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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 красавіка 2013 г. № 189
Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі
Рэспублікі Беларусь
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых
абавязкаў і высокае прафесійнае майстэрства, значны асабісты ўклад
у ахову жывёльнага і расліннага свету, развіццё будаўнічага комплексу,
банкаўскіх паслуг, энергетычнай сістэмы, чыгуначнага транспарту,
парашковай металургіі і машынабудавання, дасягненні ў галіне адукацыі,
музычнага мастацтва, фізічнай культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені
Багданава
Сяргея Віктаравіча

– начальніка штаба – першага намесніка
начальніка галоўнай інспекцыі Узброеных
Сіл, палкоўніка

Брацуна
Барыса Віктаравіча

– старшага афіцэра аддзела баявой падрыхтоўкі
камандавання сіл спецыяльных аперацый
Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Воінава
Алега Леанідавіча

– начальніка інжынерных войскаў Узброеных
Сіл – начальніка ўпраўлення інжынерных
войскаў Генеральнага штаба Узброеных Сіл,
палкоўніка

Касінскага
Леаніда Віктаравіча

– намесніка камандуючага войскамі па ідэалагічнай рабоце – начальніка аддзела ідэалагічнай работы Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка

Лаўрыненку
Ігара Уладзіміравіча

– першага намесніка начальніка Генеральнага
штаба Узброеных Сіл, генерал-маёра

Новікава
Сяргея Ігнатавіча

– начальніка Дэпартамента транспартнага забеспячэння Міністэрства абароны, палкоўніка

Чаранкова
Валерыя Альбертавіча

– намесніка камандуючага войскамі па ўзбраенню –
начальніка ўпраўлення ўзбраення Заходняга
аператыўна-тактычнага камандавання Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны Узброеных Сіл, палкоўніка

Шабанца
Рамана Мікалаевіча

– камандзіра 10-га асобнага батальёна радыёэлектроннай барацьбы Паўночна-заходняга
аператыўнага камандавання Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
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ордэнам Францыска Скарыны
Смольскага
– прафесара кафедры кампазіцыі ўстановы
Дзмітрыя Браніслававіча
адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
музыкі»
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Багуслаўскага
Івана Іосіфавіча

– начальніка ракетных войскаў і артылерыі –
начальніка аддзела ракетных войскаў і артылерыі Паўночна-заходняга аператыўнага
камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка

Берыкбаева
– начальніка кафедры інфармацыйна-вылічальных
Уладзіміра Мурзатаевіча
сістэм установы адукацыі «Ваенная акадэмія
Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Будзіка
– начальніка ўпраўлення службы войскаў
Уладзіслава Міхайлавіча
і забеспячэння бяспекі ваеннай службы
Узброеных Сіл, палкоўніка
Галавейку
Валерыя Мікалаевіча

– начальніка 2060-й базы захоўвання і рамонту
Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны
Узброеных
Сіл,
падпалкоўніка

Горбача
Сяргея Антонавіча

– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення
планавання і каардынацыі тылавога забеспячэння Міністэрства абароны, палкоўніка

Дамасевіча
Сцяпана Мікалаевіча

– камандзіра мабільнай роты 382-га асобнага
гвардзейскага мабільнага батальёна 38-й асобнай
гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных
Сіл, капітана

Канавалава
Алега Анатольевіча

– камандзіра 115-га зенітнага ракетнага палка
Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка

Крываноса
Алега Канстанцінавіча

– намесніка начальніка Генеральнага штаба
Узброеных Сіл па навуковай рабоце – начальніка
ваенна-навуковага ўпраўлення, палкоўніка

Масалова
– намесніка камандзіра па тылу – начальніка
Аляксандра Вячаслававіча
тылу 74-га асобнага палка сувязі Заходняга
аператыўнага камандавання Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
Печко
Аляксея Уладзіміравіча

– начальніка ўпраўлення дзяржаўнага нагляду
галоўнай ваеннай інспекцыі Узброеных Сіл,
палкоўніка
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Туруліна
Сяргея Васільевіча

– начальніка рэчавай службы аддзела тылавога
забеспячэння камандавання сіл спецыяльных
аперацый Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Шаўчэнку
– начальніка ўпраўлення закупак і рамонту
Аляксандра Уладзіміравіча
ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл,
палкоўніка
Шчарбіна
Вячаслава Віктаравіча

– начальніка 320-й школы падрыхтоўкі
спецыялістаў мотастралковых, разведвальных,
падраздзяленняў інжынерных войскаў і войскаў
радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай аховы
72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага
цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых
спецыялістаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Ярашэвіча
– камандзіра 65-й аўтамабільнай брыгады
Уладзіміра Вячаслававіча
транспартных войскаў, падпалкоўніка
медалём «За працоўныя заслугі»
Бабiча
Рыгора Мiкалаевiча

– начальнiка дзяржаўнага ўнiтарнага спецыялiзаванага будаўнiчага прадпрыемства «Бярозаўская СПМК-22»

Бабука
– дырэктара ўстановы «Спецыялізаваная дзіцячаВалерыя Уладзіміравіча
юнацкая школа алімпійскага рэзерву адзінаборстваў», г. Мінск
Баркаліна
Васілія Васільевіча

– электразваршчыка ручной зваркі адкрытага
акцыянернага таварыства «Мостаатрад № 425»,
г. Віцебск

Блiзнюка
Аляксандра Сяргеевіча

– дырэктара рэспублiканскага вытворчага
даччынага ўнiтарнага прадпрыемства «Эксперыментальны завод» рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства «Навукова-практычны
цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
па механізацыі сельскай гаспадаркі»

Бортніка
Анатолія Міхайлавіча

– дырэктара прыватнага транспартнага ўнітарнага
прадпрыемства «Брэсцкі кааптранс»

Валдайцава
Дзяніса Станіслававіча

– намесніка старшыні
Гродзенскай вобласці

Гарноўскага
Анатоля Адамавіча

– суддзю Вышэйшага Гаспадарчага Суда

Гомана
Iвана Iосiфавiча

– начальнiка філіяла № 400  Гродзенскага
абласнога ўпраўлення адкрытага акцыянернага
таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»
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Грыневіча
Віталія Іванавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення аператыўнага
рэагавання Дзяржаўнай інспекцыі аховы
жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь

Жураўскага
Мiкалая Юльянавiча

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства
«Лельчыцкая ПМК-103»

Ільіч
Ірыну Уладзіміраўну

– галоўнага інспектара аддзела мытных плацяжоў
Мінскай рэгіянальнай мытні

Кузьмінчука
– дырэктара вытворча-гандлёвага ўнітарнага
Віктара Аляксандравіча
прыватнага прадпрыемства «Гефест-тэхніка»
Кулакоўскага
Пятра Міхайлавіча

– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі
«Гімназія г. Светлагорска»

Кулінковіча
Аляксандра Сяргеевіча

– начальніка ўпраўлення арганізацыйна-кадравай
палітыкі Міністэрства па падатках і зборах

Леўчука
Пятра Іванавіча

– шліфоўшчыка інструментальнага цэха беларускарасійскага
сумеснага
прадпрыемства
«Брэстгазаапарат» адкрытага акцыянернага
таварыства

Лойко
– начальніка Стаўбцоўскай міжраённай інспекУладзіміра Аляксандравіча
цыі аховы жывёльнага і расліннага свету
Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага
і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь
Мацвееву
Ларысу Уладзіміраўну

– намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце
дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
№ 1 г. Віцебска»

Муратава
Уладзіміра Міхайлавіча

– старшага дзяржаўнага інспектара аддзела
кантролю за аховай і выкарыстаннем аб’ектаў
жывёльнага свету ўпраўлення аналізу
і кантролю за аховай і выкарыстаннем
аб’ектаў жывёльнага і расліннага свету
Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага
і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь

Назаранка
– намесніка старшыні праўлення адкрытага
акцыянернага таварыства «Ашчадны банк
Валянціну Ануфрыеўну
«Беларусбанк»
Нікалаеву
Алену Аляксандраўну

– суддзю Вышэйшага Гаспадарчага Суда

Нікіцюка
Мікалая Мікалаевіча

– дырэктара праектна-вышукальнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Інстытут
«Белчыгунпраект»
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Нікульшына
Барыса Віктаравіча

– прарэктара па вучэбнай рабоце і інфарматызацыі ўстановы адукацыі «Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»

Пятруша
Кацярыну Пятроўну

– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі
«Гімназія № 12 г. Мінска»

Сачанка
Рыгора Аляксеевіча

– начальніка аддзела працоўнага навучання
ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны
абласны інстытут развіцця адукацыі»

Сімановіча
Мікалая Іванавіча

– наладчыка аўтаматычных ліній і агрэгатных
станкоў вытворчасці газавых кранаў і бытавых
электратэхнічных вырабаў беларуска-расійскага сумеснага прадпрыемства «Брэстгазаапарат» адкрытага акцыянернага таварыства

Станкевіча
Валерыя Іванавіча

– старшага майстра па рамонту турбіннага
абсталявання цэха цэнтралізаванага рамонту
філіяла «Мінская ЦЭЦ-3» мінскага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Мінскэнерга»

Хацятоўскага
Эдуарда Анатольевіча

– намесніка начальніка Віцебскай абласной
інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага
свету Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага
і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь

Шыбеку
Mixaіла Васільевіча

– начальніка аварыйна-аднаўленчай службы
філіяла «Мінскія цеплавыя сеткі» мінскага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
электраэнергетыкі «Мінскэнерга»
медалём Францыска Скарыны

Булу
Мірона Іванавіча

– загадчыка кафедры баяна і акардэона ўстановы
адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
музыкі»

Вітчанка
Наталлю Васільеўну

– першага намесніка старшыні праўлення
грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз
музычных дзеячаў»

Дадзіёмаву
Вольгу Уладзіміраўну

– загадчыка кафедры беларускай музыкі ўстановы
адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
музыкі»

Пятрову
Таццяну Мікалаеўну

– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы
«Музычная капэла «САНОРУС» Мінскай
вобласці»

Сямёнава
Алега Міхайлавіча

– выкладчыка па класу вакалу ўстановы адукацыі «Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў»
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2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Народны артыст Беларусі»
Мдзівані
Андрэю Юр’евічу

– прафесару кафедры кампазіцыі ўстановы
адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
музыкі»

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»
Ігумнавай
Але Міхайлаўне

– мастацкаму кіраўніку ўзорнага хору хлопчыкаў і юнакоў установы «Брэсцкі абласны
Палац культуры Федэрацыі прафсаюзаў
Беларусі»
«Заслужаны дзеяч навукi Рэспублікі Беларусь»

Iльюшчанку
Аляксандру Федаравiчу

– генеральнаму дырэктару дзяржаўнага навукова-вытворчага аб’яднання парашковай
металургii – дырэктару дзяржаўнай навуковай
установы «Iнстытут парашковай металургii»

«Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»
Барадаўку
Уладзiмiру Iванавiчу

– генеральнаму дырэктару дзяржаўнага навуковавытворчага аб’яднання «Цэнтр»

Пархомчыку
Пятру Аляксандравічу

– генеральнаму дырэктару вытворчага аб’яднання
«Беларускі
аўтамабільны
завод»
–
генеральнаму
дырэктару
адкрытага
акцыянернага
таварыства
«Беларускі
аўтамабільны завод»

«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»
Бандарэнку
Аляксандру Іванавічу

– дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства
«Мостаатрад № 425», г. Віцебск

«Заслужаны спецыяліст Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Будаеву
Барысу Юр’евічу

– намесніку камандуючага па ўзбраенню –
начальніку ўпраўлення ўзбраення Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны Узброеных Сіл, палкоўніку

Мельніку
Анатолію Пятровічу

– начальніку аддзялення паветрана-дэсантнай
тэхнікі
паветрана-дэсантнай
службы
103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады
Узброеных Сіл, падпалкоўніку
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Ройко
– начальніку штаба – першаму намесніку
Аляксандру Анатольевічу
камандуючага войскамі Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, генералмаёру
Хіжняку
– начальніку кафедры аўтаматызаваных сістэм
Аляксандру Вячаслававічу
кіравання войскамі факультэта сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання ўстановы
адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі
Беларусь», палкоўніку
«Заслужаны ратавальнік Рэспублікі Беларусь»
Карпіцкаму
– былому першаму намесніку Міністра па
Валянціну Уладзіміравічу
надзвычайных сiтуацыях, генерал-маёру
ўнутранай службы
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Братчэні
– метадысту першай катэгорыі абласнога
Віктару Аляксандравічу
вучэбна-метадычнага цэнтра фізічнага выхавання насельніцтва пры ўпраўленні фізічнай
культуры, спорту і турызму Брэсцкага
аблвыканкама
Прэзiдэнт
Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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