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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 верасня 2017 г. № 325

Аб узнагароджанні
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» І ступені
Астрэйку
Аляксандра Вячаслававіча

– начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага
аблвыканкама, палкоўніка міліцыі

Балабуева
Валерыя Юр’евіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га
аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па
барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай
міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка
міліцыі

Вараб’ева
Віктара Мікалаевіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў Полацкага
райвыканкама, палкоўніка міліцыі

Гаркуна
Вадзіма Мікалаевіча

– начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
палкоўніка міліцыі

Мельнікава
Віктара Фёдаравіча

– намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
палкоўніка міліцыі

Мурына
Вадзіма Львовіча

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

Сільчанку
Анатолія Міхайлавіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў Аршанскага
райвыканкама, палкоўніка міліцыі
медалём «За бездакорную службу» ІІ ступені

Аляшкевіча
Сяргея Анатольевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
арганізацыі работы крымінальна-выканаўчых інспекцый
упраўлення наглядна-выканаўчай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Апалоніка
Сяргея Міхайлавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Багамолава
Сяргея Аляксандравіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Крупскага
райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні, маёра міліцыі

Бокія
Яўгенія Мікалаевіча

– начальніка аддзела па раскрыцці кватэрных крадзяжоў
упраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Бортніка
Юрыя Пятровіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Бякетава
Яўгена Мікалаевіча

– галоўнага спецыяліста аддзялення забеспячэння гаручым і
змазачнымі матэрыяламі, ваенна-тэхнічнай маёмасцю і
бяспекі дарожнага руху ўпраўлення тэхнічнага
забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага
ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра

Васільева
Сяргея Васільевіча

– намесніка начальніка фінансава-эканамічнага
ўпраўлення – начальніка фінансава-эканамічнага аддзела
галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Гадлеўскага
Віталя Уладзіміравіча

– начальніка аддзела аператыўна-інфармацыйнай работы
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Грыцанка
Уладзіміра Васільевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзялення правядзення спецыяльных мерапрыемстваў,
агентурна-аператыўнай работы і кантролю за легальным
абаротам наркотыкаў упраўлення па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Гука
Сяргея Міхайлавіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў Нясвіжскага
райвыканкама, палкоўніка міліцыі

Жыленкову
Алу Уладзіміраўну

– начальніка адрасна-даведачнага бюро галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Захаранку
Віталія Мікалаевіча

– намесніка начальніка 2-га аддзела 2-га ўпраўлення
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Захарэнкава
Аляксея Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па
барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай
міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Захвіцэвіча
– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў
Аляксандра Аляксандравіча
адміністрацыі Фрунзенскага раёна г. Мінска – начальніка
міліцыі грамадскай бяспекі, палкоўніка міліцыі
Калінічэнку
Аляксандра Уладзіміравіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Лепельскага райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і
кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі

Канкаловіча
Дзмітрыя Алегавіча

– начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
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Каравацкага
Сяргея Міхайлавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі – начальніка аддзела дарожнапатрульнай службы і прафілактыкі міліцыі грамадскай
бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Касяка
Аляксандра Міхайлавіча

– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі

Кіслова
Кірыла Станіслававіча

– начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў па ахове
Мінскага метрапалітэна, падпалкоўніка міліцыі

Кузьмянкова
Андрэя Леанідавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу –
начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Курловіча
Алега Мікалаевіча

– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» па
тылавым забеспячэнні, палкоўніка міліцыі

Лавіцкага
Паўла Уладзіміравіча

– начальніка аддзялення псіхолага-тэхнічнага забеспячэння
раскрыцця злачынстваў крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Ластоўскага
Аляксандра Андрэевіча

– начальніка аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязей
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Лісоўскага
Міхаіла Канстанцінавіча

– старшага оперупаўнаважанага групы па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Мсціслаўскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Ляшчанку
Андрэя Пятровіча

– намесніка начальніка 1-га ўпраўлення Дэпартамента
забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Марчанку
Максіма Лявонцьевіча

– камандзіра атрада міліцыі асобага прызначэння
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Наздрына
Максіма Уладзіміравіча

– начальніка аддзялення ідэалагічнай работы вайсковай
часці 7404 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка

Палідаўца
Аляксандра Валерыевіча

– начальніка Докшыцкага аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Паўлава
Вадзіма Іванавіча

– начальніка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права
ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі

Повара
Сяргея Анатольевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела аналізу і аператыўнага планавання спецыяльных
аперацый спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з
тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
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Пятрэнку
Леаніда Генадзьевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска па
ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, палкоўніка
міліцыі

Раемскага
Дзмітрыя Рыгоравіча

– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Бабруйскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Селеха
Паўла Леанідавіча

– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Маларыцкага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Сілівончыка
Андрэя Андрэевіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Бабруйскага райвыканкама,
капітана міліцыі

Сінкевіча
Сяргея Пятровіча

– начальніка аддзялення тэрытарыяльнай абароны аддзела
мабілізацыйнай падрыхтоўкі і тэрытарыяльнай абароны
аператыўнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення
камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка

Скіпара
Мікалая Міхайлавіча

– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Цэнтр
павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і
спецыялістаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь» – начальніка аддзела тылавога забеспячэння,
палкоўніка міліцыі

Собалева
Сяргея Уладзіміравіча

– намесніка начальніка ўпраўлення па Магілёўскай вобласці
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка
міліцыі

Студзенічнік
Іну Барысаўну

– намесніка начальніка ўпраўлення па грамадзянстве і
міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Сухачова
Міхаіла Аляксандравіча

– намесніка начальніка 11-га ўпраўлення (па Магілёўскай
вобласці) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з
арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства
ўнутраных спраў – начальніка 1-га аддзела, палкоўніка
міліцыі

Сяргіевіча
Сяргея Валер’евіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
арганізацыі работы крымінальна-выканаўчых інспекцый
упраўлення наглядна-выканаўчай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Урбана
Яўгенія Эдуардавіча

– старшага выкладчыка цыкла аператыўна-тактычнай
падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Цэнтр павышэння
кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка міліцыі

Фіцнера
Аляксандра Мікалаевіча

– намесніка камандзіра па тыле – начальніка тылу
вайсковай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка
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Шылу
Мікалая Мікалаевіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнадзяжурнай службы аператыўнага ўпраўлення галоўнага
ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка

Якімовіча
Аляксея Мікалаевіча

– старшага вадзіцеля-супрацоўніка аўтагаспадаркі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
медалём «За бездакорную службу» ІІІ ступені

Абушкевіча
Юрыя Канстанцінавіча

– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі
Кастрычніцкага (г. Магілёва) аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Адзінец
Алену Уладзіміраўну

– фельчара 4-га асобнага стралковага батальёна вайсковай
часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, старшага прапаршчыка

Алданава
Аляксея Паўлавіча

– дзяжурнага памочніка начальніка ўстановы аператыўнадзяжурнай службы папраўчай установы адкрытага тыпу
№ 46 упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці,
капітана міліцыі

Амінава
Сяргея Альбертавіча

– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Маладзечанскага райвыканкама,
капітана міліцыі

Аніхімоўскага
Дзмітрыя Анатольевіча

– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Антаневіча
Алега Іванавіча

– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы
аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы
Цэнтральнага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
міліцыі

Арцюшэню
Васілія Васільевіча

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

Асіпенку
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– старшага інспектара ліцэнзійна-кантрольнай групы штаба
Светлагорскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі

Астаф’ева
Анатоля Анатольевіча

– начальніка рэжымнага аддзела папраўчай установы
«Папраўчая калонія-пасяленне № 26» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра
ўнутранай службы

Аўраменку
Сяргея Міхайлавіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна
г. Магілёва, маёра міліцыі
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Аўтухова
Мікалая Мікалаевіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Бярэзінскага райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і
кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі

Бабінца
Аляксандра Валянцінавіча

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

Багачова
Андрэя Вітальевіча

– намесніка начальніка інфармацыйнага цэнтра ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама – начальніка
аддзела крымінальнай інфармацыі, маёра міліцыі

Байко
Андрэя Міхайлавіча

– намесніка начальніка ўстановы па лячэбнапрафілактычнай рабоце (галоўнага ўрача) – урача
агульнай практыкі ўстановы «Лячэбна-працоўны
прафілакторый № 5» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы

Балкава
Анатолія Мікалаевіча

– намесніка начальніка тылу – начальніка медыцынскай
службы вайсковай часці 3214 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
медыцынскай службы

Барадаўку
Сяргея Пятровіча

– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Чашніцкага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Бараноўскага
Віталія Іванавіча

– старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы
ўстановы «Следчы ізалятар № 1» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці,
старшага прапаршчыка ўнутранай службы

Барысенку
Валерыя Пятровіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях групы
падрыхтоўкі кадраў аддзела ідэалагічнай работы і
кадравага забеспячэння Віцебскага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі

Барэткіна
Аляксандра Мікалаевіча

– начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Наваполацкага гарвыканкама, маёра міліцыі

Басарыю
Аляксандра Юр’евіча

– інструктара па фізічнай падрыхтоўцы групы кадраў
Бабруйскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Беляновіча
Міхаіла Міхайлавіча

– начальніка аддзялення камплектавання пераменнага
складу аддзела кадраў установы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка міліцыі

Бенедзісюка
Руслана Пятровіча

– начальніка аддзялення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных
спраў Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі
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Беркозава
Кірыла Юр’евіча

– начальніка аддзялення па наркакантролі і процідзеянні
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў адміністрацыі Фрунзенскага раёна
г. Мінска, маёра міліцыі

Біркоўскага
Уладзіміра Уладзіміравіча

– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Лельчыцкага райвыканкама, старшага прапаршчыка
міліцыі

Блізнянскага
Сяргея Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага групы па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Пружанскага райвыканкама,
капітана міліцыі

Блоцкую
Наталлю Іванаўну

– начальніка змены службы міліцыі «102» галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
прапаршчыка міліцыі

Богуша
Валерыя Яўгеньевіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Навагрудскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Бондарава
Аляксея Мікалаевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела забеспячэння бяспекі вышэйшых службовых асоб
і ўдзельнікаў крымінальнага працэсу спецыяльнага
падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Босака
Аляксея Мікалаевіча

– дзяржаўтаінспектара міжраённага аддзела дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі па абслугоўванні Слонімскага,
Дзятлаўскага і Зэльвенскага раёнаў міліцыі грамадскай
бяспекі аддзела ўнутраных спраў Слонімскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Бубніковіча
Дзмітрыя Віктаравіча

– участковага інспектара інспекцыі па справах
непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, капітана
міліцыі

Булыгіна
Андрэя Уладзіміравіча

– інспектара крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Віцебскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Буторына
Алега Аляксандравіча

– старшага выкладчыка-метадыста Міжнароднага вучэбнага
цэнтра падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кадраў у сферы міграцыі і процідзеяння
гандлю людзьмі ўстановы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка міліцыі

Бялоцкага
Віталія Фёдаравіча

– начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў
Барысаўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Бяляўскага
Генадзія Дзеанізавіча

– начальніка міжраённага аддзела дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Вавілаву
Ларысу Генадзьеўну

– малодшага оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага
аддзела галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі

Вайцюльяна
Пятра Славаміравіча

– старшага оперупаўнаважанага групы па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Вакульчык
Таццяну Мікалаеўну

– інспектара аддзялення па грамадзянстве, пашпартнай
рабоце і выездзе за мяжу ўпраўлення па грамадзянстве і
міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі

Вакульчыка
Вадзіма Мікалаевіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Пінскага
гарвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі

Валодзькіну
Вольгу Георгіеўну

– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Рагачоўскага райвыканкама, маёра міліцыі

Вальвачова
Андрэя Анатольевіча

– начальніка міжраённага аддзела аператыўнага рэагавання
і вышуку ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Ваньковіч
Вольгу Аляксандраўну

– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Горацкага
райвыканкама, маёра міліцыі

Вашкевіча
Сяргея Леанідавіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення
арганізацыі работы ўчастковых інспектараў міліцыі
аддзела прафілактыкі ўпраўлення аховы правапарадку і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Верамеенку
Віталя Міхайлавіча

– начальніка кафедры прававых дысцыплін установы
адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Вілінца
Уладзіміра Ігаравіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Чыгуначнага раёна г. Віцебска, маёра
міліцыі

Віннікава
Васілія Васільевіча

– старшага оперупаўнаважанага групы вышуковай работы
аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Жыткавіцкага райвыканкама,
маёра міліцыі

Вішнеўскага
Мікалая Аркадзьевіча

– камандзіра аддзялення батальёна міліцыі Першамайскага
(г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі

Волкава
Аляксандра Вячаслававіча

– старшага інспектара вузла спецыяльнай сувязі
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
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Галаўко
Ігара Міхайлавіча

– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі

Гапоніка
Аляксандра Часлававіча

– міліцыянера батальёна міліцыі Ленінскага (г. Гродна)
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі

Гарадзецкага
Вячаслава Вітальевіча

– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Салігорскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Гараха
Глеба Віктаравіча

– старшага інспектара інспекцыі па справах непаўналетніх
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Ленінскага раёна г. Брэста, маёра міліцыі

Гарбачэўскага
Сяргея Кузьміча

– начальніка атрада аддзела папраўчага працэсу папраўчай
установы «Папраўчая калонія № 9» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, маёра
ўнутранай службы

Гарбузава
Вадзіма Вітальевіча

– старшага інспектара аддзела наглядна-выканаўчай
дзейнасці ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага
аблвыканкама, капітана міліцыі

Гардзіеўскага
Віталія Анатольевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Першамайскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Гаркуна
Сяргея Алегавіча

– начальніка службы кантралёраў і аховы аб’ектаў
аддзялення баявой службы вайсковай часці 7404
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра

Гарохава
Сяргея Віктаравіча

– намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Першамайскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Гарэлава
Андрэя Андрэевіча

– старшага інспектара аддзела аховы правапарадку
ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Гатальскага
Руслана Леанідавіча

– камандзіра роты патрульна-паставой службы міліцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Магілёва,
падпалкоўніка міліцыі

Гіголу
Аляксандра Іосіфавіча

– начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Глыбоцкага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Голубаву
Наталлю Сяргееўну

– старшага інспектара (па псіхафізіялагічных
даследаваннях) групы псіхалагічнага забеспячэння
аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння
ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці,
маёра ўнутранай службы
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Грыбоўскага
Уладзіміра Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага аператыўна-баявога
аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з
тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі

Грышчанку
Віктара Пятровіча

– начальніка Навабеліцкага (г. Гомеля) аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Губара
Яўгенія Ігаравіча

– намесніка начальніка 7-га аддзела (выяўленне
злачынстваў у сферы будаўніцтва і жыллёва-камунальнай
гаспадаркі) упраўлення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі

Гугнюка
Сяргея Мікалаевіча

– начальніка аддзялення тылавога забеспячэння ўпраўлення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў па
ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх
устаноў замежных дзяржаў, маёра міліцыі

Гудзінскага
Аляксея Сяргеевіча

– старшага інспектара-дзяжурнага аддзялення аператыўнадзяжурнай службы аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і
вартавой аховы Мінскага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
капітана міліцыі

Гурко
Сяргея Аляксандравіча

– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання батальёна
міліцыі Заводскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
міліцыі

Гурына
Сяргея Аляксандравіча

– старшага оперупаўнаважанага групы арганізацыі нагляду
і вышуку аддзела аператыўна-рэжымнай работы
ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці,
маёра ўнутранай службы

Гурыновіча
Аляксандра Васільевіча

– старшага інспектара аддзялення ідэалагічнай работы
аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння
атрада міліцыі асобага прызначэння галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, капітана
міліцыі

Давыдзюк
Ганну Мікалаеўну

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення
камплектавання пастаяннага складу і праходжання
службы аддзела кадраў установы адукацыі «Магілёўскі
інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Дазорцава
Уладзіміра Іванавіча

– старшага інспектара аддзела дарожна-патрульнай службы
ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
міліцыі

Далгалёва
Юрыя Васільевіча

– ад’ютанта камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана
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Далганосава
Уладзіміра Ільіча

– старшага оперупаўнаважанага аператыўна-тэхнічнага
аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з
тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі

Дашкевіча
Ігара Вітальевіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска, маёра
міліцыі

Дразда
Андрэя Аляксандравіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Жлобінскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Дубовіка
Аляксандра Віктаравіча

– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы
дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, старшага
прапаршчыка міліцыі

Дуля
Дзяніса Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзялення псіхолагатэхнічнага забеспячэння раскрыцця злачынстваў
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі

Душкевіча
Андрэя Аляксандравіча

– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку па
агентурнай рабоце крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Цэнтральнага раёна
г. Гомеля, маёра міліцыі

Есіпёнка
Аляксандра Іванавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзялення «Т» 6-га аддзела 1-га ўпраўлення
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Ефімовіча
Сяргея Валер’евіча

– начальніка аддзялення інфармацыйнага забеспячэння
аддзела ўнутраных спраў Асіповіцкага райвыканкама,
маёра міліцыі

Жорніка
Андрэя Віктаравіча

– намесніка начальніка ўпраўлення па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Жука
Аляксандра Віктаравіча

– оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Драгічынскага райвыканкама, маёра міліцыі

Жукоўскага
Алега Іванавіча

– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы 4-га
ўзвода батальёна дарожна-патрульнай службы
дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, маёра
міліцыі

Жура
Вадзіма Генадзьевіча

– начальніка аддзялення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Дрыбінскага райвыканкама, маёра міліцыі

Жыльцова
Юрыя Уладзіміравіча

– начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска,
падпалкоўніка міліцыі
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Жытнікава
Сяргея Пятровіча

– участковага інспектара міліцыі групы аховы правапарадку
і прафілактыкі 1-га гарадскога аддзялення міліцыі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Цэнтральнага раёна
г. Гомеля, маёра міліцыі

Зайцава
Канстанціна Віктаравіча

– начальніка аддзялення спецыяльнай інжынернай
падрыхтоўкі аддзела размініравання і прымянення
спецыяльных сродкаў спецыяльнага падраздзялення па
барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Зайцава
Сяргея Мікалаевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела 11-га ўпраўлення (па Магілёўскай вобласці)
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Залуцкага
Юрыя Пятровіча

– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Вілейскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Засімовіча
Андрэя Уладзіміравіча

– начальніка аддзялення інфармацыйнага забеспячэння
аддзела ўнутраных спраў Салігорскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Звяровіча
Алега Сяргеевіча

– оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Любанскага райвыканкама, маёра міліцыі

Зейналава
Назіма Алмасавіча

– старшага інспектара службы аддзялення аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў па ахове Мінскага
метрапалітэна, падпалкоўніка міліцыі

Зміцера
Паўла Мікалаевіча

– намесніка начальніка аддзела міліцыі – начальніка
аддзялення крымінальнага вышуку Старабарысаўскага
аддзела міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Барысаўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Зюзюна
Дзмітрыя Рыгоравіча

– старшага інспектара аддзела падрыхтоўкі кадраў
упраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, маёра міліцыі

Іваненку
Руслана Аляксеевіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
дарожна-патрульнай службы ўпраўлення дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Іванчыкава
Ігара Валер’евіча

– старшага кантралёра дзяжурнай службы папраўчай
установы «Турма № 4» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Магілёўскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай
службы

Івашко
Руслана Георгіевіча

– начальніка аддзела па грамадзянстве і міграцыі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Мінска,
падпалкоўніка міліцыі
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Івашэня
Сяргея Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Віцебска, маёра
міліцыі

Ільіну
Ганну Аляксандраўну

– старшага інспектара аддзела камплектавання ўстановы
адукацыі «Цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых
работнікаў і спецыялістаў Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі

Кавалькова
– оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку
Аляксандра Аляксандравіча
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Клецкага
райвыканкама, капітана міліцыі
Кадлубая
Аляксандра Фёдаравіча

– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Савецкага раёна г. Гомеля, прапаршчыка
міліцыі

Каленіка
Аляксея Мікалаевіча

– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі Гродзенскага аддзела
ўнутраных спраў на транспарце, прапаршчыка міліцыі

Калініна
Уладзіслава Анатольевіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага
раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Калюжнага
Дзяніса Іосіфавіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзялення
аховы правапарадку і прафілактыкі гарадскога аддзела
міліцыі № 3 упраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Заводскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Каляду
Сяргея Міхайлавіча

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

Камарова
Сяргея Анатольевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аператыўна-пошукавага аддзела галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка
міліцыі

Канавалюка
Андрэя Анатольевіча

– старшага інспектара аддзялення інфармацыйнааналітычнай работы і рэгістрацыйна-экзаменацыйнай
дзейнасці ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі

Кандрашкова
Віталія Іванавіча

– старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы
ўстановы «Следчы ізалятар № 3» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці, старшага
прапаршчыка ўнутранай службы

Кантаністава
Дзмітрыя Міхайлавіча

– міліцыянера-вадзіцеля ўзвода патрульна-паставой службы
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў Рагачоўскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
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Кароліка
Сяргея Міхайлавіча

– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Слуцкага райвыканкама, маёра міліцыі

Карончыка
Сяргея Іванавіча

– інспектара-інжынера групы сродкаў і сістэм аховы
Ваўкавыскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, капітана міліцыі

Каросціка
Генадзія Вітольдавіча

– галоўнага інжынера філіяла «Тэхнатара» рэспубліканскага
ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «ПК 12-ВАЛ»
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы

Касцюка
Сяргея Валер’евіча

– намесніка камандзіра роты патрульна-паставой службы
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Брэста, маёра
міліцыі

Кінёва
Юрыя Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
2-га аддзела 7-га ўпраўлення (па Віцебскай вобласці)
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Кірэева
Сяргея Яфімавіча

– начальніка аддзялення тылавога забеспячэння ўпраўлення
ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Кішэню
Паўла Міхайлавіча

– начальніка курса страявой часці крымінальнавыканаўчага факультэта ўстановы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка міліцыі

Клюнчыка
Паўла Герасімавіча

– оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Маларыцкага райвыканкама, маёра міліцыі

Кляпіцкага
Алега Генадзьевіча

– старшага оперупаўнаважанага групы крымінальнага
вышуку аддзялення міліцыі пас. Бабінічы аддзела
ўнутраных спраў Аршанскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Козіка
Ігара Адамавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела (арганізацыя раскрыцця злачынстваў)
упраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі
крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Козырава
Уладзіміра Уладзіміравіча

– начальніка аддзялення ідэалагічнай работы аддзела
ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Гомельскага
абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Коўчыка
Дзмітрыя Аляксандравіча

– міліцыянера роты міліцыі Лідскага аддзела Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
міліцыі
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Кошмара
Сяргея Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
3-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па
барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай
міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Крывадубскага
Сяргея Федаравіча

– інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела
ўнутраных спраў Слуцкага райвыканкама, лейтэнанта
міліцыі

Крывальцэвіча
Уладзіміра Аляксандравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага
раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Крываротаву
Юлію Аляксандраўну

– старшага інспектара аддзялення па грамадзянстве і
міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Брэста, маёра
міліцыі

Крывецкую
Інесу Сцяпанаўну

– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Іванаўскага райвыканкама, маёра міліцыі

Крывіцкага
Віктара Віктаравіча

– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Карэліцкага райвыканкама,
маёра міліцыі

Кунічкіна
– намесніка начальніка 3-га аддзела ўпраўлення па
Аляксандра Аляксандравіча
Брэсцкай вобласці Дэпартамента забеспячэння
аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Кунцэвіча
Аляксея Анатольевіча

– старшага оперупаўнаважанага групы вышуковай работы
аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Міёрскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Кухарчыка
Уладзіміра Валянцінавіча

– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Стаўбцоўскага райвыканкама, капітана міліцыі

Кушнера
Міхаіла Валер’евіча

– начальніка каравула 1-га ўзвода аховы 7-й стралковай
роты 3-га асобнага стралковага батальёна вайсковай
часці 5525 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка

Кушнярэвіча
Мікалая Мікалаевіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзялення псіхолагатэхнічнага забеспячэння раскрыцця злачынстваў
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі

Лазарчыка
Андрэя Мікалаевіча

– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Мінска,
падпалкоўніка міліцыі

15

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.09.2017, 1/17252
Лауэра
Аляксандра Паўлавіча

– першага намесніка начальніка ўпраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы

Лашкоўскага
Васілія Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
групы аператыўна-аналітычнай работы аддзела
аператыўна-інфармацыйнай работы крымінальнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Лемяшэўскага
Міхаіла Міхайлавіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Пінскага гарвыканкама, падпалкоўніка
міліцыі

Лойку
Сяргея Сцяпанавіча

– камандзіра 4-га патрульнага батальёна вайсковай
часці 5448 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра

Лукшыца
Юрыя Валер’евіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Лагойскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Лычкоўскую
Алену Васільеўну

– малодшага інспектара сувязі службы міліцыі «102»
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Лязоўскага
Уладзіміра Аляксандравіча

– дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай установы
дзяжурнай службы папраўчай установы «Турма № 1»
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці,
маёра ўнутранай службы

Ляўкоўскага
Сяргея Уладзіміравіча

– начальніка сустрэчнага каравула 2-га ўзвода аховы 9-й
асобнай стралковай роты 3-га асобнага стралковага
батальёна вайсковай часці 5525 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, старшыну

Ляўшу
Анатолія Іванавіча

– міліцыянера групы затрымання ўзвода міліцыі Крупскага
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі

Ляхоўскую
Наталлю Анатольеўну

– старшага кантралёра 2-га ўзвода кантралёраў 8-й асобнай
стралковай роты 3-га асобнага стралковага батальёна
вайсковай часці 5525 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, прапаршчыка

Ляшкевіча
Валерыя Уладзіміравіча

– старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы
папраўчай установы «Турма № 8» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці,
старшага прапаршчыка ўнутранай службы

Мадэнаву
Наталлю Мікалаеўну

– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Чэрвеньскага райвыканкама, маёра міліцыі

Мазаніка
Віталія Валер’евіча

– старшага оперупаўнаважанага групы па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Брэсцкага райвыканкама,
капітана міліцыі
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Мазура
Паўла Іванавіча

– начальніка 2-га аддзела 8-га ўпраўлення (па Гомельскай
вобласці) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з
арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Майсейшына
Мікалая Іванавіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Чыгуначнага раёна г. Гомеля, падпалкоўніка міліцыі

Макаранку
Андрэя Міхайлавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па
барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай
міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Максімовіча
Максіма Станіслававіча

– намесніка начальніка Барысаўскага аддзела Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка
аддзялення сродкаў і сістэм аховы, маёра міліцыі

Мамаева
Ігара Сяргеевіча

– камандзіра групы 2-й роты атрада міліцыі асобага
прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага
аблвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі

Мантуша
Сяргея Уладзіміравіча

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

Марчанку
Валерыя Валер’евіча

– намесніка камандзіра батальёна дарожна-патрульнай
службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі – начальніка
штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Марчанку
Максіма Аляксандравіча

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

Масейку
Ігара Аляксандравіча

– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы
батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, капітана міліцыі

Матараса
Уладзіміра Мікалаевіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Кармянскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Махніса
Дзмітрыя Ананьевіча

– намесніка начальніка 3-га аддзела 2-га ўпраўлення
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Міхальчука
Аляксандра Уладзіміравіча

– оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Брэсцкага
райвыканкама, капітана міліцыі

Міхно
Валерыя Пятровіча

– старшага інспектара Брэсцкага аддзялення ўпраўлення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў па
ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх
устаноў замежных дзяржаў, маёра міліцыі

Мучынскага
– начальніка 3-га аддзела 5-га ўпраўлення (па г. Мінску)
Аляксандра Аляксандравіча
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
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Нікіценку
Аляксея Мікалаевіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела па раскрыцці
цяжкіх злачынстваў па лініі наркакантролю ўпраўлення па
наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Магілёўскага аблвыканкама, капітана міліцыі

Новікава
Аляксея Аляксандравіча

– камандзіра 2-га ўзвода роты патрульна-паставой службы
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска,
лейтэнанта міліцыі

Новікава
Арцема Паўлавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
2-га аддзела (планаванне, метадалагічнае забеспячэнне,
арганізацыя аператыўна-вышуковай дзейнасці)
упраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Новікава
Сяргея Мікалаевіча

– начальніка аддзялення ідэалагічнай работы вайсковай
часці 5525 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра

Падневіч
Вераніку Мікалаеўну

– інспектара аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Капыльскага
райвыканкама, капітана міліцыі

Пажытка
Уладзіміра Аляксандравіча

– камандзіра 2-га ўзвода спецыяльнага падраздзялення па
канваіраванні галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі

Пакачайло
Эдуарда Генадзьевіча

– міліцыянера-вадзіцеля роты канвойнай службы міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама,
прапаршчыка міліцыі

Палешчука
Андрэя Юр’евіча

– памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення
асобнага ўзвода канвойнай службы міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, прапаршчыка
міліцыі

Палідаўца
Аляксандра Сяргеевіча

– старшага тэхніка па абслугоўванні цеплавых сетак
(начальніка гаспадарчай групы) узвода гаспадарчага
забеспячэння роты баявога і матэрыяльна-тэхнічнага
забеспячэння вайсковай часці 5524 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка

Пасюту
Андрэя Віктаравіча

– камандзіра 1-га ўзвода роты патрульна-паставой службы
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага райвыканкама, маёра міліцыі

Пасюціна
Сяргея Мікалаевіча

– старшага інспектара групы міліцэйскай, ваенізаванай і
вартавой аховы Талачынскага аддзялення Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Перунова
Максіма Віктаравіча

– начальніка аддзела арганізацыйнай работы і прававога
забеспячэння ўстановы адукацыі «Магілёўскі інстытут
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка міліцыі
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Петухова
Аляксея Васільевіча

– начальніка аператыўнага аддзела ўстановы «Лячэбнапрацоўны прафілакторый № 1» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Гомельскай вобласці, маёра ўнутранай службы

Пінчука
Анатолія Пятровіча

– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Светлагорскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Платонава
Вячаслава Канстанцінавіча

– начальніка фінансава-эканамічнага аддзела Мінскага
гарадскога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Позняка
Віталія Анатольевіча

– старшага інспектара па адміністрацыйнай практыцы
аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Уздзенскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Пратасава
Аляксандра Уладзіміравіча

– міліцыянера роты міліцыі Першамайскага (г. Віцебска)
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі

Пратасава
Пятра Рыгоравіча

– намесніка начальніка аддзялення сродкаў і сістэм аховы
Кастрычніцкага (г. Магілёва) аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Пратасевіча
Дзмітрыя Ватслававіча

– начальніка Радашковіцкага аддзялення міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Маладзечанскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Прышчэпа
Міхаіла Леанідавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела ўпраўлення па Віцебскай вобласці
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Пугіна
Яўгенія Віктаравіча

– старшага інспектара аддзела аховы правапарадку
ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Магілёўскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Пякарскага
Сяргея Валянцінавіча

– дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай установы
дзяжурнай службы папраўчай установы «Папраўчая
калонія № 12 для ўтрымання і лячэння асуджаных,
хворых актыўнай формай туберкулёзу» ўпраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, маёра ўнутранай
службы

Радчанку
Юрыя Аляксандравіча

– старшага інспектара аддзела наглядна-выканаўчай
дзейнасці ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага
аблвыканкама, маёра міліцыі

Ровенскага
Вадзіма Васільевіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення па
міграцыі, рабоце з замежнымі грамадзянамі і асобамі без
грамадзянства ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Савву
Марата Аляксандравіча

– начальніка аддзялення па наркакантролі і процідзеянні
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна
г. Мінска, капітана міліцыі

Савошчанку
Дзмітрыя Ігаравіча

– начальніка аддзялення па абмене вадзіцельскіх
пасведчанняў міжраённага экзаменацыйнага аддзела
дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Сазона
Мікалая Дзмітрыевіча

– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна –
начальніка крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі

Сакалова
Сяргея Аляксандравіча

– начальніка аддзялення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Докшыцкага райвыканкама, маёра міліцыі

Салаўя
Генадзія Герасімавіча

– старшага інспектара аддзялення матэрыяльнагаспадарчага забеспячэння, тэхнікі і ўзбраення аддзела
тылавога забеспячэння ўпраўлення фінансаў і тылу
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама,
маёра міліцыі

Самсонава
Дзмітрыя Аляксандравіча

– старшага оперупаўнаважанага групы па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Сенненскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Санкоўскага
Уладзіміра Францавіча

– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі
Наваполацкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Сароку
Валерыя Паўлавіча

– аператыўнага дзяжурнага аддзела дзяжурнай службы і
аховы спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з
тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі

Саскевіча
Аляксандра Уладзіміравіча

– старшага псіхолага ўстановы «Следчы ізалятар № 7»
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці,
капітана ўнутранай службы

Свірыда
Дзмітрыя Васільевіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Семака
Сяргея Уладзіміравіча

– камандзіра аддзялення ўзвода патрульна-паставой службы
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў Ваўкавыскага райвыканкама, старшага
прапаршчыка міліцыі

Семянцова
Віталія Мікалаевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска – начальніка
міліцыі грамадскай бяспекі, палкоўніка міліцыі
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Сенькевіча
Віктара Леанідавіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага
раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Сідарука
Аляксандра Сяргеевіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Брэсцкага райвыканкама, маёра
міліцыі

Сілевіча
Аляксандра Іванавіча

– старшага дзяржаўтаінспектара аддзела дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Смаргонскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Скарабанава
Уладзіміра Дзмітрыевіча

– міліцыянера ўзвода міліцыі Крычаўскага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
прапаршчыка міліцыі

Смірнова
Аляксандра Сяргеевіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
рэгістрацыйна-экзаменацыйнай дзейнасці і тэхнічнага
нагляду ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Стральчэню
Ігара Мікалаевіча

– старшага інспектара па ўлікова-рэгістрацыйнай рабоце
аддзялення інфармацыйнага забеспячэння аддзела
ўнутраных спраў Калінкавіцкага райвыканкама, маёра
міліцыі

Стурчанку
Філіпа Уладзіміравіча

– начальніка аддзела аператыўна-рэжымнай работы
ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці,
падпалкоўніка ўнутранай службы

Сундукова
Міхаіла Уладзіміравіча

– начальніка 1-га аддзела (арганізацыя раскрыцця
злачынстваў) упраўлення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка
міліцыі

Супрыновіча
– намесніка начальніка ўстановы па выхаваўчай рабоце з
Аляксандра Аляксандравіча
асуджанымі і спецыяльным уліку папраўчай установы
адкрытага тыпу № 52 упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Брэсцкай вобласці, маёра міліцыі
Суслава
Паўла Мікалаевіча

– начальніка 4-га аддзела 8-га ўпраўлення (па Гомельскай
вобласці) галоўнага ўпраўлення па барацьбе з
арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Сцефановіча
Аляксандра Станіслававіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі групы аховы
правапарадку і прафілактыкі аддзялення міліцыі № 3
«Фолюш» аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Кастрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі
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Сцяфуру
Андрэя Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага 2-га аддзялення 3-га
аддзела ўпраўлення па Гродзенскай вобласці
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Сыцько
Дзяніса Рыгоравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела спецыяльнай падрыхтоўкі і аператыўнага
забеспячэння спецмерапрыемстваў спецыяльнага
падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі

Тамашкова
Сяргея Уладзіміравіча

– камандзіра ўзвода батальёна міліцыі Ленінскага
(г. Магілёва) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі

Ткачова
Дзмітрыя Аркадзьевіча

– старшага інспектара па вышуку аддзела аператыўнага
рэагавання і вышуку дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, маёра міліцыі

Тура
Андрэя Мікалаевіча

– старшага інспектара аддзела па кантролі за
рэгістрацыйна-ўліковай дысцыплінай штаба ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі

Фалея
Ігара Віктаравіча

– намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Партызанскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Федарэнку
Аляксея Леанідавіча

– намесніка начальніка аператыўна-арганізацыйнага
аддзела ўпраўлення па Гомельскай вобласці Дэпартамента
забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Федзюковіча
Юрыя Уладзіміравіча

– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Філіповіча
Аляксандра Анатольевіча

– начальніка аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў Акцябрскага райвыканкама, маёра міліцыі

Філончыка
Вадзіма Іванавіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
арганізацыі дарожнага руху і дарожнай інспекцыі
ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Фінькевіча
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– намесніка начальніка аддзялення сродкаў і сістэм аховы
Рэчыцкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Фокіна
Дзяніса Міхайлавіча

– намесніка начальніка спецыяльнага падраздзялення па
канваіраванні галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі

Хаменкова
Аляксея Аляксеевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела занальнага кантролю і аператыўна-вышуковай
дзейнасці ўпраўлення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Хаменку
Генадзія Мікалаевіча

– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку па
агентурнай рабоце крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Рэчыцкага райвыканкама, маёра міліцыі

Хацько
Таццяну Мікалаеўну

– старшага юрысконсульта аддзялення прававога
забеспячэння ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі

Хварошчу
Уладзіміра Іосіфавіча

– дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай установы
дзяжурнай службы папраўчай установы «Папраўчая
калонія № 14» упраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і
Мінскай вобласці, маёра ўнутранай службы

Цітова
Аляксея Аляксандравіча

– старшага оперупаўнаважанага 1-га аддзела 2-га
ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі
Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта
міліцыі

Цыганчука
Ігара Пятровіча

– міліцыянера-дзяжурнага ізалятара для часовага
ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту,
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Пружанскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Чазаву
Іну Валянцінаўну

– начальніка групы па ахове дзяржаўных сакрэтаў
вайсковай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, лейтэнанта

Чамаданаву
Вольгу Мікалаеўну

– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Чапурышкіна
Сяргея Яўгенавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
2-га аддзела 11-га ўпраўлення (па Магілёўскай вобласці)
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Чарнышова
Вячаслава Валер’евіча

– намесніка начальніка спецыялізаванага ізалятара
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама,
маёра міліцыі

Чарняўскага-Чайку
Андрэя Сяргеевіча

– начальніка службы артылерыйскага ўзбраення вайсковай
часці 3310 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра

Шкляра
Яўгенія Генадзьевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па
барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай
міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Шмыга
Аксану Іванаўну

– старшага інспектара аддзялення камплектавання аддзела
камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і
кадравага забеспячэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Шумскага
Вячаслава Фабіянавіча

– начальніка Мінскага аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Шымановіча
Віктара Вацлававіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Ашмянскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Шырко
Ігара Аляксандравіча

– міліцыянера роты міліцыі Маладзечанскага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
старшага прапаршчыка міліцыі

Шырокага
Уладзіміра Віктаравіча

– оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага аддзела
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама,
старшага лейтэнанта міліцыі

Шыцікава
Дзмітрыя Віктаравіча

– міліцыянера-дзяжурнага ізалятара для часовага
ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту,
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Пастаўскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Юдзіна
Дзмітрыя Генадзьевіча

– старшага оперупаўнаважанага 1-й аператыўнай групы
Баранавіцкага міжраённага аддзела ўпраўлення па
Брэсцкай вобласці Дэпартамента забеспячэння
аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Юшчанку
Сяргея Эдуардавіча

– намесніка начальніка штаба Гомельскага абласнога
ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў – начальніка ліцэнзійна-кантрольнага аддзялення,
падпалкоўніка міліцыі

Ядуту
Аляксандра Валер’евіча

– намесніка начальніка аператыўна-пошукавага аддзела
ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама,
маёра міліцыі

Язэпчыка
Аляксандра Уладзіміравіча

– старшага інспектара аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і
вартавой аховы Гродзенскага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
капітана міліцыі

Якубовіча
Сяргея Васільевіча

– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Бярозаўскага райвыканкама, маёра міліцыі

Янішэўскага
Аляксея Аляксандравіча

– міліцыянера ўзвода патрульна-паставой службы міліцыі
міліцыі грамадскай бяспекі Віцебскага аддзела ўнутраных
спраў на транспарце, прапаршчыка міліцыі

Янішэўскага
– начальніка спецыяльнага аддзела папраўчай установы
Уладзіслава Станіслававіча
«Папраўчая калонія № 2» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Магілёўскай вобласці, маёра ўнутранай службы
Ярашэвіча
Аляксея Славвавіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Валожынскага
райвыканкама, маёра міліцыі
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Ярмохіна
Сяргея Анатольевіча

– малодшага оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага
аддзела ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага
аблвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі

Ярэміча
Леаніда Уладзіміравіча

– начальніка гарнізоннага клуба вайсковай часці 3310
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра

Ярэміча
Міраслава Бернардавіча

– міліцыянера батальёна міліцыі Кастрычніцкага (г. Гродна)
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, старшага прапаршчыка міліцыі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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