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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 сакавіка 2018 г. № 96

Аб узнагароджанні
За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў,
выключную адвагу і мужнасць, праяўленыя ў барацьбе са злачыннасцю, пры выратаванні
людзей у час пажару, значны асабісты ўклад у газіфікацыю краіны, распрацоўку і
мадэрнізацыю ўзораў узбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, заслугі ў галіне судоваэкспертнай дзейнасці, сацыяльнай абароны насельніцтва, аховы здароўя, энергетыкі,
навукі, адукацыі, культуры і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені
Худалеева
Аляксандра Фёдаравіча

– першага намесніка Міністра па надзвычайных сітуацыях,
генерал-маёра ўнутранай службы
ордэнам «За асабістую мужнасць»

Васільева
Аляксандра Паўлавіча

– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных
спраў Магілёўскага аблвыканкама – начальніка
крымінальнай міліцыі, палкоўніка міліцыі
ордэнам Пашаны

Адрыбец
Таццяну Ільінічну

– старшыню суда Чыгуначнага раёна г. Гомеля

Аўсіюка
Юрыя Аляксандравіча

– намесніка Старшыні Дзяржаўнага камітэта судовых
экспертыз – Галоўнага дзяржаўнага судова-медыцынскага
эксперта Рэспублікі Беларусь

Бацяноўскага
Сяргея Леанідавіча

– старшыню савета дырэктараў навукова-вытворчага
таварыства з абмежаванай адказнасцю «АКБ ТСП»

Клекоўкіну
Вольгу Львоўну

– старшыню суда Магілёўскага раёна

Летава
Ігара Леанідавіча

– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага
таварыства «Мінскі завод колавых цягачоў»

Садоўскага
Ігара Станіслававіча

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства
«КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы
радыёлакацыі»

Чуракова
Аляксандра Іванавіча

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства
«140 рамонтны завод»
медалём «За адвагу»

Юркова
Івана Іванавіча

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

Якушава
Аляксандра Мікалаевіча

– камандзіра ўзвода 1-й роты атрада міліцыі асобага
прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага
аблвыканкама, капітана міліцыі
медалём «За выратаванае жыццё»

Вакульчыка
Сяргея Сяргеевіча

– вадзіцеля аўтамабіля адкрытага акцыянернага таварыства
«Драгічынскі райаграсэрвіс»
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медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Арлова
Аляксандра Сяргеевіча

– намесніка камандзіра 116-й гвардзейскай штурмавой
авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных Сіл і войскаў
супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

Бараулю
Аляксандра Іванавіча

– намесніка камандзіра па паветрана-дэсантнай
падрыхтоўцы – начальніка аддзялення паветранадэсантнай падрыхтоўкі 5-й асобнай брыгады спецыяльнага
прызначэння Узброеных Сіл, палкоўніка

Слуцкага
Аляксандра Рыгоравіча

– намесніка начальніка 2-га аддзела аўтамабільнага
ўпраўлення Міністэрства абароны, падпалкоўніка

Хахлова
Аляксандра Сяргеевіча

– камандзіра каменданцкага батальёна Мінскай ваеннай
камендатуры Узброеных Сіл, маёра

Цярэнцьева
Максіма Віктаравіча

– начальніка аддзялення баявой падрыхтоўкі 120-й асобнай
гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга
аператыўнага камандавання Узброеных Сіл,
падпалкоўніка

медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Багалюбцава
Сяргея Аляксандравіча

– старшага вадзіцеля-супрацоўніка аўтагаспадаркі
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама,
прапаршчыка міліцыі

Гецэрава
Сяргея Аляксандравіча

– памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення груп
затрымання батальёна міліцыі Ленінскага (г. Магілёва)
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі

Ларычава
Віктара Юр’евіча

– начальніка аддзялення спецыяльнай праверкі дакументаў
аддзела пагранічнага кантролю атрада пагранічнага
кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага
лейтэнанта
медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»

Карунага
Яўгенія Уладзіміравіча

– намесніка начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай
часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка

Нікіціна
Рамана Ігаравіча

– намесніка начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай
часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка
медалём «За працоўныя заслугі»

Арцемаву
Наталлю Аляксандраўну

– вучонага сакратара дырэкцыі дзяржаўнай установы
«Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і
медыцынскай радыялогіі імя М.М.Аляксандрава»

Багданава
Аляксея Міхайлавіча

– майстра Шумілінскага раёна электрычных сетак філіяла
«Віцебскія электрычныя сеткі» віцебскага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»

Базыленку
Аляксандра Анатольевіча

– дырэктара філіяла «Лукомльская ДРЭС» віцебскага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»
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Барзакова
Аляксея Валер’евіча

– намесніка начальніка службы вонкавых газаправодаў і
збудаванняў на іх філіяла «Віцебскае вытворчае
ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Віцебскаблгаз»

Барташа
Віктара Анатольевіча

– загадчыка кафедры спартыўна-баявых адзінаборстваў і
спецыяльнай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»

Белкіна
Аляксандра Міхайлавіча

– дырэктара філіяла «Горацкае вытворчае ўпраўленне»
вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Магілёўаблгаз»

Буеву
Валянціну Міхайлаўну

– суддзю Віцебскага абласнога суда

Бурака
Святлану Віктараўну

– намесніка старшыні Магілёўскага абласнога суда

Бурдыка
Ларысу Федараўну

– настаўніка-дэфектолага ўстановы адукацыі «Дзяржаўны
цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі
г. Гродна»

Бялевіча
– дырэктара навукова-інжынірынгавага цэнтра
Аляксандра Уладзіміравіча
«Электрамеханічныя і гібрыдныя сілавыя ўстаноўкі
мабільных машын» – загадчыка лабараторыі бартавых
мехатронных сістэм мабільных машын дзяржаўнай
навуковай установы «Аб’яднаны інстытут
машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Валынца
Ігара Міхайлавіча

– слесара па абслугоўванні і рамонце
газавыкарыстоўваючага абсталявання службы ўнутраных
газаправодаў і ўнутрыдамавога газавага абсталявання
філіяла «Баранавіцкае вытворчае ўпраўленне» вытворчага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Брэстаблгаз»

Вараксу
Васіля Канстанцінавіча

– начальніка механазборачнага цэха № 9 адкрытага
акцыянернага таварыства «Мінскі завод колавых цягачоў»

Ганчарова
Генадзія Пятровіча

– слесара па абслугоўванні і рамонце
газавыкарыстоўваючага абсталявання службы
эксплуатацыі і рамонту ўнутрыдамавога газавага
абсталявання філіяла «Магілёўскае вытворчае
ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Магілёўаблгаз»

Гігіняка
Юрыя Рыгоравіча

– вядучага навуковага супрацоўніка дзяржаўнага навуковавытворчага аб’яднання «Навукова-практычны цэнтр
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па біярэсурсах»

Гопку
Віктара Іванавіча

– дырэктара філіяла «Кобрынскае вытворчае ўпраўленне»
вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Брэстаблгаз»

Дзяшчэню
Васіля Пятровіча

– галоўнага інжынера Глускага раёна газазабеспячэння
філіяла «Бабруйскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Магілёўаблгаз»

Дыдышка
Людмілу Анатольеўну

– выхавацеля дашкольнай адукацыі дзяржаўнай установы
адукацыі «Яслі-сад № 92 г. Мінска»
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Жакевіча
Станіслава Вітольдавіча

– старшага майстра механічнага ўчастка № 3
эксперыментальнага цэха адкрытага акцыянернага
таварыства «Мінскі завод колавых цягачоў»

Жыбуля
Сяргея Віктаравіча

– кіраўніка аддзела адкрытага акцыянернага таварыства
«КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы
радыёлакацыі»

Зайца
Паўла Уладзіміравіча

– начальніка аддзела адкрытага акцыянернага таварыства
«КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы
радыёлакацыі»

Іваніну
Людмілу Андрэеўну

– настаўніка дзяржаўнай установы адукацыі «Віцебскі
гарадскі цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і
рэабілітацыі»

Іванкова
Аляксандра Іванавіча

– суддзю Магілёўскага абласнога суда

Ісаева
Валерыя Дзмітрыевіча

– электраслесара па рамонце і абслугоўванні аўтаматыкі і
сродкаў вымярэнняў электрастанцый міні-ЦЭЦ
«Усходняя» філіяла «Віцебскія цеплавыя сеткі» віцебскага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»

Камінскага
Міхаіла Юр’евіча

– начальніка аддзела адкрытага акцыянернага таварыства
«КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы
радыёлакацыі»

Касьянаву
Святлану Мікалаеўну

– начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне Полацкага райвыканкама

Крата
Сцяпана Якаўлевіча

– галоўнага ўрача ўстановы «Гомельская абласная
спецыялізаваная клінічная бальніца»

Кулісевіча
Антона Станіслававіча

– старшыню Бераставіцкага райвыканкама

Максіменку
Уладзіміра Уладзіміравіча

– старшага майстра Міёрскага раёна газазабеспячэння
філіяла «Браслаўскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Віцебскаблгаз»

Малахоўскага
Сяргея Львовіча

– галоўнага тэхнолага – начальніка ўпраўлення галоўнага
тэхнолага адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі
завод колавых цягачоў»

Машарскую
Наталлю Міхайлаўну

– дэкана факультэта аздараўленчай фізічнай культуры і
турызму ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт фізічнай культуры»

Мурзова
Паўла Міхайлавіча

– электрагазазваршчыка службы вонкавых газаправодаў і
збудаванняў на іх філіяла «Рагачоўскае вытворчае
ўпраўленне» рэспубліканскага вытворчага ўнітарнага
прадпрыемства «Гомельаблгаз»

Мядзведзева
Дзмітрыя Віктаравіча

– электрагазазваршчыка службы рамонтна-аднаўленчых
работ філіяла «Віцебскае вытворчае ўпраўленне»
вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Віцебскаблгаз»
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Нямчонка
Сяргея Вячаслававіча

– начальніка тэхнічнай службы Нацыянальнага філіяла
(прадстаўніцтва) Міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
«МІР» у Рэспубліцы Беларусь

Няхайчыка
Валерыя Генадзьевіча

– токара Наваполацкага таварна-транспартнага цэха
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства па
транспарціроўцы і забеспячэнні звадкаванымі нафтавымі
газамі

Палякову
Таццяну Дзмітрыеўну

– прарэктара па навуковай рабоце ўстановы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»

Патоніч
Таццяну Аляксееўну

– сартавальніка матэрыялаў і вырабаў з драўніны фанернага
цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Мастоўдрэў»

Пацёмкіну
Таццяну Мікалаеўну

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
назначэння пенсій і дапамог упраўлення сацыяльнай
абароны адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва

Пачэпку
Канстанціна Анатольевіча

– намесніка генеральнага дырэктара па прамысловай і
сельскагаспадарчай вытворчасці вытворчага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Віцебскаблгаз»

Савіцкага
Паўла Сцяфанавіча

– намесніка начальніка цэха электрастанцыі па рамонце
(цеплавой аўтаматыкі і вымярэнняў) філіяла
«Наваполацкая ЦЭЦ» віцебскага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі
«Віцебскэнерга»

Савосценку
Ігара Якаўлевіча

– намесніка галоўнага ўрача па хірургічнай дапамозе
ўстановы аховы здароўя «Магілёўская абласная бальніца»

Святлова
Уладзіміра Усеваладавіча

– слесара па абслугоўванні і рамонце
газавыкарыстоўваючага абсталявання ўчастка
эксплуатацыі газаразмеркавальных пунктаў службы
эксплуатацыі газаправодаў і збудаванняў на іх філіяла
«Магілёўскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Магілёўаблгаз»

Сідоркіну
Наталлю Сяргееўну

– намесніка начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму
Жлобінскага райвыканкама

Сілівончык
Ірыну Міхайлаўну

– выхавацеля дашкольнай адукацыі дзяржаўнай установы
адукацыі «Дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 1
г. Светлагорска»

Склярэнку
Дзмітрыя Мікалаевіча

– старшага машыніста катлатурбіннага цэха філіяла
«Бярозаўская ДРЭС» брэсцкага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі
«Брэстэнерга»

Смірнову
Наталлю Міхайлаўну

– педагога-псіхолага дзяржаўнай установы спецыяльнай
адукацыі «Цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і
рэабілітацыі г. Баранавічы»

Стукача
Аляксандра Паўлавіча

– слесара аварыйна-аднаўленчых работ аварыйнадыспетчарскай службы Светлагорскага раёна
газазабеспячэння філіяла «Жлобінскае вытворчае
ўпраўленне» рэспубліканскага вытворчага ўнітарнага
прадпрыемства «Гомельаблгаз»
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Сухініну
Алену Яўгенаўну

– рэдактара стылістычнага аддзела камп’ютарнага набору,
вёрсткі і карэктуры ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская
Белоруссия»

Фейгіна
Анатолія Іосіфавіча

– генеральнага дырэктара рэспубліканскага вытворчага
ўнітарнага прадпрыемства «Гомельаблгаз»

Цюшкевіча
Міхаіла Аляксеевіча

– майстра вытворчага ўчастка цэха па рамонце турбіннага
абсталявання філіяла «Белаазерскэнергарамонт» брэсцкага
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
электраэнергетыкі «Брэстэнерга»

Шыбко
Ларысу Міхайлаўну

– начальніка галоўнага ўпраўлення кантролю рэалізацыі
тавараў і паслуг Міністэрства па падатках і зборах

Шэха
Мікалая Мікалаевіча

– майстра аварыйнай службы філіяла «Бабруйскае
вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Магілёўаблгаз»

Юшкевіча
Тадэуша Пятровіча

– прафесара кафедры лёгкай атлетыкі ўстановы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»
медалём Францыска Скарыны

Бутэрус-Сарока
Жанету Уладзіміраўну

– артыста-вакаліста (саліста) дзяржаўнай тэатральнавідовішчнай установы «Маладзёжны тэатр эстрады»

Гладкова
Яўгенія Пятровіча

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

Зіматкіна
Сяргея Міхайлавіча

– загадчыка кафедры гісталогіі, цыталогіі і эмбрыялогіі
ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі
ўніверсітэт»

Карабанава
Аляксандра Кірылавіча

– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут
прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі»

Молчана
Алега Уладзіміравіча

– кампазітара, члена грамадскага аб’яднання «Беларускі
саюз музычных дзеячаў»

Паддубку
Сяргея Мікалаевіча

– генеральнага дырэктара дзяржаўнай навуковай установы
«Аб’яднаны інстытут машынабудавання Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі»

Сідарэнку
Аляксандра Пятровіча

– генеральнага дырэктара дзяржаўнай установы «Цэнтр
культуры «Віцебск»

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»
Стажараву
Аляксандру Мікалаевічу

– загадчыку кафедры радыяцыйнай медыцыны і экалогіі
ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі
ўніверсітэт»
«Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»

Федаруку
Аляксею Міхайлавічу

– урачу-гастраэнтэролагу (загадчыку аддзела) аддзела
гепаталогіі і малаінвазіўнай хірургіі ўстановы аховы
здароўя «9-я гарадская клінічная бальніца», г. Мінск
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«Заслужаны энергетык Рэспублікі Беларусь»
Броўку
Сяргею Піліпавічу

– электраманцёру аператыўна-выязной брыгады
Сенненскага раёна электрычных сетак філіяла «Аршанскія
электрычныя сеткі» віцебскага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі
«Віцебскэнерга»

«Заслужаны работнік органаў пракуратуры Рэспублікі Беларусь»
Майсаку
Віктару Канстанцінавічу

– намесніку начальніка ўпраўлення кадраў і ідэалагічнай
работы Генеральнай пракуратуры, старшаму саветніку
юстыцыі
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Зыранаву
Віктару Уладзіміравічу

– галоўнаму спецыялісту цэнтра арганізацыі спартыўнамасавай работы дзяржаўнай пажарнай аварыйнавыратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад
спецыяльнага прызначэння» Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніку ўнутранай
службы

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Рабцэвічу
Яўгену Сяргеевічу

– начальніку каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 1 Мастоўскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», старшаму лейтэнанту ўнутранай службы

Сімаку
Дзмітрыю Міхайлавічу

– начальніку пажарнага аварыйна-выратавальнага
паста № 13 Клецкага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі
Беларусь», маёру ўнутранай службы

Тарасевічу
Антону Уладзіміравічу

– начальніку каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 33 Фрунзенскага раённага аддзела па
надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», лейтэнанту ўнутранай службы

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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