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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 красавіка 2015 г. № 170

Аб узнагароджанні
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, значны
ўклад у забеспячэнне абараназдольнасці і эканамічнай бяспекі краіны, падрыхтоўку
Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у
прамысловасці і сельскай гаспадарцы, заслугі ў развіцці транспартнай галіны, сацыяльнай
сферы, навукі, адукацыі, мастацтва, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Гнілазуба
Валерыя Уладзіміравіча

– начальніка 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага
цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых
спецыялістаў Узброеных Сіл, генерал-маёра

Дзіканёва
Андрэя Уладзіміравіча

– начальніка зенітных ракетных войскаў – начальніка
ўпраўлення зенітных ракетных войскаў Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, палкоўніка

Зайцава
Сяргея Міхайлавіча

– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
1-га ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення
Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка

Ляха
Віктара Віктаравіча

– начальніка бранятанкавай службы ўпраўлення ўзбраення
Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл,
палкоўніка

Прасянога
Юрыя Дзмітрыевіча

– начальніка 1371-й інжынернай базы Узброеных Сіл,
палкоўніка

Смяховіча
Мікалая Мікалаевіча

– камандзіра вайсковай часці 97020 Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

Старкова
Вячаслава Мікалаевіча

– начальніка войскаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай
аховы – начальніка ўпраўлення радыяцыйнай, хімічнай,
біялагічнай аховы і экалогіі Генеральнага штаба
Узброеных Сіл, палкоўніка
ордэнам Пашаны

Агабекава
Уладзіміра Янокавіча

– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут
хіміі новых матэрыялаў Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі»

Блахіна
Барыса Браніслававіча

– дырэктара ўстановы адукацыі «Слуцкі дзяржаўны
каледж»

Кізляка
Уладзіміра Віктаравіча

– галоўнага інжынера закрытага акцыянернага таварыства
«Вялікія Славені» Шклоўскага раёна

Мiхневiча
Аляксандра Юр’евiча

– першага намеснiка Мiнiстра замежных спраў

Мышкаўца
Сяргея Іванавіча

– начальніка юрыдычнага ўпраўлення Дзяржаўнага
сакратарыята Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь

Партнога
Мiхаiла Пятровiча

– намесніка Міністра спорту і турызму
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Паўловіча
Мікалая Паўлавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і
харчавання Шклоўскага райвыканкама па раслінаводстве

Раманенку
Сяргея Іванавіча

– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчай вытворчасці
закрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат «Зара»
Магілёўскага раёна

Хурсана
Генадзія Мікалаевіча

– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага
кааператыва «Гигант» Бабруйскага раёна
ордэнам Францыска Скарыны

Дзянісаву
Вольгу Міхайлаўну

– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя
М.Горкага»
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Арцёменку
Ігара Мікалаевіча

– намесніка камандзіра 103-й асобнай гвардзейскай
мабільнай брыгады Узброеных Сіл, палкоўніка

Вышынскага
Васілія Валер’евіча

– начальніка аўтамабільнай службы тэхнічнай часці
72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра
падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў
Узброеных Сіл, маёра

Галубцова
Сяргея Георгіевіча

– намесніка начальніка па вучэбнай і навуковай рабоце
факультэта сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання
ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі
Беларусь», палкоўніка

Ключнікава
Юрыя Аляксеевіча

– намесніка камандзіра па ўзбраенні – начальніка тэхнічнай
часці 231-й артылерыйскай брыгады Паўночна-заходняга
аператыўнага камандавання Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

Красельнікава
Аляксандра Якаўлевіча

– начальніка ветэрынарнай службы Узброеных Сіл,
палкоўніка медыцынскай службы

Куяўскага
Андрэя Станіслававіча

– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка
аддзялення ідэалагічнай работы 181-й баявой верталётнай
базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Марко
Сяргея Іванавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка
1-га аддзела ўпраўлення эксплуатацыі і рамонту
ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Машчанкова
Сяргея Анатольевіча

– намесніка начальніка цэнтра – начальніка 1-га аддзела
2-га цэнтра галоўнага цэнтра забеспячэння бяспекі
інфармацыйных тэхналогій Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Мінько
Ігара Уладзіміравіча

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

Падкауру
Аляксандра Васільевіча

– намесніка начальніка 3-га ўпраўлення галоўнага
аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных
Сіл, палкоўніка

Піваварава
Юрыя Мікалаевіча

– старшага афіцэра аддзела ракетных войскаў і артылерыі
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Прошкіна
Аляксандра Алегавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка
1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення
планавання і каардынацыі тылавога забеспячэння
Міністэрства абароны, палкоўніка

Роніка
Генадзія Георгіевіча

– намесніка камандуючага войскамі па ўзбраенні –
начальніка ўпраўлення ўзбраення Заходняга аператыўнага
камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка

Уманца
Вячаслава Яўгеньевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка
2-га аддзела 1-га ўпраўлення Дэпартамента транспартнага
забеспячэння Міністэрства абароны, палкоўніка

Цалко
Дзмітрыя Паўлавіча

– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра
116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай базы Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, палкоўніка

Шкрэда
Уладзіміра Пятровіча

– саветніка-кансультанта сектара дзяржаўнай і пагранічнай
бяспекі каардынацыйна-інспектарскага ўпраўлення
Дзяржаўнага сакратарыята Савета Бяспекі Рэспублікі
Беларусь, палкоўніка

медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Гарошку
Аляксея Юр’евіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Аршанскага райвыканкама, маёра міліцыі

Цітко
Андрэя Віктаравіча

– інспектара па аператыўнай рабоце Баранавіцкага
міжраённага аддзела ўпраўлення Дэпартамента
фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага
кантролю па Брэсцкай вобласці

Чорнага
Міхаіла Сяргеевіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела па раскрыцці
злачынстваў супраць асобы ўпраўлення крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных
спраў Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

«За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
Андрыеўскага
Дзяніса Валер’евіча

– начальніка дзяжурнай змены пажарнай аварыйнавыратавальнай часці № 4 Бабруйскага гаррайаддзела па
надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы

Зінавенку
Васілія Леанідавіча

– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 1 Асіповіцкага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы

Іотку
Сяргея Адамавіча

– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 1 Асіповіцкага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», старшага сяржанта ўнутранай службы
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Кунцэвіча
Сяргея Міхайлавіча

– камандзіра аддзялення пажарнага аварыйнавыратавальнага паста № 11 Бабруйскага гаррайаддзела па
надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы

Маслава
Яўгенія Валянцінавіча

– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 2 Савецкага раёна Гомельскага гарадскога
аддзела па надзвычайных сітуацыях установы
«Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»,
прапаршчыка ўнутранай службы

Себіка
Сяргея Барысавіча

– камандзіра аддзялення пажарнага аварыйнавыратавальнага паста № 17 Добрушскага раённага аддзела
па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае
абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай
службы

Усеню
Уладзіміра Аляксандравіча

– намесніка начальніка па аператыўна-тактычнай рабоце
Старадарожскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», капітана ўнутранай службы

Янкіна
Цімафея Анатольевіча

– майстра сувязі аддзялення сувязі, асвятлення і
электрабяспекі пажарнай аварыйна-выратавальнай часці
№ 4 Бабруйскага гаррайаддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»

Агеенку
Аляксандра Віктаравіча

– трактарыста-машыніста рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Вучэбна-доследная гаспадарка
Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі»
Горацкага раёна

Акалакулака
Пятра Віктаравіча

– вадзіцеля сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Ількавічы» Бялыніцкага раёна

Алешку
Уладзiмiра Рыгоравiча

– дырэктара фiлiяла «Аўтобусны парк № 1» адкрытага
акцыянернага таварыства «Мінаблаўтатранс»

Бараноўскага
Міхаіла Васільевіча

– загадчыка лабараторыі тэхналогіі машыннага даення і
якасці малака рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі па жывёлагадоўлі»

Грыц
Веру Мікалаеўну

– фельчара Маканавіцкага псіханеўралагічнага домаінтэрната для састарэлых і інвалідаў

Даўганосаву
Таццяну Міхайлаўну

– аператара птушкафабрык і механізаваных ферм
бройлернага цэха бройлернай вытворчасці філіяла
«Сервалюкс Агра» сумеснага закрытага акцыянернага
таварыства «Сервалюкс» Магілёўскага раёна
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Дзерашава
Аляксандра Іванавіча

– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчай вытворчасці
круглянскага сельскагаспадарчага вытворчага
кааператыва «Калгас «Комсенічы»

Дробную
Таццяну Мікалаеўну

– аператара свінагадоўчых комплексаў і механізаваных
ферм па ўтрыманні і доглядзе за свіннямі на адкорме
адкрытага акцыянернага таварыства «Агракамбінат
«Усход» Магілёўскага раёна

Ермаловiча
Максiма Леанiдавiча

– першага намеснiка Мiнiстра фiнансаў

Казлова
Сяргея Сяргеевіча

– генеральнага дырэктара ўнітарнага прадпрыемства
Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь
«Спартыўна-аздараўленчы комплекс «АЛІМПІЙСКІ»

Камандроўскую
Святлану Уладзіміраўну

– начальніка аддзела аналізу і кантролю мытных працэдур
Брэсцкай мытні

Кудасава
Антона Эдмундавiча

– намеснiка Мiнiстра эканомiкi

Лаўнікава
Пятра Сцяпанавіча

– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Кастрычнік» Мсціслаўскага раёна

Логвіну
Людмілу Віктараўну

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
нагляду за выкананнем заканадаўства аб працы Мінскага
гарадскога ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай
інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны

Марціновіча
Валерыя Іванавіча

– намесніка дырэктара па навуковай рабоце дзяржаўнай
навуковай установы «Інстытут фізіка-арганічнай хіміі
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Мядзведзеву
Тамару Міхайлаўну

– начальніка ўпраўлення сацыяльнай абароны адміністрацыі
Першамайскага раёна г. Віцебска

Назаранку
Вiктара Уладзiмiравiча

– Старшыню Дзяржаўнага камiтэта па стандартызацыi

Нiжэвiч
Людмiлу Iванаўну

– намеснiка Мiнiстра сельскай гаспадаркi i харчавання

Новак
Святлану Юр’еўну

– начальніка аддзела кадраў і прафесійнай падрыхтоўкі
Мінскай рэгіянальнай мытні

Пабядзінскага
Міхаіла Віктаравіча

– загадчыка рамонтнай майстэрні закрытага акцыянернага
таварыства «Вялікія Славені» Шклоўскага раёна

Падскрэбкіну
Таццяну Аляксандраўну

– галоўнага інспектара аддзела бухгалтарскага ўліку і
кантролю Мінскай рэгіянальнай мытні

Пад’ялоўскага
Мікалая Баніфацьевіча

– першага намесніка начальніка ўпраўлення сельскай
гаспадаркі і харчавання Кіраўскага райвыканкама

Пракопчыка
Мiкалая Iванавiча

– станочніка дрэваапрацоўчых станкоў адкрытага
акцыянернага таварыства «Буддэталi», г. Вілейка

Радаман
Галіну Васільеўну

– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Сноўская
сярэдняя школа» Нясвіжскага раёна

Рыняка
Івана Уладзіміравіча

– старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Колхоз «НИВА» Кіраўскага раёна
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Сердзюка
Сяргея Мiхайлавiча

– слесара-рамонтнiка рамонтна-механiчнага цэха адкрытага
акцыянернага таварыства «Рэчыцкi метызны завод»

Тушынскага
Iгара Геранiнавiча

– намеснiка Мiнiстра юстыцыi

Хрыстафорава
Аляксандра Мікалаевіча

– старшыню камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне Віцебскага аблвыканкама

Чарэпніну
Алену Ягораўну

– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Віцебскія дываны»

Шулікіна
Васілія Іванавіча

– старшага трэнера-выкладчыка па скачках на батуце
дзяржаўнай вучэбна-спартыўнай установы «Вiцебская
спецыялiзаваная дзiцяча-юнацкая школа алiмпiйскага
рэзерву № 1»

Шыха
Вiктара Адамавiча

– Надзвычайнага i Паўнамоцнага Пасла Рэспублiкi Беларусь
у Аўстралiйскiм Саюзе, Надзвычайнага i Паўнамоцнага
Пасла Рэспублiкi Беларусь у Новай Зеландыi па
сумяшчальнiцтву
медалём Францыска Скарыны

Галанава
Андрэя Ігаравіча

– дырыжора дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета
Рэспублікі Беларусь»

Глыздову
Таццяну Міхайлаўну

– настаўніка рускай мовы і літаратуры дзяржаўнай
установы адукацыі «Гімназія № 1 г. Ліда»

Капыловіча
Івана Іванавіча

– журналіста, члена грамадскага аб’яднання «Саюз
пісьменнікаў Беларусі»

Карловіч
Лілію Уладзіміраўну

– загадчыка трупы хору дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай
установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і
балета Рэспублікі Беларусь»

Мыслейка
Наталлю Мікалаеўну

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

Навуменка
Святлану Віктараўну

– рэжысёра-пастаноўшчыка дзяржаўнай установы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»

Сяброўскага
Барыса Аляксандравіча

– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 1
імя акадэміка Я.Ф.Карскага г. Гродна»

Ткачэнку
Ігара Анатольевіча

– настаўніка геаграфіі дзяржаўнай установы адукацыі
«Уздзенская раённая гімназія»

Хілько
Валянціну Станіславаўну

– настаўніка гісторыі і грамадазнаўства дзяржаўнай
установы адукацыі «Сярэдняя школа № 1 г. Нясвіжа»

Юрлова
Вадзіма Іванавіча

– артыста-чытальніка, майстра мастацкага слова вышэйшай
катэгорыі дзяржаўнай установы «Гомельская абласная
філармонія»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Кавалёву
Юрыю Андрэевічу

– артысту балета (салісту) – вядучаму майстру сцэны
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы
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«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета
Рэспублікі Беларусь»
Сідаркевіч
Людміле Аляксандраўне

– артысту драмы – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»

Трыфанаву
Станіславу Уладзіміравічу

– артысту-вакалісту (салісту) – вядучаму майстру сцэны
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета
Рэспублікі Беларусь»

Чэрнабаевай
Галіне Віктараўне

– артысту драмы – вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»
«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»

Гарцуеву
Аляксандру Фёдаравічу

– мастацкаму кіраўніку дзяржаўнай установы «Заслужаны
калектыў Рэспублікі Беларусь «Рэспубліканскі тэатр
беларускай драматургіі»

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»
Коктышу
Васілію Пятровічу

– генеральнаму дырэктару ўнітарнага прадпрыемства
«Кінавідэапракат» Мінскага гарвыканкама
«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»

Кучмею
Уладзіміру Уладзіміравічу

– урачу-практолагу практалагічнага аддзялення дзяржаўнай
установы «432 ордэна Чырвонай Зоркі галоўны ваенны
клінічны медыцынскі цэнтр Узброеных Сіл Рэспублікі
Беларусь»

«Заслужаны супрацоўнік органаў унутраных спраў Рэспублікі Беларусь»
Некрашу
Юрыю Мар’янавічу

– намесніку начальніка штаба – начальніку інфармацыйнага
цэнтра Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніку міліцыі
«Заслужаны трэнер Рэспублікi Беларусь»

Вішнякову
Генадзію Аляксеевічу

– старшаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі
Беларусь па інваспорце

Рэпкіну
Барысу Уладзіміравічу

– старшаму трэнеру-выкладчыку ўстановы «Рэспубліканскі
цэнтр алімпійскага рэзерву па гандболе»

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікi Беларусь»
Пракапенка
Анастасіі Валер’еўне

– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па сучасным пяцібор’і

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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