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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 чэрвеня 2015 г. № 248

Аб узнагароджанні
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў,
дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, заслугі ў развіцці будаўнічай галіны, навукі,
аховы здароўя, адукацыі, мастацтва, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны III ступені
Патрончыка
Мікалая Васільевіча

– начальніка дзяржаўнага ўнітарнага камунальнага
даччынага будаўнічага прадпрыемства «Круглянская
перасоўная механізаваная калона № 266»
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені

Белага
Уладзіміра Уладзіміравіча

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

Купрыка
Сяргея Міхайлавіча

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

Маціевіча
Андрэя Восіпавіча

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

Патапенку
Сяргея Уладзіміравіча

– камандуючага войскамі Заходняга аператыўнага
камандавання Узброеных Сіл, генерал-маёра
ордэнам Пашаны
– начальнiка фiлiяла «Нафтаперапампоўваючая станцыя
«Тураў» адкрытага акцыянернага таварыства
«Гомельтранснафта Дружба»

Блоцкага
Аляксандра Мiхайлавiча

ордэнам Францыска Скарыны
Зуева
Юрыя Панцеляймонавіча

– члена Віцебскай абласной арганізацыі грамадскага
аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў»

Саковіча
Яўгена Мікалаевіча

– намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце ўстановы
адукацыі «Мінская дзяржаўная гімназія-каледж
мастацтваў»
медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Дзямідзенку
Ігара Віктаравіча

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

Кандрашова
Аляксея Віктаравіча

– начальніка групы 1-га ўпраўлення галоўнага
аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба
Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Пашкевіча
Алеся Аляксандравіча

– аташэ па пытаннях абароны пры Пасольстве Рэспублікі
Беларусь у Рэспубліцы Індыя, падпалкоўніка

Таранку
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– намесніка начальніка ўпраўлення Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
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медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»
Коўшыка
Юрыя Пятровіча

– намесніка начальніка ўпраўлення вайсковай часці 1250
пагранічнай службы, палкоўніка

Мельнікава
Ігара Уладзіміравіча

– намесніка камандзіра воінскай часці – начальніка
ўпраўлення вайсковай часці 1250 пагранічнай службы,
палкоўніка
медалём «За працоўныя заслугі»

Арэхву
Уладзіміра Іванавіча

– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Віцебскі
абласны дыягнастычны цэнтр»

Бараша
Васілія Мікалаевіча

– загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі
ўстановы аховы здароўя «2-я гарадская дзіцячая
клінічная бальніца», г. Мінск

Біргера
Сямёна Юр’евіча

– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Магілёўтэхмантаж»

Бурдзя
Васілія Мікалаевіча

– дэкана факультэта біялогіі і экалогіі ўстановы адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

Дзяшко
Уладзіміра Іосіфавіча

– намесніка старшыні Гродзенскага абласнога выканаўчага
камітэта

Канановiча
Вiктара Iванавiча

– намеснiка начальнiка фiлiяла «Лiнейная вытворчая
дыспетчарская станцыя «Мазыр» адкрытага
акцыянернага таварыства «Гомельтранснафта Дружба»

Козiка
Андрэя Мiкалаевiча

– галоўнага iнжынера адкрытага акцыянернага таварыства
«Гомельтранснафта Дружба»

Кучынскага
Пятра Васільевіча

– дырэктара навукова-даследчай установы «Інстытут
прыкладных фізічных праблем імя А.Н.Сеўчанкі»
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Лукасiка
Iвана Францавiча

– аператара тэхналагiчных установак адкрытага
акцыянернага таварыства «Нафтан»

Матвеева
Уладзіміра Сямёнавіча

– генеральнага дырэктара камунальнага праектнарамонтна-будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства
«Віцебскаблдарбуд»

Натараву
Тамару Васільеўну

– кіраўніка самадзейнага калектыву са званнем «узорны»
дзяржаўнай установы адукацыі «Цэнтр дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі г. Брэста»

Раманюка
Аляксандра Іванавіча

– генеральнага дырэктара камунальнага ўнітарнага
вытворча-будаўнічага прадпрыемства «Брэстжылбуд»

Сакоўскага
Віктара Яўгеньевіча

– намесніка старшыні Брэсцкага абласнога выканаўчага
камітэта

Сталыбку
Пятра Iванавiча

– слесара па рамонце тэхналагiчных установак участка
рамонту і наладкi тэхналагiчнага абсталявання фiлiяла
«Цэнтральная база вытворчага абслугоўвання»
адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельтранснафта
Дружба»

Хомчанку
Аляксея Уладзiмiравiча

– намеснiка начальнiка фiлiяла «Цэнтральная база
вытворчага абслугоўвання» адкрытага акцыянернага
таварыства «Гомельтранснафта Дружба»
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Чаеўскага
Валянціна Данатавіча

– памочніка пракурора Мінскай вобласці па нагляду за
законнасцю выканання крымінальных пакаранняў
медалём Францыска Скарыны

Баяраву
Алену Валянцінаўну

– артыста драмы – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»

Драб
Ганну Мікалаеўну

– дырэктара дзяржаўнай установы «Лідскі гісторыкамастацкі музей»

Краснапрошына
Віктара Уладзіміравіча

– загадчыка кафедры інфармацыйных сістэм кіравання
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Нікалаева
Ігара Яўгенавіча

– вядучага майстра сцэны ўстановы «Новы драматычны
тэатр г. Мінска»

Падлівальчава
Ігара Анатольевіча

– вядучага майстра сцэны ўстановы «Новы драматычны
тэатр г. Мінска»

Сільчукова
Ілью Паўлавіча

– артыста-вакаліста (саліста) вышэйшай кваліфікацыйнай
катэгорыі дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы i балета
Рэспублікі Беларусь»

Снітко
Аляксандра Васільевіча

– артыста хору вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы
«Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі
Беларусь імя Г.І.Цітовіча»

Шымко
Сяргея Міхайлавіча

– артыста драмы – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай
установы «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь
«Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Народны артыст Беларусі»
Крыловіч
Валянціне Міхайлаўне

– артысту хору вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай
установы «Нацыянальны акадэмічны народны хор
Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча»
«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»

Глушчуку
Пятру Прохаравічу

– артысту аркестра вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай
установы «Нацыянальны акадэмічны народны хор
Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча»

Корневай
Тамары Аляксандраўне

– артысту тэатра лялек – вядучаму майстру сцэны
дзяржаўнай установы культуры «Гродзенскі абласны
тэатр лялек»

«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
Ксенафонтаву
Міхаілу Аляксандравічу

– загадчыку лабараторыі фізіка-хіміі палімерных
матэрыялаў і прыродных арганічных злучэнняў
навукова-даследчай установы «Інстытут прыкладных
фізічных праблем імя А.Н.Сеўчанкі» Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
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«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Жалудку
Івану Станіслававічу

– прафесару кафедры ўстройства і эксплуатацыі
ракетна-артылерыйскага ўзбраення факультэта
ракетных войскаў і артылерыі і ракетнаартылерыйскага ўзбраення ўстановы адукацыі
«Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь»
«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь»

Шаўчэнку
Валерыю Іванавічу

– мантажніку (брыгадзіру) тэхналагічнага
абсталявання і звязаных з ім канструкцый філіяла
вытворча-мантажнага ўпраўлення адкрытага
акцыянернага таварыства «ПРАМТЭХМАНТАЖ»

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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