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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 студзеня 2016 г. № 32

Аб узнагароджанні
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў,
дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у хімічнай прамысловасці і сельскай
гаспадарцы, заслугі ў развіцці будаўнічай галіны, сродкаў сувязі, аховы здароўя, адукацыі,
мастацтва, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Мельчанку
Мікалая Аляксандравіча

–

намесніка Міністра ўнутраных спраў – начальніка
міліцыі грамадскай бяспекі, генерал-маёра міліцыі

ордэнам Францыска Скарыны
Кокштыса
Тадэвуша Антонавіча

–

вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя
Якуба Коласа»

Пятрова
Уладзіміра Генадзьевіча

–

артыста-вакаліста (саліста) – вядучага майстра сцэны
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета
Рэспублікі Беларусь»

медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Алешку
Фёдара Аляксандравіча

–

камандзіра асобнага ўзвода канвойнай службы міліцыі
палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, капітана
міліцыі

Вількеля
Антона Антонавіча

–

першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных
спраў Гродзенскага аблвыканкама – начальніка
крымінальнай міліцыі, палкоўніка міліцыі

Глода
Сяргея Анатольевіча

–

міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі
Барысаўскага аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, сяржанта міліцыі

Сілкова
Андрэя Уладзіміравіча

–

начальніка аддзела ўнутраных спраў Рэчыцкага
райвыканкама, палкоўніка міліцыі

медалём «За працоўныя заслугі»
Бяльковiч
Галiну Эдвардаўну

–

аператара па штучным асемяненнi буйной рагатай
жывёлы фiлiяла па вытворчасцi сельскагаспадарчай
прадукцыi «Бубны» вытворчага рэспублiканскага
ўнiтарнага прадпрыемства «МІНГАЗ», Вілейскі раён

Валадзько
Анатолiя Вiктаравiча

–

муляра фiлiяла «Будаўнiчае ўпраўленне № 1 на
станцыi Мiнск» адкрытага акцыянернага таварыства
«Дарбудмантажтрэст»

Васiленку
Уладзiмiра Васiльевiча

–

апаратчыка вытворчасцi экстракцыйнай фосфарнай
кiслаты цэха фосфарнай кiслаты адкрытага
акцыянернага таварыства «Гомельскi хiмiчны завод»

Васільева
Барыса Анатольевіча

–

кіраўніка адміністрацыі Фрунзенскага раёна г. Мінска
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Дубаноса
Віктара Пятровіча

–

вадзіцеля аўтамабіля філіяла № 6 адкрытага
акцыянернага таварыства «Белсувязьбуд», г. Гродна

Злотнiка
Валерыя Яфiмавiча

–

начальнiка аддзела дзяржаўнай iнспекцыi па наглядзе
за тэхнiчным станам машын i абсталявання камiтэта
па сельскай гаспадарцы i харчаваннi Мiнскага
аблвыканкама – начальніка абласной інспекцыі
дзяржтэхнагляду – галоўнага дзяржаўнага інжынераінспектара вобласці

Іпатава
Вадзіма Дзмітрыевіча

–

дырэктара Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і
прававых даследаванняў

Кандрашову
Нiну Дзмiтрыеўну

–

намеснiка начальнiка ўпраўлення цэнаўтварэння ў
будаўнiцтве рэспублiканскага ўнiтарнага
прадпрыемства «Рэспублiканскi навукова-тэхнiчны
цэнтр па цэнаўтварэннi ў будаўнiцтве»

Кудзёлка
Таццяну Васiльеўну

–

дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства
«Старобiнскi» Салігорскага раёна

Лапаціна
Анатолія Iванавіча

–

генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства аўтамабільных дарог
«Магілёўаўтадар»

Ліўшыца
Барыса Леанідавіча

–

дырэктара Нацыянальнага акадэмічнага народнага
аркестра Рэспублікі Беларусь імя І.Жыновіча ўстановы
«Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага
Чырвонага Сцяга філармонія»

Макарчука
Аляксандра Рыгоравiча

–

дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства
«Пiянер-Агра» Капыльскага раёна

Мафіеню
Ірыну Антонаўну

–

начальніка станцыйнага цэха філіяла «Мінская
гарадская тэлефонная сетка» рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»

Пукалу
Віктара Аляксеевіча

–

начальніка Бярозаўскага раённага вузла электрасувязі
Брэсцкага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам»

Расольку
Уладзіміра Мікалаевіча

–

старшага трэнера-выкладчыка дзяржаўнай вучэбнаспартыўнай установы «Спецыялізаваная дзіцячаюнацкая школа алімпійскага рэзерву па боксе
ўпраўлення спорту і турызму Мінгарвыканкама»

Самсонаву
Антанiну Дзянiсаўну

–

начальнiка цэнтралiзаванага аддзела тэхнiчнага
кантролю адкрытага акцыянернага таварыства
«Гомельскi хiмiчны завод»

Сейбеля
Алега Iванавiча

–

генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Гомельбудматэрыялы»

Сойка
Ганну Іванаўну

–

начальніка аддзела эканомікі і працы Мінскага філіяла
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства паштовай
сувязі «Белпошта»

Тоўсціка
Дзям’яна Анатольевіча

–

мастака-дэкаратара дзяржаўнай тэатральнавідовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны
Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
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Хiлько
Мiкалая Паўлавiча

–

дырэктара сельскагаспадарчага ўнiтарнага
прадпрыемства «Божадары» Барысаўскага раёна

Шаміна
Канстанціна Яўгеньевіча

–

першага намесніка дырэктара будаўнічага ўнітарнага
прадпрыемства «Будаўнічае ўпраўленне № 21
адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскпрамбуд»

Ярац
Таццяну Аляксандраўну

–

майстра вытворчага навучання ўстановы адукацыі
«Гомельскі дзяржаўны прафесіянальны аграрнатэхнічны ліцэй»

медалём Францыска Скарыны
Бударына
Дзмітрыя Віктаравіча

–

вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і
эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»

Галавіну
Юлію Ігараўну

–

артыста балета вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўны ансамбль танца Беларусі»

Грыдзюшку
Уладзіміра Паўлавіча

–

генеральнага дырэктара дзяржаўнай тэатральнавідовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны
Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»

Дуктава
Уладзіміра Уладзіміравіча

–

старшыню Магілёўскага абласнога аддзялення
грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

Качароўскага
Дзімітрыя Фёдаравіча

–

артыста-вакаліста (саліста) дзяржаўнай установы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і
эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»

Кашэвіча
Максіма Георгіевіча

–

артыста балета вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўны ансамбль танца Беларусі»

Ламана
Пятра Аляксандравіча

–

вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя
Якуба Коласа»

Літвінава
Уладзіміра Адамавіча

–

намесніка дырэктара музея па навуковай рабоце
дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы
«Гомельскі палацава-паркавы ансамбль»

Нікіфаравец
Ірыну Фёдараўну

–

дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя
школа № 20 г. Брэста»

Нікіценку
Пятра Георгіевіча

–

саветніка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Панджавідзэ
Міхаіла Аляксандравіча

–

галоўнага рэжысёра дзяржаўнай тэатральнавідовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны
Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»

Чацверыкова
Генадзія Якаўлевіча

–

акцёра кіно, каскадзёра і пастаноўшчыка трукаў, члена
грамадскага аб’яднання «Беларуская гільдыя акцёраў
кіно»

Шкробата
Міхаіла Лявонцьевіча

–

дацэнта кафедры малюнка ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»
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Шрубейку
Івана Адамавіча

–

артыста драмы, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай
установы «Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага
гледача»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Народны артыст Беларусі»
Шарубінай
Ніне Уладзіміраўне

–

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

«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Букацінай
Галіне Мікалаеўне

–

вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя
Якуба Коласа»

Суцкаверу
Аляксандру Сямёнавічу

–

вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя
М.Горкага»

«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
Кузняцову
Вячаславу Уладзіміравічу

–

загадчыку кафедры інструментоўкі ўстановы адукацыі
«Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»

Музалеўскаму
Ігару Юр’евічу

–

рэпетытару па балеце дзяржаўнай установы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь Дзяржаўны
ансамбль танца Беларусі»

«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Бондару
Аляксандру Віктаравічу

–

загадчыку кафедры эканамічнай палітыкі ўстановы
адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны
ўніверсітэт»

«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»
Жураўскаму
Мікалаю Юльянавічу

–

дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства
«Лельчыцкая ПМК-103»

«Заслужаны работнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь»
Апанасовіч
Ларысе Васільеўне

–

начальніку шпіталя – урачу дзяржаўнай установы
«Рэспубліканскі шпіталь Дэпартамента фінансаў і
тылу Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь»

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Гучок
Анастасіі Анатольеўне

–

спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па барацьбе вольнай

Пракапенку
Міхаілу Віктаравічу

–

спартыўнаму дырэктару грамадскага аб’яднання
«Беларуская федэрацыя сучаснага пяцібор’я»

Сазанавец
Дзіне Віктараўне

–

спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды
Рэспублікі Беларусь па цяжкай атлетыцы

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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