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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 ліпеня 2020 г. № 433

Аб узнагароджанні Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Узнагародзіць Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь за:
шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад
у арганізацыю і аказанне медыцынскай дапамогі пацыентам з інфекцыяй COVID-19,
укараненне новых медыцынскіх тэхналогій:
Анісько
Людмілу Аляксандраўну

– урача лабараторнай дыягностыкі (загадчыка клінікадыягнастычнай лабараторыі) установы аховы здароўя
«Гарадская клінічная інфекцыйная бальніца», г. Мінск

Антановіч
Наталію Яўгеньеўну

– першага намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення аховы
здароўя Гродзенскага аблвыканкама

Артамонава
Аляксандра Пятровіча

– урача-анестэзіёлага-рэаніматолага аддзялення анестэзіялогіі
і рэанімацыі стацыянара ўстановы аховы здароўя
«Асіповіцкая цэнтральная раённая бальніца»

Аскірка
Ганну Мікалаеўну

– дацэнта кафедры інфекцыйных хвароб і дзіцячых інфекцый
дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская
акадэмія паслядыпломнай адукацыі»

Бартноўскую
Алену Пятроўну

– намесніка галоўнага ўрача па лячэбнай рабоце ўстановы
«Гомельская абласная інфекцыйная клінічная бальніца»

Басенку
Аляксандра Анатольевіча

– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Магілёўская
цэнтральная паліклініка»

Выхрысценка
Людмілу Расціславаўну

– загадчыка кафедры ўрача агульнай практыкі з курсам
паліклінічнай тэрапіі ўстановы адукацыі «Віцебскі
дзяржаўны ордэна Дружбы народаў медыцынскі
ўніверсітэт»

Галавінскую
Таццяну Васільеўну

– медыцынскую сястру ўчастковую (старшую)
тэрапеўтычнага аддзялення № 1 установы аховы здароўя
«21-я цэнтральная раённая паліклініка Заводскага раёна
г. Мінска»

Госса
Вольгу Аляксандраўну

– медыцынскую сястру (старшую) пятага інфекцыйнага
аддзялення ўстановы аховы здароўя «Віцебская абласная
клінічная інфекцыйная бальніца»

Грачова
Сяргея Сяргеевіча

– загадчыка кафедры анестэзіялогіі і рэаніматалогіі ўстановы
адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Дударэнка
Алу Віктараўну

– урача агульнай практыкі (загадчыка аддзялення)
тэрапеўтычнага аддзялення № 2 паліклінікі № 1 установы
аховы здароўя «Маладзечанская цэнтральная раённая
бальніца»

Жыбурта
Юрыя Васільевіча

– урача-анестэзіёлага-рэаніматолага аддзялення анестэзіялогіі
і рэанімацыі ўстановы аховы здароўя «Пінская цэнтральная
бальніца»

Жывушка
Таццяну Анатольеўну

– урача-тэрапеўта (загадчыка прыёмнага аддзялення)
установы аховы здароўя «Гродзенская ўніверсітэцкая
клініка»
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Іскрыцкую
Наталлю Міхайлаўну

– намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы
ўстановы аховы здароўя «Капыльская цэнтральная раённая
бальніца»

Каламіец
Наталлю Дзмітрыеўну

– загадчыка кафедры эпідэміялогіі і мікрабіялогіі дзяржаўнай
установы адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія
паслядыпломнай адукацыі»

Караева
Сяргея Мікалаевіча

– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Магілёўская
паліклініка № 11»

Крапівіну
Святлану Уладзіміраўну

– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Брэсцкі абласны
супрацьтуберкулёзны дыспансер»

Кудзеньчук
Святлану Яўгеньеўну

– урача-рэабілітолага (загадчыка) аддзялення медыцынскай
рэабілітацыі ўстановы аховы здароўя «Смаргонская
цэнтральная раённая бальніца»

Лазуту
Сяргея Фёдаравіча

– намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы
ўстановы аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца
№ 2 г. Гродна»

Лычкоўскую
Наталію Чаславаўну

– медыцынскую сястру інфекцыйнага аддзялення ўстановы
аховы здароўя «Іўеўская цэнтральная раённая бальніца»

Маляўка
Таццяну Уладзіміраўну

– урача агульнай практыкі (загадчыка аддзялення агульнай
урачэбнай практыкі № 1) паліклінікі № 4 установы аховы
здароўя «Барысаўская цэнтральная раённая бальніца»

Міхайлава
Паўла Вікенцьевіча

– фельчара аддзялення хуткай неадкладнай медыцынскай
дапамогі ўстановы аховы здароўя «Гарадоцкая цэнтральная
раённая бальніца»

Мурашку
Сяргея Мікалаевіча

– урача-анестэзіёлага-рэаніматолага (загадчыка аддзялення)
аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі ўстановы
«Гомельская абласная клінічная бальніца»

Ніціеўскую
Наталлю Валер’еўну

– фельчара выязной брыгады Чэрвеньскага аддзялення
дзяржаўнай установы аховы здароўя «Мінскі абласны цэнтр
хуткай медыцынскай дапамогі»

Нічыперовіч
Наталлю Аляксандраўну

– намесніка галоўнага ўрача па арганізацыйна-метадычнай
рабоце дзяржаўнай установы «Рэспубліканская клінічная
бальніца медыцынскай рэабілітацыі»

Паштаўцава
Аляксандра Юр’евіча

– дацэнта 1-й кафедры ўнутраных хвароб установы адукацыі
«Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Пранько
Таццяну Паўлаўну

– загадчыка кафедры прапедэўтыкі ўнутраных хвароб
установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі
ўніверсітэт»

Раманоўскага
Васілія Барысавіча

– галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Баранавіцкая
цэнтральная паліклініка»

Рублеўскую
Кацярыну Іванаўну

– галоўнага ўрача ўстановы «Гомельскі абласны клінічны
скурна-венералагічны дыспансер»

Самсонік
Наталлю Барысаўну

– медыцынскую сястру агульнай практыкі кабінета агульнай
урачэбнай практыкі 2-га тэрапеўтычнага аддзялення
ўстановы аховы здароўя «32-я гарадская клінічная
паліклініка», г. Мінск
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Сварцэвіча
Уладзіміра Міхайлавіча

– урача-тэрапеўта (загадчыка тэрапеўтычнага аддзялення)
установы аховы здароўя «Брэсцкая цэнтральная гарадская
бальніца»

Склярэнка
Наталлю Вячаславаўну

– урача-пульманолага (загадчыка) пульманалагічнага
аддзялення дзяржаўнай установы аховы здароўя «Віцебская
гарадская цэнтральная клінічная бальніца»

Трубачову
Алену Віктараўну

– урача-анестэзіёлага-рэаніматолага аддзялення анестэзіялогіі
і рэанімацыі ўстановы аховы здароўя «Шумілінская
цэнтральная раённая бальніца»

Фаменку
Віталія Алегавіча

– урача хуткай медыцынскай дапамогі (загадчыка цэнтра
экстраннай медыцынскай дапамогі) установы аховы здароўя
«Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі»,
г. Мінск

Ханевіч
Галіну Фёдараўну

– урача-тэрапеўта (загадчыка) установы аховы здароўя
«Талачынская цэнтральная раённая бальніца»

Худзякова
Івана Аляксандравіча

– галоўнага ўрача дзяржаўнай установы «Гомельская
гарадская клінічная бальніца № 3»

Чынікайла
Вольгу Рыгораўну

– намесніка галоўнага ўрача (па медыцынскай частцы)
установы аховы здароўя «Лунінецкая цэнтральная раённая
бальніца»

Юпатава
Генадзя Іванавіча

– загадчыка кафедры прапедэўтыкі ўнутраных хвароб
установы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ордэна Дружбы
народаў медыцынскі ўніверсітэт»

Ядранцава
Алега Іванавіча

– галоўнага ўрача дзяржаўнай установы аховы здароўя
«Гомельская гарадская клінічная бальніца № 1»

Ярошкіну
Вікторыю Віктараўну

– урача агульнай практыкі (загадчыка) аддзялення агульнай
практыкі № 2 установы аховы здароўя «Магілёўская
паліклініка № 7»

шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад
у захаванне здароўя асабовага складу Берняка Яўгенія Георгіевіча, начальніка ваеннамедыцынскага аддзялення дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы
Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка медыцынскай службы;
шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад
у развіццё арганізацыі Грыневіча Славаміра Станіслававіча, дырэктара ўнітарнага
прадпрыемства Мінгарвыканкама «Мінгарсвятло»;
шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты ўклад у ахову
навакольнага асяроддзя і прапаганду экалагічных ведаў Дука Пятра Васільевіча, намесніка
старшыні Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку
высокакваліфікаваных спецыялістаў для сферы культуры Дусенко Зорыю Пятроўну,
дырэктара ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная харэаграфічная гімназія-каледж»;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё спажывецкай
кааперацыі рэспублікі, актыўны ўдзел у міжнародным кааператыўным руху Іванова
Валерыя Мікалаевіча, Старшыню Праўлення Беларускага рэспубліканскага саюза
спажывецкіх таварыстваў;
шматгадовую плённую працу, значны ўклад у ахову навакольнага асяроддзя
і паспяховае забеспячэнне вырашэння задач у галіне дзяржаўнай экалагічнай экспертызы
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Каваленку Васілія Уладзіміравіча, начальніка аддзела дзяржаўнай экалагічнай экспертызы
ўпраўлення рэгулявання ўздзеянняў на атмасфернае паветра, змяненне клімату
і экспертызы Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя;
узорнае выкананне службовых абавязкаў, значныя дасягненні ў прафесійнай
дзейнасці Крэнёва Яўгенія Алегавіча, кіраўніка дзяжурнай змены пажарнай аварыйнавыратавальнай часці № 2 пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 6 на аб’ектах
прамысловасці і энергетыкі г. Магілёва Магілёўскага гарадскога аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь»;
шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у захаванне біялагічнай
разнастайнасці Брэсцкай вобласці Нічыпарук Дзіяну Аляксандраўну, намесніка начальніка
аддзела кантролю за аховай і выкарыстаннем зямель, нетраў, біяразнастайнасці, асабліва
ахоўных прыродных тэрыторый Брэсцкага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

Р.Галоўчэнка
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