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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 кастрычніка 2015 г. № 411

Аб узнагароджанні
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў,
асабістую мужнасць і адвагу, праяўленыя ў барацьбе са злачыннасцю і пры ліквідацыі
надзвычайных сітуацый, заслугі ва ўдасканальванні падатковай сістэмы, у развіцці
нафтавай прамысловасці, сельскай і лясной гаспадаркі, будаўнічай галіны, навукі, аховы
здароўя, адукацыі, мастацтва, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Асіпука
Дзмітрыя Мікалаевіча

– начальніка аператыўнай групы 1-га асобага атрада
спецыяльнага прызначэння 5-й асобнай брыгады
спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Лісоўскага
Віктара Аляксандравіча

– начальніка ўстановы адукацыі «Мінскае сувораўскае
ваеннае вучылішча», генерал-маёра

Мандрыка
Уладзіслава Аляксеевіча

– намесніка начальніка Дэпартамента – начальніка
ўпраўлення арганізацыі папраўчага працэсу Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка ўнутранай службы

Мартынава
Ігара Феліксавіча

– ваеннага камісара ваеннага камісарыята Віцебскай
вобласці, палкоўніка

Мысліцкага
Івана Браніслававіча

– начальніка ўпраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і
Мінскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы
ордэнам «За асабістую мужнасць»

Мішаева
Георгія Алегавіча

– намесніка камандзіра авіяцыйнага звяна авіяцыйнай
эскадрыллі 116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай
базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны Узброеных Сіл, маёра

Паўленку
Уладзіміра Уладзіміравіча

– намесніка камандзіра па лётнай падрыхтоўцы
61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл
і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
палкоўніка
ордэнам Пашаны

Кажамяку
Івана Іванавіча

– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па
Магілёўскай вобласці

Кулана
Івана Мiкалаевiча

– намеснiка старшынi Рэспублiканскага савета грамадскага
аб’яднання «Беларускi саюз афiцэраў»

Шкадарэвiча
Аляксея Пятровiча

– дырэктара навукова-вытворчага ўнiтарнага
прадпрыемства «Навукова-тэхнiчны цэнтр «ЛЭМТ»
БелОМО»
ордэнам Францыска Скарыны

Касымаву
Маргарыту Наімаўну

– прафесара кафедры рэжысуры кіно і тэлебачання
ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
мастацтваў»
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Кузьміча
Мікалая Пятровіча

– мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, члена
грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў»

Цітовіча
Барыса Барысавіча

– навуковага супрацоўніка дзяржаўнай установы «Вілейскі
краязнаўчы музей»
медалём «За адвагу»

Міхайлава
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– намесніка камандзіра авіяцыйнага звяна авіяцыйнай
эскадрыллі 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, маёра

Раўкова
Генадзія Іванавiча

– старшага дзяржаўнага iнспектара Аршанскай мiжраённай
iнспекцыi аховы жывёльнага i раслiннага свету
Дзяржаўнай iнспекцыi аховы жывёльнага i раслiннага
свету пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь (пасмяротна)
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Булыгу
Валерыя Генадзьевіча

– камандзіра 357-га асобнага гвардзейскага мабільнага
батальёна 103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады
Узброеных Сіл, маёра

Сманцара
Анатолія Уладзіміравіча

– камандзіра групы спецыяльнага прызначэння вайсковай
часці 97020 Узброеных Сіл, маёра

Цуканава
Антона Андрэевіча

– камандзіра мабільнай роты 383-га асобнага гвардзейскага
мабільнага батальёна 38-й асобнай гвардзейскай
мабільнай брыгады Узброеных Сіл, старшага лейтэнанта
медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»

Данькову
Таццяну Мікалаеўну

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
8-га аддзела ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, старшага
лейтэнанта міліцыі

медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»
Гелямента
Юрыя Мікалаевіча

– інспектара аддзялення пагранічнай заставы
20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
прапаршчыка

Ката
Віталія Фёдаравіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай
службы, маёра

медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
Азарава
Сяргея Мікалаевіча

– першага намесніка начальніка Светлагорскага раённага
аддзела па надзвычайных сітуацыях установы
«Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка ўнутранай службы

Васілевіча
Алега Леанідавіча

– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 2 Баранавіцкага гаррайаддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
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Грыдзюшку
Сяргея Іосіфавіча

– камандзіра аддзялення пажарнага аварыйнавыратавальнага паста № 14 Лагойскага раённага аддзела
па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы

Князюка
– камандзіра аддзялення пажарнага аварыйнаАляксандра Уладзіміравіча
выратавальнага паста № 12 Верхнядзвінскага раённага
аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае
абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай
службы
Літвінюка
Сяргея Мікалаевіча

– старшага памочніка начальніка штаба ліквідацыі
надзвычайных сітуацый Рэчыцкага раённага аддзела па
надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы

Мальца
Валерыя Яўгеньевіча

– старшага інструктара-выратавальніка аддзялення
дэзактывацыі, дэгазацыі і пажаратушэння пажарнай
аварыйна-выратавальнай часці № 1 Пінскага
гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы
«Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага
прапаршчыка ўнутранай службы

Навіцкага
Сяргея Іосіфавіча

– аператыўнага дзяжурнага дзяжурнай змены цэнтра
аператыўнага кіравання ўстановы «Мінскае абласное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы

Трафімчыка
Руслана Анатольевіча

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

Чубукова
Вячаслава Аляксеевіча

– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 2 Ленінскага раёна Магілёўскага гарадскога
аддзела па надзвычайных сітуацыях установы
«Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага
прапаршчыка ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»

Адамовіча
Уладзіміра Леанідавіча

– намесніка кіраўніка па фінансавых пытаннях сялянскай
(фермерскай) гаспадаркі «Цнянскія экапрадукты»,
Лагойскі раён

Анкуда
Ірыну Мікалаеўну

– загадчыка Гарбацэвіцкага фельчарска-акушэрскага пункта
ўстановы аховы здароўя «Бабруйская гарадская
паліклініка № 2»

Бандарэнку
Мікалая Макаравіча

– загадчыка Красненскай амбулаторыі агульнай практыкі
філіяла № 4 дзяржаўнай установы аховы здароўя
«Гомельская цэнтральная гарадская паліклініка»
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Барчук
Алу Леанідаўну

– прарэктара па ідэалагічнай і вучэбна-выхаваўчай рабоце
ўстановы адукацыі «Інстытут прадпрымальніцкай
дзейнасці»

Белавокую
Веру Антонаўну

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
кантролю за іншымі юрыдычнымі асобамі ўпраўлення
каардынацыі і арганізацыі кантрольнай работы інспекцыі
Міністэрства па падатках і зборах па Лідскім раёне

Брадко
Георгія Аляксандравіча

– загадчыка траўматолага-артапедычнага аддзялення для
дзяцей дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навуковапрактычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі»

Буромскую
Галіну Васільеўну

– урача-педыятра (раённага) установы аховы здароўя
«Бярозаўская цэнтральная раённая бальніца»

Бусла
Аляксандра Мікалаевіча

– дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага
прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Светлагорскае
ПМС»

Віткоўскага
Аляксандра Эдуардавіча

– ляснічага Гожскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай
установы «Гродзенскі лясгас»

Гаева
Анатоля Іванавіча

– вадзіцеля аўтамабіля на вывазцы лесу дзяржаўнай
вопытнай лесагаспадарчай установы «Буда-Кашалёўскі
вопытны лясгас»

Гаеўскую
Ніну Мікалаеўну

– аператара па штучным асемяненні сельскагаспадарчай
жывёлы малочнатаварнай фермы «Негнавічы» філіяла
«Лошніца» адкрытага акцыянернага таварыства
«Барысаўскі мясакамбінат»

Грыневіча
Уладзіміра Еўстафіевіча

– дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага
прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Ельскае ПМС»

– загадчыка кафедры дрэваапрацоўчых станкоў і
Грышкевіча
Аляксандра Аляксандравіча
інструментаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт»
Данілевіча
Фёдара Паўлавіча

– майстра лесу Мілевіцкага лясніцтва дзяржаўнай
лесагаспадарчай установы «Жыткавіцкі лясгас»

Дзегцярова
Мiкалая Мiкалаевiча

– бурыльшчыка падземнага i капiтальнага рамонту
свiдравiн упраўлення па павышэннi нафтааддачы пластоў
і рамонце свiдравiн рэспублiканскага ўнiтарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Дземідзенку
Алега Міхайлавіча

– прарэктара па навуковай рабоце ўстановы адукацыі
«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска
Скарыны»

Дзянісава
Сяргея Іванавіча

– дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага
прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Кармянскае
ПМС»

Дзятлаву
Яўгенію Міхайлаўну

– дацэнта кафедры тэхналогіі шкла і керамікі ўстановы
адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»

Дубiцкага
Мiкалая Адамавiча

– бурыльшчыка эксплуатацыйнага і разведачнага бурэння
свiдравiн на нафту і газ Светлагорскага ўпраўлення
буравых работ рэспублiканскага ўнiтарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.10.2015, 1/16047
Занкевіча
Уладзіміра Мітрафанавіча

– ляснічага Старыцкага вопытна-вытворчага лясніцтва
дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Капыльскі
лясгас»

Зянькову
Валянціну Мікалаеўну

– урача-педыятра ўчастковага 2-га педыятрычнага
аддзялення ўстановы аховы здароўя «3-я гарадская
дзіцячая клінічная паліклініка», г. Мінск

Іголку
Аляксандра Аляксеевіча

– начальніка перасоўнай механізаванай калоны № 9
адкрытага акцыянернага таварыства «Салігорскводбуд»

Казлова
Сяргея Мікалаевіча

– генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага
вытворчага прадпрыемства «Папраўчая калонія
№ 2 г. Бабруйска» Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў

Канька
Уладзiмiра Мiкалаевiча

– аператара таварнага рэспублiканскага даччынага
ўнiтарнага прадпрыемства па забеспячэннi
нафтапрадуктамi «БеларуснафтаГомельаблнафтапрадукт»

Каралькова
Васіля Леанідавіча

– трактарыста на падрыхтоўцы лесасек, тралёўцы і вывазцы
лесу Шклоўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай
установы «Магілёўскі лясгас»

Карпенку
Юрыя Мікалаевіча

– аператара па штучным асемяненні жывёлы і птушкі
філіяла «Купава-Агра» таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Завод аўтамабільных прычэпаў і кузаваў
«МАЗ-Купава», Бярэзінскі раён

Кацiбу
Вiталiя Мiхайлавiча

– вышкамантажнiка вышкамантажнага ўпраўлення
рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства «Вытворчае
аб’яднанне «Беларуснафта»

Круцько
Эльвіру Ціханаўну

– прафесара кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і
перапрацоўкі палімерных матэрыялаў установы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт»

Кручкова
Аляксандра Мікалаевіча

– загадчыка лабараторыі картаграфічных сістэм і тэхналогій
дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут
праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі»

Крыцкага
Барыса Уладзіміравіча

– дырэктара гасцінічна-сэрвіснага камунальнага ўнітарнага
прадпрыемства «Бізнес-цэнтр «Сталіца»

Крыштопенка
Алу Мікалаеўну

– урача агульнай практыкі Велікадолецкай бальніцы
сястрынскага догляду ўстановы аховы здароўя «Ушацкая
цэнтральная раённая бальніца»

Кузняцова
Віктара Барысавіча

– дырэктара дзяржаўнай лесагаспадарчай установы
«Быхаўскі лясгас»

Кулагіна
Аляксея Пятровіча

– генеральнага дырэктара лесаўпарадкавальнага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Белдзяржлес»

Курыла
Тамару Яраславаўну

– аператара свінагадоўчага комплексу сельскагаспадарчага
вытворчага кааператыва «Агракамбінат Сноў»
Нясвіжскага раёна
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Кухарэнку
– дырэктара камунальнага даччынага ўнітарнага
Аляксандра Уладзіміравіча
прадпрыемства меліярацыйных сістэм «Нараўлянскае
ПМС»
Кушалевіча
Аляксандра Венідзіктавіча

– вадзіцеля аўтамабіля філіяла «Дарожна-будаўнічае
ўпраўленне № 43» адкрытага акцыянернага таварыства
«Будаўніча-мантажны трэст № 8», г. Мінск

Кушнера
Мiкалая Васiльевiча

– электраманцёра па рамонце і абслугоўваннi
электраабсталявання рэспублiканскага даччынага
ўнiтарнага прадпрыемства «Беларуснафта-Прамсэрвiс»

Лабачова
Паўла Анатольевіча

– начальніка ўпраўлення арганізацыі барацьбы з
кантрабандай і адміністрацыйнымі мытнымі
правапарушэннямі Дзяржаўнага мытнага камітэта

Лапiцкага
Уладзiмiра Анатольевiча

– намесніка генеральнага дырэктара па навуковай рабоце
дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут
праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі»

Лебедзева
Рыгора Данілавіча

– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах
па Брэсцкай вобласці

Ляўковіч
Ірыну Пятроўну

– начальніка ўпраўлення гандлю і паслуг Віцебскага
аблвыканкама

Маліча
Міхаіла Ціханавіча

– ляснічага Іванаўскага вопытна-вытворчага лясніцтва
дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Пінскі лясгас»

Мальцава
Уладзіміра Іванавіча

– загадчыка Макаўскага фельчарска-акушэрскага пункта
Грабоўскай амбулаторыі агульнай практыкі філіяла № 1
дзяржаўнай установы аховы здароўя «Гомельская
гарадская паліклініка № 1»

Мацюшык
Таццяну Рыгораўну

– памочніка ляснічага Камянецкага лясніцтва дзяржаўнай
лесагаспадарчай установы «Брэсцкі лясгас»

Меляшчэню
Аляксея Вiктаравiча

– дырэктара навукова-вытворчага рэспублiканскага
даччынага ўнiтарнага прадпрыемства «Iнстытут мясамалочнай прамысловасцi» Рэспублiканскага ўнiтарнага
прадпрыемства «Навукова-практычны цэнтр
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi па харчаванню»

Мінько
Аляксандра Войцехавіча

– дырэктара прыватнага вытворчага ўнiтарнага
прадпрыемства «МАВ», Дзяржынскі раён

Мірашнічэнку
Віктара Рыгоравіча

– дырэктара Пінскага філіяла ўнітарнага прадпрыемства
па аказанні паслуг «Брэсцкае аддзяленне Беларускай
гандлёва-прамысловай палаты»

Мышкаўца
Віктара Мікалаевіча

– загадчыка кафедры радыёфізікі і электронікі ўстановы
адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Францыска Скарыны»

Мяшчэрскага
– кіраўніка фермерскай гаспадаркі «Грынвэй Фрут»,
Гомельскі раён
Уладзіміра Аляксандравіча
Налівайку
Івана Сяменавіча

– урача-рэнтгенолага рэнтгенаўскага кабінета ўстановы
аховы здароўя «Слонімская цэнтральная раённая
бальніца»
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Науміка
Валерыя Міхайлавіча

– дырэктара дзяржаўнага ўнітарнага прадпрыемства
меліярацыйных сістэм «Дзяржынскае ПМС»

Несцяровіч
Вольгу Мікіцічну

– загадчыка Варанёўскага фельчарска-акушэрскага пункта
ўстановы аховы здароўя «Столінская цэнтральная раённая
бальніца»

Нечаеву
Тамару Аркадзьеўну

– начальніка аддзела кантролю за падаткаабкладаннем
фізічных асоб упраўлення кантролю за індывідуальнымі
прадпрымальнікамі і фізічнымі асобамі інспекцыі
Міністэрства па падатках і зборах па Кастрычніцкім раёне
г. Мінска

Новікава
Генадзія Федаравіча

– начальніка ўстановы «Навукова-даследчы інстытут
пажарнай бяспекі і праблем надзвычайных сітуацый»
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях

Палхоўскага
Алега Аркадзьевіча

– намесніка начальніка Мінскай рэгіянальнай мытні
па праваахоўнай рабоце

Палюка
Яўгена Тадзеевiча

– начальнiка аддзела бурэння нафтагазаздабываючага
ўпраўлення «Рэчыцанафта» рэспублiканскага ўнiтарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Панчанка
Наталлю Васільеўну

– начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах
па Гомельскім раёне

Парфіяновіч
Ярэну Федараўну

– кіраўніка вопытнай сялянскай (фермерскай) гаспадаркі
Парфіяновіч Ярэны Федараўны, Мінскі раён

Паўлоўскую
Людмілу Міхайлаўну

– начальніка аддзела тэхналогій кансервавання харчовых
прадуктаў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі па харчаванню»

Пігулеўскую
Алу Міхайлаўну

– урача-тэрапеўта ўчастковага 3-га тэрапеўтычнага
аддзялення ўстановы аховы здароўя «34-я цэнтральная
раённая клінічная паліклініка Савецкага раёна г. Мінска»

Пяцігора
Канстанціна Мікалаевіча

– тэхніка-асемянатара адкрытага акцыянернага таварыства
«Сейлавічы» Нясвіжскага раёна

Рабцава
Генадзя Iванавiча

– галоўнага навуковага супрацоўнiка дзяржаўнай навуковай
установы «Iнстытут фiзiкi iмя Б.I.Сцяпанава
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi»

Рагайшыс
Святлану Анатольеўну

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
эканамічнага аналізу ўпраўлення ўліку падаткаў,
справаздачнасці і эканамічнага аналізу інспекцыі
Міністэрства па падатках і зборах па Віцебскай вобласці

Ракуцька
Аляксандру Георгiеўну

– загадчыка аддзела даследавання нафты і нафтапрадуктаў
Беларускага навукова-даследчага і праектнага iнстытута
нафты рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Ратушняка
Уладзiмiра Рыгоравiча

– машынiста тэхналагiчных кампрэсараў Беларускага
газаперапрацоўчага завода рэспублiканскага ўнiтарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Рудніцкага
Міраслава Конрадавіча

– загадчыка отарыналарынгалагічнага аддзялення ўстановы
аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца
№ 2 г. Гродна»
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Савенку
Уладзіміра Сямёнавіча

– загадчыка кафедры агульнай фізікі і методыкі выкладання
фізікі ўстановы адукацыі «Мазырскі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя І.П.Шамякіна»

Сачэк
Марыну Міхайлаўну

– дырэктара дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі
навукова-практычны цэнтр медыцынскіх тэхналогій,
інфарматызацыі, кіравання і эканомікі аховы здароўя»

Серабро
Мікалая Паўлавіча

– загадчыка Мікіціхінскай амбулаторыі агульнай практыкі
ўстановы аховы здароўя «Шумілінская цэнтральная
раённая бальніца»

Старавойтаву
Святлану Пятроўну

– брыгадзіра малочнатаварнай фермы «Малыя Навасёлкі» –
аператара па штучным асемяненні жывёлы адкрытага
акцыянернага таварыства «Крутагор’е-Петкавічы»
Дзяржынскага раёна

Старыкава
Аляксандра Паўлавiча

– начальнiка калоны тампанажнага ўпраўлення
рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства «Вытворчае
аб’яднанне «Беларуснафта»

Стрэльчанку
Вiктара Савельевiча

– кабельшчыка-спайшчыка вытворчага ўпраўлення сувязi і
iнфарматыкi рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Сякач
Вольгу Іванаўну

– начальніка цэха дзяржаўнай лесагаспадарчай установы
«Расонскі лясгас»

Сяліцкую
Элу Аляксандраўну

– намесніка Міністра па падатках і зборах

Урбановіча
Паўла Паўлавіча

– загадчыка кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій
установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны
ўніверсітэт»

Філіну
Ніну Аляксандраўну

– загадчыка неўралагічнага аддзялення для пацыентаў з
вострым парушэннем мазгавога кровазвароту дзяржаўнай
установы аховы здароўя «Гродзенская абласная клінічная
бальніца медыцынскай рэабілітацыі»

Хоміча
Васілія Уладзіміравіча

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Крупскі
льнозавод»

Храпко
Алу Станіславаўну

– загадчыка Бабіроўскага фельчарска-акушэрскага пункта
ўстановы аховы здароўя «Глуская цэнтральная раённая
бальніца імя Заслужанага ўрача БССР А.С.Сяменава»

Чарнуху
Алега Дзмітрыевіча

– дэкана факультэта тэлекамунікацый установы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і
радыёэлектронікі»

Чыж
Людмілу Віктараўну

– старшага выкладчыка дзяржаўнай установы адукацыі
«Камандна-інжынерны інстытут» Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях

Чэрапко
Аіду Уладзіміраўну

– медыцынскую сястру ўчастковую першага
тэрапеўтычнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «1-я
цэнтральная раённая клінічная паліклініка Цэнтральнага
раёна г. Мінска»

Шаршуновіч
Марыю Сцяпанаўну

– урача-тэрапеўта ўчастковага тэрапеўтычнага аддзялення
№ 2 установы аховы здароўя «Брэсцкая цэнтральная
паліклініка»
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Шаура
Алену Рыгораўну

– урача агульнай практыкі амбулаторыі ўрача агульнай
практыкі № 1 установы аховы здароўя «Лепельская
цэнтральная раённая бальніца»

Шруба
Міхаіла Рыгоравіча

– кіраўніка сялянскай гаспадаркі Шруба Міхаіла
Рыгоравіча, Жыткавіцкі раён

Шура
Васіля Васільевіча

– загадчыка кафедры беларускага мовазнаўства ўстановы
адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя І.П.Шамякіна»

Юра
Мiкалая Мiкалаевiча

– электрагазазваршчыка вытворчага ўпраўлення
нафтапрамысловага і буравога сэрвiсу рэспублiканскага
ўнiтарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне
«Беларуснафта»
медалём Францыска Скарыны

Бандарчука
Мікалая Трафімавіча

– мастака-жывапісца, старшыню Гродзенскай абласной
арганізацыі грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз
мастакоў»

Вільдфлуша
Ігара Робертавіча

– загадчыка кафедры аграхіміі ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай
Рэвалюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга
сельскагаспадарчая акадэмія»

Грышкаўца
Валерыя Фёдаравіча

– уласнага карэспандэнта камунальнага ўнітарнага
інфармацыйнага прадпрыемства «Рэдакцыя Брэсцкай
абласной газеты «Заря», члена праўлення грамадскага
аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

Дзятлаву
Аляксандру Яўгеньеўну

– прафесара кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва
ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
мастацтваў»

Длугуновіча
Вячаслава Андрэевіча

– загадчыка навукова-выпрабавальнай лабараторыі
лазернай тэхнікі і палярыметрыі дзяржаўнай навуковай
установы «Інстытут фізікі імя Б.І.Сцяпанава
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Жабінскую
Людмілу Міхайлаўну

– выкладчыка па класе баяна і дырыжыравання ўстановы
адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны музычны каледж імя
Рыгора Шырмы»

Жывалеўскага
Валерыя Серафімавіча

– прафесара кафедры струнных народных шчыпковаўдарных інструментаў установы адукацыі «Беларуская
дзяржаўная акадэмія музыкі»

Задарожнага
Ігара Аляксандравіча

– артыста-вакаліста (саліста) вышэйшай катэгорыі
Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра
Рэспублікі Беларусь імя І.Жыновіча ўстановы «Беларуская
дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга
філармонія»

Калтыгіна
Валерыя Аркадзьевіча

– мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, члена
грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў»

Касцючэнку
Васілія Кузьміча

– мастака-жывапісца, члена грамадскага аб’яднання
«Беларускі саюз мастакоў»
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Кур’яна
Уладзіміра Мітрафанавіча

– загадчыка музычнай часткі дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы»

Плаўскага
Віталія Юльянавіча

– намесніка дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце
дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут фізікі імя
Б.І.Сцяпанава Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Трахімёнка
Сяргея Аляксандравіча

– прафесара дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут
нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь», члена
праўлення грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў
Беларусі»

Тэр-Мінасян
Лілію Завенаўну

– прафесара кафедры спецыяльнага фартэпіяна ўстановы
адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»

Янпольскага
Анры Барысавіча

– прафесара кафедры струнных смычковых інструментаў
установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія
музыкі»

Ясюка
Васілія Іларыёнавіча

– прафесара кафедры малюнка ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Васько
Аляксандру Пятровічу

– вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі
дзяржаўны тэатр лялек»

Заянчкоўскаму
Антону Вацлававічу

– артысту-вакалісту, вядучаму майстру сцэны ўстановы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі
дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр»

«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
Алімаву
Льву Барысавічу

– мастаку-графіку, члену грамадскага аб’яднання
«Беларускі саюз мастакоў»

Слауку
Валерыю Пятровічу

– прафесару кафедры графікі ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»

Дутаву
Вячаславу Міхайлавічу

– аглядальніку рэдакцыі газеты «7 дней» рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Беларускае тэлеграфнае
агенцтва»

Саланінку
Аляксандру Яўгеньевічу

– дырэктару дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі
«Дзіцячая музычная школа № 1 г. Брэста»

«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
Мрочаку
Аляксандру Генадзьевічу

– дырэктару дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі
навукова-практычны цэнтр «Кардыялогія» Міністэрства
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь»

Свідуновічу
Мікалаю Аляксандравічу

– прафесару кафедры матэрыялазнаўства і тэхналогіі
металаў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт»
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«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
Шырокавай
Валянціне Трафімаўне

– дырэктару дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
№ 1 г. Віцебска»

«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Качурку
Васілію Іванавічу

– рэктару ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны
ўніверсітэт»

«Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь»
Гутнік
Людміле Георгіеўне

– дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства
«Нясвіжскія Астроўкі»
«Заслужаны энергетык Рэспублiкi Беларусь»

Шэршаню
Пятру Пятровічу

– генеральнаму дырэктару вытворчага рэспубліканскага
ўнiтарнага прадпрыемства «Вiцебскаблгаз»
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Букрэевай
Ганне Паўлаўне

– трэнеру-выкладчыку па плаванні ўстановы «Школа
вышэйшага спартыўнага майстэрства»
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

Берднікавай
Наталлі Аляксандраўне

– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па вадналыжным спорце

Валенту
Дзмітрыю Віктаравічу

– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па ўсходніх відах адзінаборстваў

Станюта
Меліціне Дзмітрыеўне

– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па гімнастыцы мастацкай

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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