ра да пагранiчнай служ бы, маёра

Бы чан ка
Ігара Іва навіча

– галоўнага спе цы яліста на ву ко ва-дас лед ча га цэн тра дзяр жаўнай
сістэ мы па пя рэд жван ня і ліквідацыі над звы чай ных сітуа цый і
гра мад зян скай аба ро ны ўста но вы «На ву ко ва-дас лед чы інсты тут
па жар най бяс пекі і праб лем над звы чай ных сітуа цый» Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал коўніка ўнут ра най служ бы

Быч ко ва
Сяр гея Мiкалаевiча

– на месніка на чальніка кан троль на-інспек тар ска га ўпраўлен -
ня – на чальніка адд зе ла маніто рын гу шта ба Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, пал коўніка міліцыі

Бянь ко
Ра ма на Ана толь евіча

– штурма на-лёт чы ка 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 Уз брое ных Сіл, маё ра

Бяр над ска га
Аляк сан д ра Ге над зь евіча

– галоўнага спе цы яліста ар ганіза цый на-аналітыч на га ўпраўлен -
ня Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, пад пал коўніка
ўнут ра най служ бы

Важніка
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– на чальніка Пар ты зан ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай -
ных сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла -
русь», пад пал коўніка ўнут ра най служ бы
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Вайціхоўска га
Вадзiма Анатольевiча

– на чальніка служ бы су вязі апе ра тыўнага адд зя лен ня вай ско -
вай часці 6713 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, капітана

Вар на ко ва
Яўгенія Ана толь евіча

– на месніка ка мандзіра вай ско вай часці 07147 Уз брое ных Сіл,
пад пал коўніка

Ва роніна
Сяр гея Мiкалаевiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля асоб най роты міліцыі Брэсц ка га аб -
лас но га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Васілен ку
Сяр гея Мiкалаевiча

– ка мандзіра 2-й асоб най роты пал ка пат руль на-пас та вой служ -
бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы -
кан ка ма, маё ра міліцыі

Васілё нак
Веру Канстанцiнаўну

– на чальніка шта ба адд зе ла ўнут ра ных спраў Віцеб ска га рай вы -
кан ка ма, капітана міліцыі

Васілье ва
Ігара Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты 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

Васілье ва
Сяр гея Уладзіміравіча

– на чальніка 4-й гру пы мабіліза цый на га адд зе ла ва ен на га
каміса рыя та Мінскай во бласці, пад пал коўніка

Ваш чы лу
Ме чы сла ва Iванавiча

– стар ша га інспек та ра гру пы ты ла во га за бес пя чэн ня адд зе ла
ўнут ра ных спраў Бе ра ставіцка га рай вы кан ка ма, пад пал -
коўніка міліцыі

Вельгіна
Аляк сан д ра Iгаравiча

– на месніка на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку кры -
міналь най міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі
Мас коўска га раё на г. Брэ ста, маё ра міліцыі

Венц коўска га
Аляк сан д ра Іва навіча

– на чальніка адд зя лен ня ар ганіза цый на га і кам плек та ван ня
шта ба 6-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най бры га ды За -
ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Вер ха вец
Свят ла ну Ана то льеўну

– кан тра лё ра адд зя лен ня пагранiчнага кан тро лю ат ра да па -
гранічна га кан тро лю «Мінск» па гранічнай служ бы, стар ша га
прапаршчыка

Віткоўска га
Ігара Вацлававiча

– на месніка на чальніка 10-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен -
ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал -
коўніка міліцыі

Вусіка
Леаніда Ана толь евіча

– стар ша га тэхніка цэн тра ка на ла ст ва раль ных сістэм па ля во га
вуз ла су вязі 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, старшага прапаршчыка

Вя тошкіна
Сяр гея Аляксандравiча

– на месніка на чальніка гру пы за бес пя чэн ня і бяс пекі да рож на -
га руху аўта мабільна га ба таль ё на вай ско вай часці 5448 унут -
ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, лейтэнанта

Гавінска га
Рус ла на Васільевіча

– на месніка на чальніка адд зе ла па гранічнай служ бы 20-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, маё ра

Гай ду ка
Аляк сан д ра Генадзьевiча

– на месніка ка мандзіра асоб най роты пал ка пат руль на-пас та -
вой служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га
аб лвы кан ка ма, капітана міліцыі

Гай ду ра ва
Дзмiтрыя Іла рыё навіча

– 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 Брэсц ка га аб лвы кан ка ма – на чальніка шта ба, пад пал -
коўніка міліцыі

Га ла вешкіну
Але ну Ге над зьеўну

– кан тра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 15-й па -
гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, пра парш чы ка

Га лам боўска га
Ан д рэя Ад вар давіча

– на чальніка ка ра ву ла па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 1 Аш мян 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», капітана ўнут ра най служ бы

Галоўчыца
Ге надзія Іва навіча

– на чальніка Док шыц 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 Бе ла русь», пад -
пал коўніка ўнут ра най служ бы
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Га ну севіча
Ан д рэя Іва навіча

– на месніка на чальніка па тылу Ленінска га ра ён на га адд зе ла па
над звы чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское
ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс -
публікі Бе ла русь», пад пал коўніка ўнут ра най служ бы

Га па новіча
Дзмітрыя Іва навіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га 1-й 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, пад пал коўніка

Га радзінска га
Сяр гея Іва навіча

– на чальніка служ бы бяс пекі су вязі адд зе ла су вязі 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, пад пал коўніка

Га ра довіча
Уладзіміра Сця па навіча

– ка мандзіра 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 вой скаў, падпалкоўніка

Гар ба та га
Сяр гея Міхай лавіча

– на месніка на чальніка па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес -
пя чэн ню Брагінска 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», маё ра ўнут -
ра най служ бы

Гар бу за ва
Ан д рэя Анатольевiча

– 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 Бя лыніцка га 
рай вы кан ка ма, маёра міліцыі

Гардзіенку
Аляк сея Ва лянцінавіча

– стар шы ну ба таль ё на ра дыя цый най, хімічнай і біялагічнай
ахо вы 8-га пал ка ра дыя цый най, хімічнай і біялагічнай ахо вы
Уз брое ных Сіл, стар ша га прапаршчыка

Гард зюніна
Ана толія Юр’евіча

– на месніка на чальніка па ўзбра енню ка манд на га пункта
115-га зенітна га ра кет на га пал ка За ход ня га апе ра тыўна-тактыч -
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

Гар ку на
Вадзiма Мiкалаевiча

– намесніка 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 галоўнага ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Гар чан ка
Ігара Сяр ге евіча

– на чальніка скла да ўзво да ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня 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 вой скаў Уз брое ных Сіл,
стар ша га пра парш чы ка

Гваз доўска га
Юрыя Паўлавіча

– на месніка на чальніка шта ба 197-га асоб на га ба таль ё на ахо вы і 
абс лу гоўван ня 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 вой скаў Уз брое ных Сіл, лей тэ нан та

Ге расімава
Аляк сан д ра Васiльевiча

– стар ша га інспек та ра гру пы інфар ма цыі і гра мадскіх су вя зей
Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал -
коўніка міліцыі

Ге расімава
Уладзіміра Леанідавіча

– на месніка на чальніка адд зе ла – на чальніка 1-й гру пы 2-га ад -
д зела апе ра тыўнага ўпраўлен ня Галоўнага шта ба 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

Ге раш чан ку
Ва ле рыя Вя ча сла вавіча

– на месніка на чальніка адд зе ла су вязі і інфар ма цый ных тэх -
налогiй упраўлен ня рэ жы му і арганiзацыйнага за бес пя чэн ня
19-й па гранічнай гру пы па гранічнай службы, маёра

Гер ма на
Сяр гея Мiкалаевiча

– на месніка ка мандзіра ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня 1-й ро -
ты пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн ня галоўнага
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ка ма, стар -
ша га прапаршчыка міліцыі

Гілевіча
Дзмiтрыя Аляксандравiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля 7-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 ка ма, пра парш чы ка міліцыі

Гішма на
Сяр гея Уладзіміравіча

– ва ен на га камісара Бе ра ставіцка га ра ён на га ва ен на га каміса -
рыя та Грод зен скай во бласці, падпалкоўніка

Глінніка
Сяр гея Вiктаравiча

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

– намесніка 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 ор га наў унут ра ных спраў», капітана міліцыі

Гоўзіча
Дзмiтрыя Васiльевiча

– ка мандзіра адд зя лен ня ўзво да пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі міліцыі гра мад скай бяс пекі Мінска га адд зе ла ўнут ра -
ных спраў на па вет ра ным транс пар це ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў на транс пар це Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га
пра парш чы ка міліцыі

Гра ковіча
Аляк сан д ра Сяргеевiча

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах адд зе ла ліней -
на га кан тро лю ўпраўлен ня па кан тро лю за па пя рэднім след ст -
вам 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, пад пал -
коўніка міліцыі

Гра чо ва
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
5-га адд зе ла ўпраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян ню
ганд лю людзьмі крыміналь най міліцыі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маё ра міліцыі

Гры га ран
Ма ры ну Мар ту наўну

– намесніка на чальніка 2-га адд зе ла дзяр жаўнай ус та но вы «Спар -
тыўны камітэт Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь», маё ра

Гры га ровіча
Але га Ана толь евіча

– начальніка адд зя лен ня ўзбра ен ня адд зе ла ма тэ ры яль на-тэхнічна -
га забес пя чэн ня дзяр жаўнай ус та но вы «За вод па ра мон ту
ўзбра ен ня і тэхнікі» па гранічнай служ бы, маё ра

Гры невіча
Ва ле рыя Уладзiмiравiча

– на чальніка вар ты 1-га ўзво да ахо вы 3-й страл ко вай роты
2-га а соб на га страл ко ва га ба таль ё на вай ско вай часці 6713
унут раных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га
пра парш чы ка

Гры сю ка
Сяр гея Яўгень евіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це – на чальніка ад -
д зя лен ня ідэа лагічнай ра бо ты 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 аба ро ны Уз брое ных Сіл,
пад пал коўніка

Гры ца ля
Васiлiя Iванавiча

– на месніка на чальніка 2-га адд зе ла 4-га ўпраўлен ня галоўнага
ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
маё ра міліцыі

Грэ ка
Ва ле рыя Паўлавіча

– на чальніка гру пы рэг ла мен ту і ра мон ту 147-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

Грэ ка ва
Сяр гея Iванавiча

– стар ша га інспек та ра крыміналь на-вы ка наўчай інспек цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Дрыбінска -
га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Гу ка ва
Дзмiтрыя Анатольевiча

– 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 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, падпалкоўніка міліцыі

Гур ска га
Рус ла на Валер’евіча

– на месніка на чальніка шта ба 74-га асоб на га пал ка су вязі За -
ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз -
брое ных Сіл, маёра

Гу ры на
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це – на чальніка
адд зя лен ня ідэа лагічнай ра бо ты 11-й асоб най гвард зей скай
ме ханіза ва най бры га ды За ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван -
ня Су ха пут ных вой скаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Гу ры новіча
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га 1-га адд зе ла 8-га ўпраўлен ня
галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маёра міліцыі

Да выд зен ку
Аляк сан д ра Мiкалаевiча

– камандзіра адд зя лен ня 2-га ўзво да пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі 2-й асоб най роты пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі
пал ка пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Брэсц ка га аб лвы кан ка ма, пра парш чы ка міліцыі
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Данілен ку
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– па мочніка ка мандзіра ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня 1-й ро -
ты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ка ма, стар ша га
прапаршчыка міліцыі

Дан чан ку
Сяр гея Уладзіміравіча

– на чальніка адд зя лен ня адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва -
га за бес пя чэн ня ат ра да па гранічна га кан тро лю «Мінск» па -
гранічнай службы, падпалкоўніка

Да ра шэн ку
Юрыя Іва навіча

– на чальніка адд зя лен ня служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня
20-га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, маёра

Да рош ку
Дзмiтрыя Васiльевiча

– на чальніка адд зе ла пап раўчага пра цэ су тур мы № 8 упраўлен -
ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва
ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, маё ра ўнут ра -
най служ бы

Дзе вяцілава
Вiталiя Сяргеевiча

– на месніка на чальніка На ва беліцка га (г. Го ме ля) адд зе ла Дэ -
пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па ідэа -
лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес пя чэн ню, капітана міліцыі

Дзег ця ро ва
Але га Мiкалаевiча

– начальніка 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 Го мель ска га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Дзем чу ка
Ана толія Гна тавіча

– на месніка на чальніка па апе ра тыўна-так тыч най ра бо це Смар -
гон 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», пад пал коўніка
ўнут ра най служ бы

Дзем’яненку
Дзмiтрыя Мiхайлавiча

– на месніка на чальніка Ка ст рычніцка га (г. Мінска) адд зе ла Дэ -
пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – на -
чальніка адд зя лен ня срод каў і сістэм ахо вы, маё ра міліцыі

Дзюб чан ку
Уладзiмiра Генадзьевiча

– на чальніка 2-га адд зе ла (служ бо вых пра ве рак) інспек цыі па
аса бо ва му скла ду Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маё ра міліцыі

Дзямідчы ка
Дзмiтрыя Iванавiча

– міліцыя не ра роты міліцыі Ба ры саўска га адд зе ла Дэ пар та мен -
та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Дзят ла ва
Сяр гея Iванавiча

– стар ша га інспек та ра-інжы не ра гру пы срод каў і сістэм ахо вы
Док шыц ка га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Долбіка
Уладзіміра Міхай лавіча

– на чальніка па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га пас та № 17
Слуц ка га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус та но -
вы «Мінскае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай -
ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», стар ша га пра парш чы ка
ўнут ра най служ бы

Доўнар
Свят ла ну Фё да раўну

– інспек та ра адд зя лен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі міліцыі
гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Дзяр жын ска га
рай вы кан ка ма, капітана міліцыі

Драз до ва
Ан д рэя Міхай лавіча

– на месніка на чальніка кіна лагічна га цэн тра 15-й па гранічнай
гру пы па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Дубінчы ка
Аляк сан д ра Алегавiча

– пер ша га на месніка на чальніка Баб руй ска га адд зе ла Дэ пар та -
мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – на чальніка ад -
д зя лен ня міліцэй скай, ваеніза ва най і вар та вой ахо вы, маё ра
міліцыі

Ду да ра
Ан д рэя Пят ровіча

– кантра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 16-й па гранічнай
гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Ду да рон ка
Яўгенія Пят ровіча

– выклад чы ка ка фед ры суп раць па вет ра най аба ро ны ва ен на га фа -
куль тэ та ў Бе ла рускім дзяр жаўным універсітэце, пад пал коўніка

Дылеўска га
Мiкалая Федаравiча

– стар ша га дзяр жаўтаінспек та ра адд зя лен ня дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут -
ра ных спраў Ля хавіцка га рай вы кан ка ма, капітана міліцыі

Дыль ко
Ка ця ры ну Сяр гееўну

– стар ша га афіцэра 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 3214 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, 
лей тэ нан та
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Есіпава
Уладзіміра Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра апе ра тыўна-сітуа цый на га адд зя лен ня апе -
ра тыўнага ўпраўлен ня 19-й па гранічнай гру пы па гранічнай
служ бы, маё ра

Еўдакімава
Ан д рэя Анатольевiча

– на чальніка ўпраўлен ня па рас крыц цю цяжкіх эка намічных
зла чын ст ваў упраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб л -
вы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Еўту хо ва
Аляк сан д ра Мiхайлавiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня даз нан ня – на чальніка ад -
д зя лен ня за наль на га кан тро лю па пя рэд ня га рас сле да ван ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ка ма,
маё ра міліцыі

Ефімен ку
Аль бер та Міка ла евіча

– на чальніка мабіліза цый на га адд зе ла Лунінец ка га ра ён на га
ва ен на га каміса рыя та Брэсц кай во бласці, падпалкоўніка

Жа ва ран ка ва
Ба ры са Аляк сан д равіча

– стар ша га афіцэра 2-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

Жа май ду ка
Ва лянціна Аляк сан д равіча

– на чальніка вуз ла су вязі і ра дыё тэхнічна га за бес пя чэн ня 5-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, маё ра

Жан кевіч
Ан жэ лу Уладзiмiраўну

– на месніка на чальніка адд зе ла даз нан ня па пя рэд ня га рас сле -
да ван ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Ба ра навіцка га гар вы кан ка -
ма, маё ра міліцыі

Жука
Ана толія Ана толь евіча

– намесніка ка мандзіра па тэхнічнай часці – на чальніка тэхнічнай
часці 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 вой скаў, маё ра

Жука
Сяр гея Ар кад зь евіча

– на чальніка адд зя лен ня капіталь на га будаўніцтва 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 ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пад пал коўніка міліцыі

Жукоўска га
Юрыя Леанідавіча

– на чальніка 3-й гру пы мабіліза цый на га адд зе ла ва ен на га
каміса рыя та Магілёўскай во бласці, пад пал коўніка

Жывіцу
Сяр гея Уладзiмiравiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
2-га адд зя лен ня 3-га адд зе ла 1-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен -
ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных 
спраў, пад пал коўніка міліцыі

Забаўска га
Леаніда Пят ровіча

– на месніка на чальніка 1-га адд зе ла ўпраўлен ня за ку пак і ра мон -
ту ўзбра ен ня і ва ен най тэхнікі Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

За ва рат ню ка
Ан д рэя Аляк сан д равіча

– на чальніка інжы нер на-транс парт най часці дзяр жаўнай ус тановы
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, пад пал коўніка ўнут -
ра най служ бы

За дор ска га
Сяр гея Ан д рэ евіча

– ка мандзіра ба таль ё на кіра ван ня 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 аба ро ны Уз брое -
ных Сіл, пад пал коўніка

Зай ца ва
Аляк сан д ра Вiктаравiча

– на чальніка міжра ён на га адд зе ла эка лагічна га на гля ду дзяр -
жаўнай аўта мабільнай інспек цыі ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Магілёўска га аб лвы кан ка ма, маё ра міліцыі

Зай ца ва
Уладзіміра Ана толь евіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла вой скаў суп раць па вет ра най аба ро -
ны 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

За хар чы ца
Але га Але гавіча

– на чальніка служ бы ар ты ле рый ска-тэхнічна га за бес пя чэн ня
адд зе ла ўзбра ен ня ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га за -
бес пя чэн ня дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Інсты тут па -
гранічнай служ бы Рэс публікі Бе ла русь», маё ра

Зе ля неўска га
Аляк сан д ра Зігмун давіча

– стар ша га інструк та ра па вад жэн ню па жар най ма шы ны па -
жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 1 Ка ст рычніцка га
раё на Віцеб ска га га рад ско 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 надзвы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пра парш чы -
ка ўнут ра най служ бы
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Зіму
Аляк сан д ру Валер’еўну

– на чальніка адд зя лен ня па гра мад зян ст ву, паш парт най ра бо це
і вы ез ду за мяжу ўпраўлен ня па гра мад зян ст ву і мігра цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Грод зен ска га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Зоткіна
Сяр гея Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка шта ба 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, пад пал коўніка

Зу бе ню
Ва ле рыя Мiхайлавiча

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

Зуб ко
Вадзiма Iванавiча

– галоўнага экс пер та адд зя лен ня фізіка-хімічных і біялагічных 
экспер тыз адд зе ла спе цы яль ных экс пер тыз экс перт на-
 крыміналістыч на га цэн тра ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Гро -
д зен ска га аб лвы кан ка ма, маё ра міліцыі

Іва но ва
Кан станціна Вікта равіча

– на чальніка Чэ ры каўска 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 ўнут ра най служ бы

Іва но ва
Ры го ра Міка ла евіча

– на месніка 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 Уз брое ных Сіл, маё ра

Іва ноч ку
Вадзiма Анатольевiча

– галоўнага спе цы яліста адд зе ла эка намічнай ра бо ты фінан са ва-
 эка намічна га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Іва ню ка
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– экс пер та адд зе ла крыміналістыч ных экс пер тыз экс перт на-
 крыміналістыч на га цэн тра ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Брэсц ка га аб лвы кан ка ма, маёра міліцыі

Ільюш чан ку
Дзмітрыя Леанідавіча

– на чальніка адд зя лен ня бая вой пад рых тоўкі 336-й рэ ак -
тыўнай ар ты ле рый скай бры га ды Уз брое ных Сіл, маёра

Ілю шы на
Аляк сея Ге над зь евіча

– намесніка ка мандзіра па тылу – на чальніка тылу 36-й да рож на-
 мас та вой бры га ды транс парт ных вой скаў, маё ра

Іойніса
Але га Ва лянцінавіча

– на чальніка адд зя лен ня аўта тэхнічна га за бес пя чэн ня адд зе ла
ўзбра ен ня ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня 
86-й па гранічнай гру пы па гранічнай службы, падпалкоўніка

Ка ба ры ху
Юрыя Канстанцiнавiча

– стар ша га інспек та ра гру пы ты ла во га за бес пя чэн ня адд зе ла
ўнут ра ных спраў Нясвіжска га рай вы кан ка ма, маёра міліцыі

Ка ва лен ку
Ігара Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка шта ба 11-й асоб най гвард зей скай ме -
ханіза ва най бры га ды За ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня
Су ха пут ных вой скаў Узброеных Сіл, маёра

Ка ва лё ва
Вя ча сла ва Кан станцінавіча

– на чальніка адд зя лен ня ідэа лагічнай ра бо ты 103-й асоб най гвар -
д зей скай мабільнай бры га ды Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Ка за ка
Сяр гея Іва навіча

– інспек та ра інспек цыі дзяр жаўнага па жар на га на гля ду Дзят -
лаўска 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 надзвы -
чайных сітуа цы ях Рэс публікі Бела русь», маё ра ўнут ра най служ бы

Ка зен ную
На тал лю Васілеўну

– стар ша га па мочніка на чальніка хар чо вай служ бы тылу
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
вой скаў Уз брое ных Сіл, маё ра

Каз ло ва
Вiталiя Ягоравiча

– інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зя лен ня ахо вы пра ва па рад -
ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра -
ных спраў Кар мян ска га рай вы кан ка ма, лей тэ нан та міліцыі

Каз лоўска га
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на чальніка ка фед ры фізічнай пад рых тоўкі і спор ту – на -
чальніка фізічнай пад рых тоўкі і спор ту ўста но вы аду ка цыі
«Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», палкоўніка

Калішука
Ігара Іва навіча

– кан тра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 86-й пагранічнай
гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Ка лодзіцу
Уладзіміра Міка ла евіча

– на месніка ка мандзіра па ўзбра ен ню – на чальніка тэхнічнай
часці 8-й ра дыё тэхнічнай бры га ды За ход ня га апе ра тыўна-так тыч -
на га каман 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
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Ка лодзіча
Ана толія Паўлавіча

– стар ша га кан тра лё ра – стар шы ну адд зя лен ня па гранічна га
кан тро лю 20-га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы,
стар ша га прапаршчыка

Ка лугіна
Сяр гея Уладзіміравіча

– ка мандзіра 40-й базы ахо вы, су вязі і абс лу гоўван ня Су ха пут -
ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Кам за ла ву
Тац ця ну Уладзіміраўну

– начальніка служ бы ўліку і вы да чы про пус каў ат ра да па гранічна -
га кан тро лю «Мінск» па гранічнай служ бы, лей тэ нан та

Ка на валь чы ка
Гер ма на Юр’евіча

– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла 2-га ўпраўлен ня галоўнага апе -
ра тыўнага ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл,
пад пал коўніка

Ка на ша
Міка лая Уладзіміравіча

– ка мандзіра ўзво да за бес пя чэн ня ву чэб на га пра цэ су 5-й асоб -
най бры га ды спе цы яль на га пры зна чэн ня Уз брое ных Сіл,
старшага прапаршчыка

Ка на шэвіча
Ан д рэя Уладзіміравіча

– на чальніка гру пы пе ра даю чых ра дыёўстрой стваў пе ра даю ча -
га ра дыё цэн тра 62-га цэн траль на га вуз ла су вязі Міністэр ст ва
аба ро ны, малодшага лейтэнанта

Кан д ра товіча
Сяр гея Уладзiмiравiча

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Глу ска га рай вы кан ка -
ма, пад пал коўніка міліцыі

Кан д ра цен ку
Аляк сан д ра Віталь евіча

– на месніка на чальніка шта ба – на чальніка ты ла во га пунк та
кіра ван ня ўпраўлен ня тылу 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

Кан ды бу
Мiхаiла Генадзьевiча

– міліцыя не ра гру пы за тры ман ня роты міліцыі На ва по лац ка га
адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пра парш чы ка міліцыі

Ка пусціна
Юрыя Міка ла евіча

– апера тыўнага дзя жур на га дзя жур най зме ны цэн тра апе ра тыўнага
кіра ван ня пры ўста но ве «Віцеб 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 ўнут ра най служ бы

Ка ра се ва
Вя чэ сла ва Аляксандравiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
1-га адд зе ла 6-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най
бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Ка ра ся
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– на чальніка служ бы ра кет на-ар ты ле рый ска га ўзбра ен ня
тэхнічнай часці 50-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най
бры га ды За ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных
войскаў Узброеных Сіл, маёра

Ка рат кевіча
Ігара Ар кад зевіча

– на месніка на чальніка зме ны адд зя лен ня па гранічна га кан -
тро лю 19-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га
прапаршчыка

Кар шу ко ва
Але га Мiкалаевiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля апе ра тыўна-дзя жур най служ бы ад -
д зялення міліцэй скай, ваеніза ва най і вар та вой ахо вы Фрун -
зен ска га (г. Мінска) адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Ка рэліна
Аляк сан д ра Iванавiча

– опер упаўна ва жа на га адд зя лен ня вы шу ко вай ра бо ты адд зе ла
крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут -
ра ных спраў адміністра цыі Чы гу нач на га раё на г. Віцебска,
маёра міліцыі

Кас сар жэўскую
Тац ця ну Іванаўну

– на чальніка ме ды цын скай служ бы – на чальніка ме ды цын ска -
га пунк та 110-га асоб на га пал ка ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня
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 медыцынскай службы

Кас цю кевіча
Сяр гея Іва навіча

– начальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 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 аба ро ны Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Кась я на ва
Юрыя Iванавiча

– стар ша га кан тра лё ра рэ жым на га адд зе ла вы ха ваўчай ка лоніі
№ 2 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Магілёўскай во бласці, стар -
ша га прапаршчыка ўнутранай службы
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Кат ля ро ва
Вiктара Рыгоравiча

– стар ша га даз на ва це ля па асабліва важ ных спра вах адд зе ла
занальна га кан тро лю ўпраўлен ня даз нан ня 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, пад пал коўніка міліцыі

Кат ра лё ву
Алу Пят роўну 

– на месніка на чальніка адд зе ла Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, маё ра

Ка туль ска га
Ігара Міка ла евіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це 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, капітана

Каўрыгу
Сяр гея Сяргеевiча

– опер упаўна ва жа на га апе ра тыўна-бая во га адд зе ла спе цы яль -
на га пад разд зя лен ня па ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз»
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га лейтэнанта міліцыі

Каўша
Сяр гея Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка шта ба па служ бе вой скаў 85-й бры га ды
су вязі Уз брое ных Сіл, маёра

Ка цэ ба
Людмілу Вікта раўну

– фель ча ра – на чальніка ап тэкі ме ды цын ска га пунк та 231-й 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, стар ша га
пра парш чы ка

Ка ша ве ра ва
Сяр гея Іва навіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це – на чальніка
адд зя лен ня ідэа лагічнай ра бо ты 19-й асоб най гвард зей скай
ме ханіза ва най бры га ды Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага
каман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, пад пал -
коўніка

Каш ка на
Ан д рэя Адамавiча

– стар ша га інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы 2-га ўзво да
да рож на-пат руль най служ бы адд зе ла дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Фрун зен ска га раё на
г. Мінска, маё ра міліцыі

Кішкур ну
Уладзiмiра Францавiча

– стар ша га па кор пу су дзя жур най служ бы след ча га іза ля та ра
№ 1 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па г. Мінску і Мінскай во -
бласці, стар ша га прапаршчыка ўнутранай службы

Клімовіча
Сяр гея Яўгень евіча

– ва ен на га ка мен дан та ка мен да ту ры ва ен ных зносін упраўлен -
ня ва ен ных зносін транс парт ных вой скаў, падпалкоўніка

Клімчан ку
Вiталiя Пятровiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля апе ра тыўна-дзя жур най служ бы міліцыі
гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі
Пер ша май ска га раё на г. Віцеб ска, пра парш чы ка міліцыі

Клімчын ска га
Паўла Іва навіча

– на месніка апе ра тыўнага дзя жур на га цэн тра апе ра тыўнага
кіра ван ня пры ўста но ве «Магілёўскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла -
русь», маёра ўнутранай службы

Ключнікава
Васiлiя Сцяпанавiча

– стар ша га дзяр жаўтаінспек та ра адд зя лен ня дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут -
ра ных спраў Ра га чоўска га рай вы кан ка ма, капітана міліцыі

Кня зе ва
Сяр гея Уладзіміравіча

– на чальніка рэ дак цый най часці 31-га навіга цый на-та па -
графічна га цэн тра Уз брое ных Сіл, маёра

Ко за ра
Вя ча сла ва Анатольевiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ахо вы пра ва па рад ку і
прафілак тыкі – на чальніка адд зе ла прафілак тыкі міліцыі
гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска -
га аб лвы кан ка ма, падпалкоўніка міліцыі

Ко зе ла
Васілія Васільевіча

– стар ша га па мочніка на чальніка бра ня тан ка вай служ бы
тэхнічнай часці 38-й асоб най гвард зей скай мабільнай бры га -
ды Уз брое ных Сіл, маёра

Ко ма ра
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– начальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 108-га асоб -
на га палка ма тэ ры яль на га за бес пя чэння 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

Ко пе ле ва
Ан д рэя Ада мавіча

– на месніка ка мандзіра 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 Уз брое ных Сіл, маё ра
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Корзіка
Яўгенiя Анатольевiча

– міліцыя не ра-кіно ла га гру пы за тры ман ня ба таль ё на міліцыі
Са вец ка 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

Кор зун
Свят ла ну Леанiдаўну

– стар ша га інспек та ра прафілак тыкі адд зе ла ахо вы пра ва па -
рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Пар ты зан ска га раё на
г. Мінска, маё ра міліцыі

Кор зу на
Дзмітрыя Міхай лавіча

– кантра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 15-й па гранічнай
гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Кор чы ка
Ге оргія Сця па навіча

– начальніка цык ла – пра фе са ра 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 Бе ла русь», пал коўніка

Кор шу на
Ба ры са Барысавiча

– начальніка 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Ка рэліцка га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Ко та ва
Аляк сан д ра Уладзiмiравiча

– міліцыя не ра ба таль ё на міліцыі За во дска 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

Коўзуся
Ра ма на Вячаслававiча

– стар ша га інспек та ра крыміналь на-вы ка наўчай інспек цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Во ра -
наўска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Ко ха на
Аляк сан д ра Уладзiмiравiча

– 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Ла гой ска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Крас но ву
Воль гу Аляк сан д раўну

– на чальніка апе ра тыўнай сак рэт най часці 10-га ўпраўлен ня
галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, маё ра міліцыі

Кра та
Юрыя Васільевіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 1 Іва цэвіцка га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуацы 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», пра -
парш чы ка ўнут ра най служ бы

Краўцова
Вадзіма Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка апе ра тыўнага адд зя лен ня шта ба
38-й асоб най гвард зей скай мабільнай бры га ды Уз брое ных
Сіл, пад пал коўніка

Краўцэвіча
Вiктара Казiмiравiча

– на месніка на чальніка апе ра тыўна-бая во га адд зе ла спе цы яль -
на га пад разд зя лен ня па ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз»
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, капітана міліцыі

Кру то га
Уладзiмiра Якаўлевiча

– памочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы міліцыі
гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Магілёўска га рай -
вы кан ка ма, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Кры валь цэвіча
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 19 Ленінска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа -
цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен не Міністэр ст ва па
над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», стар ша га пра -
парш чы ка ўнут ра най служ бы

Кры жо ва
Аляк сан д ра Аляксандравiча

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

Кры ло ва
Вя ча сла ва Георгiевiча

– пер ша га на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў
Шклоўска га рай вы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Кры улькіна
Але га Ге над зь евіча

– ка мандзіра кад ра роты ахо вы і за бес пя чэн ня кад ра 1019-га ка -
манд на-раз вед валь на га цэн тра Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл,
стар ша га пра парш чы ка

Крыўко
Ан д рэя Уладзiмiравiча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў По лац ка га
гар вы кан ка ма па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес пя чэн -
ню, пад пал коўніка міліцыі

Крэндзікава
Аляк сея Уладзiмiравiча

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы 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 ка ма, стар -
ша га лейтэнанта міліцыі
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Крэсіка
Уладзiмiра Уладзiмiравiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла за бес -
пя чэн ня аўтатранс пар там і спе цы яль най тэхнікай упраўлен -
ня тэхнікі і ўзбра ен ня Дэ пар та мен та фінан саў і тылу Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Куд раўцава
Дзмітрыя Ге над зь евіча

– на месніка на чальніка адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю
18-га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, маёра

Кузьміч
Ма ры ну Іосіфаўну

– на месніка на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га 
за бес пя чэн ня Грод зен ска га аб лас но га ўпраўлен ня Дэ пар -
тамен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – на чальніка
ад д зя лен ня кам плек та ван ня, маё ра міліцыі

Кукліна
Аляк сея Ва лянцінавіча

– ка мандзіра кад ра асоб на га інжы нер на-са пёр на 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 Уз брое ных Сіл, маё ра

Ку ла гу
Віталія Валер’евіча

– намесніка на чальніка на ву ко ва-дас лед чай часці ўста но вы аду ка -
цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», пал коўніка

Ку ла жан ку
Юрыя Васільевіча

– на чальніка кан троль на-тэхнічна га пунк та 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 Уз брое ных Сіл, стар ша га пра парш чы ка

Ку ла кевіча
Сяр гея Яўгень евіча

– на месніка на чальніка рэ ча ва га ўпраўлен ня Міністэр ст ва аба -
ро ны, пад пал коўніка

Кур бац ка га
Аляк сан д ра Федаравiча

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы 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 ка ма,
капітана міліцыі

Кур са
Аляк сан д ра Фё да равіча

– стар ша га вы клад чы ка ка фед ры «Так ты ка і агуль на ва ен ная
пад рых тоўка» ва ен на-тэхнічна га фа куль тэ та ў Бе ла рускім на -
цыя наль ным тэхнічным універсітэце, пад пал коўніка

Ку ры лен ку
Эду ар да Вiктаравiча

– на месніка на чальніка след ча га іза ля та ра № 2 па ты ла во му за -
бес пя чэн ню ўпраўлен 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 ўнут ра най служ бы

Ку та са
Мiхаiла Тадэушавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах ад д зе -
ла па рас крыц цю зла чын ст ваў міну лых гадоў упраўлен ня
крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут -
ра ных спраў Мінска га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Ку хар чу ка
Але га Сяргеевiча

– на чальніка 4-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най
бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Кух ту
Аляк сея Аляксандравiча

– стар ша га інспек та ра-дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы адд зя лен ня міліцэй скай, ваеніза ва най і вар та вой ахо -
вы Ба ра навіцка га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Куц ко
Аляк сан д ра Ге оргіевіча

– 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», пра парш чы ка
ўнут ра най служ бы

Куш не ра
Аляк сан д ра Паўлавіча

– стар ша га інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зе ла ахо вы пра -
ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла
ўнут ра ных спраў Сма лявіцка га рай вы кан ка ма, капітана міліцыі

Куяўска га
Ан д рэя Станісла вавіча

– намесніка 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 Уз брое ных Сіл, маё ра

Ла бён ка
Яўгена Генадзьевiча

– міліцыя не ра-дзя жур на га 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 адд зе ла ўнут ра ных спраў Ушац ка га рай вы кан ка -
ма, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Ла бу ця
Паўла Казiмiравiча

– 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Брас лаўска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі
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Лагвінца
Пят ра Iванавiча

– намесніка на чальніка 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 ка ма, маё ра міліцыі

Ла гой ска га
Уладзіміра Эду ар давіча

– камандзіра кад ра суп раць тан ка ва га ар ты ле рый ска га дывізіёна
аддзя лен ня 231-й 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

Ла гу ноўска га
Васiлiя Мiхайлавiча

– 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 адд зела 
ўнут ра ных спраў Магілёўска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Ла за рэн ка ва
Ан д рэя Анатольевiча

– стар ша га даз на ва це ля адд зя лен ня даз нан ня па пя рэд ня га рас -
сле да ван ня адд зе ла ўнут ра ных спраў Чэр вень ска га рай вы кан -
ка ма, маё ра міліцыі

Лай шу
Мiкалая Аляксандравiча

– стар ша га апе ра тыўнага дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най
служ бы міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Ба ра навіцка га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Ла ма чэн ку
Iвана Уладзiмiравiча

– пер ша га на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў
Слаўга рад ска га рай вы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Лан ча ко ва
Ан д рэя Дзмітры евіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 2 Фрун зен ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуацы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен не Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пра -
парш чы ка ўнут ра най служ бы

Лаўрыка
Аляк сан д ра Вікта равіча

– ка мандзіра авіяцый на га звя на авіяцый най эс кад рыллі
116-й гвард зей скай 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

Лес каўца
Сяр гея Уладзіміравіча

– на чальніка мабіліза цый на га адд зе ла По лац ка га аб’яднанага
га рад ско га ва ен на га каміса рыя та Віцеб скай во бласці,
падпалкоўніка

Леўчыка
Леаніда Леанідавіча

– намесніка на чальніка шта ба – на чальніка апе ра тыўнага ад -
д зя лення штаба 6-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва 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, пад пал коўніка

Лёлю
Ігара Міка ла евіча

– на чальніка ар ганіза цый най груп пы 581-га галоўнага цэн тра
аналізу і праг но зу Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Лінніка
Сяр гея Міхай лавіча

– на чальніка адд зе ла захоўван ня 2060-й базы захоўван ня і ра -
мон ту Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най
аба ро ны Уз брое ных Сіл, лейтэнанта

Ліпляніна
Яўгенiя Мiхайлавiча

– на месніка на чальніка 4-га адд зе ла 2-га ўпраўлен ня галоўнага
ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Ліса
Дзмiтрыя Антонавiча

– галоўнага спе цы яліста адд зя лен ня ма тэ ры яль на га за бес пя чэн -
ня 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, маё ра ўнут ра най служ бы

Ліска
Сяр гея Аляксандравiча

– на месніка на чальніка ан самб ля песні і тан ца вай ско вай часці 5448
унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, капітана

Лісовіча
Ва ле рыя Іва навіча

– на чальніка адд зе ла рэ жым на-сак рэт най дзей насці ўпраўлен -
ня рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня 16-й па гранічнай
гру пы па гранічнай служ бы, падпалкоўніка

Літвінава
Сяр гея Мiкалаевiча

– міліцыя не ра гру пы за тры ман ня роты міліцыі Рэ чыц ка га ад -
д зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пра парш чы ка міліцыі

Лой ку
Але га Станiслававiча

– стар ша га даз на ва це ля адд зе ла даз нан ня па пя рэд ня га рас сле -
да ван ня адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст -
рычніцка га раё на г. Гродна, маёра міліцыі

Луж ко ва
Сяр гея Ры го равіча

– на месніка на чальніка 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», маё ра ўнут ра най служ бы
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Лук’яненка
Але ну Iванаўну

– ка мандзіра 2-га ўзво да кан тра лё раў 8-й страл ко вай роты 4-га
асоб на га страл ко ва га ба таль ё на вай ско вай часці 6713 унут ра -
ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, лей тэ нан та

Лу ка шэвіча
Івана Іва навіча 

– на чальніка адд зя лен ня служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня
14-га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Ляліка
Ва ле рыя Яра сла вавіча

– начальніка 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», пад пал -
коўніка ўнут ра най служ бы

Ляўкова
Рус ла на Аляк се евіча

– на чальніка адд зя лен ня кад раў 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 Уз брое ных Сіл, маё ра

Ляўкоўска га
Аляк сан д ра Сяр ге евіча

– ка мандзіра ву чэб на га ўзво да ву чэб най роты 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 
Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, стар ша га пра парш чы ка

Ляўкоўска га
Уладзіміра Уладзіміравіча

– стар шы ну роты су вязі 2-й інжы нер най бры га ды Уз брое ных
Сіл, стар ша га пра парш чы ка

Ляш ко ва
Аляк сан д ра Васільевіча

– па мочніка на чальніка ка манд на га пунк та 244-га цэн тра ра -
дыё элек трон най раз ведкі Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага
ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, старшага
прапаршчыка

Макоўска га
Сяр гея Iванавiча

– на чальніка адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь най
міліцыі адд зе ла ўнут ра ных спраў По лац ка га гар вы кан ка ма,
маёра міліцыі

Максімен ку
Iгара Iванавiча

– міліцыя не ра асоб най роты міліцыі Го мель ска га аб лас но га
ўпраўлен ня Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пра парш чы ка міліцыі

Максімюка
Аляк сан д ра Анатольевiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
адд зе ла па выяўлен ню цяжкіх і асабліва цяжкіх зла чын ст ваў
упраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян ню ганд лю
людзьмі крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Мінска га аб лвы кан ка ма, маёра міліцыі

Ма ла шу ка
Дзмітрыя Яўгень евіча

– кан тра лё ра адд зя лен ня пагранiчнага кан тро лю ат ра да па -
гранічна га кан тро лю «Мінск» па гранічнай служ бы, стар ша га
прапаршчыка

Маліноўска га
Дзянiса Аляксандравiча

– на чальніка гру пы тэх на лагічна га кан тро лю ра монт на-ад -
наўлен чай базы вай ско вай часці 5529 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, капітана

Маліноўска га
Уладзіміра Ана толь евіча

– начальніка До б руш ска 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», пад пал -
коўніка ўнут ра най служ бы

Ма лю чэн ку
Васiлiя Мiкалаевiча

– начальніка пап раўчай ус та но вы ад кры та га тыпу № 26 упраўлен -
ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў па Грод зен скай во бласці, маё ра міліцыі

Маляўкіна
Ба ры са Пятровiча

– на чальніка адд зя лен ня крыміналь на га вы шу ку крыміналь -
най міліцыі Мінска га адд зе ла ўнут ра ных спраў на транс пар це
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на транс пар це Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Мар галіка
Юрыя Леанiдавiча

– міліцыя не ра-кіно ла га гру пы за тры ман ня страя во га пад раз -
д зя лення міліцыі Ка пыль ска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та
ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Ма ро за
Юрыя Арсеньевiча

– стар ша га інспек та ра па бы та во му і пра цоўнаму ўлад ка ван ню
спец кан тын ген ту адд зе ла пап раўчага пра цэ су пап раўчай ка -
лоніі № 14 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па г. Мінску і Мінскай
вобласці, маёра ўнутранай службы
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Ма сю ка
Аляк сан д ра Iванавiча

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

Мат вей чы ка
Аляк сан д ра Эду ар давіча

– старша га інжы не ра інжы нер на-авіяцый най служ бы 116-й гвар -
д зей скай 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

Ма ту кевіча
Міка лая Уладзіміравіча

– на чальніка хар чо вай служ бы 4-га ўпраўлен ня Дэ пар та мен та
транс парт на га за бес пя чэн ня Міністэр ст ва абароны, маёра

Мах на ча
Сяр гея Iванавiча

– ка мандзіра адд зя лен ня роты пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі міліцыі гра мад скай бяс пекі Мінска га адд зе ла ўнут ра -
ных спраў на транс пар це ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на
транс пар це Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га пра -
парш чы ка міліцыі

Ма цевіча
Івана Уладзіміравіча

– ка мандзіра ра монт най роты 310-й гвард зей скай гру пы ар ты -
ле рыі 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 Уз брое ных Сіл, старшага прапаршчыка

Ма цюш ко ва
Аляк сея Мiкалаевiча

– на месніка на чальніка 2-га адд зе ла 5-га ўпраўлен ня галоўнага
ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пад пал коўніка міліцыі

Машкіна
Аляк сан д ра Генадзьевiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ахо вы пра ва па рад ку і
прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі – на чальніка адд зя -
лен ня ар ганізацыі ўза емад зе ян ня па за бес пя чэн ню гра мад -
ска га па рад ку ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га аб лвы -
кан ка ма, маё ра міліцыі

Мельнікава
Ан д рэя Ге над зь евіча

– стар ша га афіцэра адд зя лен ня служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня 
86-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, маё ра

Мельнікава
Ба ры са Пят ровіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га адд зя лен ня бая во га кіра ван ня шта -
ба 49-й ра дыё тэхнічнай 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

Мельнічына
Васiлiя Iванавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
адд зе ла па рас крыц цю зла чын ст ваў у сфе ры вы сокіх тэх на -
логій крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Брэсц ка га аб лвы кан ка ма, падпалкоўніка міліцыі

Мельнічэн ку
Віталія Уладзіміравіча

– на чальніка адд зя лен ня служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня
86-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Менш чы ка ва
Сяр гея Ба ры савіча

– на чальніка 1-й гру пы 1-га адд зе ла 1-га ўпраўлен ня галоўнага
апе ра тыўнага ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз брое ных
Сіл, палкоўніка

Мікла шэўска га
Мiхаiла Iосiфавiча

– начальніка адд зе ла ліней на га кан тро лю ўпраўлен ня даз нан ня
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, пад пал коўніка міліцыі

Мірон чы ка
Сяр гея Сяргеевiча

– ка мандзіра пад разд зя лен ня міліцыі спе цы яль на га пры зна -
чэн ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на транс пар це Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, маёра міліцыі

Місюна
Рус ла на Эдмундавiча

– стар ша га даз на ва це ля па асабліва важ ных спра вах адд зе ла за -
наль на га кан тро лю ўпраўлен ня даз нан ня 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, пад пал коўніка міліцыі

Міхай ла ва
Сяр гея Валер’евiча

– начальніка адд зе ла даз нан ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня адд зе ла 
ўнут ра ных спраў По лац ка га гар вы кан ка ма, пад пал коўніка
міліцыі

Міхнён ка
Уладзіміра Міхай лавіча

– на чальніка цык ла – пра фе са ра ка фед ры бая во га пры мя нен ня
пад разд зя лен няў ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі 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», пал коўніка

Міхно
Але га Аляксандравiча

– 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Ле пель ска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі
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Міцкевіча
Сяр гея Пят ровіча

– ка мандзіра ба таль ё на су вязі 74-га асоб на га пал ка су вязі 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

Міцулю
Івана Іва навіча

– на чальніка па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га ат ра да № 7
Баб руй ска га гар рай 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
ўнут ра най служ бы

Мішчан ку
Максіма Вадзімавіча

– стар ша га iнжынера адд зя лен ня рас пра цоўкі і ўка ра нен ня
аўта ма ты за ва най сістэ мы інфар ма цый на га за бес пя чэн ня цэн -
тра інфар ма цый ных тэх на логій цэн траль на га вуз ла су вязі па -
гранічнай служ бы, маё ра

Мош ты ля
Міка лая Міка ла евіча

– стар ша га афіцэра 2-га адд зе ла ўпраўлен ня пра ва во га за бес пя -
чэн ня Міністэр ст ва аба ро ны, маё ра юс ты цыі

Му раш ку
Юрыя Лю цыя навіча

– на месніка на чальніка адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю па
ідэа лагічнай ра бо це 14-га па гранічна га ат ра да па гранічнай
служ бы, маё ра

Мяд звед зе ва
Iгара Альбертавiча

– на месніка на чальніка інфар ма цый на га цэн тра ўпраўлен ня
ўнутра ных спраў Брэсц ка га аб лвы кан ка ма – на чальніка ад -
д зе ла дзяр жаўнай рэгістра цыі і ўліку пра ва па ру шэн няў, пад -
пал коўніка міліцыі

Мяд звед зя
Ва ле рыя Вікта равіча

– начальніка адд зе ла ар ганізацыі пры мя нен ня сіл і срод каў служ -
бы ахо вы дзяр жаўнай граніцы апе ра тыўнага ўпраўлен ня 16-й па -
гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Мякіша
Ге над зя Iванавiча

– па мочніка ка мандзіра 1-га ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня
роты кан вой най служ бы міліцыі пал ка пат руль на-пас та вой
служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га
аб лвы кан ка ма, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Мя леш ку
Віталя Сцяпанавiча

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

Мяліка
Юрыя Мiкалаевiча

– на чальніка міжра ён на га рэгістра цый на-эк за ме на цый на га
адд зе ла дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі міліцыі гра -
мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Бя ро заўска га рай -
вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Мяргур’ева
Iгара Анатольевiча

– на чальніка пап раўчай ка лоніі № 12 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, пал коўніка ўнут ра най служ бы

Мяш ке лу
Аляк сан д ра Вац ла вавіча

– старша га кан тра лё ра – стар шы ну па гранічна га пас та 15-й па -
гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

На ву ма ва
Дзмiтрыя Вячаслававiча

– начальніка вар ты ўзво да ахо вы 1-й страл ко вай роты 1-га страл -
кова га ба таль ё на вай ско вай часці 6713 унут ра ных вой скаў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка

На доль ска га
Віталія Ме чы сла вавіча

– старшага інструк та ра-вы ра та вальніка па жар на га ава рый на-вы -
ра та валь на га ат ра да ўста 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 пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Над то чыя
Вя ча сла ва Якаўлевіча

– начальніка 1-й 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, пад пал коўніка

Найд зен ку
Васiлiя Аляксандравiча

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
адміністра цыі За во дска га раё на г. Мінска – на чальніка кры -
міналь най міліцыі, маё ра міліцыі

На прэ ен ку
Аляк сан д ра Вiктаравiча

– 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 Кас -
цю ковіцка га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Нау мовіча
Уладзiмiра Iванавiча

– на чальніка ўпраўлен ня капіталь на га будаўніцтва і ра мон ту
Дэ пар та мен та фінан саў і тылу Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пал коўніка міліцыі

На цёкіну
Тац ця ну Вiктараўну

– намесніка на чальніка пап раўчай ка лоніі № 24 па пап раўчаму пра -
цэ су, ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес пя чэн ню 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, маё ра ўнут ра най служ бы
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Не сце ра ва
Юрыя Васiльевiча

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы 3-га ўзво да (Ма -
гі лёўскі раён) асоб на га ба таль ё на да рож на-пат руль най служ -
бы дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ка ма, капітана міліцыі

Не сця ровіч
Але ну Ан д рэеўну

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня пра цэ су аль на га кан тро лю за
рас сле да ван нем зла чын ст ваў – на чальніка адд зе ла за наль на га
кан тро лю па пя рэд ня га рас сле да ван ня ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Віцеб ска га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Ніка ла ен ку
Ан д рэя Мiкалаевiча

– 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 Брэсц ка га аб лвы кан -
ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Ніка лае ню
Iгара Рыгоравiча

– намесніка на чальніка адд зе ла за наль на га кан тро лю ўпраў лення
па кан тро лю за па пя рэднім след ст вам галоўнага ўпраўлен ня
пра цэ су аль на га кан тро лю па пя рэд ня га рас сле да ван ня Мі ністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Новіка
Сяр гея Пятровiча

– начальніка 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Вілей ска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Новікава
Уладзiмiра Сцяпанавiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля ме ды цын ска га вы цвя рэзніка пры
ўпраўленні ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ка ма,
пра парш чы ка міліцыі

Няг рэй
Тац ця ну Міхай лаўну

– кантра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 86-й па гранічнай
гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Няд зель ку
Міка лая Міка ла евіча

– стар ша га афіцэра 2-га адд зела 1-га ўпраўлен ня Дэ пар та мента
транс парт на га за бес пя чэн ня Міністэр ст ва аба ро ны, пад пал коўніка

Ня на ха ва
Аляк сея Іга равіча

– на чальніка адд зя лен ня ар ганіза цый на га і кам плек та ван ня
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 Уз брое ных Сіл, маё ра

Ня хае ва
Дзмітрыя Аляк сан д равіча

– на чальніка юры дыч най служ бы 116-й гвард зей скай 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 юс ты цыі

Па на сей ку
Ан д рэя Міка ла евіча 

– стар ша га афіцэра адд зе ла пра фесійна-служ бо вай пад рых -
тоўкi ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн -
ня 19-й па гранічнай гру пы па гранічнай службы, маёра

Па пе ню ка
Сяр гея Iосiфавiча

– на чальніка 3-га адд зе ла ўпраўлен ня па Грод зен скай во бласці
галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Па по ва
Сяр гея Міка ла евіча

– стар ша га тэхніка гру пы ра ды ёс ве та тэхнічна га за бес пя чэн ня
вуз ла су вязі і ра дыё тэхнічна га за бес пя чэн 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 сітуа цы -
ях, стар ша га пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Пап ру гу
Аляк сан д ра Аляк се евіча

– да цэн та ка фед ры дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Інсты тут
па гранічнай служ бы Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка

Па ра шчан ку
Вiктара Уладзiмiравiча

– да цэн та ка фед ры гра мад зян ска га і пра цоўнага пра ва ўста но вы 
аду ка цыі «Ака дэмія Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў Рэс -
публікі Бе ла русь», пад пал коўніка міліцыі

Па та ро чу
Аляк сан д ра Мiхайлавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
1-га адд зе ла ўпраўлен ня па Го мель скай во бласці галоўнага
ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, капітана міліцыі

Паўлаўца
Ан д рэя Васільевіча

– на чальніка адд зе ла бая во га кіра ван ня – на месніка ка мандзіра
вай ско вай часці 07147 Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Паўловіча
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты і кад -
ра ва га за бес пя чэн ня – на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо -
ты ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га аб лвы кан ка ма,
пад пал коўніка міліцыі

Паўлю кевіча
Вя ча сла ва Уладзісла вавіча

– стар ша га тэхніка вуз ла су вязі адд зе ла па гранічнай служ бы
14-га па гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, стар ша га пра -
парш чы ка
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Пет ра ковіча
Сяр гея Мiкалаевiча

– на чальніка апе ра тыўнага адд зе ла пап раўчай ка лоніі № 9
упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў па Магілёўскай во бласці, маё ра ўнут ра -
най служ бы

Пе ту хо ва
Уладзiмiра Сямёнавiча

– 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 адміністра -
цыі Ка ст рычніцка га раё на г. Віцеб ска, маё ра міліцыі

Пе туш ко ва
Iгара Iванавiча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла кад раў ус та но вы аду ка цыі
«Магілёўскі вы шэй шы ка ледж Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў 
Рэс публікі Бе ла русь», маё ра міліцыі

Пеш ко
Ана то ля Іосіфавіча

– на месніка на чальніка па гранічна га ат ра да – на чальніка
ўпраўлен ня ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня 14-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Піліпен ку
Сяр гея Пят ровіча

– на чальніка гру пы ра дыё тэхнічна га за бес пя чэн ня вуз ла су вязі і
ра дыё тэхнічна га за бес пя чэн ня 123-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

Піпко
Аляк сан д ра Ар кад зь евіча

– міліцыя не ра-вадзіцеля гру пы за тры ман ня роты міліцыі Чы гу -
нач на га (г. Віцеб ска) адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст -
ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Пла шэўска га
Максіма Аляксандравiча

– стар шы ну 7-й роты спе цы яль на га пры зна чэн ня 3-га ба таль ё на
спе цы яль на га пры зна чэн ня вай ско вай часці 3214 унут раных
вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га пра парш чы ка

Пле су на
Вікта ра Эд вар давіча

– старша га кан тра лё ра – стар шы ну па гранічна га пас та 14-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Плот чан ку
Сяр гея Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка адд зе ла галоўнага ўпраўлен ня ма тэ ры -
яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, пад пал коўніка

Пра ку ра та
Але га Мiкалаевiча

– па мочніка ка мандзіра ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня 1-й асоб -
най роты пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі пал ка пат руль на-
 пас та вой служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц -
ка га аб лвы кан ка ма, пра парш чы ка міліцыі

Пра та севіча
Дзмітрыя Іва навіча

– стар ша га афіцэра 2-га адд зе ла ўпраўлен ня суп раць па жар най ахо -
вы і ава рый на-вы ра та валь ных ра бот Уз брое ных Сіл, капітана

Пра ха рэн ка
Ла ры су Кузьмінічну

– стар ша га інспек та ра адд зя лен ня пра ход жан ня служ бы адд зе -
ла кам плек та ван ня ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра -
ва га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Го мель ска га
аб лвы кан ка ма, маё ра міліцыі

Прац кевіча
Аляк сан д ра Антонавiча

– старша га след ча га па асабліва важ ных спра вах адд зе ла рас сле да -
ван ня зла чын ст ваў суп раць улас насці ўпраўлен ня па рас сле -
даван ню зла чын ст ваў суп раць жыц ця, зда роўя і ўлас насці гра -
ма д зян галоўнага след ча га ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас сле да ван -
ня Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Пус та во га
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– стар ша га інспек та ра мабільнай гру пы мабільнай па гранічнай
за ста вы адд зе ла па гранічнай служ бы 20-га па гранічна га ат ра -
да па гранічнай служ бы, стар ша га прапаршчыка

Рабікава
Рус ла на Валер’евiча

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы гру пы да рож на-пат -
руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі адд зя -
лен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад -
скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Дуб ро вен ска га рай вы -
кан ка ма, старшага лейтэнанта міліцыі

Раб ца ва
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра – на чальніка на прам ку апе ра тыўнага адд зя -
лен ня вай ско вай часці 14860 Уз брое ных Сіл, маёра

Ра го зен ку
Ігара Міка ла евіча

– старша га тэхнiка адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 19-й па -
гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Рад кевіча
Уладзiмiра Вячаслававiча

– на чальніка адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня па Брэсц -
кай во бласці галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей -
насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Раж ко
Аляк сан д ра Пят ровіча

– на чальніка адд зе ла рэ жым на-сак рэт най дзей насці ўпраўлен -
ня рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня 18-га па гранічна -
га ат ра да па гранічнай службы, падпалкоўніка
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Ра зу ма ва
Мiкалая Мiкалаевiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га адд зя лен ня вы шу ко вай ра бо -
ты адд зе ла крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі
адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ленінска га раё на
г. Магілёва, маёра міліцыі

Ра ма на ва
Ры го ра Васiльевiча

– старшага след ча га па асабліва важ ных спра вах адд зе ла ліней на га
кан тро лю ўпраўлен ня пра цэ су аль на га кан тро лю за рас сле да ван -
нем зла чын ст ваў па пя рэд ня га рас сле да ван ня ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Мінска га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Ра ма нен ку
Сяр гея Юр’евіча

– галоўнага інжы не ра 1-га адд зе ла ўпраўлен ня ўзбра ен 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

Ра ма нен ку
Уладзіміра Міка ла евіча

– старша га афіцэра юры дыч най 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, маё ра юс ты цыі

Ра маш ку
Iгара Георгiевiча

– на чальніка адд зя лен ня кам плек та ван ня адд зе ла кам плек та ван -
ня ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га аб лвы кан ка ма, маё ра
міліцыі

Рас стры жан ко ва
Ан д рэя Вячаслававiча

– старшага опер упаўна ва жа на га адд зе ла ар ганізацыі апе ра -
тыўна-рэ жым най ра бо ты ў пап раўчых ка лоніях, вы ха ваўчых ка -
лоніях, ля чэб на-пра цоўных прафілак то ры ях упраўлен ня апе ра -
тыўна-рэ жым най ра бо ты Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра ўнут ра най служ бы

Ра та быль ска га
Мiкалая Апа на савіча

– памочніка ка мандзіра ўзво да – ка мандзіра адд зя лен ня груп за тры -
ман ня ўзво да міліцыі Кры чаўска га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Рач ко
Вадзiма Мiкалаевiча

– 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Коб рын ска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Рачэўска га
Ан д рэя Антонавiча

– стар ша га інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы гру пы да -
рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай
інспек цыі адд зя лен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Жодзінска га гар вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Род зя
Сла ваміра Уладзісла вавіча

– стар ша га інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы гру пы да -
рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай
інспек цыі адд зя лен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Ас тра -
вец ка га райвыканкама, маёра міліцыі

Рудніка
Ры го ра Вiктаравiча

– уча 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 адд зе ла
ўнут ра ных спраў Ак цябр ска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Ру са ка
Ана толія Сця па навіча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка 1-га адд зе ла
ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты Су ха пут ных вой скаў Уз брое -
ных Сіл, пал коўніка

Ру са ка
Дзмiтрыя Георгiевiча

– на чальніка Слонімска га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр -
ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Рускіх
Юрыя Вікта равіча

– на чальніка адд зя лен ня кад раў і страя во га шта ба 1-га зенітна -
га ра кет на га пал ка 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

Ры ба ко ва
Дзянiса Iванавiча

– на месніка на чальніка адд зе ла ахо вы пра ва па рад ку – на -
чальніка адд зя лен ня па ма са вых ме рап ры ем ст вах упраўлен ня 
ахо вы пра ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс -
пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Віцеб ска га аб лвы кан ка ма,
пад пал коўніка міліцыі

Рыж ко
Сяр гея Аляк се евіча

– вы клад чы ка ка фед ры аўта мабільнай тэхнікі ўста но вы аду ка -
цыі «Ва ен ная ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка

Ры жо ва
Васiлiя Уладзiмiравiча

– экс пер та экс перт на-крыміналістыч най гру пы адд зе ла ўнут ра -
ных спраў Бу да-Ка ша лёўска га рай вы кан ка ма, капітана міліцыі
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Рэзіна
Ан д рэя Уладзiмiравiча

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

Рэ ку ця
Ан д рэя Іва навіча

– начальніка мабіліза цый на га адд зя лен ня шта ба 72-га гвар -
д зейска 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 вой скаў
Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Рэўзіна
Міхаіла Паўлавіча

– ка мандзіра раз вед валь най гру пы асо ба га ат ра да спе цы яль на -
га пры зна чэн ня 5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га пры зна -
чэн ня Уз брое ных Сіл, капітана

Са ван ца
Юрыя Валер’евіча

– пер ша га на месніка на чальніка адд зе ла па гранічнай служ бы
19-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, маё ра

Са вас цен ку
Аляк сан д ра Аляксеевiча

– стар ша га экс пер та экс перт на-крыміналістыч най гру пы адд зе ла
ўнут ра ных спраў Вет каўска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Савіна
Аляк сея Міка ла евіча

– на чальніка служ бы ахо вы дзяр жаўнай граніцы апе ра тыўнага
ўпраўлен ня 86-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы,
пад пал коўніка

Савіцка га
Аляк сан д ра Уладзiмiравiча

– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Бя ро -
заўска га рай вы кан ка ма, прапаршчыка міліцыі

Сад коўска га
Ан д рэя Іва навіча

– старшы ну – на чальніка адд зя лен ня па гранічнай за ста вы 16-й па -
гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Са зо на ва
Вiталiя Мiхайлавiча

– на чальніка ўпраўлен ня даз нан ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня
ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Магілёўска га аб лвы кан ка ма,
пад пал коўніка міліцыі

Салаўёва
Аляк сея Васiльевiча

– міліцыя не ра-кіно ла га гру пы за тры ман ня роты міліцыі Слуц -
ка га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, пра парш чы ка міліцыі

Сал да цен ку
Ан д рэя Анатольевiча

– на месніка ка мандзіра ўзво да да рож на-пат руль най служ бы ба -
таль ё на да рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўта -
мабільнай інспек цыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Брэсц ка га
аб лвы кан ка ма, капітана міліцыі

Сар но ву
На тал лю Аляк сан д раўну

– кан тра лё ра адд зя лен ня пагранiчнага кан тро лю ат ра да па -
гранічна га кан тро лю «Мінск» па гранічнай служ бы, стар ша га
прапаршчыка

Саўко
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– на чальніка па гранічна га пас та 18-га па гранічна га ат ра да
пагранiчнай служ бы, капітана

Саўчан ку
Ан д рэя Ге оргіявіча

– начальніка апе ра тыўна-тэхнічна га адд зя лен ня – на месніка на -
чальніка шта ба 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, маё ра

Сафіна
Рус ла на Юр’евiча

– міліцыя не ра адд зя лен ня пат руль на-пас та вой служ бы міліцыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі Ба ры саўска га адд зя лен ня ўнут ра -
ных спраў на транс пар це Мінска га адд зе ла ўнут ра ных спраў
на транс пар це ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на транс пар це
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Са фо на ву
Сня жа ну Ігараўну

– на чальніка фінан са вай служ бы 56-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, маё ра

Свет ла ко ва
Максіма Вікта равіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 1 Слонімска 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», стар шы ну
ўнут ра най служ бы

Свірска га
Вікта ра Станісла вавіча

– кан тра лё ра-інструк та ра па гранічна га пас та 14-га па гранічна -
га ат ра да па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Свірскую
Свят ла ну Валянцiнаўну

– стар ша га опер упаўна ва жа на га 1-га адд зя лен ня 2-га адд зе ла
1-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко -
вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі
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Свірыда
Максіма Аляксандравiча

– пер ша га на месніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
адміністра цыі Са вец ка га раё на г. Мінска – на чальніка
крыміналь най міліцыі, маё ра міліцыі

Се зе ня
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– ка мандзіра 5-га ўзво да 3-й роты пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
па ахо ве Мінска га мет ра палітэна, капітана міліцыі

Се лях
Ма ры ну Кан станцінаўну

– дзя жур на га па су вязі ста цыя нар на га вуз ла су вязі ат ра да па -
гранічна га кан тро лю «Мінск» па гранічнай служ бы, стар ша га
пра парш чы ка

Се ман чы ка
Аляк сан д ра Станiслававiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля 1-га ўзво да 2-й роты пал ка пат руль -
на-пас та вой служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Грод зен ска га аб лвы кан ка ма, пра парш чы ка міліцыі

Се мя нец
Тац ця ну Дзям’янаўну

– стар ша га след ча га па асабліва важ ных спра вах след ча га ад -
д зялен ня За га рад на га адд зе ла міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Ба ры саўска га рай вы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Се ра ку ра ву
Свят ла ну Аляк сан д раўну

– стар ша га след ча га 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 Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Сё мачкіна
Юрыя Уладзiмiравiча

– стар ша га інспек та ра гру пы кад раў 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 ка ма, маё -
ра міліцыі

Сілкіна
Аляк сан д ра Iванавiча

– стар ша га па кор пу су дзя жур най служ бы след ча га іза ля та ра
№ 5 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Магілёўскай во бласці, стар -
ша га прапаршчыка ўнутранай службы

Сіма на ву
На тал лю Аляк сан д раўну

– 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 ка ма, пад пал -
коўніка міліцыі

Сірот ку
Яўгенія Уладзіміравіча

– старша га кан тра лё ра – стар шы ну адд зя лен ня пагранiчнага кан -
тро лю ат ра да па гранічна га кан тро лю «Мінск» па гранічнай служ -
бы, стар ша га пра парш чы ка

Ска скевіча
Вiктара Iванавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га гру пы крыміналь на га вы шу ку
крыміналь най міліцыі Ма лад зе чан ска га адд зя лен ня ўнут ра -
ных спраў на транс пар це Мінска га адд зе ла ўнут ра ных спраў
на транс пар це ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на транс пар це
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Скіркоўска га
Аляк сан д ра Яўгень евіча

– на чальніка інжы нер най служ бы 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, пад пал -
коўніка

Скрыпнікава
Дзмітрыя Міка ла евіча

– стар ша га афіцэра адд зя лен ня служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня
86-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Слаўнікава
Уладзіміра Яўгень евіча

– на чальніка су вязі шта ба 50-й асоб най гвард зей скай ме ханіза -
ва 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, пад пал коўніка

Слезніка
Сяр гея Леанiдавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га апе ра тыўнага адд зе ла тур мы
№ 1 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Грод зен скай во бласці, маё ра 
ўнут ра най служ бы

Смірно ва
Міхаіла Сяр ге евіча

– на чальніка кур са фа куль тэ та дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі
«Інсты тут па гранічнай служ бы Рэс публікі Бе ла русь», маёра

Снап ка
Iгара Аляксандравiча

– на чальніка 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

Снітко
Сяр гея Фё да равіча

– на чальніка ка манд на-тэхнічна га вуз ла 2284-га асоб на га ра дыё -
тэхнічна га ба таль ё на 8-й ра дыё тэхнічнай бры га ды За ход ня га
апера 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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Сой ку
Дзмiтрыя Мiхайлавiча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты ўпраўлен ня
ідэа лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ка ма, маёра міліцыі

Сомікава
Эду ар да Вікта равіча

– на чальніка тэхнічна га разліку па авіяцый на му аб ста ля ван ню
цэн тра інжы нер на-авіяцый на га за бес пя чэн ня 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

Сошнікава
Ан то на Аляк сан д равіча

– афіцэра 1-й гру пы 3-га адд зе ла цэн тра за бес пя чэн ня бяс пекі
інфар ма цый ных тэх на логій Уз брое ных Сіл, капітана

Стан кевіча
Сяр гея Іосіфавіча

– на чальніка фінан са вай служ бы 120-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

Стан кевіча
Яўгена Тадэвушавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
1-га адд зе ла 7-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най
бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Ста ра вой та ва
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– на месніка на чальніка ву чэб най па жар най ава рый на-вы ра та -
валь най часці ўста но вы аду ка цыі «Го мельскі інжы нер ны
інсты тут» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, стар ша -
га лейтэнанта ўнутранай службы

Стро ма
Аляк сея Аляксандравiча

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Слуц ка га рай вы кан ка -
ма, маё ра міліцыі

Сту жын ска га
Дзмітрыя Ан то навіча

– на чальніка адд зе ла су вязі і інфар ма цый ных тэх на логій
упраўлен ня рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес пя чэн ня 18-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай службы, падпалкоўніка

Су во ра ва
Аляк сан д ра Леанідавіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 3 На ва беліцка га раё на Го мель ска га га рад ско 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 Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы

Суш ко
Аляк сан д ра Яўгенавiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па рас сле да ван ню зла чын -
ст ваў у сфе ры вы сокіх тэх на логій і суп раць інтэ лек ту аль най
улас насці галоўнага след ча га ўпраўлен ня па пя рэд ня га рас -
сле да ван ня Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Сцель ма шэн ка
Ірыну Уладзіміраўну

– стар ша га афіцэра служ бы галоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай
ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, пад пал коўніка

Сце ца
Сяр гея Паўлавіча

– ва ен на га камісара Кас цю ковіцка га ра ён на га ва ен на га каміса -
рыя та Магілёўскай во бласці, пад пал коўніка

Сыс ко
Аляк сан д ра Леанiдавiча

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы 2-га ўзво да ба таль ё -
на да рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай
інспек цыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Грод зен ска га аб лвы -
кан ка ма, капітана міліцыі

Ся маш ку
Дзмітрыя Міка ла евіча

– стар ша га штур ма на 2-га адд зя лен ня адд зе ла ар ганізацыі па -
вет ра на га руху 570-га цэн тра ар ганізацыі па вет ра на га руху
Уз брое ных Сіл, маёра

Тал ка чо ва
Аляк сан д ра Iванавiча

– на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Хоцімска га рай вы кан -
ка ма, пад пал коўніка міліцыі

То ма шэ ва
Аляк сан д ра Уладзiмiравiча

– на месніка на чальніка ўпраўлен ня па гра мад зян ст ву і мігра -
цыі міліцыі гра мад скай бяс пекі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Брэсц ка га аб лвы кан ка ма – на чальніка адд зя лен ня па мігра -
цыі, ра бо це з за меж нымі гра мад зя намі і асо бамі без гра ма -
д зян ст ва, пад пал коўніка міліцыі

Трафімава
Сяр гея Мiкалаевiча

– стар ша га інспек та ра па асо бых да ру чэн нях кан троль на-інспек -
тар ска га адд зе ла кан троль на-інспек тар ска га ўпраўлен ня шта ба
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Тра цю ка
Сяр гея Вя ча сла вавіча

– стар ша га афіцэра адд зя лен ня адд зе ла су вязі і інфар ма цый -
ных тэх на логій упраўлен ня рэ жы му і ар ганіза цый на га за бес -
пя чэн ня 86-й па гранічнай гру пы па гранічнай службы, маёра
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Тру са ва
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра адд зе ла ўпраўлен ня ра дыя цый най, хімічнай,
біялагічнай ахо вы і эка логіі Ге не раль на га шта ба Уз брое ных
Сіл, пад пал коўніка

Тупіка
Вiктара Антонавiча

– стар шы ну 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 ка ма, пра парш чы ка міліцыі

Тыш чан ку
Аляк сан д ра Генадзьевiча

– ка мандзіра адд зя лен ня груп за тры ман ня ўзво да міліцыі
Асіповіцка га адд зе ла Дэ пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў, пра парш чы ка міліцыі

Ула сен ка ва
Сяр гея Міка ла евіча

– на чальніка Мсціслаўска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных 
сітуацы 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», маё ра
ўнут ра най служ бы

Ур ба на
Яўгенiя Эдуардавiча

– вы клад чы ка цык ла апе ра тыўна-так тыч най 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», маё ра міліцыі

Урупіна
Віталія Ва лерь евіча

– стар ша га афіцэра 2-га адд зе ла вай ско вай часці 64170 Уз брое -
ных Сіл, пад пал коўніка

Усавіка
Аляк сан д ра Вiктаравiча

– 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
Чашніцка га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Ус тым чу ка
Аляк сан д ра Мiкалаевiча

– начальніка след ча га адд зя лен ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня ад -
дзела ўнут ра ных спраў Іванаўска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Ушац ка га
Дзяніса Іва навіча

– намесніка на чальніка па апе ра тыўна-так тыч най ра бо це Ма лад зе -
чан ска га гар рай адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус та но вы
«Мінскае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных
сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», капітана ўнут ра най служ бы

Фа лын ско ва
Ан д рэя Аляк се евіча

– намесніка на чальніка адд зе ла – на чальніка 1-й гру пы 1-га ад -
д зе ла ўпраўлен ня экс плуа та цыі і ра мон ту ўзбра ен ня і ва ен най
тэхнікі Уз брое ных Сіл, маё ра

Фаміна
Уладзiмiра Вячаслававiча

– на чальніка адд зя лен ня даз нан ня па пя рэд ня га рас сле да ван ня
адд зе ла ўнут ра ных спраў Пас таўска га рай вы кан ка ма, маё ра
міліцыі

Фё да ра ва
Генадзiя Уладзiмiравiча

– на месніка на чальніка адд зе ла ты ла во га за бес пя чэн ня ўпраўлен -
ня па Магілёўскай во бласці галоўнага ўпраўлен ня апе ра -
тыўна- вы шу ко вай дзей насці Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
пад пал коўніка міліцыі

Філіпава
Міка лая Міка ла евіча

– на чальніка 1101-й ва ен най ка ман ды суп раць па жар най ахо вы
і ава рый на-вы ра та валь ных ра бот Уз брое ных Сіл, стар ша га
пра парш чы ка

Філіпчы ка
Ва ле рыя Вячаслававiча

– на месніка на чальніка адд зе ла ўнут ра ных спраў Грод зен ска га
рай вы кан ка ма па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес пя чэн -
ню, пад пал коўніка міліцыі

Фо ры са
Дзмітрыя Ана толь евіча

– ка мандзіра кад ра гру пы ар ты ле рыі 50-й асоб най гвард зей скай 
ме ханіза ва 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, пад пал коўніка

Фур ма на
Уладзіміра Ва лянцінавіча

– намесніка на чальніка цэн тра – на чальніка апе ра тыўна- мабі ліза -
цый на га адд зя лен ня 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 вой скаў Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Ха да коўска га
Але га Паўлавіча

– на чальніка сек та ра галоўнага ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо -
ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, маё ра

Ха мен ку
Сяр гея Вікта равіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це 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 вой скаў Уз брое ных Сіл, маё ра

Хоміча
Ва ле рыя Міка ла евіча

– на месніка на чальніка шта ба 56-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-паветра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое -
ных Сіл, пад пал коўніка
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Цап ко
Уладзіміра Ана толь евіча

– на чальніка агуль на га адд зе ла Галоўнага шта ба – са кра та ра
Ва ен на га Са ве та 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

Ца ру ка
Сяр гея Аляк сан д равіча

– старшыну гру пы ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес пя чэн ня і аб -
с лу гоўван ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 1
Ка рэліцка 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», стар ша га
пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Ціма шэн ку
Аляк сан д ра Уладзiмiравiча

– на месніка на чальніка На цыя наль на га цэн траль на га бюро Інтэр -
па ла Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Ціма шэн ку
Кірыла Юр’евіча

– на месніка на чальніка адд зе ла вай ско вай часці 1250 па гранічнай
служ бы, пад пал коўніка

Ціма шэн ку
Ры го ра Уладзiмiравiча

– стар шы ну роты бая во га і ма тэ ры яль на-тэхнічна га за бес пя чэн -
ня вай ско вай часці 5522 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва
ўнут ра ных спраў, стар ша га пра парш чы ка

Цімо ша ка
Вадзіма Алікавіча

– дыс петча ра цэн тра апе ра тыўнага кіра ван ня Ля хавіцка 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», пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Цішкевіча
Пят ра Іва навіча

– стар ша га інструк та ра-вы ра та вальніка па жар най ава рый на-вы -
ра та валь най часці № 2 па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га ат -
ра да № 6 Магілёўска га га рад ско 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», стар ша га пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Цы ган ко ва
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– ка мандзіра мас та во га ба таль ё на 36-й да рож на-мас та вой бры -
га ды транс парт ных вой скаў, маё ра

Цэ гал ку
Мiкалая Пятровiча

– на чальніка адд зе ла па рас крыц цю ква тэр ных крад зя жоў
упраўлен ня крыміналь на га вы шу ку крыміналь най міліцыі
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан -
ка ма, маёра міліцыі

Ча ран кевіча
Мiхаiла Iосiфавiча

– начальніка адд зя лен ня пад рых тоўкі кад раў упраўлен ня ідэа -
лагічнай ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня галоўнага ўпраўлен ня
ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Чар на гу за ва
Уладзiмiра Мiкалаевiча

– камандзіра 1-га страл ко ва га ўзво да 3-й страл ко вай роты вай ско -
вай часці 5523 унут ра ных вой скаў Міністэр ст ва ўнут ра ных
спраў, лей тэ нан та

Чар наўца
Мiкалая Васiльевiча

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

Чар няўска га
Дзмітрыя Мітра фа навіча

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

Чар та рыц ка га
Вадзiма Леанiдавiча

– на месніка на чальніка адд зе ла кам плек та ван ня – на чальніка
адд зя лен ня кам плек та ван ня ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты
і кад ра ва га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Магілёўска га аб лвы кан ка ма, падпалкоўніка міліцыі

Час на ко ва
Паўла Ана толь евіча

– стар ша га вадзіцеля аўта мабільнай роты 258-га асоб на га ба -
таль ё на ахо вы і абс лу гоўван ня Паўноч на-за ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл,
старшага прапаршчыка

Час новіча
Уладзiмiра Юліянавіча

– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Круп -
ска га рай вы кан ка ма, стар ша га прапаршчыка міліцыі

Ча чу ру
Уладзіміра Куп рыя навіча

– вадзіце ля-вы ра та вальніка па жар на-вы ра та валь най служ бы
Салігор ска га цэн тра дзяр жаўнай па жар най ава рый на-вы ра та -
валь най ус та но вы «Рэс публіканскі ат рад спе цы яль на га пры -
зна чэн ня» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуацыях,
прапаршчыка ўнутранай службы
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Чу ма ко ва
Аляк сея Алегавiча

– стар ша га інспек та ра па даз воль най ра бо це адд зе ла ахо вы пра -
ва па рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла
ўнут ра ных спраў Ар шан ска га гар вы кан ка ма, капітана міліцыі

Чыч ва ры на
Ігара Міка ла евіча

– ва ен на га камісара Ас тра вец ка га ра ён на га ва ен на га каміса -
рыя та Грод зен скай во бласці, падпалкоўніка

Чэ са ка
Але га Віталь евіча

– на чальніка адд зя лен ня ар ганізацыі экс плуа та цыі тэхнічных
срод каў па гранічна га кан тро лю служ бы па гранічна га кан тро -
лю апе ра тыўнага ўпраўлен ня 20-га па гранічна га ат ра да па -
гранічнай служ бы, пад пал коўніка

Ша ка ця
Але га Аляксандравiча

– міліцыя не ра-вадзіцеля 1-га ўзво да 1-й роты пал ка пат руль -
на-пас та вой служ бы міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Грод зен ска га аб лвы кан ка ма, пра парш чы ка міліцыі

Ша ку ра
Аляк сан д ра Эдмундавiча

– міліцыя не ра-кіно ла га гру пы за тры ман ня страя во га пад раз -
д 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

Ша ла фа ста ва
Сяр гея Iванавiча

– на чальніка адд зя лен ня па вы шэн ня кваліфікацыі фа куль тэ та
па вы шэн ня кваліфікацыі і пе ра пад рых тоўкі кад раў ус та но вы
аду ка цыі «Магілёўскі вы шэй шы ка ледж Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка міліцыі

Шам ба лё ва
Аляк сан д ра Леанідавіча

– на чальніка адд зе ла ўпраўлен ня адміністра цый на-гас па дар ча -
га за бес пя чэн ня (цэн траль ных ор га наў ва ен на га кіра ван ня)
Узброеных Сіл, маёра

Шам ру ка
Ва ле рыя Мiхайлавiча

– на чальніка шта ба адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка -
ст рычніцка га раё на г. Грод на, маё ра міліцыі

Ша па ра ва
Вя ча сла ва Ге над зь евіча

– стар ша га афіцэра адд зя лен ня служ бы апе ра тыўнага ўпраўлен ня 
19-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, маё ра

Ша рын ска га
Та дэ ву ша Iгнацьевiча

– опер упаўна ва жа на га 1-га адд зя лен ня 2-га адд зе ла 2-га ўпраўлен -
ня галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, капітана міліцыі

Шаўчука
Ва ле рыя Міхай лавіча

– на месніка на чальніка Галоўнага шта ба – на чальніка апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня Галоўнага шта ба Су ха пут ных вой скаў
Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Шаўчука
Iгара Аляксандравiча

– стар ша га афіцэра фельд су вязі па асо бых да ру чэн нях адд зе ла
за бес пя чэн ня фельд’егерскай і ды п ла ма тыч най кур’ерскай
су вязі Дзяр жаўнай фельд’егерскай служ бы пры Міністэр ст ве
су вязі і інфар ма ты за цыі, маё ра ўнут ра най служ бы

Ша фе ра ва
Міка лая Міка ла евіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 30-й асоб -
най чы гу нач най бры га ды транс парт ных вой скаў, пад пал -
коўніка

Шацілу
Эду ар да Эду ар давіча

– на чальніка ўста но вы «Рэс публіканскі цэнтр сер тыфікацыі і
экс пер ты зы ліцэн за ва ных відаў дзей насці» Міністэр ст ва па
над звы чай ных сітуа цы ях, маё ра ўнут ра най служ бы

Шаю ка
Ге над зя Ва лянцінавіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 6 Цэн траль на га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуацы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен не Міністэр ст -
ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», пра -
парш чы ка ўнут ра най служ бы

Швай коўска га
Вiктара Мечыслававiча

– стар ша га інспек та ра адд зе ла кан тро лю, ар ганіза цый на-
 штатнай ра бо ты і пра фесійнай пад рых тоўкі Дзяр жаўнай
фельд’егерскай службы пры Міністэр ст ве су вязі і інфар ма ты -
за цыі, маё ра ўнут ра най служ бы

Шка лу
Сяр гея Мiхайлавiча

– на месніка на чальніка пап раўчай ка лоніі № 12 па пап раўчаму
пра цэ су, ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес пя чэн ню
ўпраўлен 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
ўнут ра най служ бы

Шка ля
Дзмiтрыя Леанiдавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га 2-га адд зе ла 6-га ўпраўлен ня
галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра -
ных спраў, пад пал коўніка міліцыі

Шлапіка
Вікта ра Станісла вавіча

– стар ша га тэхніка па гранічна га пас та 16-й па гранічнай гру пы
па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка
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Шос та ка
Сця па на Аль бер тавіча

– да цэн та ка фед ры ра дыё тэхнікі ўста но вы аду ка цыі «Ва ен ная
ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», пад пал коўніка

Шпар ло
Сяр гея Ге над зь евіча

– на чальніка Быхаўска 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 ўнут ра най служ бы

Шпет на га
Ге над зя Паўлавіча

– старшага опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах гру -
пы аген тур на-апе ра тыўнай ра бо ты адд зе ла за наль на га кан тро лю і 
апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці ўпраўлен ня крыміналь на га
вы шу ку крыміналь най міліцыі ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Брэсц ка га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Шпя нё ву
Свят ла ну Вiктараўну

– ад каз на га вы ка наўцу служ бы кам плек та ван ня 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», старшага прапаршчыка

Шта ню ка
Але га Генадзьевiча

– стар ша га інспек та ра гру пы ты ла во га за бес пя чэн ня адд зе ла
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Са вец ка га раё на г. Го ме ля,
маёра міліцыі

Шу ля коўска га
Вадзіма Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра 1-й гру пы 1-га адд зе ла На цыя наль на га аген -
цт ва па кан тро лю і інспек цы ях – Дэ пар та мен та Міністэр ст ва
аба ро ны, падпалкоўніка

Шу ман ска га
Уладзiмiра Вiктаравiча

– ка мандзіра адд зя лен ня груп за тры ман ня страя во га пад разд зя -
лен ня міліцыі Ель ска га адд зя лен ня Дэ пар та мен та ахо вы
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га пра парш чы ка міліцыі

Шумілава
Міка лая Міхай лавіча

– на чальніка адд зя лен ня рэг ла мен ту і ра мон ту гру пы рэг ла мен ту і 
ра мон ту 147-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-павет ра ных сіл і
вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл, маё ра

Шус тоўска га
Ан д рэя Уладзіміравіча

– стар ша га інструк та ра па вад жэн ню па жар най ма шы ны па -
жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 1 Мінска га ра ён на -
га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае аб -
лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях
Рэс публікі Бе ла русь», пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Шчыпілу
Мiкалая Аляксандравiча

– на чальніка адд зя лен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Мсціслаўска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Шчэр бу
Мiхаiла Уладзiмiравiча

– намесніка на чальніка Га рад зей ска га адд зя лен ня міліцыі адд зе ла
ўнут ра ных спраў Нясвіжска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Шы бе ку
Аляк сан д ра Леанідавіча

– старша га інспек та ра адд зе ла па гранічнай служ бы 18-га па -
гранічна га ат ра да па гранічнай служ бы, стар ша га пра парш чы ка

Шыка
Анатолiя Васiльевiча

– участко 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 адд зе ла ўнут ра -
ных спраў Бя ро заўска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі

Шы ро ка га
Міка лая Яўгень евіча

– на месніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це – на чальніка
адд зя лен ня ідэа лагічнай ра бо ты 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 аба ро ны
Уз брое ных Сіл, пад пал коўніка

Шыш ко
Вiталiя Iванавiча

– 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, пад пал коўніка
міліцыі

Шы шо ва
Паўла Паўлавіча

– на месніка на чальніка 1-га адд зе ла 9-га ўпраўлен ня галоўнага
ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў,
маё ра міліцыі

Шэ ле га ва
Ан д рэя Аляк сан д равіча

– на месніка на чальніка адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю
19-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, маё ра

Шэ пе ле ва
Аляк сан д ра Свя та сла вавіча

– ка мандзіра 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, маё ра
міліцыі
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Шэр ша ня
Ва ле рыя Мiкалаевiча

– памочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы міліцыі
грамад скай бяс пекі Мінска га адд зе ла ўнут ра ных спраў на па -
вет ра ным транс пар це ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў на транс -
пар це Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, стар ша га пра парш чы ка
міліцыі

Шэўко
Ан д рэя Вячаслававiча

– стар ша га інспек та ра адд зя лен ня па кан тро лю за за бруд жван -
нем на ва коль на га ася родд зя транс парт нымі срод камі адд зе ла
эка лагічна га на гля ду дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі
галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га гар вы кан ка -
ма, маё ра міліцыі

Шэ шу но ва
Ігара Вікта равіча

– на чальніка 2-й гру пы мабіліза цый на га адд зе ла ва ен на га
каміса рыя та Грод зен скай во бласці, пад пал коўніка

Юнаш ку
Вікта ра Іосіфавіча

– начальніка служ бы са бак мабільнай па гранічнай за ста вы адд зе ла 
па гранічнай служ бы 15-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ -
бы, стар ша га пра парш чы ка

Юн кевіча
Сяр гея Пятровiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га гру пы па ба раць бе з эка -
намічнымі зла чын ст вамі крыміналь най міліцыі адд зе ла ўнут -
ра ных спраў Іва цэвіцка га рай вы кан ка ма, капітана міліцыі

Юр жы ца
Ан д рэя Міхай лавіча

– галоўнага апе ра тыўнага дзя жур на га адд зе ла апе ра тыўнага
кіра ван ня Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях, маё ра
ўнут ра най служ бы

Юр чан ку
Аляк сан д ра Аляксандравiча

– на месніка на чальніка 2-га адд зе ла ўпраўлен ня па рас крыц цю
цяжкіх эка намічных зла чын ст ваў упраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га аб лвы кан ка ма, пад пал коўніка міліцыі

Юш кевіча
Юрыя Аляксандравiча

– намесніка на чальніка ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў адміністра -
цыі За во дска га раё на г. Мінска па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра -
ва му за бес пя чэн ню, маё ра міліцыі

Юшко
Фран ца Францавiча

– інспек та ра да рож на-пат руль най служ бы гру пы да рож на-пат -
руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі адд зя -
лен ня дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі міліцыі гра мад -
скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў Во ра наўска га рай вы -
кан ка ма, стар ша га лей тэ нан та міліцыі

Ягел лу
Ан д рэя Паўлавіча

– стар ша га інспек та ра – на чальніка адд зя лен ня па гранічна га
пас та 15-й па гранічнай гру пы па гранічнай служ бы, стар ша га
пра парш чы ка

Якаўлева
Максіма Міка ла евіча

– галоўнага спе цы яліста ўпраўлен ня ар ганіза цый на га за бес пя -
чэн ня дзяр жаўнай сістэ мы па пя рэд жван ня і ліквідацыі над звы -
чайных сітуа цый і гра мад зян скай аба ро ны Міністэр ст ва па на д -
звы чай ных сітуа цы ях, маё ра ўнут ра най служ бы

Якімен ку
Уладзіміра Сяр ге евіча

– намесніка ка мандзіра па ідэа лагічнай ра бо це 48-га асоб на га ба -
таль ё на ра дыё элек трон най ба раць бы За ход ня га апе ра тыўнага ка -
ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Уз брое ных Сіл, маё ра

Яку ту
Ан д рэя Iванавiча

– на чальніка ат ра да адд зе ла пап раўчага пра цэ су пап раўчай ка -
лоніі № 22 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па Брэсц кай во бласці, маё ра
ўнут ра най служ бы

Ян ковіча
Максіма Iванавiча

– стар ша га опер упаўна ва жа на га па асабліва важ ных спра вах
2-га адд зе ла 8-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най
бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, маё ра міліцыі

Янца
Вiктара Фёдаравiча

– стар ша га інспек та ра прафілак тыкі адд зе ла ахо вы пра ва па -
рад ку і прафілак тыкі міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на
г. Грод на, капітана міліцыі

Ярца
Юрыя Міка ла евіча

– на месніка на чальніка – стар ша га інжы не ра 2-га адд зе ла
387-га цэн тра тэхнічна га кан тро лю і за бес пя чэн ня ахо вы
інфар ма цыі Уз брое ных Сіл, маё ра

Ясю чэ ню
Сяр гея Аляксандравiча

– начальніка экс перт на-крыміналістыч на га адд зя лен ня адд зе ла
ўнут ра ных спраў Салігор ска га рай вы кан ка ма, маё ра міліцыі
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Яфа на ва
Віталія Міка ла евіча

– стар ша га афіцэра 2-й гру пы адд зе ла зенітных ра кет ных 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, пад пал коўніка

Яцкаўца
Мiхаiла Iванавiча

– дзя жур на га па мочніка на чальніка ка лоніі дзя жур най служ бы 
пап раўчай ка лоніі № 20 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 во -
бласці, маё ра ўнут ра най служ бы

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 482

1/13022
(25.10.2011)

1/13022О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. из пунк та 8 по ряд ка рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми

пред при ни ма те ля ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ию ня 2000 г. № 359 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2000 г., № 64, 1/1403; 2005 г., № 137, 1/6734; 2010 г., № 266, 1/12070), сло ва «и азот -
ные» ис клю чить;

1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2005 г. № 398 «О со вер шен ст -
во ва нии экс пор та ка лий ных и азот ных удоб ре ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 1/6734; 2007 г., № 3, 1/8197; 2008 г., № 145, 1/9786;
2010 г., № 266, 1/12070):

из на зва ния сло ва «и азот ных» ис клю чить;
под пунк ты 1.1 и 1.2 пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. ис клю чи тель ное пра во внеш ней тор гов ли (в час ти экс пор та) ми не раль ны ми или хи -

ми че ски ми ка лий ны ми удоб ре ния ми (да лее – ка лий ные удоб ре ния) за кре п ля ет ся за го су дар -
ст вом и реа ли зу ет ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе ла русь ка лий» и за кры тым ак -
цио нер ным об ще ст вом «Бе ло рус ская ка лий ная ком па ния».

При этом от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ла русь ка лий» осу ще ст в ля ет вы воз ка лий -
ных удоб ре ний за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь и их реа ли за цию толь ко за кры то му ак цио -
нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ская ка лий ная ком па ния», ко то рое осу ще ст в ля ет про да жу при -
об ре тен ных ка лий ных удоб ре ний за пре де ла ми рес пуб ли ки;

1.2. ка лий ные удоб ре ния, вы во зи мые за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, предъ яв ля ют ся
к та мо жен но му оформ ле нию от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе ла русь ка лий»;»;

в пунк те 3:
из под пунк та 3.2 и час ти пер вой под пунк та 3.5 сло ва «или азот ных» ис клю чить;
из под пунк тов 3.3 и 3.4 сло ва «и азот ных» ис клю чить;
1.3. пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2010 г. № 571 «О не ко то -

рых ме рах по со вер шен ст во ва нию экс пор та ми не раль ных удоб ре ний» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 266, 1/12070) ис клю чить.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов 
за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 483

1/13023
(26.10.2011)

1/13023О на зна че нии В.П.Ва куль чи ка Пред се да те лем След ст вен но го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. На зна чить Ва куль чи ка Ва ле рия Пав ло ви ча Пред се да те лем След ст вен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти на чаль ни ка Опе ра тив но-ана ли ти че ско го
цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус та но вить, что:
вы пла та де неж но го до воль ст вия В.П.Ва куль чи ку до 1 ян ва ря 2012 г. осу ще ст в ля ет ся

Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь по ра нее за ни -
мае мой им долж но сти на чаль ни ка Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;
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с 1 ян ва ря 2012 г. В.П.Ва куль чик пе ре во дит ся для даль ней ше го про хо ж де ния служ бы в
След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В.П.Ва куль чи ку со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми до 1 ян ва ря 2012 г. обес пе чить при -
ня тие не об хо ди мых мер, свя зан ных с об ра зо ва ни ем След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в том чис ле по его кад ро во му, ор га ни за ци он но му и ино му обес пе че нию.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 484

1/13024
(26.10.2011)

1/13024О на зна че нии А.И.Шве да пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля След -
ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. На зна чить Шве да Ан д рея Ива но ви ча пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля След ст вен -
но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус та но вить, что до 1 ян ва ря 2012 г. А.И.Швед про дол жа ет ис пол нять обя зан но сти по
за ни мае мой долж но сти в ор га нах про ку ра ту ры и со хра ня ет ста тус про ку рор ско го ра бот ни ка.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ок тяб ря 2011 г. № 485

1/13025
(26.10.2011)

1/13025О на зна че нии С.В.Шпе гу на

На зна чить пол ков ни ка Шпе гу на Сер гея Ва силь е ви ча на чаль ни ком Опе ра тив но-ана ли ти -
че ско го цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ка ст рычніка 2011 г. № 487

1/13027
(26.10.2011)

1/13027Аб ме рап ры ем ст вах, прыс ве ча ных 130-годд зю з дня на рад жэн ня
Янкі Ку па лы і Яку ба Ко ла са

У мэ тах ар ганіза цыі шы ро ка га свят ка ван ня 130-годд зя з дня на рад жэн ня класікаў бе ла ру скай 
і сус вет най літа ра ту ры на род ных па этаў БССР Янкі Ку па лы і Яку ба Ко ла са пас та наўляю:

1. За цвердзіць прык лад зе ныя:
склад рэс публікан ска га ар ганіза цый на га камітэ та па пра вяд зен ню ме рап ры ем ст ваў,

прыс ве ча ных 130-годд зю з дня на рад жэн ня Янкі Ку па лы і Яку ба Ко ла са (да лей – рэс -
публіканскі ар ганіза цый ны камітэт);

план ме рап ры ем ст ваў, прыс ве ча ных 130-годд зю з дня на рад жэн ня Янкі Ку па лы і Яку ба Ко ла са.
2. Рэс публікан ска му ар ганіза цый на му камітэ ту су мес на з зацікаўле нымі за бяс пе чыць

рэ аліза цыю пла на ме рап ры ем ст ваў, прыс ве ча ных 130-годд зю з дня на рад жэн ня Янкі Ку па -
лы і Яку ба Ко ла са.

Рэс публіканскім ор га нам дзяр жаўна га кіра ван ня, аб лвы кан ка мам, Мінска му гар вы кан -
ка му аказ ваць сад зейнічан не рэс публікан ска му ар ганіза цый на му камітэ ту ў пра вяд зенні на -
зва ных ме рап ры ем ст ваў.

3. Фінан са ван не ар ганіза цыі і пра вяд зен ня ме рап ры ем ст ваў, прыс ве ча ных 130-годд зю з
дня на рад жэн ня Янкі Ку па лы і Яку ба Ко ла са, ажыц цяўляць у ме жах срод каў, пра дуг лед жа -
ных рэс публіканскім і мяс цо вымі бюд жэ тамі на пра вяд зен не цэн траліза ва ных ме рап ры ем -
ст ваў, а так са ма за кошт іншых крыніц, якія не за ба ро не ны за ка на даўствам.

4. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

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

ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
25.10.2011 № 487

Склад рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па
правядзенню мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю 
з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа

Тозік
Ана толій Афа нась евіч

– На меснік Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь (стар шы ня
рэс публікан ска га ар ганіза цый на га камітэта)
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Ла туш ка
Па вел Паўлавіч

– Міністр куль ту ры (на меснік стар шыні рэс публікан ска га ар -
ганіза цый на га камітэта)

Ада муш ка
Уладзімір Іва навіч

– ды рэк тар Дэ пар та мен та па архівах і спра ва вод ст ву Міністэр ст -
ва юс ты цыі 

Алейнік
Сяр гей Фё да равіч

– на меснік Міністра за меж ных спраў 

Ананіч
Лілія Станісла ваўна

– пер шы на меснік Міністра інфар ма цыі

Анціпен ка
Ана толь Якаўлевіч

– стар шы ня Ла гой ска га рай вы кан ка ма

Васілен ка
Вя час лаў Аляк сан д равіч

– на меснік Міністра фінан саў

Да ма цен ка
Фё дар Аляк сан д равіч

– стар шы ня Ма лад зе чан ска га рай вы кан ка ма

Дзе душкін
Уладзімір Міхай лавіч

– стар шы ня Ар шан ска га рай вы кан ка ма

Дуд ко
Віктар Дзмітры евіч

– пер шы на меснік ге не раль на га ды рэк та ра за кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Сталічнае тэ ле ба чан не»

Жук
Ігар Ге оргіевіч

– на меснік стар шыні Грод зен ска га аб лвы кан ка ма

Іва но ва
Ніна Ся мё наўна

– стар шы ня прэзідыу ма гра мад скай ар ганізацыі «Бе ла ру скае та -
ва ры ст ва друж бы і куль тур най су вязі з за меж нымі краінамі»

Ка ва ле ня
Аляк сандр Аляк сан д равіч

– ака дэмік-са кра тар Адд зя лен ня гу манітар ных на вук і мас тац -
тваў На цыя наль най ака дэміі на вук Беларусі

Ка ма роўская
Зінаіда Міка лаеўна

– ды рэк тар ус та но вы «Дзяр жаўны літа ра тур на-ме ма ры яль ны
му зей Яку ба Коласа»

Кар пен ка
Ігар Васільевіч

– на меснік стар шыні Мінска га гар вы кан ка ма

Кіры чэн ка
Пётр Аляк се евіч

– на меснік стар шыні Го мель ска га аб лвы кан ка ма

Кісель
Ры гор Леанідавіч

– стар шы ня праўлен ня за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Другі на цыя наль ны тэлеканал»

Лу ка ша нец
Аляк сандр Аляк сан д равіч

– ды рэк тар дзяр жаўнай на ву ко вай ус та но вы «Інсты тут мовы і
літа ра ту ры імя Яку ба Ко ла са і Янкі Ку па лы На цыя наль най
ака дэміі навук Беларусі»

Ма лаш ка
Ва ле рый Ана толь евіч

– на меснік стар шыні Магілёўска га аб лвы кан ка ма

Ма це ва сян
Але на Ра ма наўна

– ды рэк тар ус та но вы «Дзяр жаўны літа ра тур ны му зей Янкі
Купалы»

Місько
Уладзімір Трафімавіч

– стар шы ня Стаўбцоўска га рай вы кан ка ма

Са ла ма ха
Аляк сандр Пят ровіч

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

Сіва ло ба ва
Але на Аляк сан д раўна

– на чальнік упраўлен ня са цы яль на-куль тур най сфе ры Апа ра ту
Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Су боцін
Алег Іва навіч

– на чальнік адд зе ла паш то вай су вязі Міністэр ст ва су вязі і
інфар ма ты за цыі

Фа ры но
Казімір Сця па навіч

– на меснік Міністра аду ка цыі

Цуп рык
Леанід Аляк сан д равіч

– на меснік стар шыні Брэсц ка га аб лвы кан ка ма

Чаргінец
Міка лай Іва навіч

– стар шы ня гра мад ска га аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Бе ла -
русі»

Шчэць ка
Віктар Уладзіміравіч

– на меснік стар шыні Мінска га аб лвы кан ка ма
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ЗА ЦВЕРД ЖА НА
Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
25.10.2011 № 487

ПЛАН
мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння
Янкі Купалы і Якуба Коласа

На зва ме рап ры ем ст ва Тэрміны
вы ка нан ня Ад каз ныя за вы ка нан не

1. Пра вяд зен не ў мес цах і ар ганіза цы ях, звя за ных з жыц -
цём і твор час цю па этаў, ва ўста но вах куль ту ры і аду ка цыі
ў г. Мінску, аб лас ных і ра ён ных цэн трах, га ра дах, іншых
на се ле ных пунк тах, а так са ма ў за меж ных ус та но вах Рэс -
публікі Бе ла русь свя точ ных ме рап ры ем ст ваў, прыс ве ча -
ных 130-годд зю з дня на рад жэн ня Янкі Ку па лы і Яку ба
Ко ла са, з пры цяг нен нем да ўдзе лу ў іх вя до мых дзея чаў
літа ра ту ры і мас тац тва, твор чай і на ву ко вай інтэліген цыі
рэс публікі

на пра ця гу
2012 года

аб лвы кан ка мы, Мінскі гар вы кан кам,
Міністэр ст ва куль ту ры, Міністэр ст ва аду -
ка цыі, Міністэр ст ва інфар ма цыі, Міністэр -
ст ва за меж ных спраў, На цыя наль ная ака -
дэмія на вук Бе ла русі, гра мад скае
аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў Бе ла русі»

2. Ства рэн не тэ ма тыч ных літа ра тур на-мас тацкіх і да ку -
мен таль на-публіцыс тыч ных пра грам па тво рах Янкі Ку -
па лы і Яку ба Ко ла са ці прыс ве ча ных іх жыц цю і твор часці

на пра ця гу
2012 года

Міністэр ст ва інфар ма цыі, На цыя наль ная
дзяр жаўная тэ ле ра дыё кам панія, за кры -
тыя ак цыя нер ныя та ва ры ст вы «Другі на -
цыя наль ны тэ ле ка нал» і «Сталічнае тэ ле -
ба чан не», Міністэр ст ва куль ту ры

3. За бес пя чэн не вы дан ня дру ка ва най пра дук цыі да
130-годд зя з дня на рад жэн ня Янкі Ку па лы і Яку ба Ко ла -
са, у тым ліку факсімільна га вы дан ня кніг Янкі Ку па лы
«Шля хам жыц ця» і Яку ба Ко ла са «Сы мон-му зы ка», вы -
дан ня ў се ры ях «Жыц цё зна камітых люд зей Бе ла русі» і
«Школь ная бібліятэ ка» кніг, прыс ве ча ных жыц цю і твор -
часці па этаў, а так са ма іх тво раў

на пра ця гу
2012 года

Міністэр ст ва інфар ма цыі, Міністэр ст ва
аду ка цыі, На цыя наль ная ака дэмія на вук
Бе ла русі, гра мад скае аб’яднанне «Саюз
пісьменнікаў Бе ла русі»

4. Пра вяд зен не рэс публіканскіх свят паэзіі, прыс ве ча ных 
жыц цю і твор часці Янкі Ку па лы і Яку ба Ко ла са

ліпень, ліста -
пад 2012 г.

Мінскі аб лвы кан кам, Міністэр ст ва куль ту ры, 
гра мад скае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў
Бе ла русі»

5. До б раўпа рад ка ван не тэ ры то рый гісто ры ка-куль тур -
ных аб’ектаў, звя за ных з жыц цём і твор час цю Янкі Ку па -
лы і Яку ба Ко ла са, ус та ноўка інфар ма цый ных па ка -
зальнікаў аб гэ тых аб’ектах, пра вяд зен не капіталь на га
ра мон ту бу дын каў ус та ноў «Дзяр жаўны літа ра тур ны му -
зей Янкі Ку па лы» і «Дзяр жаўны літа ра тур ны му зей Яку -
ба Ко ла са»

на пра ця гу
2012 года

Міністэр ст ва куль ту ры, Міністэр ст ва ўнут -
ра ных спраў, аб лвы кан ка мы, Мінскі гар -
вы кан кам
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