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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

21 кастрычніка 2011 г. № 478

1/13018

Аб узнагароджанні медалём «За бездакорную службу» I, II, III ступені
1/13018

(24.10.2011)

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» I ступенi
Акуліча
– начальніка 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
Аляксандра Віктаравіча
палкоўніка
Брычака
– начальніка вучэбнага пагранічнага атрада пагранічнай служЮрыя Анатольевіча
бы, палкоўніка
Будзіка
– начальніка ўпраўлення службы войскаў і забеспячэння бясУладзіслава Міхайлавіча
пекі ваеннай службы Узброеных Сіл, палкоўніка
Буткевіча
– начальніка 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, палІгара Яўгеньевіча
коўніка
Бухаўца
– галоўнага інжынера ўпраўлення сувязі Генеральнага штаба
Сяргея Анатольевіча
Узброеных Сіл – намесніка начальніка сувязі Узброеных Сіл,
палкоўніка
Бучу
– намесніка начальніка аддзела галоўнага ўпраўлення рэжыму
Івана Мікалаевіча
і арганізацыйнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, маёра
Волчэка
– старшага афіцэра 2-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага
Сяргея Міхайлавіча
ўпраўлення кадраў Міністэрства абароны, падпалкоўніка
Гаркушу
– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнаМіхаіла Міхайлавіча
га забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Глябовіча
– ваеннага камісара Мінскага раённага ваеннага камісарыята
Сяргея Уладзіміравіча
Мінскай вобласці, палкоўніка
Даніловіча
– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Магілёўскі вышэйГенадзiя Васiльевiча
шы каледж Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» па тылавому забеспячэнню, палкоўніка міліцыі
Дымара
– начальніка цыкла кафедры «Ваенная аўтамабільная тэхніка»
Юрыя Лявонцьевіча
ваенна-тэхнічнага факультэта ў Беларускім нацыянальным
тэхнічным універсітэце, палкоўніка
Завадзіча
– начальніка ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення
Генадзія Віктаравіча
Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Кавалева
– начальніка папраўчай калоніі № 9 упраўлення Дэпартамента
Аляксандра Мiхайлавiча
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Магілёўскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы
Кадацкага
– пер ша га на месніка на чальніка галоўнага апе ра тыўнага
Аляксея Юр’евіча
ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Кіркіна
– памочніка камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства
Iгара Васiльевiча
ўнутраных спраў – сакратара Ваеннага Савета, палкоўніка
Кукару
– начальніка ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай
Андрэя Дзьмітрыявіча
работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, палкоўніка
Макарэвіча
– начальніка факультэта завочнага навучання ўстановы адукаСяргея Яўгенавiча
цыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі
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Маркаўцова
Рыгора Рыгоравіча
Мішуру
Сяргея Уладзіміравіча

– старшага афіцэра аддзела галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
– намесніка начальніка інстытута – начальніка ўпраўлення рэжыму і
арганізацыйнага забеспячэння дзяржаўнай установы адукацыі
«Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Набатчыкава
– начальніка аддзела навігацыйна-тапаграфічнага ўпраўлення
Юрыя Аляксеевіча
Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Пахомава
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення матэрыяльСяргея Іванавіча
на-тэхнічна га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, палкоўніка
Печаня
– начальніка кафедры дзяржаўнага і ваеннага кіравання фаІгара Мікалаевіча
культэта Генеральнага штаба Узброеных Сіл установы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Семяняку
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела лінейнаАркадзiя Уладзiмiравiча
га кантролю ўпраўлення па кантролю за папярэднім следствам
галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга
расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка
міліцыі
Федаровіча
– начальніка кафедры адміністрацыйнага права і кіравання орВеньямiна Вiктаравiча
ганамі ўнутраных спраў факультэта міліцыі ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі
Цыбулю
– намесніка начальніка аператыўнага ўпраўлення па сувязі
Юрыя Рыгоравiча
галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка
Чарняка
– начальніка службы радыяцыйнай, хімічнай, біялагічнай ахоМікалая Аляксеевіча
вы і экалогіі 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Шагава
– начальніка аддзела спецыяльных перавозак Дэпартамента
Юрыя Леонавіча
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Шаўчэнку
– начальніка ўпраўлення закупак і рамонту ўзбраення і ваеннай
Аляксандра Уладзіміравіча тэхнікі Узброеных Сіл, палкоўніка
Шлыкава
– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў ВіцебскаIвана Iванавiча
га аблвыканкама – начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу,
палкоўніка міліцыі
Шпіленю
– начальніка аддзела галоўнага аператыўнага ўпраўлення
Аляксандра Іванавіча
Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Шэўцова
– старшага афіцэра 1-га аддзела ўпраўлення кадраў СухапутСяргея Іванавіча
ных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Якімчанку
– начальніка арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення – наІгара Адамавіча
месніка начальніка Галоўнага штаба Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
медалём «За бездакорную службу» II ступенi
Анікеіча
– намесніка начальніка пагранічнага атрада – начальніка
Аляксандра Мікалаевіча
ўпраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 14-га пагранічнага атрада пагранiчнай службы, палкоўніка
Асоўскага
– намесніка начальніка 2-га аддзела ўпраўлення кадраў СухаДзмітрыя Міхайлавіча
путных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Бірчанку
– памочніка начальніка пагранічнай групы па пагранпрадСяргея Уладзіміравіча
стаўнічай дзей насці – на чальніка адд зе ла па гран прадстаўнічай дзейнасці і міжнароднага супрацоўніцтва 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Бутрымава
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 2-га аддзела
Вiктара Мiкалаевiча
9-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Бялько
– на месніка на чальніка адд зе ла галоўнага апе ра тыўнага
Сяргея Эдуардавіча
ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
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Вайцяховіча
Ігара Міхайлавіча

– намесніка начальніка пагранічнага атрада – начальніка
ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння
18-га пагранічнага атрада пагранiчнай службы, палкоўніка
Васіліна
– начальніка навукова-даследчага аддзела – намесніка наМікалая Якаўлевіча
чальніка навукова-даследчага ўпраўлення дзяржаўнай установы «Навукова-даследчы інстытут Узброеных Сіл Рэспублікі
Беларусь», палкоўніка
Верамейку
– намесніка камандуючага войскамі па авіяцыі Заходняга апеСяргея Леанідавіча
ратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка
Волкава
– начальніка змены аддзялення пагранічнага кантролю 18-га паУладзіміра Віктаравіча
гранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Гайдучонка
– начальніка ўпраўлення па расследаванню злачынстваў у сфеВалерыя Аляксандравiча
ры высокіх тэхналогій і супраць інтэлектуальнай уласнасці
галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Галаванава
– намесніка начальніка аддзела – начальніка 1-й групы 1-га аддзеАндрэя Пятровіча
ла ўпраўлення ваеннай адукацыі і падрыхтоўкі войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
Ганчарова
– начальніка сек тара галоўнага аператыўнага ўпраўлення
Васілія Мікалаевіча
Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Гергеса
– начальніка ўпраўлення дазнання папярэдняга расследавання
Алега Мiхайлавiча
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, палкоўніка міліцыі
Гірса
– начальніка аддзела галоўнага аператыўнага ўпраўлення
Андрэя Алегавіча
Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Губарэвіча
– на чальніка інфар ма цый на-аналітыч най служ бы апе раАляксандра Мiхайлавiча
тыўнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення камандуючага
ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Давыдзіка
– намесніка начальніка ўпраўлення навуковай работы – наУладзіміра Уладзіміравіча
чальніка навукова-даследчага цэнтра дзяржаўнай установы
адукацыі «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь»,
палкоўніка
Дамарацкага
– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы праМiкалая Уладзiмiравiча
вапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Чыгуначнага раёна г. Гомеля,
маёра міліцыі
Данько
– начальніка лячэбна-прафілактычнай службы аддзялення меАнатолiя Уладзiмiравiча
дыцынскага забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка медыцынскай службы
Дудкіна
– намесніка начальніка ўпраўлення баявой падрыхтоўкі галоўнага
Андрэя Аляксеевiча
ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка
Зайца
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела арганізацыі
Мiкалая Мiкалаевiча
расследавання злачынстваў упраўлення арганізацыі расследавання злачынстваў і забеспячэння аператыўна-службовай
дзейнасці галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю
папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі
Казлоўскага
– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы праГенадзiя Iосiфавiча
вапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на
г. Гродна, маёра міліцыі
Казючыца
– намесніка начальніка завода – начальніка вытворчасці дзярАнатолія Уладзіміравіча
жаўнай установы «Завод па рамонту ўзбраення і тэхнікі» пагранічнай службы, падпалкоўніка
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Каленіка
Аляксандра Мікалаевіча

– старшага інспектара – начальніка аддзялення пагранічнага
паста 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
Калінкіна
– намесніка начальніка аддзела Дзяржаўнага пагранічнага
Андрэя Сяргеевіча
камітэта, маёра
Карзюка
– начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
Дзмiтрыя Мiхайлавiча
міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, палкоўніка міліцыі
Карнеенкава
– на месніка на чальніка ўпраўлен ня – на чальніка адд зе ла
Аляксандра Віктаравіча
галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Карпука
– намесніка начальніка аддзела галоўнага ўпраўлення матэрыАляксандра Анатольевіча
яльна-тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, падпалкоўніка
Касінскага
– намесніка камандуючага войскамі па ідэалагічнай рабоце – наЛеаніда Віктаравіча
чальніка аддзела ідэалагічнай работы Заходняга аператыўнага
камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
Кашталанава
– намесніка камандзіра палка міліцыі спецыяльнага прызнаАляксандра Iванавiча
чэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама – начальніка аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння, падпалкоўніка міліцыі
Квасава
– начальніка службы сацыёпсіхалагічнай дзейнасці (псіхолага)
Вiталiя Аляксандравiча
упраўлення ідэалагічнай работы галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка
Колдзенкава
– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і
Андрэя Аляксандравіча
кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта,
падпалкоўніка
Кузняцова
– начальніка службы артылерыйскага ўзбраення аддзела тэхнічнага
Аляксандра Вiктаравiча
забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі
войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Кузняцова
– старшага афіцэра 1-й групы інфармацыйна-аналітычнага адПятра Валер’евіча
дзела псіхалагічнай барацьбы Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Кулакевіча
– намесніка камандзіра 5-й асобнай брыгады спецыяльнага
Аляксандра Іванавіча
прызначэння Узброеных Сіл, палкоўніка
Ланіна
– начальніка ўпраўлення па грамадзянству і міграцыі міліцыі
Анатолiя Мiкалаевiча
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
аблвыканкама, палкоўніка міліцыі
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзела
Лапато
3-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага ўпраўлення ГенеІвана Эдмундавіча
ральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Любімава
– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў
Андрэя Юр’евiча
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска – начальніка
крымінальнай міліцыі, падпалкоўніка міліцыі
Любкіна
– на месніка на чальніка адд зе ла галоўнага апе ра тыўнага
Дзмітрыя Мікалаевіча
ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Ляхоўскага
– старшага інжынера аператыўнай сувязі групы сувязі аддзела
Уладзiмiра Леанардавiча
ўнутраных спраў Зэльвенскага райвыканкама, маёра міліцыі
Ляшука
– намесніка начальніка вучэбнага пагранічнага атрада – наВіктара Іванавіча
чальніка аддзела рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння вучэбнага пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Мазоўка
– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення камплекЛюдмiлу Генадзьеўну
тавання і праходжання службы аддзела кадраў упраўлення па арганізацыі папраўчага працэсу, ідэалагічнай рабоце і кадраваму
забеспячэнню Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы
Макарава
– начальніка групы галоўнага разведвальнага ўпраўлення ГенеАлега Аляксандравіча
ральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Макаўцова
– першага намесніка начальніка ўстановы «Рэспубліканскі
Андрэя Аляксеевіча
цэнтр тылавога забеспячэння» Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях, палкоўніка ўнутранай службы
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Манькову
Алену Юр’еўну
Маркоўкіна
Уладзіміра Васільевіча
Мацко
Сяргея Мiкалаевiча
Мілінюка
Генадзiя Барысавiча

Міцкевіча
Эдуарда Анатольевiча
Мішчанку
Мікалая Мікалаевіча
Мытніка
Пятра Васiльевiча
Мычко
Сяргея Мікалаевіча
Мядзведзева
Сяргея Мiхайлавiча
Невяроўскага
Генадзія Васільевіча
Новіка
Дзмітрыя Сямёнавіча
Палеўскага
Анатолія Антонавіча
Панасюка
Леанiда Мiхайлавiча
Пасюка
Віталія Іванавіча
Паўлава
Ігара Уладзіміравіча
Паўлава
Уладзіміра Іванавіча
Персіянцава
Ігара Сяргеевіча
Салькова
Сяргея Iльiча
Самарэнкава
Андрэя Вячаслававіча

– начальніка аддзела рэжымна-сакрэтнай дзейнасці Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра ўнутранай службы
– начальніка ваенна-медыцынскай службы ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка медыцынскай службы
– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» па ідэалагічнай рабоце і
кадраваму забеспячэнню, падпалкоўніка міліцыі
– старшага следчага па асабліва важных справах аддзела арганізацыі
расследавання злачынстваў упраўлення арганізацыі расследавання злачынстваў і забеспячэння аператыўна-службовай
дзейнасці галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю
папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
– першага намесніка камандзіра – начальніка штаба вайсковай
часці 5448 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка
– намесніка начальніка службы аховы дзяржаўнай граніцы –
начальніка аддзела арганізацыі пагранічнай службы аператыўнага ўпраўлення 16-й пагранічнай групы пагранічнай
службы, падпалкоўніка
– начальніка следча-экспертнага факультэта ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі
– намесніка начальніка службы аператыўнага ўпраўлення
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
– начальніка экспертна-крыміналістычнага цэнтра галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, палкоўніка міліцыі
– начальніка 1-га аддзела галоўнага інфармацыйна-вылічальнага цэнтра Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка аддзела тылу ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
падпалкоўніка
– начальніка аддзела рэжымна-сакрэтнай дзейнасці ўпраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка цэнтра інфармацыйных тэхналогій упраўлення сувязі і аўтаматызацыі Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі
– намесніка начальніка штаба тактычнай авіяцыйнай групы
61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта,
падпалкоўніка
– начальніка інспекцыі па ахове працы і пажарнай бяспецы ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр тылавога забеспячэння» Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніка ўнутранай службы
– старшага інжынера інжынерна-авіяцыйнай службы 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– намесніка начальніка ўпраўлення па расследаванню злачынстваў у сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі
галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
– старшага афіцэра сектара галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай
работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, падпалкоўніка
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Севасцея
Алега Канстанцінавіча
Селівонца
Віктара Мікалаевіча

– камандзіра вайсковай часці 14860 Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– камандзіра 2288-га асобнага радыётэхнічнага батальёна 49-й радыётэхнічнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Сімончыка
– на месніка на чальніка адд зе ла тэхнічна га за бес пя чэн ня
Аляксандра Валер’евiча
галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Скарыну
– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністраСяргея Сяргеевiча
цыі Ленінскага раёна г. Мінска па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, палкоўніка міліцыі
Старавыбарнага
– начальніка аддзела прызыву на ваенную службу ЦэнтральнаАлега Аляксандравіча
га раённага ваеннага камісарыята г. Мінска, падпалкоўніка
– начальніка аддзела адукацыйных інфармацыйных тэхнаСушкова
логій установы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных
Мiкалая Мiкалаевiча
спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Сцепанюка
– начальніка аддзела паветрана-дэсантнай падрыхтоўкі і забесУладзіслава Уладзіміравіча пячэння камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, палкоўніка
Томашава
– начальніка сек тара галоўнага ўпраўлення матэрыяльнаАляксандра Аляксандравіча тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта,
падпалкоўніка
Уманца
– намесніка начальніка 2-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага
Вячаслава Яўгеньевіча
арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення Генеральнага
штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Федзіна
– начальніка ўпраўлення каардынацыі тэхнічнага забеспячэнАндрэя Валянцінавіча
ня Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
Хмелянка
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
Уладзiмiра Мiкалаевiча
3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Царыка
– начальніка 2-га аддзела ўпраўлення міжнароднага ваеннага
Андрэя Віленінавіча
супрацоўніцтва Міністэрства абароны, палкоўніка
Шалошыка
– намесніка камандзіра 841-й гвардзейскай групы артылерыі
Ігара Аркадзьевіча
11-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга
аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
Шпакоўскага
– старшага выкладчыка кафедры супрацьпаветранай абароны
Валерыя Васільевіча
ваеннага факультэта ў Беларускім дзяржаўным універсітэце,
падпалкоўніка
Шылу
– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў на трансАнатолiя Цiмафеевiча
парце Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу, палкоўніка міліцыі
Шыцікава
– начальніка рэчавага ўпраўлення Міністэрства абароны, палВячаслава Васільевіча
коўніка
Юстуса
– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
Аляксея Iванавiча
другога ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Ярмоленку
– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага
Дзмітрыя Якімавіча
забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
медалём «За бездакорную службу» III ступенi
Абрадзіна
– начальніка штурманскай службы 1-й групы 2-га аддзела
Мікалая Мікалаевіча
2-га ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Абчынца
– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы праваСяргея Iванавiча
парадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Любанскага райвыканкама, маёра міліцыі
Агеева
– участковага інспектара міліцыі аддзялення аховы правапаМiхаiла Мiхайлавiча
радку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Ельскага райвыканкама, маёра міліцыі
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Агейчыка
Аляксандра Эдуардавіча

– камандзіра рамонтнай роты 361-й базы аховы і абслугоўвання
(цэнтральных органаў ваеннага кіравання) Узброеных Сіл,
капітана
Азарэвіча
– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела ваенізаваАндрэя Адамавiча
най, вартавой аховы і дагаворнай работы ўпраўлення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Азерскага
– намесніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення 2-й роАляксандра Веніамiнавiча
ты пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн ня галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Акудовіча
– начальніка аддзела папраўчага працэсу папраўчай калоніі
Анатоля Анатольевiча
№ 11 упраўлен ня Дэ пар тамен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра
ўнутранай службы
Алейнікава
– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы праАляксандра Аляксандравiча вапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на
г. Магілёва, маёра міліцыі
Алізарэвіча
– афіцэра службы аператыўнага ўпраўлення 20-га пагранічнага
Юрыя Мікалаевіча
атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Аліпава
– намесніка начальніка па тылу палявога вузла сувязі 86-й брыАляксандра Уладзіміравіча гады сувязі Узброеных Сіл, капітана
Альшэўскага
– старшага афіцэра 3-га аддзела 8-га ўпраўлення Генеральнага
Сяргея Дзмітрыевіча
штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Алюшкевіча
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Уладзiмiра Валер’евiча
5-га аддзела ўпраўлення па наркакантролю і процідзеянню
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Аляшкевіча
– начальніка цэнтра аператыўнага кіравання пры ўстанове
Фёдара Мікалаевіча
«Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Андрасюка
– старшага афіцэра кіналагічнай службы аддзела арганізацыі
Валерыя Аляксеевіча
прымянення сіл і сродкаў службы аховы дзяржаўнай граніцы
апе ра тыўнага ўпраўлен ня 86-й па гранічнай гру пы пагранічнай службы, малодшага лейтэнанта
Антонава
– старшага следчага па асабліва важных справах упраўлення па
Вiталiя Мiкалаевiча
расследаванню злачынстваў у сферы эканомікі галоўнага
следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Апанасевіча
– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі
Валерыя Лявонцьевіча
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага
райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Арашкевіча
– начальніка Лунінецкага раённага аддзела па надзвычайных
Мікалая Уладзіміравіча
сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Ардынскага
– намесніка начальніка аддзела камплектавання ўпраўлення
Мiкалая Вячаслававiча
ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Арцем’ева
– намесніка начальніка аддзялення 111-й гвардзейскай артылеУладзіміра Міхайлавіча
рыйскай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Атрашкевіча
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Мiкалая Вiктаравiча
2-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай
бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Атрошчанкаву
– старшага следчага следчага аддзела папярэдняга расследаванІну Канстанцінаўну
ня ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага
раёна г. Мінска, маёра міліцыі
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Бабкова
Аляксея Генадзьевіча
Багданава
Юрыя Сяргеевіча
Бадзюлю
Уладзіміра Іванавіча
Байдачэнку
Ягора Леанiдавiча
Баранава
Сяргея Мiкалаевiча

Барачэню
Генадзія Іванавіча
Бароўскага
Дзмітрыя Віктаравіча
Баршчэўскага
Дзмітрыя Міхайлавіча
Барылу
Юрыя Эдуардавiча
Барысюка
Аляксея Фёдаравiча
Батарчука
Андрэя Уладзіміравіча

Бачаўскаса
Яўгенія Іонавіча
Бачкарову
Іну Уладзіміраўну
Бегуна
Дзмітрыя Міхайлавіча
Белькаўца
Дзмiтрыя Рыгоравiча
Бельскага
Віталя Міхайлавіча

Белянкову
Наталію Вiктараўну
Берасневіча
Iгара Іванавiча

– старшага афіцэра аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага тэхніка аддзялення пагранічнага кантролю 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
– намеснiка начальнiка аддзела вайсковай часцi 1250 пагранічнай
службы, падпалкоўніка
– камандзіра 2-й стралковай роты вайсковай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, капітана
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
групы агентурнай работы аддзела агентурнай работы і аператыўна-службовай дзейнасці ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
– першага намесніка начальніка – галоўнага інжынера 4970-й базы інжынерных боепрыпасаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка аддзялення баявой гатоўнасці і арганізацыі штодзённай дзейнасці аддзела рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння вучэбнага пагранічнага атрада пагранічнай службы,
падпалкоўніка
– намесніка начальніка ўстановы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання батальёна міліцыі
Маскоўскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
– намесніка начальніка аддзела камплектавання – начальніка
аддзялення камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы
і кадравага забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 1 Міёрскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка
ўнутранай службы
– камандзіра зенітнага ракетнага дывізіёна 377-га гвардзейскага
зенітнага ракетнага палка Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка склада навігацыйна-тапаграфічнай службы штаба
103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных
Сіл, старшага прапаршчыка
– начальніка ўстановы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
ўнутранай службы
– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Петрыкаўскага райвыканкама, капітана міліцыі
– намесніка камандзіра па інжынерна-авіяцыйнай службе – начальніка інжынерна-авіяцыйнай службы вучэбна-трэніровачнай авіяцыйнай эскадрыллі 206-га цэнтра падрыхтоўкі
лётнага саставу Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
– начальніка папраўчай установы адкрытага тыпу № 51 упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных
спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, падпалкоўніка міліцыі
– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння (статс-сакратара), падпалкоўніка міліцыі
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Берцеля
Міхаіла Леанідавіча
Бізунова
Дзмітрыя Анатольевіча

– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 16-й пагранічнай
групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
– камандзіра кадра інжынернага дарожна-мостабудаўнічага батальёна 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
Біруля
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Алену Iванаўну
2-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Бірыча
– начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Барысаўскага
Сяргея Мiкалаевiча
райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Бойку
– вы клад чы ка цык ла апе ра тыўна-так тыч най пад рых тоўкі
Аляксандра Мiкалаевiча
ўстановы адукацыі «Вучэбны цэнтр Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы, павышэнню
кваліфікацыі і перападрыхтоўцы кадраў органаў унутраных
спраў», падпалкоўніка міліцыі
Бруцкага
– начальніка цэнтра па падрыхтоўцы спецыялістаў 20-га паАндрэя Віктаравіча
гранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Бручкоўскага
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Вiктара Рудольфавіча
1-га аддзялення 1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага
ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Бужана
– памочніка начальніка па міжнароднаму супрацоўніцтву факульАляксея Аляксандравіча
тэта па падрыхтоўцы замежных ваеннаслужачых установы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», маёра
Бужана
– намесніка начальніка войскаў сувязі аддзела сувязі Галоўнага
Ігара Леанідавіча
штаба Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Булаўку
– старшага памочніка начальніка аддзялення ідэалагічнай раІгара Уладзіміравіча
боты 116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Бурака
– намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю
Алега Дзмітрыевіча
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Бурвеля
– начальніка аўтамабільнай службы тэхнічнай часці вайсковай
Алега Іванавіча
часці 07147 Узброеных Сіл, маёра
Буткіна
– намесніка камандзіра па ўзбраенню – начальніка тэхнічнай
Канстанціна Юр’евіча
часці 19-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Быцко
– намесніка начальніка аддзела нагляду і вышуку ўпраўлення
Андрэя Мiкалаевiча
выканання пакарання ў выглядзе абмежавання волі Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі
Бычака
– намесніка начальніка аддзела пагранічнай службы 18-га паГенадзія Іванавіча
гранічнага атрада пагранiчнай службы, маёра
Бычанка
– галоўнага спецыяліста навукова-даследчага цэнтра дзяржаўнай
Ігара Іванавіча
сістэмы папярэджвання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і
грамадзянскай абароны ўстановы «Навукова-даследчы інстытут
пажарнай бяспекі і праблем надзвычайных сітуацый» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніка ўнутранай службы
Бычкова
– намесніка начальніка кантрольна-інспектарскага ўпраўленСяргея Мiкалаевiча
ня – начальніка аддзела маніторынгу штаба Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Бянько
– штурмана-лётчыка верталётнага атрада верталётнай эскадрыллі
Рамана Анатольевіча
50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў
супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Бярнадскага
– галоўнага спецыяліста арганізацыйна-аналітычнага ўпраўленАляксандра Генадзьевіча
ня Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніка
ўнутранай службы
Важніка
– начальніка Партызанскага раённага аддзела па надзвычайДзмітрыя Уладзіміравіча
ных сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
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Вайціхоўскага
Вадзiма Анатольевiча

– начальніка службы сувязі аператыўнага аддзялення вайсковай часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, капітана
Варнакова
– намесніка камандзіра вайсковай часці 07147 Узброеных Сіл,
Яўгенія Анатольевіча
падпалкоўніка
Вароніна
– міліцыянера-вадзіцеля асобнай роты міліцыі Брэсцкага абСяргея Мiкалаевiча
ласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Васіленку
– камандзіра 2-й асобнай роты палка патрульна-паставой служСяргея Мiкалаевiча
бы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Васілёнак
– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Віцебскага райвыВеру Канстанцiнаўну
канкама, капітана міліцыі
Васільева
– намесніка начальніка аддзела ідэалагічнай работы ПаўночнаІгара Уладзіміравіча
заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Васільева
– начальніка 4-й групы мабілізацыйнага аддзела ваеннага
Сяргея Уладзіміравіча
камісарыята Мінскай вобласці, падпалкоўніка
Вашчылу
– старшага інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела
Мечыслава Iванавiча
ўнутраных спраў Бераставіцкага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Вельгіна
– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку крыАляксандра Iгаравiча
мінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Маскоўскага раёна г. Брэста, маёра міліцыі
Венцкоўскага
– начальніка аддзялення арганізацыйнага і камплектавання
Аляксандра Іванавіча
штаба 6-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Верхавец
– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю атрада паСвятлану Анатольеўну
гранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
Віткоўскага
– намесніка начальніка 10-га ўпраўлення галоўнага ўпраўленІгара Вацлававiча
ня ўлас най бяс пекі Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, палкоўніка міліцыі
Вусіка
– старшага тэхніка цэнтра каналастваральных сістэм палявога
Леаніда Анатольевіча
вузла сувязі 60-га асобнага палка сувязі Паўночна-заходняга
аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных
Сіл, старшага прапаршчыка
Вятошкіна
– намесніка начальніка групы забеспячэння і бяспекі дарожнаСяргея Аляксандравiча
га руху аўтамабільнага батальёна вайсковай часці 5448 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта
Гавінскага
– намесніка начальніка аддзела пагранічнай службы 20-га паРуслана Васільевіча
гранічнага атрада пагранічнай службы, маёра
Гайдука
– намесніка камандзіра асобнай роты палка патрульна-пастаАляксандра Генадзьевiча
вой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага
аблвыканкама, капітана міліцыі
Гайдурава
– намесніка камандзіра батальёна дарожна-патрульнай службы
Дзмiтрыя Іларыёнавіча
дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных
спраў Брэсцкага аблвыканкама – начальніка штаба, падпалкоўніка міліцыі
Галавешкіну
– кан тра лё ра адд зя лен ня па гранічна га кан тро лю 15-й паАлену Генадзьеўну
гранічнай групы пагранічнай службы, прапаршчыка
Галамбоўскага
– начальніка караву ла пажарнай аварыйна-выратавальнай
Андрэя Адвардавіча
часці № 1 Ашмянскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы
Галоўчыца
– начальніка Докшыцкага раённага аддзела па надзвычайных
Генадзія Іванавіча
сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
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Ганусевіча
Андрэя Іванавіча

– намесніка начальніка па тылу Ленінскага раённага аддзела па
над звы чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Гапановіча
– аператыўнага дзяжурнага 1-й групы аператыўнага ўпраўленДзмітрыя Іванавіча
ня штаба камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Гарадзінскага
– на чальніка служ бы бяс пекі су вязі адд зе ла су вязі шта ба
Сяргея Іванавіча
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Гарадовіча
– камандзіра чыгуначнага рамонтнага батальёна 30-й асобнай
Уладзіміра Сцяпанавіча
чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, падпалкоўніка
Гарбатага
– намесніка начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забесСяргея Міхайлавіча
пячэнню Брагінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
Гарбузава
– оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку
Андрэя Анатольевiча
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Бялыніцкага
райвыканкама, маёра міліцыі
Гардзіенку
– старшыну батальёна радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай
Аляксея Валянцінавіча
аховы 8-га палка радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай аховы
Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Гардзюніна
– на месніка на чальніка па ўзбра енню ка манд на га пункта
Анатолія Юр’евіча
115-га зенітнага ракетнага палка Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Гаркуна
– намесніка начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай
Вадзiма Мiкалаевiча
інспекцыі – начальніка аддзела дарожна-патрульнай службы і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Гарчанка
– начальніка склада ўзвода матэрыяльнага забеспячэння 814-га
Ігара Сяргеевіча
цэнтра тэхнічнага забеспячэння Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл,
старшага прапаршчыка
Гваздоўскага
– намесніка начальніка штаба 197-га асобнага батальёна аховы і
Юрыя Паўлавіча
абслугоўвання 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага
цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, лейтэнанта
Герасімава
– старшага інспектара групы інфармацыі і грамадскіх сувязей
Аляксандра Васiльевiча
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Герасімава
– намесніка начальніка аддзела – начальніка 1-й групы 2-га адУладзіміра Леанідавіча
дзела аператыўнага ўпраўлення Галоўнага штаба Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Герашчанку
– намесніка начальніка аддзела сувязі і інфармацыйных тэхВалерыя Вячаслававіча
налогiй упраўлення рэжыму і арганiзацыйнага забеспячэння
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Германа
– намесніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення 1-й роСяргея Мiкалаевiча
ты пал ка міліцыі спе цы яль на га пры зна чэн ня галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Гілевіча
– міліцыянера-вадзіцеля 7-й роты палка патрульна-паставой
Дзмiтрыя Аляксандравiча
служ бы міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Гішмана
– ваеннага камісара Бераставіцкага раённага ваеннага камісаСяргея Уладзіміравіча
рыята Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка
Глінніка
– міліцыянера-вадзіцеля групы тылавога забеспячэння аддзела
Сяргея Вiктаравiча
ўнутраных спраў Бярэзінскага райвыканкама, прапаршчыка
міліцыі
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Гнаінскага
Віталя Станiслававiча

– намесніка начальніка курса аддзялення першапачатковай падрыхтоўкі вучэбна-страявога падраздзялення ўстановы адукацыі
«Вучэбны цэнтр Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы, павышэнню кваліфікацыі і перападрыхтоўцы кадраў органаў унутраных спраў», капітана міліцыі
Гоўзіча
– камандзіра аддзялення ўзвода патрульна-паставой службы
Дзмiтрыя Васiльевiча
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі Мінскага аддзела ўнутраных спраў на паветраным транспарце ўпраўлення ўнутраных
спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
прапаршчыка міліцыі
Граковіча
– старшага следчага па асабліва важных справах аддзела лінейАляксандра Сяргеевiча
нага кантролю ўпраўлення па кантролю за папярэднім следствам галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Грачова
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Аляксандра Аляксандравiча 5-га аддзела ўпраўлення па наркакантролю і процідзеянню
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Грыгаран
– намесніка начальніка 2-га аддзела дзяржаўнай установы «СпарМарыну Мартунаўну
тыўны камітэт Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь», маёра
Грыгаровіча
– начальніка аддзялення ўзбраення аддзела матэрыяльна-тэхнічнаАлега Анатольевіча
га забеспячэння дзяржаўнай установы «Завод па рамонту
ўзбраення і тэхнікі» пагранічнай службы, маёра
Грыневіча
– начальніка варты 1-га ўзвода аховы 3-й стралковай роты
Валерыя Уладзiмiравiча
2-га асобнага стралковага батальёна вайсковай часці 6713
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
прапаршчыка
Грысюка
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка адСяргея Яўгеньевіча
дзялення ідэалагічнай работы 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
Грыцаля
– намесніка начальніка 2-га аддзела 4-га ўпраўлення галоўнага
Васiлiя Iванавiча
ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі
Грэка
– начальніка групы рэгламенту і рамонту 147-й зенітнай ракетВалерыя Паўлавіча
най брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Грэкава
– старшага інспектара крымінальна-выканаўчай інспекцыі
Сяргея Iванавiча
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Дрыбінскага райвыканкама, маёра міліцыі
Гукава
– старшага следчага па асабліва важных справах упраўлення па
Дзмiтрыя Анатольевiча
расследаванню злачынстваў у фінансава-крэдытнай сістэме
галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Гурскага
– намесніка начальніка штаба 74-га асобнага палка сувязі ЗаРуслана Валер’евіча
ходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Гурына
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка
Аляксандра Мікалаевіча
аддзялення ідэалагічнай работы 11-й асобнай гвардзейскай
механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Гурыновіча
– старшага оперупаўнаважанага 1-га аддзела 8-га ўпраўлення
Аляксандра Аляксандравiча галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Давыдзенку
– камандзіра аддзялення 2-га ўзвода патрульна-паставой службы
Аляксандра Мiкалаевiча
міліцыі 2-й асобнай роты патрульна-паставой службы міліцыі
палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
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Даніленку
– памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення 1-й роАляксандра Аляксандравiча ты палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення
ўнут ра ных спраў Го мель ска га аб лвы кан ка ма, стар ша га
прапаршчыка міліцыі
Данчанку
– начальніка аддзялення аддзела ідэалагічнай работы і кадраваСяргея Уладзіміравіча
га забеспячэння атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, падпалкоўніка
Дарашэнку
– начальніка аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення
Юрыя Іванавіча
20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра
Дарошку
– начальніка аддзела папраўчага працэсу турмы № 8 упраўленДзмiтрыя Васiльевiча
ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў Міністэр ст ва
ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, маёра ўнутранай службы
Дзевяцілава
– намесніка начальніка Навабеліцкага (г. Гомеля) аддзела ДэВiталiя Сяргеевiча
партамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, капітана міліцыі
Дзегцярова
– начальніка аддзела вышуковай работы ўпраўлення крымінальАлега Мiкалаевiча
нага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных
спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Дземчука
– намесніка начальніка па аператыўна-тактычнай рабоце СмарАнатолія Гнатавіча
гонскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
ўнутранай службы
Дзем’яненку
– намесніка начальніка Кастрычніцкага (г. Мінска) аддзела ДэДзмiтрыя Мiхайлавiча
пар та мен та ахо вы Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў – начальніка аддзялення сродкаў і сістэм аховы, маёра міліцыі
Дзюбчанку
– начальніка 2-га аддзела (службовых праверак) інспекцыі па
Уладзiмiра Генадзьевiча
асабоваму складу Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Дзямідчыка
– міліцыянера роты міліцыі Барысаўскага аддзела ДэпартаменДзмiтрыя Iванавiча
та аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Дзятлава
– старшага інспектара-інжынера групы сродкаў і сістэм аховы
Сяргея Iванавiча
Докшыцкага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Долбіка
– начальніка пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 17
Уладзіміра Міхайлавіча
Слуцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка
ўнутранай службы
Доўнар
– інспектара аддзялення па грамадзянству і міграцыі міліцыі
Святлану Фёдараўну
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Дзяржынскага
райвыканкама, капітана міліцыі
Драздова
– намесніка начальніка кіналагічнага цэнтра 15-й пагранічнай
Андрэя Міхайлавіча
групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Дубінчыка
– першага намесніка начальніка Бабруйскага аддзела ДэпартаАляксандра Алегавiча
мента аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы, маёра
міліцыі
Дудара
– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 16-й пагранічнай
Андрэя Пятровіча
групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Дударонка
– выкладчыка кафедры супрацьпаветранай абароны ваеннага фаЯўгенія Пятровіча
культэта ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, падпалкоўніка
Дылеўскага
– старшага дзяржаўтаінспектара аддзялення дзяржаўнай аўтаМiкалая Федаравiча
мабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Ляхавіцкага райвыканкама, капітана міліцыі
Дылько
– старшага афіцэра службы грашовага забеспячэння і заработКацярыну Сяргееўну
най платы фінансава-эканамічнага аддзялення вайсковай
часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў,
лейтэнанта
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Есіпава
– старшага афіцэра аператыўна-сітуацыйнага аддзялення апеУладзіміра Уладзіміравіча
ратыўнага ўпраўлення 19-й пагранічнай групы пагранічнай
службы, маёра
Еўдакімава
– начальніка ўпраўлення па раскрыццю цяжкіх эканамічных
Андрэя Анатольевiча
злачынстваў упраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Еўтухова
– намесніка начальніка ўпраўлення дазнання – начальніка адАляксандра Мiхайлавiча
дзялення занальнага кантролю папярэдняга расследавання
ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама,
маёра міліцыі
Ефіменку
– начальніка мабілізацыйнага аддзела Лунінецкага раённага
Альберта Мікалаевіча
ваеннага камісарыята Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка
Жаваранкава
– старшага афіцэра 2-й групы аператыўнага аддзела штаба ЗаБарыса Аляксандравіча
ходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Жамайдука
– начальніка вузла сувязі і радыётэхнічнага забеспячэння 5-га асобВалянціна Аляксандравіча нага батальёна аховы і абслугоўвання Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Жанкевіч
– намесніка начальніка аддзела дазнання папярэдняга расслеАнжэлу Уладзiмiраўну
давання аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама, маёра міліцыі
Жука
– намесніка камандзіра па тэхнічнай часці – начальніка тэхнічнай
Анатолія Анатольевіча
часці 77-га асобнага маставога чыгуначнага батальёна 30-й асобнай чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, маёра
Жука
– начальніка аддзялення капітальнага будаўніцтва аддзела маСяргея Аркадзьевіча
тэрыяльна-гаспадарчага забеспячэння ўпраўлення тылавога
забеспячэння Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі
Жукоўскага
– начальніка 3-й групы мабілізацыйнага аддзела ваеннага
Юрыя Леанідавіча
камісарыята Магілёўскай вобласці, падпалкоўніка
Жывіцу
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Сяргея Уладзiмiравiча
2-га аддзялення 3-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі
Забаўскага
– намесніка начальніка 1-га аддзела ўпраўлення закупак і рамонЛеаніда Пятровіча
ту ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Заваратнюка
– начальніка інжынерна-транспартнай часці дзяржаўнай установы
Андрэя Аляксандравіча
адукацыі «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі»
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніка ўнутранай службы
Задорскага
– камандзіра батальёна кіравання 8-й радыётэхнічнай брыгады
Сяргея Андрэевіча
Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваеннапаветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Зайцава
– начальніка міжраённага аддзела экалагічнага нагляду дзярАляксандра Вiктаравiча
жаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных
спраў Магілёўскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Зайцава
– старшага афіцэра аддзела войскаў супрацьпаветранай абароУладзіміра Анатольевіча
ны Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Захарчыца
– начальніка службы артылерыйска-тэхнічнага забеспячэння
Алега Алегавіча
аддзела ўзбраення ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», маёра
Зелянеўскага
– старшага інструктара па ваджэнню пажарнай машыны паАляксандра Зігмундавіча
жарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Кастрычніцкага
раёна Віцебскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
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Зіму
Аляксандру Валер’еўну

– начальніка аддзялення па грамадзянству, пашпартнай рабоце
і выезду за мяжу ўпраўлення па грамадзянству і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Зоткіна
– намесніка начальніка штаба 60-га асобнага палка сувязі
Сяргея Уладзіміравіча
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Зубеню
– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання страявога падразВалерыя Мiхайлавiча
дзялення міліцыі Любанскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Зубко
– галоўнага эксперта аддзялення фізіка-хімічных і біялагічных
Вадзiма Iванавiча
экспер тыз адд зе ла спе цы яль ных экс пер тыз экс перт накрыміналістычнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Іванова
– начальніка Чэрыкаўскага раённага аддзела па надзвычайных
Канстанціна Віктаравіча
сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Іванова
– намесніка камандзіра верталётнага атрада верталётнай эскадРыгора Мікалаевіча
рыллі 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл
і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Іваночку
– галоўнага спецыяліста аддзела эканамічнай работы фінансаваВадзiма Анатольевiча
эканамічнага ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Іванюка
– эксперта аддзела крыміналістычных экспертыз экспертнаАляксандра Аляксандравiча крыміналістычнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
Ільюшчанку
– на чальніка адд зя лен ня бая вой пад рых тоўкі 336-й рэ акДзмітрыя Леанідавіча
тыўнай артылерыйскай брыгады Узброеных Сіл, маёра
Ілюшына
– намесніка камандзіра па тылу – начальніка тылу 36-й дарожнаАляксея Генадзьевіча
маставой брыгады транспартных войскаў, маёра
Іойніса
– начальніка аддзялення аўтатэхнічнага забеспячэння аддзела
Алега Валянцінавіча
ўзбраення ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Кабарыху
– старшага інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела
Юрыя Канстанцiнавiча
ўнутраных спраў Нясвіжскага райвыканкама, маёра міліцыі
Каваленку
– намесніка начальніка штаба 11-й асобнай гвардзейскай меІгара Аляксандравіча
ханізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Кавалёва
– начальніка аддзялення ідэалагічнай работы 103-й асобнай гварВячаслава Канстанцінавіча
дзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Казака
– інспектара інспекцыі дзяржаўнага пажарнага нагляду ДзятСяргея Іванавіча
лаўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы
«Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
Казенную
– стар ша га па мочніка на чальніка хар чо вай служ бы тылу
Наталлю Васілеўну
72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных
войскаў Узброеных Сіл, маёра
Казлова
– інспектара па дазвольнай рабоце аддзялення аховы правапарадВiталiя Ягоравiча
ку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Кармянскага райвыканкама, лейтэнанта міліцыі
Казлоўскага
– начальніка кафедры фізічнай падрыхтоўкі і спорту – наАляксандра Мікалаевіча
чальніка фізічнай падрыхтоўкі і спорту ўстановы адукацыі
«Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Калішука
– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 86-й пагранічнай
Ігара Іванавіча
групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Калодзіцу
– намесніка камандзіра па ўзбраенню – начальніка тэхнічнай
Уладзіміра Мікалаевіча
часці 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Калодзіча
Анатолія Паўлавіча

– старшага кантралёра – старшыну аддзялення пагранічнага
кантролю 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
старшага прапаршчыка
Калугіна
– камандзіра 40-й базы аховы, сувязі і абслугоўвання СухапутСяргея Уладзіміравіча
ных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Камзалаву
– начальніка службы ўліку і выдачы пропускаў атрада пагранічнаТаццяну Уладзіміраўну
га кантролю «Мінск» пагранічнай службы, лейтэнанта
Канавальчыка
– старшага афіцэра 1-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага апеГермана Юр’евіча
ратыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
Канаша
– камандзіра ўзвода забеспячэння вучэбнага працэсу 5-й асобМікалая Уладзіміравіча
най брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл,
старшага прапаршчыка
Канашэвіча
– начальніка групы перадаючых радыёўстройстваў перадаючаАндрэя Уладзіміравіча
га радыёцэнтра 62-га цэнтральнага вузла сувязі Міністэрства
абароны, малодшага лейтэнанта
Кандратовіча
– начальніка аддзела ўнутраных спраў Глускага райвыканкаСяргея Уладзiмiравiча
ма, падпалкоўніка міліцыі
Кандраценку
– намесніка начальніка штаба – начальніка тылавога пункта
Аляксандра Вітальевіча
кіра ван ня ўпраўлен ня тылу Паўноч на-заход ня га апе ратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
Кандыбу
– міліцыянера групы затрымання роты міліцыі Наваполацкага
Мiхаiла Генадзьевiча
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
прапаршчыка міліцыі
Капусціна
– аператыўнага дзяжурнага дзяжурнай змены цэнтра аператыўнага
Юрыя Мікалаевіча
кіравання пры ўстанове «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Карасева
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Вячэслава Аляксандравiча
1-га аддзела 6-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай
бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Карася
– на чальніка служ бы ра кет на-ар ты ле рый ска га ўзбра ен ня
Дзмітрыя Уладзіміравіча
тэхнічнай часці 50-й асобнай гвардзейскай механізаванай
брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных
войскаў Узброеных Сіл, маёра
Караткевіча
– намесніка начальніка змены аддзялення пагранічнага канІгара Аркадзевіча
тролю 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
Каршукова
– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзя жур най служ бы адАлега Мiкалаевiча
д зялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Фрунзенскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Карэліна
– оперупаўнаважанага аддзялення вышуковай работы аддзела
Аляксандра Iванавiча
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Чыгуначнага раёна г. Віцебска,
маёра міліцыі
Кассаржэўскую
– начальніка медыцынскай службы – начальніка медыцынскаТаццяну Іванаўну
га пункта 110-га асобнага палка матэрыяльнага забеспячэння
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра медыцынскай службы
Касцюкевіча
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 29-й зенітнай
Сяргея Іванавіча
ракетнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага
камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Касьянава
– старшага кантралёра рэжымнага аддзела выхаваўчай калоніі
Юрыя Iванавiча
№ 2 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
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Катлярова
Вiктара Рыгоравiча
Катралёву
Алу Пятроўну
Катульскага
Ігара Мікалаевіча
Каўрыгу
Сяргея Сяргеевiча
Каўша
Сяргея Уладзіміравіча
Кацэба
Людмілу Віктараўну
Кашаверава
Сяргея Іванавіча

Кашкана
Андрэя Адамавiча

Кішкурну
Уладзiмiра Францавiча
Клімовіча
Сяргея Яўгеньевіча
Клімчанку
Вiталiя Пятровiча
Клімчынскага
Паўла Іванавіча
Ключнікава
Васiлiя Сцяпанавiча
Князева
Сяргея Уладзіміравіча
Козара
Вячаслава Анатольевiча
Козела
Васілія Васільевіча
Комара
Аляксандра Мікалаевіча
Копелева
Андрэя Адамавіча

– старшага дазнавацеля па асабліва важных справах аддзела
занальнага кантролю ўпраўлення дазнання галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
– намесніка начальніка аддзела Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, маёра
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце 77-га асобнага
маставога чыгуначнага батальёна 30-й асобнай чыгуначнай
брыгады транспартных войскаў, капітана
– оперупаўнаважанага аператыўна-баявога аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
– намесніка начальніка штаба па службе войскаў 85-й брыгады
сувязі Узброеных Сіл, маёра
– фельчара – начальніка аптэкі медыцынскага пункта 231-й артылерыйскай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага
прапаршчыка
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка
аддзялення ідэалагічнай работы 19-й асобнай гвардзейскай
механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага
камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы 2-га ўзвода
да рож на-пат руль най служ бы адд зе ла дзяр жаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Фрун зен ска га раё на
г. Мінска, маёра міліцыі
– старшага па корпусу дзяжурнай службы следчага ізалятара
№ 1 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
– ваеннага каменданта камендатуры ваенных зносін упраўлення ваенных зносін транспартных войскаў, падпалкоўніка
– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Першамайскага раёна г. Віцебска, прапаршчыка міліцыі
– намесніка аператыўнага дзяжурнага цэнтра аператыўнага
кіравання пры ўстанове «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
– старшага дзяржаўтаінспектара аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Рагачоўскага райвыканкама, капітана міліцыі
– на чальніка рэ дак цый най часці 31-га навіга цый на-та паграфічнага цэнтра Узброеных Сіл, маёра
– намесніка начальніка ўпраўлення аховы правапарадку і
прафілактыкі – начальніка аддзела прафілактыкі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
– стар ша га па мочніка на чальніка бра ня тан ка вай служ бы
тэхнічнай часці 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, маёра
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 108-га асобнага палка матэрыяльнага забеспячэння Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл,
падпалкоўніка
– намесніка камандзіра авіяцыйнай эскадрыллі 50-й змешанай
авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
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Корзіка
Яўгенiя Анатольевiча

– міліцыянера-кінолага групы затрымання батальёна міліцыі
Савецкага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Корзун
– старшага інспектара прафілактыкі аддзела аховы правапаСвятлану Леанiдаўну
радку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Пар ты зан ска га раё на
г. Мінска, маёра міліцыі
Корзуна
– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 15-й пагранічнай
Дзмітрыя Міхайлавіча
групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Корчыка
– начальніка цыкла – прафесара кафедры лётнай падрыхтоўкі і
Георгія Сцяпанавіча
баявога прымянення авіяцыі авіяцыйнага факультэта ўстановы
адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Коршуна
– начальніка ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых
Барыса Барысавiча
ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Карэліцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Котава
– міліцыянера батальёна міліцыі Заводскага (г. Мінска) аддзела
Аляксандра Уладзiмiравiча Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Коўзуся
– старшага інспектара крымінальна-выканаўчай інспекцыі
Рамана Вячаслававiча
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Воранаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Кохана
– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы праваАляксандра Уладзiмiравiча парадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Лагойскага райвыканкама, маёра міліцыі
Краснову
– начальніка аператыўнай сакрэтнай часці 10-га ўпраўлення
Вольгу Аляксандраўну
галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Крата
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
Юрыя Васільевіча
часці № 1 Івацэвіцкага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Краўцова
– на месніка на чальніка апе ра тыўнага адд зя лен ня шта ба
Вадзіма Уладзіміравіча
38-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
Краўцэвіча
– намесніка начальніка аператыўна-баявога аддзела спецыяльВiктара Казiмiравiча
нага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі
Крутога
– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі
Уладзiмiра Якаўлевiча
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Магілёўскага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Крывальцэвіча
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
Дзмітрыя Уладзіміравіча
часці № 19 Ленінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Крыжова
– міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога падразАляксандра Аляксандравiча дзялення міліцыі Быхаўскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Крылова
– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Вячаслава Георгiевiча
Шклоўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Крыулькіна
– камандзіра кадра роты аховы і забеспячэння кадра 1019-га каАлега Генадзьевіча
мандна-разведвальнага цэнтра Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл,
старшага прапаршчыка
Крыўко
– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Полацкага
Андрэя Уладзiмiравiча
гарвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, падпалкоўніка міліцыі
Крэндзікава
– інспектара дарожна-патрульнай службы батальёна дарожнаАляксея Уладзiмiравiча
патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі
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Крэсіка
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела забесУладзiмiра Уладзiмiравiча
пячэння аўтатранспартам і спецыяльнай тэхнікай упраўлення тэхнікі і ўзбраення Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Кудраўцава
– намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю
Дзмітрыя Генадзьевіча
18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра
Кузьміч
– намесніка начальніка аддзела ідэалагічнай работы і кадравага
Марыну Іосіфаўну
забеспячэння Гродзенскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка
аддзялення камплектавання, маёра міліцыі
Кукліна
– камандзіра кадра асобнага інжынерна-сапёрнага батальёна
Аляксея Валянцінавіча
37-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Кулагу
– намесніка начальніка навукова-даследчай часці ўстановы адукаВіталія Валер’евіча
цыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Кулажанку
– начальніка кантрольна-тэхнічнага пункта 15-й зенітнай раЮрыя Васільевіча
кетнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага
камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Кулакевіча
– намесніка начальніка рэчавага ўпраўлення Міністэрства абаСяргея Яўгеньевіча
роны, падпалкоўніка
Курбацкага
– інспектара дарожна-патрульнай службы батальёна дарожнаАляксандра Федаравiча
патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама,
капітана міліцыі
Курса
– старшага выкладчыка кафедры «Тактыка і агульнаваенная
Аляксандра Фёдаравіча
падрыхтоўка» ваенна-тэхнічнага факультэта ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце, падпалкоўніка
Курыленку
– намесніка начальніка следчага ізалятара № 2 па тылавому заЭдуарда Вiктаравiча
беспячэнню ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
Кутаса
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзеМiхаiла Тадэушавiча
ла па раскрыццю злачынстваў мінулых гадоў упраўлення
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Кухарчука
– начальніка 4-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай
Алега Сяргеевiча
бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Кухту
– старшага інспектара-дзяжурнага аператыўна-дзя журнай
Аляксея Аляксандравiча
службы аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Баранавіцкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі
– вадзіцеля пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2
Куцко
Брэсцкага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях усАляксандра Георгіевіча
тановы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка
ўнутранай службы
Кушнера
– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы праАляксандра Паўлавіча
вапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Смалявіцкага райвыканкама, капітана міліцыі
Куяўскага
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце верталётнай эскадАндрэя Станіслававіча
рыллі 181-й баявой верталётнай базы Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Лабёнка
– міліцыянера-дзяжурнага ізалятара для часовага ўтрымання
Яўгена Генадзьевiча
асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Ушацкага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Лабуця
– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы праваПаўла Казiмiравiча
парадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Браслаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
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Лагвінца
Пятра Iванавiча

– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Маладзечанскага райвыканкама, маёра міліцыі
Лагойскага
– камандзіра кадра супрацьтанкавага артылерыйскага дывізіёна
Уладзіміра Эдуардавіча
аддзялення 231-й артылерыйскай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Лагуноўскага
– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы праВасiлiя Мiхайлавiча
вапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Магілёўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Лазарэнкава
– старшага дазнавацеля аддзялення дазнання папярэдняга расАндрэя Анатольевiча
следавання аддзела ўнутраных спраў Чэрвеньскага райвыканкама, маёра міліцыі
Лайшу
– старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
Мiкалая Аляксандравiча
службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Баранавіцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Ламачэнку
– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Iвана Уладзiмiравiча
Слаўгарадскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Ланчакова
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
Андрэя Дзмітрыевіча
часці № 2 Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Лаўрыка
– ка мандзіра авіяцый на га звя на авіяцый най эс кад рыллі
Аляксандра Віктаравіча
116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Лескаўца
– начальніка мабілізацыйнага аддзела Полацкага аб’яднанага
Сяргея Уладзіміравіча
га рад ско га ва ен на га каміса рыя та Віцеб скай во бласці,
падпалкоўніка
Леўчыка
– намесніка начальніка штаба – начальніка аператыўнага адЛеаніда Леанідавіча
дзялення штаба 6-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Лёлю
– начальніка арганізацыйнай группы 581-га галоўнага цэнтра
Ігара Мікалаевіча
аналізу і прагнозу Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Лінніка
– начальніка аддзела захоўвання 2060-й базы захоўвання і раСяргея Міхайлавіча
монту Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны Узброеных Сіл, лейтэнанта
Ліпляніна
– намесніка начальніка 4-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага
Яўгенiя Мiхайлавiча
ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Ліса
– галоўнага спецыяліста аддзялення матэрыяльнага забеспячэнДзмiтрыя Антонавiча
ня аддзела матэрыяльна-гаспадарчага забеспячэння ўпраўлення
тылавога забеспячэння Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы
Ліска
– намесніка начальніка ансамбля песні і танца вайсковай часці 5448
Сяргея Аляксандравiча
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, капітана
Лісовіча
– начальніка аддзела рэжымна-сакрэтнай дзейнасці ўпраўленВалерыя Іванавіча
ня рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 16-й пагранічнай
групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Літвінава
– міліцыянера групы затрымання роты міліцыі Рэчыцкага адСяргея Мiкалаевiча
дзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
прапаршчыка міліцыі
Лойку
– старшага дазнавацеля аддзела дазнання папярэдняга расслеАлега Станiслававiча
да ван ня адд зе ла ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка стрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі
Лужкова
– на месніка на чальніка ўста но вы «Го мель скае аб лас ное
Сяргея Рыгоравіча
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
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Лук’яненка
Алену Iванаўну

– камандзіра 2-га ўзвода кантралёраў 8-й стралковай роты 4-га
асобнага стралковага батальёна вайсковай часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта
Лукашэвіча
– начальніка аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення
Івана Іванавіча
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Ляліка
– начальніка Рэчыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуаВалерыя Яраслававіча
цыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Ляўкова
– начальніка аддзялення кадраў 15-й зенітнай ракетнай брыгаРуслана Аляксеевіча
ды Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Ляўкоўскага
– камандзіра вучэбнага ўзвода вучэбнай роты 114-й гвардзейАляксандра Сяргеевіча
скай школы па падрыхтоўцы прапаршчыкаў і спецыялістаў
харчовай службы 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага
цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў
Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Ляўкоўскага
– старшыну роты сувязі 2-й інжынернай брыгады Узброеных
Уладзіміра Уладзіміравіча
Сіл, старшага прапаршчыка
Ляшкова
– памочніка начальніка каманднага пункта 244-га цэнтра раАляксандра Васільевіча
дыёэлектроннай разведкі Паўночна-заходняга аператыўнага
камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага
прапаршчыка
Макоўскага
– начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай
Сяргея Iванавiча
міліцыі аддзела ўнутраных спраў Полацкага гарвыканкама,
маёра міліцыі
Максіменку
– міліцыянера асобнай роты міліцыі Гомельскага абласнога
Iгара Iванавiча
ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі
Максімюка
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Аляксандра Анатольевiча
аддзела па выяўленню цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў
упраўлен ня па нар ка кан тро лю і процідзе ян ню ганд лю
людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Малашука
– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю атрада паДзмітрыя Яўгеньевіча
гранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
Маліноўскага
– начальніка групы тэхналагічнага кантролю рамонтна-адДзянiса Аляксандравiча
наўленчай базы вайсковай часці 5529 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана
Маліноўскага
– начальніка Добрушскага раённага аддзела па надзвычайных
Уладзіміра Анатольевіча
сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Малючэнку
– начальніка папраўчай установы адкрытага тыпу № 26 упраўленВасiлiя Мiкалаевiча
ня Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра міліцыі
Маляўкіна
– начальніка аддзялення крымінальнага вышуку крымінальБарыса Пятровiча
най міліцыі Мінскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце
ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Маргаліка
– міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога падразЮрыя Леанiдавiча
д зя лення міліцыі Капыльскага аддзялення Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Мароза
– старшага інспектара па бытавому і працоўнаму ўладкаванню
Юрыя Арсеньевiча
спецкантынгенту аддзела папраўчага працэсу папраўчай калоніі № 14 упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў па г. Мінску і Мінскай
вобласці, маёра ўнутранай службы
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Масюка
Аляксандра Iванавiча

– міліцыянера-вадзіцеля групы тылавога забеспячэння аддзела
ўнутраных спраў Зэльвенскага райвыканкама, прапаршчыка
міліцыі
Матвейчыка
– старшага інжынера інжынерна-авіяцыйнай службы 116-й гварАляксандра Эдуардавіча
дзейскай штурмавой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Матукевіча
– начальніка харчовай службы 4-га ўпраўлення Дэпартамента
Мікалая Уладзіміравіча
транспартнага забеспячэння Міністэрства абароны, маёра
Махнача
– камандзіра аддзялення роты патрульна-паставой службы
Сяргея Iванавiча
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі Мінскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на
транспарце Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Мацевіча
– камандзіра рамонтнай роты 310-й гвардзейскай групы артыІвана Уладзіміравіча
лерыі 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Мацюшкова
– намесніка начальніка 2-га аддзела 5-га ўпраўлення галоўнага
Аляксея Мiкалаевiча
ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
Машкіна
– намесніка начальніка ўпраўлення аховы правапарадку і
Аляксандра Генадзьевiча
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі – начальніка аддзялення арганізацыі ўзаемадзеяння па забеспячэнню грамадскага парадку ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Мельнікава
– старшага афіцэра аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення
Андрэя Генадзьевіча
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Мельнікава
– аператыўнага дзяжурнага аддзялення баявога кіравання штаБарыса Пятровіча
ба 49-й радыётэхнічнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Мельнічына
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Васiлiя Iванавiча
аддзела па раскрыццю злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Мельнічэнку
– начальніка аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення
Віталія Уладзіміравіча
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Меншчыкава
– начальніка 1-й групы 1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага
Сяргея Барысавіча
аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных
Сіл, палкоўніка
Міклашэўскага
– начальніка аддзела лінейнага кантролю ўпраўлення дазнання
Мiхаiла Iосiфавiча
галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Мірончыка
– камандзіра падраздзялення міліцыі спецыяльнага прызнаСяргея Сяргеевiча
чэння ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Місюна
– старшага дазнавацеля па асабліва важных справах аддзела заРуслана Эдмундавiча
нальнага кантролю ўпраўлення дазнання галоўнага ўпраўлення
працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Міхайлава
– начальніка аддзела дазнання папярэдняга расследавання аддзела
Сяргея Валер’евiча
ўнутраных спраў Полацкага гарвыканкама, падпалкоўніка
міліцыі
Міхнёнка
– начальніка цыкла – прафесара кафедры баявога прымянення
Уладзіміра Міхайлавіча
падраздзяленняў ракетных войскаў і артылерыі агульнавайсковага факультэта ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія
Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Міхно
– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы праваАлега Аляксандравiча
парадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Лепельскага райвыканкама, маёра міліцыі
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Міцкевіча
Сяргея Пятровіча
Міцулю
Івана Іванавіча

Мішчанку
Максіма Вадзімавіча
Моштыля
Мікалая Мікалаевіча
Мурашку
Юрыя Люцыянавіча
Мядзведзева
Iгара Альбертавiча
Мядзведзя
Валерыя Віктаравіча
Мякіша
Генадзя Iванавiча
Мялешку
Віталя Сцяпанавiча
Мяліка
Юрыя Мiкалаевiча
Мяргур’ева
Iгара Анатольевiча
Мяшкелу
Аляксандра Вацлававіча
Навумава
Дзмiтрыя Вячаслававiча
Надольскага
Віталія Мечыслававіча
Надточыя
Вячаслава Якаўлевіча
Найдзенку
Васiлiя Аляксандравiча
Напрэенку
Аляксандра Вiктаравiча
Наумовіча
Уладзiмiра Iванавiча
Нацёкіну
Таццяну Вiктараўну

– камандзіра батальёна сувязі 74-га асобнага палка сувязі Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– начальніка пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 7
Бабруйскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
ўнутранай службы
– старшага iнжынера аддзялення распрацоўкі і ўкаранення
аўтаматызаванай сістэмы інфармацыйнага забеспячэння цэнтра інфармацыйных тэхналогій цэнтральнага вузла сувязі пагранічнай службы, маёра
– старшага афіцэра 2-га аддзела ўпраўлення прававога забеспячэння Міністэрства абароны, маёра юстыцыі
– намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю па
ідэалагічнай рабоце 14-га пагранічнага атрада пагранічнай
службы, маёра
– намесніка начальніка інфармацыйнага цэнтра ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама – начальніка аддзела дзяржаўнай рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў, падпалкоўніка міліцыі
– начальніка аддзела арганізацыі прымянення сіл і сродкаў службы аховы дзяржаўнай граніцы аператыўнага ўпраўлення 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
– памочніка камандзіра 1-га ўзвода – камандзіра аддзялення
роты канвойнай службы міліцыі палка патрульна-паставой
службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага
аблвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
2-га ўпраўлен ня галоўнага ўпраўлен ня ўлас най бяс пекі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
– начальніка міжраённага рэгістрацыйна-эк заменацыйнага
аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
– начальніка папраўчай калоніі № 12 упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Віцебскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы
– старшага кантралёра – старшыну пагранічнага паста 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
– начальніка варты ўзвода аховы 1-й стралковай роты 1-га стралковага батальёна вайсковай часці 6713 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
– старшага інструктара-выратавальніка пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада ўстановы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
– начальніка 1-й групы аператыўнага ўпраўлення штаба камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска – начальніка крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі
– старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Касцюковіцкага райвыканкама, маёра міліцыі
– начальніка ўпраўлення капітальнага будаўніцтва і рамонту
Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі
– намесніка начальніка папраўчай калоніі № 24 па папраўчаму працэсу, ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню ўпраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных
спраў па Гомельскай вобласці, маёра ўнутранай службы
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Несцерава
Юрыя Васiльевiча

– інспектара дарожна-патрульнай службы 3-га ўзвода (Магілёўскі раён) асобнага батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, капітана міліцыі
Несцяровіч
– намесніка начальніка ўпраўлення працэсуальнага кантролю за
Алену Андрэеўну
расследаваннем злачынстваў – начальніка аддзела занальнага
кантролю папярэдняга расследавання ўпраўлення ўнутраных
спраў Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Нікалаенку
– начальніка аддзела сувязі і аўтаматызацыі ўпраўлення фінанАндрэя Мiкалаевiча
саў і тылу ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Нікалаеню
– намесніка начальніка аддзела занальнага кантролю ўпраўлення
Iгара Рыгоравiча
па кантролю за папярэднім следствам галоўнага ўпраўлення
працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Новіка
– начальніка ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых
Сяргея Пятровiча
ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Вілейскага райвыканкама, маёра міліцыі
Новікава
– міліцыянера-вадзіцеля медыцынскага выцвярэзніка пры
Уладзiмiра Сцяпанавiча
ўпраўленні ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама,
прапаршчыка міліцыі
Нягрэй
– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 86-й пагранічнай
Таццяну Міхайлаўну
групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Нядзельку
– старшага афіцэра 2-га аддзела 1-га ўпраўлення Дэпартамента
Мікалая Мікалаевіча
транспартнага забеспячэння Міністэрства абароны, падпалкоўніка
Нянахава
– начальніка аддзялення арганізацыйнага і камплектавання
Аляксея Ігаравіча
37-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Няхаева
– начальніка юрыдычнай службы 116-й гвардзейскай штурмаДзмітрыя Аляксандравіча
вой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра юстыцыі
Панасейку
– старшага афіцэра аддзела прафесійна-службовай падрыхАндрэя Мікалаевіча
тоўкi ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Папенюка
– начальніка 3-га аддзела ўпраўлення па Гродзенскай вобласці
Сяргея Iосiфавiча
галоўнага ўпраўлен ня апе ра тыўна-вы шу ко вай дзей насці
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Папова
– старшага тэхніка групы радыёсветатэхнічнага забеспячэння
Сяргея Мікалаевіча
вузла сувязі і радыётэхнічнага забеспячэння аэрамабільнага
атрада дзяржаўнай авіяцыйнай аварыйна-выратавальнай установы «АВІЯЦЫЯ» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Папругу
– дацэнта кафедры дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут
Аляксандра Аляксеевіча
пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
Парашчанку
– дацэнта кафедры грамадзянскага і працоўнага права ўстановы
Вiктара Уладзiмiравiча
адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Патарочу
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Аляксандра Мiхайлавiча
1-га аддзела ўпраўлення па Гомельскай вобласці галоўнага
ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, капітана міліцыі
Паўлаўца
– начальніка аддзела баявога кіравання – намесніка камандзіра
Андрэя Васільевіча
вайсковай часці 07147 Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Паўловіча
– намесніка начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадАляксандра Аляксандравiча равага забеспячэння – начальніка аддзела ідэалагічнай работы ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі
Паўлюкевіча
– старшага тэхніка вузла сувязі аддзела пагранічнай службы
Вячаслава Уладзіслававіча
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
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Петраковіча
Сяргея Мiкалаевiча

– начальніка аператыўнага аддзела папраўчай калоніі № 9
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, маёра ўнутранай службы
Петухова
– старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуУладзiмiра Сямёнавiча
ку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Віцебска, маёра міліцыі
Петушкова
– стар ша га інспек та ра адд зе ла кад раў ус та но вы аду ка цыі
Iгара Iванавiча
«Магілёўскі вышэйшы каледж Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі
Пешко
– намесніка начальніка пагранічнага атрада – начальніка
Анатоля Іосіфавіча
ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Піліпенку
– начальніка групы радыётэхнічнага забеспячэння вузла сувязі і
Сяргея Пятровіча
радыётэхнічнага забеспячэння 123-га асобнага батальёна аховы
і абслугоўвання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Піпко
– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі ЧыгуАляксандра Аркадзьевіча
начнага (г. Віцебска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Плашэўскага
– старшыну 7-й роты спецыяльнага прызначэння 3-га батальёна
Максіма Аляксандравiча
спецыяльнага прызначэння вайсковай часці 3214 унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
Плесуна
– старшага кантралёра – старшыну пагранічнага паста 14-га паВіктара Эдвардавіча
гранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Плотчанку
– намесніка начальніка аддзела галоўнага ўпраўлення матэрыСяргея Уладзіміравіча
яльна-тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, падпалкоўніка
Пракурата
– памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення 1-й асобАлега Мiкалаевiча
най роты патрульна-паставой службы міліцыі палка патрульнапаставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Пратасевіча
– старшага афіцэра 2-га аддзела ўпраўлення супрацьпажарнай ахоДзмітрыя Іванавіча
вы і аварыйна-выратавальных работ Узброеных Сіл, капітана
Прахарэнка
– старшага інспектара аддзялення праходжання службы аддзеЛарысу Кузьмінічну
ла камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага
аблвыканкама, маёра міліцыі
Працкевіча
– старшага следчага па асабліва важных справах аддзела расследаАляксандра Антонавiча
вання злачынстваў супраць уласнасці ўпраўлення па расследаванню злачынстваў супраць жыцця, здароўя і ўласнасці грамадзян галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Пуставога
– старшага інспектара мабільнай групы мабільнай пагранічнай
Аляксандра Уладзіміравіча заставы аддзела пагранічнай службы 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Рабікава
– інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патРуслана Валер’евiча
рульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Дубровенскага райвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі
Рабцава
– старшага афіцэра – начальніка напрамку аператыўнага аддзяАляксандра Уладзіміравіча лення вайсковай часці 14860 Узброеных Сіл, маёра
Рагозенку
– старшага тэхнiка аддзялення пагранічнага кантролю 19-й паІгара Мікалаевіча
гранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Радкевіча
– начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення па БрэсцУладзiмiра Вячаслававiча
кай вобласці галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Ражко
– начальніка аддзела рэжымна-сакрэтнай дзейнасці ўпраўленАляксандра Пятровіча
ня рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
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Разумава
Мiкалая Мiкалаевiча

– старшага оперупаўнаважанага аддзялення вышуковай работы аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна
г. Магілёва, маёра міліцыі
Раманава
– старшага следчага па асабліва важных справах аддзела лінейнага
Рыгора Васiльевiча
кантролю ўпраўлення працэсуальнага кантролю за расследаваннем злачынстваў папярэдняга расследавання ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Раманенку
– галоўнага інжынера 1-га аддзела ўпраўлення ўзбраення ВаенСяргея Юр’евіча
на-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Раманенку
– старшага афіцэра юрыдычнай служ бы Заход няга апераУладзіміра Мікалаевіча
тыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра юстыцыі
Рамашку
– начальніка аддзялення камплектавання аддзела камплектаванIгара Георгiевiча
ня ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра
міліцыі
Расстрыжанкова
– старшага оперупаўнаважанага аддзела арганізацыі апераАндрэя Вячаслававiча
тыўна-рэжымнай работы ў папраўчых калоніях, выхаваўчых калоніях, лячэбна-працоўных прафілакторыях упраўлення аператыўна-рэжымнай работы Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы
Ратабыльскага
– памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення груп затрыМiкалая Апанасавіча
мання ўзвода міліцыі Крычаўскага аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Рачко
– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы праваВадзiма Мiкалаевiча
парадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі
Рачэўскага
– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы групы даАндрэя Антонавiча
рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай
інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Жодзінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Родзя
– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы групы даСлаваміра Уладзіслававіча
рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай
інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Астравецкага райвыканкама, маёра міліцыі
Рудніка
– участковага інспектара міліцыі аддзялення аховы правапаРыгора Вiктаравiча
радку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Акцябрскага райвыканкама, маёра міліцыі
Русака
– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзела
Анатолія Сцяпанавіча
ўпраўлення ідэалагічнай работы Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
Русака
– начальніка Слонімскага аддзела Дэпартамента аховы МіністэрДзмiтрыя Георгiевiча
ства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Рускіх
– начальніка аддзялення кадраў і страявога штаба 1-га зенітнаЮрыя Віктаравіча
га ракетнага палка Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны Узброеных Сіл, маёра
Рыбакова
– намесніка начальніка аддзела аховы правапарадку – наДзянiса Iванавiча
чальніка аддзялення па масавых мерапрыемствах упраўлення
аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі
Рыжко
– выкладчыка кафедры аўтамабільнай тэхнікі ўстановы адукаСяргея Аляксеевіча
цыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
Рыжова
– эксперта экспертна-крыміналістычнай групы аддзела ўнутраВасiлiя Уладзiмiравiча
ных спраў Буда-Кашалёўскага райвыканкама, капітана міліцыі
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Рэзіна
Андрэя Уладзiмiравiча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Смаргонскага
райвыканкама – начальніка папярэдняга расследавання, падпалкоўніка міліцыі
Рэкуця
– начальніка мабілізацыйнага аддзялення штаба 72-га гвар Андрэя Іванавіча
д зейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Рэўзіна
– камандзіра разведвальнай групы асобага атрада спецыяльнаМіхаіла Паўлавіча
га прызначэння 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, капітана
Саванца
– першага намесніка начальніка аддзела пагранічнай службы
Юрыя Валер’евіча
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Савасценку
– старшага эксперта экспертна-крыміналістычнай групы аддзела
Аляксандра Аляксеевiча
ўнутраных спраў Веткаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Савіна
– начальніка службы аховы дзяржаўнай граніцы аператыўнага
Аляксея Мікалаевіча
ўпраўлення 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
падпалкоўніка
Савіцкага
– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
Аляксандра Уладзiмiравiча міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Садкоўскага
– старшыну – начальніка аддзялення пагранічнай заставы 16-й паАндрэя Іванавіча
гранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Сазонава
– начальніка ўпраўлення дазнання папярэдняга расследавання
Вiталiя Мiхайлавiча
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі
Салаўёва
– міліцыянера-кінолага групы затрымання роты міліцыі СлуцАляксея Васiльевiча
кага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі
Салдаценку
– намесніка камандзіра ўзвода дарожна-патрульнай службы баАндрэя Анатольевiча
таль ё на да рож на-пат руль най служ бы дзяр жаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага
аблвыканкама, капітана міліцыі
Сарнову
– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю атрада паНаталлю Аляксандраўну
гранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
Саўко
– начальніка пагранічнага паста 18-га пагранічнага атрада
Дзмітрыя Уладзіміравіча
пагранiчнай службы, капітана
Саўчанку
– начальніка аператыўна-тэхнічнага аддзялення – намесніка наАндрэя Георгіявіча
чальніка штаба 56-га асобнага палка сувязі Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Сафіна
– міліцыянера аддзялення патрульна-паставой службы міліцыі
Руслана Юр’евiча
міліцыі грамадскай бяспекі Барысаўскага аддзялення ўнутраных спраў на транспарце Мінскага аддзела ўнутраных спраў
на транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце
Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Сафонаву
– начальніка фінансавай службы 56-й зенітнай ракетнай брыгаСняжану Ігараўну
ды Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Светлакова
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
Максіма Віктаравіча
часці № 1 Слонімскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшыну
ўнутранай службы
Свірскага
– кантралёра-інструктара пагранічнага паста 14-га пагранічнаВіктара Станіслававіча
га атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Свірскую
– старшага оперупаўнаважанага 1-га аддзялення 2-га аддзела
Святлану Валянцiнаўну
1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
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Свірыда
– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў
Максіма Аляксандравiча
адміністра цыі Са вец ка га раё на г. Мінска – на чальніка
крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі
Сезеня
– камандзіра 5-га ўзвода 3-й роты патрульна-паставой службы
Аляксандра Аляксандравiча міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
па ахове Мінскага метрапалітэна, капітана міліцыі
Селях
– дзяжурнага па сувязі стацыянарнага вузла сувязі атрада паМарыну Канстанцінаўну
гранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
Семанчыка
– міліцыянера-вадзіцеля 1-га ўзвода 2-й роты палка патрульАляксандра Станiслававiча
на-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Семянец
– старшага следчага па асабліва важных справах следчага ад Таццяну Дзям’янаўну
д зялення Загараднага аддзела міліцыі ўпраўлення ўнутраных
спраў Барысаўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Серакураву
– старшага следчага аддзела арганізацыі расследавання злаСвятлану Аляксандраўну
чынстваў упраўлення арганізацыі расследавання злачынстваў і за бес пя чэн ня апе ра тыўна-служ бо вай дзей насці
галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга
расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Сёмачкіна
– старшага інспектара групы кадраў батальёна дарожна-патЮрыя Уладзiмiравiча
руль най служ бы дзяр жаўнай аўта мабільнай інспек цыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Сілкіна
– старшага па корпусу дзяжурнай службы следчага ізалятара
Аляксандра Iванавiча
№ 5 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Сіманаву
– намесніка начальніка папярэдняга расследавання ўпраўленНаталлю Аляксандраўну
ня ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Сіротку
– старшага кантралёра – старшыну аддзялення пагранiчнага канЯўгенія Уладзіміравіча
тролю атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Скаскевіча
– старшага оперупаўнаважанага групы крымінальнага вышуку
Вiктара Iванавiча
крымінальнай міліцыі Маладзечанскага аддзялення ўнутраных спраў на транспарце Мінскага аддзела ўнутраных спраў
на транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Скіркоўскага
– начальніка інжынернай службы Паўночна-заходняга апераАляксандра Яўгеньевіча
тыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Скрыпнікава
– старшага афіцэра аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення
Дзмітрыя Мікалаевіча
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Слаўнікава
– начальніка сувязі штаба 50-й асобнай гвардзейскай механізаУладзіміра Яўгеньевіча
ванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Слезніка
– старшага оперупаўнаважанага аператыўнага аддзела турмы
Сяргея Леанiдавiча
№ 1 упраўлен ня Дэ пар та мен та вы ка нан ня па ка ран няў
Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра
ўнутранай службы
Смірнова
– начальніка курса факультэта дзяржаўнай установы адукацыі
Міхаіла Сяргеевіча
«Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», маёра
Снапка
– начальніка арганізацыйна-кантрольнага аддзела ГомельскаIгара Аляксандравiча
га абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Снітко
– начальніка камандна-тэхнічнага вузла 2284-га асобнага радыёСяргея Фёдаравіча
тэхнічнага батальёна 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга
аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных
сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
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Сойку
Дзмiтрыя Мiхайлавiча

– старшага інспектара аддзела ідэалагічнай работы ўпраўлення
ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння ўпраўлення
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Сомікава
– начальніка тэхнічнага разліку па авіяцыйнаму абсталяванню
Эдуарда Віктаравіча
цэнтра інжынерна-авіяцыйнага забеспячэння дзяржаўнай
авіяцыйнай аварыйна-выратавальнай установы «АВІЯЦЫЯ»
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай
службы
Сошнікава
– афіцэра 1-й групы 3-га аддзела цэнтра забеспячэння бяспекі
Антона Аляксандравіча
інфармацыйных тэхналогій Узброеных Сіл, капітана
Станкевіча
– начальніка фінансавай службы 120-й зенітнай ракетнай брыСяргея Іосіфавіча
гады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, маёра
Станкевіча
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Яўгена Тадэвушавiча
1-га аддзела 7-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай
бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Старавойтава
– намесніка начальніка вучэбнай пажарнай аварыйна-выратаАляксандра Мікалаевіча
вальнай часці ўстановы адукацыі «Гомельскі інжынерны
інстытут» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, старшага лейтэнанта ўнутранай службы
Строма
– начальніка аддзела ўнутраных спраў Слуцкага райвыканкаАляксея Аляксандравiча
ма, маёра міліцыі
Стужынскага
– на чальніка адд зе ла су вязі і інфар ма цый ных тэх на логій
Дзмітрыя Антонавіча
упраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Суворава
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
Аляксандра Леанідавіча
часці № 3 Навабеліцкага раёна Гомельскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Сушко
– намесніка начальніка ўпраўлення па расследаванню злачынАляксандра Яўгенавiча
стваў у сферы высокіх тэхналогій і супраць інтэлектуальнай
уласнасці галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Сцельмашэнка
– старшага афіцэра службы галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай
Ірыну Уладзіміраўну
работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага
камітэта, падпалкоўніка
Сцеца
– ваеннага камісара Касцюковіцкага раённага ваеннага камісаСяргея Паўлавіча
рыята Магілёўскай вобласці, падпалкоўніка
Сыско
– інспектара дарожна-патрульнай службы 2-га ўзвода батальёАляксандра Леанiдавiча
на дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, капітана міліцыі
Сямашку
– старшага штурмана 2-га аддзялення аддзела арганізацыі паДзмітрыя Мікалаевіча
ветранага руху 570-га цэнтра арганізацыі паветранага руху
Узброеных Сіл, маёра
Талкачова
– начальніка аддзела ўнутраных спраў Хоцімскага райвыканАляксандра Iванавiча
кама, падпалкоўніка міліцыі
Томашэва
– намесніка начальніка ўпраўлення па грамадзянству і міграАляксандра Уладзiмiравiча цыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама – начальніка аддзялення па міграцыі, ра бо це з за меж нымі гра мад зя намі і асо бамі без гра ма д зян ст ва, падпалкоўніка міліцыі
Трафімава
– старшага інспектара па асобых даручэннях кантрольна-інспекСяргея Мiкалаевiча
тарскага аддзела кантрольна-інспектарскага ўпраўлення штаба
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Трацюка
– старшага афіцэра аддзялення аддзела сувязі і інфармацыйСяргея Вячаслававіча
ных тэхналогій упраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
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Трусава
– старшага афіцэра аддзела ўпраўлення радыяцыйнай, хімічнай,
Аляксандра Уладзіміравіча біялагічнай аховы і экалогіі Генеральнага штаба Узброеных
Сіл, падпалкоўніка
Тупіка
– стар шы ну 1-й роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
Вiктара Антонавiча
міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Тышчанку
– камандзіра аддзялення груп затрымання ўзвода міліцыі
Аляксандра Генадзьевiча
Асіповіцкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Уласенкава
– начальніка Мсціслаўскага раённага аддзела па надзвычайных
Сяргея Мікалаевіча
сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра
ўнутранай службы
Урбана
– вы клад чы ка цык ла апе ра тыўна-так тыч най пад рых тоўкі
Яўгенiя Эдуардавiча
ўстановы адукацыі «Вучэбны цэнтр Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы, павышэнню
кваліфікацыі і перападрыхтоўцы кадраў органаў унутраных
спраў», маёра міліцыі
Урупіна
– старшага афіцэра 2-га аддзела вайсковай часці 64170 УзброеВіталія Валерьевіча
ных Сіл, падпалкоўніка
Усавіка
– старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага
Аляксандра Вiктаравiча
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Чашніцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Устымчука
– начальніка следчага аддзялення папярэдняга расследавання адАляксандра Мiкалаевiча
дзела ўнутраных спраў Іванаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Ушацкага
– намесніка начальніка па аператыўна-тактычнай рабоце МаладзеДзяніса Іванавіча
чанскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы
«Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы
Фалынскова
– намесніка начальніка аддзела – начальніка 1-й групы 1-га адАндрэя Аляксеевіча
дзела ўпраўлення эксплуатацыі і рамонту ўзбраення і ваеннай
тэхнікі Узброеных Сіл, маёра
Фаміна
– начальніка аддзялення дазнання папярэдняга расследавання
Уладзiмiра Вячаслававiча
аддзела ўнутраных спраў Пастаўскага райвыканкама, маёра
міліцыі
Фёдарава
– намесніка начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўленГенадзiя Уладзiмiравiча
ня па Магілёўскай вобласці галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
Філіпава
– начальніка 1101-й ваеннай каманды супрацьпажарнай аховы
Мікалая Мікалаевіча
і аварыйна-выратавальных работ Узброеных Сіл, старшага
прапаршчыка
Філіпчыка
– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Гродзенскага
Валерыя Вячаслававiча
райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, падпалкоўніка міліцыі
Форыса
– камандзіра кадра групы артылерыі 50-й асобнай гвардзейскай
Дзмітрыя Анатольевіча
механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Фурмана
– намесніка начальніка цэнтра – начальніка аператыўна-мабілізаУладзіміра Валянцінавіча
цыйнага аддзялення 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Хадакоўскага
– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай рабоАлега Паўлавіча
ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня Дзяр жаўнага па гранічна га
камітэта, маёра
Хаменку
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце рамонтна-адСяргея Віктаравіча
наўленчага батальёна 814-га цэнтра тэхнічнага забеспячэння
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Хоміча
– намесніка начальніка штаба 56-й зенітнай ракетнай брыгады
Валерыя Мікалаевіча
За ход ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва енна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
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Цапко
Уладзіміра Анатольевіча

– начальніка агульнага аддзела Галоўнага штаба – сакратара
Ваеннага Савета Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Царука
– старшыну групы матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і абСяргея Аляксандравіча
слугоўвання пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1
Карэліцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага
прапаршчыка ўнутранай службы
Цімашэнку
– намесніка начальніка Нацыянальнага цэнтральнага бюро ІнтэрАляксандра Уладзiмiравiча пала Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Цімашэнку
– намесніка начальніка аддзела вайсковай часці 1250 пагранічнай
Кірыла Юр’евіча
службы, падпалкоўніка
Цімашэнку
– старшыну роты баявога і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэнРыгора Уладзiмiравiча
ня вайсковай часці 5522 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
Цімошака
– дыспетчара цэнтра аператыўнага кіравання Ляхавіцкага раёнВадзіма Алікавіча
нага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае
абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Цішкевіча
– старшага інструктара-выратавальніка пажарнай аварыйна-выПятра Іванавіча
ратавальнай часці № 2 пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 6 Магілёўскага гарадскога аддзела па надзвычайных
сітуа цы ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Цыганкова
– камандзіра маставога батальёна 36-й дарожна-маставой брыДзмітрыя Уладзіміравіча
гады транспартных войскаў, маёра
Цэгалку
– начальніка аддзела па раскрыццю кватэрных крадзяжоў
Мiкалая Пятровiча
упраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Чаранкевіча
– начальніка аддзялення падрыхтоўкі кадраў упраўлення ідэаМiхаiла Iосiфавiча
лагічнай работы і кадравага забеспячэння галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Чарнагузава
– камандзіра 1-га стралковага ўзвода 3-й стралковай роты вайскоУладзiмiра Мiкалаевiча
вай часці 5523 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, лейтэнанта
Чарнаўца
– начальніка аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі НаваМiкалая Васiльевiча
беліцкага раёна г. Гомеля, палкоўніка міліцыі
Чарняўскага
– намесніка начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадраваму заДзмітрыя Мітрафанавіча
беспячэнню Мядзельскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь»,
падпалкоўніка ўнутранай службы
Чартарыцкага
– намесніка начальніка аддзела камплектавання – начальніка
Вадзiма Леанiдавiча
аддзялення камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы
і кад ра ва га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў
Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Часнакова
– старшага вадзіцеля аўтамабільнай роты 258-га асобнага баПаўла Анатольевіча
тальёна аховы і абслугоўвання Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл,
старшага прапаршчыка
Часновіча
– па мочніка дзя жур на га апе ра тыўна-дзя жур най служ бы
Уладзiмiра Юліянавіча
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Крупскага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Чачуру
– вадзіцеля-выратавальніка пажарна-выратавальнай службы
Уладзіміра Купрыянавіча
Салігорскага цэнтра дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызна чэн ня» Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуацыях,
прапаршчыка ўнутранай службы
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Чумакова
Аляксея Алегавiча

– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Аршанскага гарвыканкама, капітана міліцыі
Чычварына
– ваеннага камісара Астравецкага раённага ваеннага камісаІгара Мікалаевіча
рыята Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка
Чэсака
– начальніка аддзялення арганізацыі эксплуатацыі тэхнічных
Алега Вітальевіча
сродкаў пагранічнага кантролю службы пагранічнага кантролю аператыўнага ўпраўлення 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Шакаця
– міліцыянера-вадзіцеля 1-га ўзвода 1-й роты палка патрульАлега Аляксандравiча
на-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Шакура
– міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога падразАляксандра Эдмундавiча
д зя лен ня міліцыі Браслаўскага аддзялення Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Шалафастава
– начальніка аддзялення павышэння кваліфікацыі факультэта
Сяргея Iванавiча
павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы
адукацыі «Магілёўскі вышэйшы каледж Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Шамбалёва
– начальніка аддзела ўпраўлення адміністрацыйна-гаспадарчаАляксандра Леанідавіча
га забеспячэння (цэнтральных органаў ваеннага кіравання)
Узброеных Сіл, маёра
Шамрука
– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі КаВалерыя Мiхайлавiча
стрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі
Шапарава
– старшага афіцэра аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення
Вячаслава Генадзьевіча
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Шарынскага
– оперупаўнаважанага 1-га аддзялення 2-га аддзела 2-га ўпраўленТадэвуша Iгнацьевiча
ня галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі
Шаўчука
– намесніка начальніка Галоўнага штаба – начальніка апераВалерыя Міхайлавіча
тыўнага ўпраўлення Галоўнага штаба Сухапутных войскаў
Узброеных Сіл, палкоўніка
Шаўчука
– старшага афіцэра фельдсувязі па асобых даручэннях аддзела
Iгара Аляксандравiча
забеспячэння фельд’егерскай і дыпламатычнай кур’ерскай
сувязі Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Міністэрстве
сувязі і інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы
Шаферава
– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 30-й асобМікалая Мікалаевіча
най чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, падпалкоўніка
Шацілу
– начальніка ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр сертыфікацыі і
Эдуарда Эдуардавіча
экспертызы ліцэнзаваных відаў дзейнасці» Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай службы
Шаюка
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
Генадзя Валянцінавіча
часці № 6 Цэнтральнага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Швайкоўскага
– стар ша га інспек та ра адд зе ла кан тро лю, ар ганіза цый наВiктара Мечыслававiча
штатнай работы і прафесійнай падрыхтоўкі Дзяржаўнай
фельд’егерскай службы пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы
Шкалу
– намесніка начальніка папраўчай калоніі № 12 па папраўчаму
Сяргея Мiхайлавiча
пра цэ су, ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес пя чэн ню
ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, падпалкоўніка
ўнутранай службы
Шкаля
– старшага оперупаўнаважанага 2-га аддзела 6-га ўпраўлення
Дзмiтрыя Леанiдавiча
галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Шлапіка
– старшага тэхніка пагранічнага паста 16-й пагранічнай групы
Віктара Станіслававіча
пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
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Шостака
Сцяпана Альбертавіча
Шпарло
Сяргея Генадзьевіча

– дацэнта кафедры радыётэхнікі ўстановы адукацыі «Ваенная
акадэмія Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
– начальніка Быхаўскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Шпетнага
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах груГенадзя Паўлавіча
пы агентурна-аператыўнай работы аддзела занальнага кантролю і
аператыўна-вышуковай дзейнасці ўпраўлення крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Шпянёву
– адказнага выканаўцу службы камплектавання факультэта
Святлану Вiктараўну
ўнутраных войскаў установы адукацыі «Ваенная акадэмія
Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка
Штанюка
– старшага інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела
Алега Генадзьевiча
ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Гомеля,
маёра міліцыі
Шулякоўскага
– старшага афіцэра 1-й групы 1-га аддзела Нацыянальнага агенВадзіма Уладзіміравіча
цтва па кантролю і інспекцыях – Дэпартамента Міністэрства
абароны, падпалкоўніка
Шуманскага
– камандзіра аддзялення груп затрымання страявога падраздзяУладзiмiра Вiктаравiча
лення міліцыі Ельскага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Шумілава
– начальніка аддзялення рэгламенту і рамонту групы рэгламенту і
Мікалая Міхайлавіча
рамонту 147-й зенітнай ракетнай брыгады Паўночна-заходняга
аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і
войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Шустоўскага
– старшага інструктара па ваджэнню пажарнай машыны паАндрэя Уладзіміравіча
жарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Мінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Шчыпілу
– начальніка аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
Мiкалая Аляксандравiча
міліцыі гра мад скай бяс пекі адд зе ла ўнут ра ных спраў
Мсціслаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шчэрбу
– намесніка начальніка Гарадзейскага аддзялення міліцыі аддзела
Мiхаiла Уладзiмiравiча
ўнутраных спраў Нясвіжскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шыбеку
– старшага інспектара аддзела пагранічнай службы 18-га паАляксандра Леанідавіча
гранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Шыка
– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку
Анатолiя Васiльевiча
і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шырокага
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка
Мікалая Яўгеньевіча
аддзялення ідэалагічнай работы 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання
Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны
Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Шышко
– старшага следчага па асабліва важных справах упраўлення па
Вiталiя Iванавiча
расследаванню злачынстваў у сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга
расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі
Шышова
– намесніка начальніка 1-га аддзела 9-га ўпраўлення галоўнага
Паўла Паўлавіча
ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі
Шэлегава
– намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю
Андрэя Аляксандравіча
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Шэпелева
– камандзіра батальёна міліцыі Ленінскага (г. Магілёва) аддзеАляксандра Святаслававіча
ла Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
міліцыі
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Шэршаня
Валерыя Мiкалаевiча

– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі
грамадскай бяспекі Мінскага аддзела ўнутраных спраў на паветраным транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
міліцыі
Шэўко
– старшага інспектара аддзялення па кантролю за забруджванАндрэя Вячаслававiча
нем навакольнага асяроддзя транспартнымі сродкамі аддзела
экалагічнага нагляду дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Шэшунова
– начальніка 2-й групы мабілізацыйнага аддзела ваеннага
Ігара Віктаравіча
камісарыята Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка
Юнашку
– начальніка службы сабак мабільнай пагранічнай заставы аддзела
Віктара Іосіфавіча
пагранічнай службы 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Юнкевіча
– стар ша га опер упаўна ва жа на га гру пы па ба раць бе з экаСяргея Пятровiча
намічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Івацэвіцкага райвыканкама, капітана міліцыі
Юржыца
– галоўнага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнага
Андрэя Міхайлавіча
кіравання Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, маёра
ўнутранай службы
Юрчанку
– намесніка начальніка 2-га аддзела ўпраўлення па раскрыццю
Аляксандра Аляксандравiча цяжкіх эканамічных злачынстваў упраўлення ўнутраных
спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Юшкевіча
– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністраЮрыя Аляксандравiча
цыі Заводскага раёна г. Мінска па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, маёра міліцыі
Юшко
– інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патФранца Францавiча
рульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Воранаўскага райвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі
Ягеллу
– старшага інспектара – начальніка аддзялення пагранічнага
Андрэя Паўлавіча
паста 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
Якаўлева
– галоўнага спецыяліста ўпраўлення арганізацыйнага забеспяМаксіма Мікалаевіча
чэння дзяржаўнай сістэмы папярэджвання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай службы
Якіменку
– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце 48-га асобнага баУладзіміра Сяргеевіча
тальёна радыёэлектроннай барацьбы Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Якуту
– начальніка атрада аддзела папраўчага працэсу папраўчай каАндрэя Iванавiча
лоніі № 22 упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, маёра
ўнутранай службы
Янковіча
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Максіма Iванавiча
2-га аддзела 8-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай
бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Янца
– старшага інспектара прафілактыкі аддзела аховы правапаВiктара Фёдаравiча
радку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнут ра ных спраў адміністра цыі Ка ст рычніцка га раё на
г. Гродна, капітана міліцыі
Ярца
– намесніка начальніка – старшага інжыне ра 2-га аддзела
Юрыя Мікалаевіча
387-га цэнтра тэхнічнага кантролю і забеспячэння аховы
інфармацыі Узброеных Сіл, маёра
Ясючэню
– начальніка экспертна-крыміналістычнага аддзялення аддзела
Сяргея Аляксандравiча
ўнутраных спраў Салігорскага райвыканкама, маёра міліцыі
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Яфанава
Віталія Мікалаевіча

– старшага афіцэра 2-й групы аддзела зенітных ракетных войскаў Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай
абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
– дзяжурнага памочніка начальніка калоніі дзяжурнай службы
папраўчай калоніі № 20 упраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці, маёра ўнутранай службы

Яцкаўца
Мiхаiла Iванавiча

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 октября 2011 г. № 482

1/13022
(25.10.2011)

О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики
Беларусь
1/13022

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. из пункта 8 порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 64, 1/1403; 2005 г., № 137, 1/6734; 2010 г., № 266, 1/12070), слова «и азотные» исключить;
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2005 г. № 398 «О совершенствовании экспорта калийных и азотных удобрений» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 137, 1/6734; 2007 г., № 3, 1/8197; 2008 г., № 145, 1/9786;
2010 г., № 266, 1/12070):
из названия слова «и азотных» исключить;
подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. исключительное право внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими калийными удобрениями (далее – калийные удобрения) закрепляется за государством и реализуется открытым акционерным обществом «Беларуськалий» и закрытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания».
При этом открытое акционерное общество «Беларуськалий» осуществляет вывоз калийных удобрений за пределы Республики Беларусь и их реализацию только закрытому акционерному обществу «Белорусская калийная компания», которое осуществляет продажу приобретенных калийных удобрений за пределами республики;
1.2. калийные удобрения, вывозимые за пределы Республики Беларусь, предъявляются
к таможенному оформлению открытым акционерным обществом «Беларуськалий»;»;
в пункте 3:
из подпункта 3.2 и части первой подпункта 3.5 слова «или азотных» исключить;
из подпунктов 3.3 и 3.4 слова «и азотных» исключить;
1.3. пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г. № 571 «О некоторых мерах по совершенствованию экспорта минеральных удобрений» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 266, 1/12070) исключить.
2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение актов
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 октября 2011 г. № 483

1/13023
(26.10.2011)

О назначении В.П.Вакульчика Председателем Следственного комитета Республики Беларусь
1/13023

1. Назначить Вакульчика Валерия Павловича Председателем Следственного комитета
Республики Беларусь, освободив его от должности начальника Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь.
2. Установить, что:
выплата денежного довольствия В.П.Вакульчику до 1 января 2012 г. осуществляется
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь по ранее занимаемой им должности начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь;
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с 1 января 2012 г. В.П.Вакульчик переводится для дальнейшего прохождения службы в
Следственный комитет Республики Беларусь.
3. В.П.Вакульчику совместно с заинтересованными до 1 января 2012 г. обеспечить принятие необходимых мер, связанных с образованием Следственного комитета Республики Беларусь, в том числе по его кадровому, организационному и иному обеспечению.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 октября 2011 г. № 484

1/13024
(26.10.2011)

О назначении А.И.Шведа первым заместителем Председателя Следственного комитета Республики Беларусь
1/13024

1. Назначить Шведа Андрея Ивановича первым заместителем Председателя Следственного комитета Республики Беларусь.
2. Установить, что до 1 января 2012 г. А.И.Швед продолжает исполнять обязанности по
занимаемой должности в органах прокуратуры и сохраняет статус прокурорского работника.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 октября 2011 г. № 485

1/13025

О назначении С.В.Шпегуна
1/13025

(26.10.2011)

Назначить полковника Шпегуна Сергея Васильевича начальником Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

25 кастрычніка 2011 г. № 487

1/13027
(26.10.2011)

Аб мерапрыемствах, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння
Янкі Купалы і Якуба Коласа
1/13027

У мэтах арганізацыі шырокага святкавання 130-годдзя з дня нараджэння класікаў беларускай
і сусветнай літаратуры народных паэтаў БССР Янкі Купалы і Якуба Коласа пас та наўляю:
1. Зацвердзіць прыкладзеныя:
склад рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па правядзенню мерапрыемстваў,
прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (далей – рэспубліканскі арганізацыйны камітэт);
план мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.
2. Рэспубліканскаму арганізацыйнаму камітэту сумесна з зацікаўленымі забяспечыць
рэалізацыю плана мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.
Рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамам, Мінскаму гарвыканкаму аказваць садзейнічанне рэспубліканскаму арганізацыйнаму камітэту ў правядзенні названых мерапрыемстваў.
3. Фінансаванне арганізацыі і правядзення мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з
дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, ажыццяўляць у межах сродкаў, прадугледжаных рэспубліканскім і мясцовымі бюджэтамі на правядзенне цэнтралізаваных мерапрыемстваў, а таксама за кошт іншых крыніц, якія не забаронены заканадаўствам.
4. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
ЗАЦВЕРДЖАНА
Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
25.10.2011 № 487

Склад рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па
правядзенню мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю
з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа

Тозік
Анатолій Афанасьевіч

– Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь (старшыня
рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта)
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Латушка
Павел Паўлавіч
Адамушка
Уладзімір Іванавіч
Алейнік
Сяргей Фёдаравіч
Ананіч
Лілія Станіславаўна
Анціпенка
Анатоль Якаўлевіч
Васіленка
Вячаслаў Аляксандравіч
Дамаценка
Фёдар Аляксандравіч
Дзедушкін
Уладзімір Міхайлавіч
Дудко
Віктар Дзмітрыевіч
Жук
Ігар Георгіевіч
Іванова
Ніна Сямёнаўна
Каваленя
Аляксандр Аляксандравіч
Камароўская
Зінаіда Мікалаеўна
Карпенка
Ігар Васільевіч
Кірычэнка
Пётр Аляксеевіч
Кісель
Рыгор Леанідавіч
Лукашанец
Аляксандр Аляксандравіч
Малашка
Валерый Анатольевіч
Мацевасян
Алена Раманаўна
Місько
Уладзімір Трафімавіч
Саламаха
Аляксандр Пятровіч
Сівалобава
Алена Аляксандраўна
Субоцін
Алег Іванавіч
Фарыно
Казімір Сцяпанавіч
Цупрык
Леанід Аляксандравіч
Чаргінец
Мікалай Іванавіч
Шчэцька
Віктар Уладзіміравіч

– Міністр культуры (намеснік старшыні рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта)
– дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі
– намеснік Міністра замежных спраў
– першы намеснік Міністра інфармацыі
– старшыня Лагойскага райвыканкама
– намеснік Міністра фінансаў
– старшыня Маладзечанскага райвыканкама
– старшыня Аршанскага райвыканкама
– першы намеснік генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне»
– намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама
– старшыня прэзідыума грамадскай арганізацыі «Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі»
– акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
– дырэктар установы «Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны
музей Якуба Коласа»
– намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама
– намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама
– старшыня праўлення закрытага акцыянернага таварыства
«Другі нацыянальны тэлеканал»
– дырэктар дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут мовы і
літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі»
– намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама
– дырэктар установы «Дзяржаўны літаратурны музей Янкі
Купалы»
– старшыня Стаўбцоўскага райвыканкама
– першы намеснік Старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
– начальнік упраўлення сацыяльна-культурнай сферы Апарату
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
– начальнік аддзела паштовай сувязі Міністэрства сувязі і
інфарматызацыі
– намеснік Міністра адукацыі
– намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама
– старшыня грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
– намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
25.10.2011 № 487

ПЛАН
мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння
Янкі Купалы і Якуба Коласа
Тэрміны
выканання

Назва мерапрыемства

1. Правядзенне ў месцах і арганізацыях, звязаных з жыццём і творчасцю паэтаў, ва ўстановах культуры і адукацыі
ў г. Мінску, абласных і раённых цэнтрах, гарадах, іншых
населеных пунктах, а таксама ў замежных установах Рэспублікі Беларусь святочных мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба
Коласа, з прыцягненнем да ўдзелу ў іх вядомых дзеячаў
літаратуры і мастацтва, творчай і навуковай інтэлігенцыі
рэспублікі
2. Стварэнне тэматычных літаратурна-мастацкіх і дакументальна-публіцыстычных праграм па творах Янкі Купалы і Якуба Коласа ці прысвечаных іх жыццю і творчасці

Адказныя за выкананне

на працягу аб лвы кан ка мы, Мінскі гар вы кан кам,
2012 года Міністэрства культуры, Міністэрства адукацыі, Міністэрства інфармацыі, Міністэрства замежных спраў, Нацыянальная акадэмія на вук Бе ла русі, гра мад скае
аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

на працягу Міністэрства інфармацыі, Нацыянальная
2012 года дзяржаўная тэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы «Другі нацыянальны тэлеканал» і «Сталічнае тэлебачанне», Міністэрства культуры
на працягу Міністэрства інфармацыі, Міністэрства
2012 года адукацыі, Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі, грамадскае аб’яднанне «Саюз
пісьменнікаў Беларусі»

3. За бес пячэн не вы дан ня дру ка ванай пра дук цыі да
130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, у тым ліку факсімільнага выдання кніг Янкі Купалы
«Шляхам жыцця» і Якуба Коласа «Сымон-музыка», выдання ў серыях «Жыццё знакамітых людзей Беларусі» і
«Школьная бібліятэка» кніг, прысвечаных жыццю і творчасці паэтаў, а таксама іх твораў
4. Правядзенне рэспубліканскіх свят паэзіі, прысвечаных ліпень, ліста- Мінскі аблвыканкам, Міністэрства культуры,
жыццю і творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа
пад 2012 г. грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў
Беларусі»
5. Добраўпарадкаванне тэрыторый гісторыка-культур- на працягу Міністэрства культуры, Міністэрства ўнутных аб’ектаў, звязаных з жыццём і творчасцю Янкі Купа- 2012 года раных спраў, аблвыканкамы, Мінскі гарлы і Якуба Коласа, устаноўка інфармацыйных пакавыканкам
зальнікаў аб гэтых аб’ектах, правядзенне капітальнага
рамонту будынкаў устаноў «Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы» і «Дзяржаўны літаратурны музей Якуба Коласа»
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