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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 верасня 2016 г. № 352

Аб узнагароджанні
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў,
дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у галіне прыбора- i машынабудавання, значны
асабісты ўклад ва ўмацаванне міжнацыянальных адносін, развіццё беларускай
журналістыкі, дарожнай і лясной гаспадаркі, навукова-педагагічнай дзейнасці, сферы
адукацыі, мастацтва, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны ІІ ступені
Бурскага
– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
Вячаслава Аляксандравіча
таварыства «Мiнскi механiчны завод iмя С.I.Вавiлава –
кiруючая кампанiя холдынга «БелОМО»
ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені
Андрэева
Сяргея Анатольевіча

– намесніка камандуючага па ідэалагічнай рабоце –
начальніка аддзела ідэалагічнай работы камандавання сіл
спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, палкоўніка

Бурдыку
Андрэя Валер’янавіча

– начальніка галоўнага ўпраўлення планавання і
каардынацыі тылавога забеспячэння – першага намесніка
начальніка тылу Узброеных Сіл, генерал-маёра

Гладкага
Алега Іванавіча

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

Дзмітрук
Алену Георгіеўну

– намесніка начальніка ўстановы «Навукова-даследчы
інстытут пажарнай бяспекі і праблем надзвычайных
сітуацый» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях,
падпалкоўніка ўнутранай службы

Мазурава
Валерыя Анатольевіча

– намесніка начальніка 2-га аддзела 2-га ўпраўлення
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Майко
Сяргея Мікалаевіча

– аташэ па пытаннях абароны пры Пасольстве Рэспублікі
Беларусь ва Украіне, палкоўніка

Місуру
Аляксандра Мікалаевіча

– намесніка камандзіра па лётнай падрыхтоўцы
50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

Собаля
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– камандзіра 38-й асобнай гвардзейскай дэсантнаштурмавой брыгады Узброеных Сіл, палкоўніка

Тупіка
Алега Анатольевіча

– начальніка 4-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага
ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл,
палкоўніка

Шабеку
Паўла Уладзіміравіча

– камандзіра 361-й базы аховы і абслугоўвання
(цэнтральных органаў ваеннага кіравання) Узброеных Сіл,
палкоўніка
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Шаўчэнку
Валерыя Аляксандравіча

– намесніка камандуючага па ідэалагічнай рабоце –
начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, палкоўніка

Шпарло
Сяргея Генадзьевіча

– начальніка ўстановы «Гродзенскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублікі
Беларусь», палкоўніка ўнутранай службы

Шырко
Юрыя Генадзьевіча

– начальніка інжынернай службы Заходняга аператыўнага
камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка

Юзэфовіча
Віктара Аляксандравіча

– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных
спраў, палкоўніка міліцыі
ордэнам Пашаны

Герасімава
Васілія Мікалаевіча

– старшыню Камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай
вобласці

Куляша
Сяргея Анатольевiча

– начальнiка бюро аддзела галоўнага механiка Мiнскага
завода халадзiльнiкаў закрытага акцыянернага таварыства
«АТЛАНТ»
ордэнам Францыска Скарыны

Франкоўскага
Сяргея Валянцінавіча

– 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»
Аббакумава
Кірыла Ігаравіча

– інспектара дарожна-патрульнай службы
1-га ўзвода роты дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі аддзела дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкама,
старшага лейтэнанта міліцыі

Круталевіча
Дзмітрыя Сяргеевіча

– інспектара дарожна-патрульнай службы 1-га ўзвода роты
дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Бабруйскага гарвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі

Беліка
Дзмітрыя Сяргеевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Жыхарава
Юрыя Пятровіча

– начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка
міліцыі

Муху
Аляксандра Іванавіча

– намесніка начальніка крымінальнай міліцыі па
аператыўна-вышуковай рабоце ўпраўлення ўнутраных
спраў Магілёўскага аблвыканкама, палкоўніка міліцыі
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Мядзельца
Вадзіма Аляксандравіча

– старшага оперупаўнаважанага 2-га аддзела
2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з
арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Слабодчыкава
Уладзіміра Іванавіча

– начальніка аддзялення вышуковай работы аддзела
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна
г. Магілёва, падпалкоўніка міліцыі

Табуркіна
Андрэя Валер’евіча

– начальніка аддзела па раскрыцці злачынстваў супраць
асобы ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай
міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

медалём «За адзнаку ў папярэджаннi i лiквідацыi надзвычайных сiтуацый»
Акулiча
Мікалая Мікалаевіча

– ляснiка Мілашавіцкага вопытна-вытворчага ляснiцтва
дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Мілашавіцкi
лясгас», Лельчыцкі раён

Анiсенку
Савелiя Сцяпанавiча

– трактарыста дзяржаўнай лесагаспадарчай установы
«Хойнiцкi лясгас»

Васіленку
Аляксандра Пятровiча

– галоўнага ляснiчага Гомельскага дзяржаўнага вытворчага
лесагаспадарчага аб’яднання

Дробуша
Фёдара Адамавiча

– ляснiчага Храпуньскага ляснiцтва дзяржаўнай
лесагаспадарчай установы «Палескi лясгас»
медалём «За працоўныя заслугі»

Васюкевіча
Антона Барысавіча

– галоўнага дырэктара галоўнай дырэкцыі Першага
нацыянальнага канала Беларускага радыё Нацыянальнай
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі

Гаспадарыка
Дзмiтрыя Фёдаравiча

– намеснiка генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага
таварыства «АТЛАНТ» па вытворчасці – намеснiка
дырэктара Мiнскага завода халадзiльнiкаў па вытворчасцi

Дзенісевіча
Аляксандра Віктаравіча

– начальніка ўпраўлення прававога забеспячэння
кантрольнай дзейнасці галоўнага экспертна-прававога
ўпраўлення Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі
Беларусь

Кавалевiча
Аляксандра Iванавiча

– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут лесу
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусі»

Кiсценя
Мiхаiла Мiкалаевiча

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «УПНР»

Ксяневіча
Івана Адольфавіча

– трактарыста лінейнай дарожнай дыстанцыі 601 філіяла
«Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне № 60»
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
аўтамабільных дарог «Мінскаўтадар-Цэнтр»

Лазук
Наталлю Аляксандраўну

– намесніка начальніка аддзела кантролю дзяржаўнай
маёмасці галоўнага ўпраўлення кантролю па г. Мінску
Камітэта дзяржаўнага кантролю
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Мальковіча
Андрэя Іванавіча

– вадзіцеля аўтамабіля ўчастка разметкі філіяла «Дарожнаэксплуатацыйнае ўпраўленне № 60» рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства аўтамабільных дарог
«Мінскаўтадар-Цэнтр»

Масурноўскую
Алену Генадзьеўну

– начальніка ўпраўлення кантролю за абаротам
падакцызных тавараў i сферай паслуг галоўнага
ўпраўлення кантролю спажывецкага рынку i сферы паслуг
Камітэта дзяржаўнага кантролю

Новікаву
Святлану Раманаўну

– мастацкага кіраўніка аддзела рэжысёраў галоўнай
дырэкцыі «Агенцтва тэлевізійных навін» Нацыянальнай
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі

Пазняк
Алу Вячаславаўну

– намесніка старшыні Баранавіцкага міжраённага камітэта
дзяржаўнага кантролю

Саламаху
Аляксандра Пятровіча

– першага намесніка Старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай
тэлерадыёкампаніі

Санько
Дзмітрыя Яўгеньевіча

– начальніка галоўнага аналітычнага ўпраўлення Камітэта
дзяржаўнага кантролю

Скрыганава
Віталія Віктаравіча

– дырэктара ўстановы «Мазырская спецыялізаваная дзіцячаюнацкая школа алімпійскага рэзерву прафсаюзаў па
веславанні на байдарках і каноэ»

Сянько
Уладзіміра Лявонавіча

– старшыню Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па
міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Трэццякову
Святлану Уладзіміраўну

– начальніка ўпраўлення планавання, эканомікі, працы і
заработнай платы рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства аўтамабільных дарог «МінскаўтадарЦэнтр»

Чупрыса
Леаніда Іванавіча

– вадзіцеля аўтамабіля лінейнай дарожнай дыстанцыі 611
філіяла «Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне № 61»
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
аўтамабільных дарог «Мінскаўтадар-Цэнтр»

Шынкевiча
Аляксандра Вiктаравiча

– галоўнага механiка Мiнскага завода халадзiльнiкаў
закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ»

Яўсюка
Міхаіла Сяргеевіча

– дырэктара ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай
падрыхтоўкі па гімнастыцы мастацкай»
медалём Францыска Скарыны

Галкоўскую
Галіну Леанідаўну

– рэжысёра-пастаноўшчыка дзяржаўнай тэатральнавідовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі
тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»

Гарадзецкага
Юрыя Рыгоравіча

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

Дуброву
Мікалая Кузьміча

– педагога дадатковай адукацыі дзяржаўнай установы
адукацыі «Мазырскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі»
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Кабуша
Уладзіміра Трафімавіча

– прафесара кафедры педагогікі і менеджменту адукацыі
дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія
паслядыпломнай адукацыі»

Савенкава
Івана Мікалаевіча

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

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»
Гуляко
Леаніду Паўлавічу

–

Упаўнаважанаму па справах рэлігій і нацыянальнасцей

«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»
Мацулевіч
Веры Міхайлаўне

–

намесніку начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніку
ўпраўлення кантролю будаўніцтва і жыллёва-камунальнай
гаспадаркі галоўнага ўпраўлення кантролю па г. Мінску
Камітэта дзяржаўнага кантролю

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Зацэпу
–
Уладзіміру Уладзіміравічу

трэнеру-выкладчыку па веславанні на байдарках і каноэ
ўстановы «Школа вышэйшага спартыўнага майстэрства»

Ільянковай
Ірыне Валер’еўне

–

трэнеру-выкладчыку па гімнастыцы мастацкай установы
«Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па
гімнастыцы мастацкай»

Шундзікаву
Віктару Паўлавічу

–

дырэктару ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая
школа алімпійскага рэзерву Гомельскага раёна»

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Волку
Аляксандру
Аляксандравічу

–

суддзі суда Савецкага раёна г. Мінска, былому галоўнаму
юрысконсульту групы юрыдычнага забеспячэння
ўстановы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь»

Рутэнку
Сяргею Аляксеевічу

–

спартсмену-інструктару мужчынскай нацыянальнай
зборнай Рэспублікі Беларусь па гандболе

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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