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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 жніўня 2015 г. № 353

Аб узнагароджанні
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» І ступенi
Александронца
Аляксандра Анатольевіча

–

камандзіра вайсковай часці 5530 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Балабу
Дзмітрыя Уладзіміравіча

–

камандзіра 2-й роты атрада міліцыі асобага прызначэння
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Бідзюру
Віталія Васільевіча

–

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

Гаўдура
Уладзiмiра Васiльевiча

–

камандзіра вайсковай часці 5522 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Гутніка
Ігара Мікалаевіча

–

начальніка 20-га пагранічнага атрада пагранічнай
службы, палкоўніка

Дудкіна
Анатолія Канстанцінавіча

–

начальніка ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па
наглядзе за выкананнем заканадаўства на транспарце і ў
мытных органах, дзяржаўнага саветніка юстыцыі 3 класа

Козела
Ігара Анатольевіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
спецыяльных перавозак Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Куліпу
Сяргея Лявонцьевіча

–

начальніка ўпраўлення 86-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, палкоўніка

Леоненку
Яўгенія Леанідавіча

–

намесніка начальніка кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення
галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі
войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Магамадава
–
Салаудзі Абдул-Рашыдавіча

начальніка ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па
наглядзе за выкананнем законаў у дзейнасці органаў
дазнання, старшага саветніка юстыцыі

Майсака
Віктара Канстанцінавіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення кадраў і ідэалагічнай
работы Генеральнай пракуратуры, старшага саветніка
юстыцыі

Мірука
Андрэя Яўгеньевіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення выканання прыгавораў
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка ўнутранай службы

Морхата
Уладзіміра Станіслававіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы і
кадравага забеспячэння – начальніка аддзела кадраў і
ўліку асабовага складу дзяржаўнай установы адукацыі
«Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка
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Муху
Ігара Сцяпанавіча

–

памочніка Старшыні Дзяржаўнага пагранічнага камітэта,
палкоўніка

Наўцэню
Сяргея Уладзіміравіча

–

начальніка ўпраўлення 86-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, палкоўніка

Сачкова
Андрэя Вячаслававіча

–

начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Кастрычніцкага раёна г. Мінска, палкоўніка міліцыі

Якаўлева
Андрэя Юр’евіча

–

намесніка начальніка аддзела ўпраўлення Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта, падпалкоўніка

медалём «За бездакорную службу» ІІ ступенi
Аземшу
Сяргея Якаўлевіча

–

пракурора Гомельскай вобласці, дзяржаўнага саветніка
юстыцыі 3 класа

Андрасюка
Дзмітрыя Аляксандравіча

–

начальніка сектара ўпраўлення Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта, падпалкоўніка

Арэшчанка
Таццяну Уладзіміраўну

–

старшага інспектара па асобых даручэннях групы
аналізу, планавання і кантролю арганізацыйна-штатнага
ўпраўлення галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Бардзіновіча
Святаслава Іванавіча

–

начальніка ўпраўлення аператыўна-арганізацыйнай
дзейнасці Дэпартамента забеспячэння аператыўнавышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі

Варанца
Сяргея Іосіфавіча

–

начальніка арганізацыйнага і кантрольна-інспектарскага
аддзела штаба Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай
службы

Віршыча
Вячаслава Віктаравіча

–

начальніка аператыўна-баявога аддзела спецыяльнага
падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Віткоўскага
Уладзіміра Ільіча

–

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

Гарнашэвіча
Андрэя Аляксандравіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення
выхаваўчай работы са спецкантынгентам у папраўчых
установах, следчых ізалятарах, лячэбна-працоўных
прафілакторыях аддзела арганізацыі папраўчага працэсу
ўпраўлення арганізацыі папраўчага працэсу
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы

Гомана
Андрэя Віктаравіча

–

старшага тэхніка аддзялення пагранічнага кантролю
20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
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Гомзу
Івана Уладзіміравіча

–

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

Грынашкевіча
Андрэя Зігмундавіча

–

інспектара інфармацыйнага паста аддзела пагранічнай
службы 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
старшага прапаршчыка

Дзевяцілава
Віталія Сяргеевіча

–

першага намесніка начальніка Рэчыцкага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў –
начальніка аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і
вартавой аховы, маёра міліцыі

Ермакова
Аляксандра Фёдаравіча

–

старшага афіцэра службы ўпраўлення Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта, падпалкоўніка

Еўчара
Георгія Георгіевіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела па
ўзаемадзеянні з электроннымі сродкамі масавай
інфармацыі ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязей
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Жаўнерчыка
Алега Мікалаевіча

–

начальніка службы супрацьпажарнай абароны
20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
падпалкоўніка

Іванюка
Віктара Пятровіча

–

начальніка аддзялення пагранічнага кантролю
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
падпалкоўніка

Карабанюка
Дзмітрыя Пятровіча

–

начальніка галоўнага кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Кармалыса
Уладзіміра Валянцінавіча

–

начальніка аддзела прафесійна-службовай падрыхтоўкі
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
падпалкоўніка

Карповіча
Дзмітрыя Іванавіча

–

начальніка аператыўна-баявога аддзела спецыяльнага
падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Краўцова
–
Аляксандра Святаслававіча

намесніка начальніка ўпраўлення аператыўна-рэжымнай
работы Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай
службы

Крукоўскага
Віталія Анатольевіча

–

начальніка аператыўна-тэхнічнага аддзела спецыяльнага
падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз»
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Кучкіна
Канстанцiна Мiкалаевiча

–

намеснiка камандзiра воінскай часцi – начальнiка
ўпраўлення вайсковай часцi 1250 пагранічнай службы,
падпалкоўніка

Лукашэвіча
Яўгенія Іосіфавіча

–

старшыну – начальніка аддзялення пагранічнай заставы
15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
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Ляліну
Іну Валер’еўну

–

намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела па
грамадзянстве, пашпартнай рабоце і выездзе за мяжу
ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Мазура
Аляксандра Фёдаравіча

–

начальніка штаба Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Марчава
Вадзіма Вітальевіча

–

начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Пінскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Маторнага
Юрыя Міхайлавіча

–

начальніка групы сувязі і забеспячэння пагранічнай
службы, падпалкоўніка

Моластава
Канстанціна Генадзьевіча

–

начальніка 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
палкоўніка

Мялешку
Валерыя Рыгоравіча

–

старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай
пракуратуры па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай
злачыннасцю, старшага саветніка юстыцыі

Навіцкага
Віталія Віктаравіча

–

старшага тэхніка аддзялення пагранічнага кантролю
16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Найдуна
Ігара Іванавіча

–

начальніка ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, палкоўніка
міліцыі

Новікава
Віктара Васільевіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела па
ўзаемадзеянні з друкаванымі сродкамі масавай
інфармацыі ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязей
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Пагоскага
Аляксандра Вячаслававіча

–

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

Папова
Дзмітрыя Сяргеевіча

–

начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай часці 1250
пагранічнай службы, маёра

Пракаповіча
Аляксандра Міхайлавіча

–

старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай
пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства
Следчым камітэтам, старшага саветніка юстыцыі

Рачылу
Сяргея Міхайлавіча

–

намесніка начальніка рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Аб’яднаная рэдакцыя Міністэрства
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» – галоўнага
рэдактара часопіса «Милиция Беларуси», падпалкоўніка
міліцыі

Родзевіча
Валерыя Часлававіча

–

прафесара кафедры аператыўна-вышуковай дзейнасці
факультэта міліцыі ўстановы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
палкоўніка міліцыі
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Сацюка
Уладзіміра Мікалаевіча

–

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

Сільвановіча
Сяргея Віктаравіча

–

намесніка пракурора Магілёўскай вобласці, старшага
саветніка юстыцыі

Смагіна
Аляксея Міхайлавіча

–

начальніка сектара ўпраўлення Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта, падпалкоўніка

Тракалу
Сяргея Васільевіча

–

начальніка аператыўна-сітуацыйнага аддзялення
ўпраўлення 14-га пагранічнага атрада пагранічнай
службы, падпалкоўніка

Трасучову
Ганну Паўлаўну

–

начальніка аддзела медыцынскага забеспячэння
спецкантынгенту ўпраўлення тылавога забеспячэння
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы

Трухана
Аляксандра Казiмiравiча

–

начальніка аддзела ўнутраных спраў Зэльвенскага
райвыканкама, палкоўніка міліцыі

Хрыстафорава
Яўгенія Аляксандравіча

–

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

Цагельніка
Аляксандра Васільевіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
рэгістрацыйна-экзаменацыйнай дзейнасці і тэхнічнага
нагляду ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Чэркаса
Дзмітрыя Станіслававіча

–

намесніка начальніка аддзела Генеральнай пракуратуры
па наглядзе за выкананнем заканадаўства аб дзяржаўнай
бяспецы, старшага саветніка юстыцыі

Шаблыку
Алега Мікалаевіча

–

намесніка начальніка Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў – начальніка ўпраўлення сродкаў і
сістэм аховы, палкоўніка міліцыі

Шаброва
Дзяніса Валянцінавіча

–

камандзіра вайсковай часці 6713 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Шутко
Андрэя Анатольевіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
аналізу і кантролю службовай дысцыпліны ўпраўлення
выхаваўчай работы, аналізу і кантролю службовай
дысцыпліны галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Шэйко
Алену Мікалаеўну

–

старшага юрысконсульта сектара ўпраўлення
Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, капітана юстыцыі

Ягеллу
Андрэя Паўлавіча

–

старшага інспектара – начальніка аддзялення
пагранічнага паста 15-й пагранічнай групы пагранічнай
службы, старшага прапаршчыка

Язерскага
Дзмітрыя Аляксеевіча

–

начальніка склада 16-й пагранічнай групы пагранічнай
службы, старшага прапаршчыка
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Якжыка
Аляксандра Эдуардавіча

–

начальніка ўстановы «Следчы ізалятар № 6» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка
ўнутранай службы

Янусава
Юрыя Валер’евіча

–

старшага афіцэра аддзялення ўпраўлення
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
лейтэнанта

медалём «За бездакорную службу» ІІІ ступенi
Абрамовіча
Яўгенія Казіміравіча

–

намесніка начальніка аддзела прафілактыкі ўпраўлення
аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай
бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама – кіраўніка групы прафілактыкі
правапарушэнняў непаўналетніх, падпалкоўніка міліцыі

Адаменку
Сяргея Пятровiча

–

старшага тэхнiка аддзялення пагранічнага кантролю
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Ананчука
Ігара Валянцінавіча

–

першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Камянецкага райвыканкама – начальніка крымінальнай
міліцыі, падпалкоўніка міліцыі

Анашкіна
Сяргея Уладзіміравіча

–

старшага інспектара крымінальна-выканаўчай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска, капітана
міліцыі

Анохіна
Уладзіслава Анатольевіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама –
начальніка аддзела тылавога забеспячэння, маёра міліцыі

Антонава
Аляксандра Міхайлавіча

–

міліцыянера групы затрымання роты міліцыі Слуцкага
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі

Анюхоўскага
Міхаіла Іванавіча

–

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

Архіпенку
Аляксандра Іванавіча

–

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

Астрэйку
Уладзіміра Генадзьевіча

–

міліцыянера-вадзіцеля аўтазака канвойнай групы
ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці
заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Уздзенскага райвыканкама,
прапаршчыка міліцыі

Аўдзея
Сяргея Мікалаевіча

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
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Аўсіевіча
Віктара Міхайлавіча

–

старшага інспектара рэжымнага аддзела папраўчай
установы «Папраўчая калонія № 11» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра
ўнутранай службы

Ашуркевіча
Івана Іванавіча

–

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

Баложку
Вадзіма Уладзіміравіча

–

начальніка аддзялення па наркакантролі і процідзеянні
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Асіповіцкага райвыканкама, маёра
міліцыі

Балоцьку
Сяргея Андрэевіча

–

намесніка пракурора Старадарожскага раёна Мінскай
вобласці, малодшага саветніка юстыцыі

Барана
Дзмітрыя Валер’евіча

–

старшага афіцэра аддзялення сувязі аддзела сувязі
15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, лейтэнанта

Барташука
Анатолія Васільевіча

–

старшага оперупаўнаважанага 1-га аддзялення
3-га аддзела ўпраўлення па Брэсцкай вобласці
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Баршчэўскага
Генадзія Іванавіча

–

намесніка пракурора Асіповіцкага раёна Магілёўскай
вобласці, малодшага саветніка юстыцыі

Белага
Паўла Рыгоравіча

–

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

Берната
Сяргея Мікалаевіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
камплектавання ўпраўлення камплектавання галоўнага
ўпраўлення кадраў Міністэрства ўнутраных спраў,
капітана міліцыі

Бондара
Яўгена Уладзіміравіча

–

начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, маёра
міліцыі

Бортнікава
Ігара Анатольевіча

–

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

Будзішэўскага
Вадзіма Валер’евіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага
аблвыканкама – начальніка аддзялення па процідзеянні
гандлю людзьмі, падпалкоўніка міліцыі

Буйневіча
Уладзіслава Валянцінавіча

–

дырэктара рэспубліканскага вытворчага ўнітарнага
прадпрыемства «ЛТП-1» Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка ўнутранай службы
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Буланава
Сяргея Уладзіміравіча

–

старшага інспектара аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і
вартавой аховы Магілёўскага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра міліцыі

Бурдова
Аляксандра Іванавіча

–

намесніка начальніка аператыўна-вышуковага аддзела
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Бяздольнага
Аляксандра Аркадзьевіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення па Гомельскай
вобласці Дэпартамента забеспячэння аператыўнавышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі

Бялова
Мікалая Мікалаевіча

–

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

Валевача
Сяргея Леанiдавiча

–

тэхніка групы інжынерна-тэхнічных сродкаў аховы
цэнтра сувязі, аўтаматызацыi i тэхнічных сродкаў аховы
вайсковай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка

Валошына
Рамана Уладзiмiравiча

–

намесніка начальніка ўпраўлення па тылавым
забеспячэнні i арганiзацыi працы спецкантынгенту
ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мiнску i Мiнскай
вобласцi, падпалкоўніка ўнутранай службы

Ванецкага
Мікалая Андрэевіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення
прафесійнай адукацыі ўпраўлення прафесійнай
падрыхтоўкі галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Варапаева
Дзяніса Міхайлавіча

–

старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных
справах аддзела па раскрыцці цяжкіх злачынстваў па
лініі наркакантролю ўпраўлення па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Васьковіч
Святлану Аляксееўну

–

старшага пракурора аддзела пракуратуры Гродзенскай
вобласці па наглядзе за выкананнем заканадаўства і
законнасцю прававых актаў, саветніка юстыцыі

Ваўчкова
Алега Леанідавіча

–

начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай
міліцыі аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага
райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Вераб’я
Віктара Пятровіча

–

старшага інструктара аддзялення забеспячэння вучэбнага
працэсу групы забеспячэння вучэбнага працэсу
батальёна забеспячэння вучэбнага цэнтра дзяржаўнай
установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы
Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка

Вінцесенку
Віталія Мікалаевіча

–

старшага інспектара аддзела дзяжурнай службы
Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Міністэрстве
сувязі і інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы
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Віткоўскую
Наталлю Мікалаеўну

–

намесніка начальніка следчага ізалятара па папраўчым
працэсе ўстановы «Следчы ізалятар № 3» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці, падпалкоўніка
ўнутранай службы

Врублеўскага
Алега Генрыхавіча

–

начальніка аддзела ўпраўлення 15-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, капітана

Вярэніча
Андрэя Міхайлавіча

–

начальніка аддзела ўпраўлення 20-га пагранічнага атрада
пагранічнай службы, маёра

Габца
Сяргея Міхайлавіча

–

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

Гайса
Дзмітрыя Антонавіча

–

кантралёра – інструктара аддзялення пагранічнага паста
16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Галіцкага
Васілія Вінцэнтывіча

–

старшага оперупаўнаважанага аддзялення па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Дзяржынскага райвыканкама,
маёра міліцыі

Галоўчэнка
Марыю Уладзіміраўну

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Гапеева
Юрыя Аляксандравіча

–

старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага
раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Гарбаценку
Андрэя Мiкалаевіча

–

начальніка службы планавання арганiзацыйнай дзейнасцi
матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння аддзялення
закупак i планавання арганiзацыйнай дзейнасцi
матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 20-га пагранічнага
атрада пагранічнай службы, маёра

Гардзейчук
Людмілу Мікалаеўну

–

кантралёра аддзела пагранiчнага кантролю атрада
пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы,
старшага прапаршчыка

Гардзіенка
Аксану Мікалаеўну

–

старшага памочніка пракурора Бярозаўскага раёна
Брэсцкай вобласці, малодшага саветніка юстыцыі

Гарыну
Наталлю Сяргееўну

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела па
ўзаемадзеянні з друкаванымі сродкамі масавай
інфармацыі ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязей
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Генюша
Віктара Міхайлавіча

–

начальніка штаба Гродзенскага аддзела ўнутраных спраў
на транспарце, маёра міліцыі

Герасімчыка
Сяргея Рыгоравіча

–

начальніка ўпраўлення 16-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, падпалкоўніка
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Глухава
Віталя Алегавіча

–

першага намесніка начальніка ўпраўлення крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных
спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка
міліцыі

Голубева
Паўла Аляксандравіча

–

старшага тэхніка – начальніка аддзялення матэрыяльнатэхнічнага забеспячэння аддзела пагранічнай службы
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Гранкова
Сяргея Міхайлавіча

–

начальніка аддзялення пагранічнага кантролю
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
падпалкоўніка

Гружэўскую
Вольгу Вячаславаўну

–

адказнага выканаўцу аддзялення цэнтра інфармацыйных
тэхналогій 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
прапаршчыка

Груцан
Валянціну Уладзіміраўну

–

старшага інспектара ліцэнзійна-кантрольнай групы
штаба Ашмянскага аддзела Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Грынчанку
Юрыя Валер’евіча

–

оперупаўнаважанага 1-га аддзялення 3-га аддзела
ўпраўлення па Віцебскай вобласці Дэпартамента
забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі

Грыцук
Ірыну Яўгенаўну

–

дзяжурнага памочніка начальніка ўстановы аператыўнадзяжурнай службы папраўчай установы адкрытага тыпу
№ 1 упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці,
маёра міліцыі

Гуда
Iвана Дзмiтрыевiча

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
21-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Гузава
Андрэя Ігаравіча

–

начальніка аддзела па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкама, маёра
міліцыі

Гука
Уладзіміра Іванавіча

–

намесніка пракурора Віцебскай вобласці, саветніка
юстыцыі

Гурбановіча
Аляксандра Мікалаевіча

–

старшага юрысконсульта юрыдычнага аддзела
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, капітана

Гурыновiча
Вiктара Iванавiча

–

старшага кантралёра рэжымнага аддзела папраўчай
установы «Выхаваўчая калонiя № 2» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, старшага
прапаршчыка ўнутранай службы

Гусеніцу
Максіма Аляксандравіча

–

начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай часцi 1250
пагранiчнай службы, падпалкоўніка

Гуцко
Юрыя Уладзіміравіча

–

начальніка фiнансава-эканамiчнай службы фiнансаваэканамiчнага аддзялення вайсковай часці 5525
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
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Давідоўскага
Віталія Сяргеевіча

–

старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзялення
аховы правапарадку і прафілактыкі гарадскога аддзела
міліцыі № 2 упраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Фрунзенскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Давыдзіка
Алега Віктаравіча

–

начальніка аддзялення аховы працы дзяржаўнай
установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы
Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка

Давыдзіка
Алега Уладзіміравіча

–

начальніка змены аддзялення пагранічнага кантролю
16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, капітана

Давыдзіка
Аляксандра Мікалаевіча

–

старшага інспектара дарожна-патрульнай службы ўзвода
дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Слонімскага райвыканкама, маёра міліцыі

Данілюка
Iгара Аляксандравiча

–

намеснiка начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай
часцi 1250 пагранiчнай службы, капітана

Дараховіча
Аляксандра Васiльевiча

–

начальніка службы эксплуатацыі тэхнічных сродкаў
аховы граніцы аддзела ўпраўлення 19-й пагранічнай
групы пагранічнай службы, капiтана

Дарашкевіча
Сяргея Мікалаевіча

–

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

Дацкевіча
Аляксандра Віктаравіча

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Дзергачова
Віталія Мікалаевіча

–

начальніка аддзялення арганізацыі фізічнай аховы
аб’ектаў аддзела міліцэйскай аховы ўпраўлення
міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Дзінькевіча
Аляксандра Сяргеевіча

–

намесніка начальніка аддзела – начальніка аддзялення
ўпраўлення 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
капiтана

Дзмітрэнку
Аляксандра Рыгоравіча

–

галоўнага інспектара арганізацыйна-інспектарскага
аддзела штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Дзям’янчыка
Васілія Васільевіча

–

старшага інспектара – начальніка інфармацыйнага паста
аддзела пагранічнай службы 18-га пагранічнага атрада
пагранічнай службы, прапаршчыка

Дмухоўскага
Станіслава Юр’евіча

–

пракурора Лідскага раёна Гродзенскай вобласці,
старшага саветніка юстыцыі

Дмухоўскага
Сяргея Іосіфавіча

–

міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання батальёна
міліцыі Ленінскага (г. Гродна) аддзела Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
міліцыі
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Доду
Івана Францавіча

–

участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку i прафiлактыкi мiлiцыi грамадскай бяспекi
аддзела ўнутраных спраў Воранаўскага райвыканкама,
капітана міліцыі

Доўгаш
Таццяну Уладзіміраўну

–

эксперта экспертна-крыміналістычнага аддзела атрада
пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы,
старшага лейтэнанта

Дубовік
Алену Уладзіміраўну

–

начальніка сталовай групы цэнтра матэрыяльнатэхнічнага забеспячэння 15-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, старшага прапаршчыка

Дудкіна
Аляксандра Мікалаевіча

–

начальніка Бялыніцкага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Елісеева
Паўла Паўлавіча

–

намесніка начальніка аддзела па наглядзе за захаваннем
правоў і свабод грамадзян упраўлення Генеральнай
пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства і
законнасцю прававых актаў, старшага саветніка юстыцыі

Еселева
Уладзіміра Уладзіміравіча

–

начальніка аддзела ўнутраных спраў Хоцімскага
райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Жлобіча
Вадзіма Міхайлавіча

–

намесніка начальніка аператыўна-баявога аддзела
спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам
«Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Жукавец
Наталлю Леанідаўну

–

намесніка начальніка аддзела пракуратуры г. Мінска па
наглядзе за выкананнем заканадаўства і законнасцю
прававых актаў, саветніка юстыцыі

Журакоўскага
–
Уладзіслава Уладзіміравіча

пракурора Гомельскага раёна Гомельскай вобласці,
саветніка юстыцыі

Жучкова
Сяргея Уладзіміравіча

–

намесніка камандзіра атрада міліцыі асобага
прызначэння палка патрульна-паставой службы міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага
аблвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі

Жылінскага
Яўгенія Тадэвушавіча

–

намесніка начальніка аддзела аховы правапарадку і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Салігорскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Жэрэбіна
Максіма Віктаравіча

–

старшага інспектара-дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
службы аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой
аховы Фрунзенскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
лейтэнанта міліцыі

Жэчку
Мікалая Аляксандравіча

–

старшага пракурора аддзела дзяржаўнага абвінавачання і
касацыйнага вядзення ўпраўлення Генеральнай
пракуратуры па наглядзе за законнасцю судовых
пастаноў па крымінальных справах, старшага саветніка
юстыцыі
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Загароўскую
Вольгу Антонаўну

–

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

Зайцава
Андрэя Мікалаевіча

–

старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных
справах аддзела вышуковай работы ўпраўлення
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Зайцава
Сяргея Анатольявіча

–

пракурора г. Гомеля, старшага саветніка юстыцыі

Закружнага
Анатоля Пятровіча

–

старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай
пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства
Следчым камітэтам, саветніка юстыцыі

Захарава
Аляксандра Іванавіча

–

старшыну кіналагічнага цэнтра 15-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, старшага прапаршчыка

Іванковіча
Віталія Валер’евіча

–

старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Наваполацкага гарвыканкама,
маёра міліцыі

Іваноўскага
Яўгенія Нікадзімавіча

–

старшага кантралёра ўзвода кантралёраў 2-га асобнага
стралковага батальёна вайсковай часці 5524 унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
прапаршчыка

Іванчыкава
Мікалая Уладзіміравіча

–

старшага выкладчыка кафедры прафесійна-прыкладной
фізічнай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Магілёўскі
інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Іванюка
Анатолія Анатольевіча

–

намесніка пракурора Гродзенскай вобласці, старшага
саветніка юстыцыі

Іванюка
Валерыя Пятровіча

–

начальніка склада 86-й пагранічнай групы пагранічнай
службы, старшага прапаршчыка

Іглікаву
Ганну Аляксандраўну

–

старшага пракурора аддзела метадычнай і аналітычнай
работы ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па
наглядзе за законнасцю судовых пастаноў па
крымінальных справах, саветніка юстыцыі

Ігнатовіча
Андрэя Леанідавіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
навукова-метадычнага і прававога забеспячэння
ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Ісаенку
Уладзіміра Васілевіча

–

старшага афіцэра аддзялення аўтатэхнічнага
забеспячэння аддзела ўзбраення 15-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, капітана
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Каваленку
Васілiя Васільевіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы і
кадравага забеспячэння – начальніка аддзела
ідэалагічнай работы дзяржаўнай установы «Група
матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння органаў
пагранічнай службы», падпалкоўніка

Кавалёва
Андрэя Аляксандравіча

–

начальніка курса факультэта ўнутраных войскаў
установы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі
Беларусь», капітана

Кавальчука
Алега Аляксандравіча

–

начальніка аддзялення па грамадзянстве, пашпартнай
рабоце і выездзе за мяжу ўпраўлення па грамадзянстве і
міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Казакова
Генадзія Валянцінавіча

–

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

Казакова
Максіма Анатольевіча

–

камандзіра групы 2-га ўзвода атрада міліцыі асобага
прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
аблвыканкама, малодшага лейтэнанта міліцыі

Казакова
Сяргея Іванавіча

–

камандзіра роты батальёна міліцыі Цэнтральнага
(г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Казлова
Дзмітрыя Юр’евіча

–

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

Казлова
Ігара Валер’евіча

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Казлоўскага
Генадзiя Зянонавiча

–

старшага ўчастковага iнспектара мiлiцыi аддзела аховы
правапарадку i прафiлактыкi мiлiцыi грамадскай бяспекi
аддзела ўнутраных спраў Лiдскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Казыру
Мікалая Мікалаевіча

–

міліцыянера-вадзіцеля спецыяльнай групы хуткага
рэагавання аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Жодзінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Казючыца
–
Аляксандра Канстанцінавіча

карэспандэнта аддзялення інфармацыі і грамадскіх
сувязей упраўлення ўнутраных спраў Віцебскага
аблвыканкама, маёра міліцыі

Калеснікава
Алега Юр’евіча

–

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

Калодку
Валерыя Уладзiмiравiча

–

намеснiка начальнiка аддзела ўнутраных спраў Лiдскага
райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі
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Калтунова
Юрыя Аляксеевіча

–

оперупаўнаважанага 1-га аддзялення 3-га аддзела
ўпраўлення па Магілёўскай вобласці Дэпартамента
забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі

Кандраценку
Уладзіміра Аляксандравіча

–

інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожнапатрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Дубровенскага райвыканкама, капітана міліцыі

Канцумера
Максіма Леанідавіча

–

намесніка начальніка 4-га аддзела 2-га ўпраўлення
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Караленку
Андрэя Анатольевіча

–

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

Кардаша
Сяргея Львовіча

–

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

Каржанеўскага
Андрэя Валер’евіча

–

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

Карнеева
Дзяніса Валер’евіча

–

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

Карнеева
Максiма Мiкалаевіча

–

старшага інспектара аддзялення аддзела
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Карніцкага
Паўла Зянонавіча

–

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

Карнюшына
Вячаслава Мікалаевіча

–

начальніка службы правадной сувязі аддзела сувязі і
аўтаматызацыі аператыўнага ўпраўлення галоўнага
ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка

Карогвіча
Алега Леанідавіча

–

намесніка начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў адміністрацыі Заводскага раёна
г. Мінска, маёра міліцыі

Карпава
Андрэя Мікалаевіча

–

малодшага оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага
аддзела ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага
аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Карповіча
Андрэя Станіслававіча

–

міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі
Воранаўскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
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Карпушкіна
Алега Іванавіча

–

начальніка аддзела занальнага кантролю і аператыўнавышуковай дзейнасці ўпраўлення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Каспіровіча
Аляксандра Валер’евіча

–

намесніка камандзіра атрада міліцыі асобага
прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Касталомава
Яўгена Мікалаевіча

–

старшага афіцэра фельдсувязі па асобых даручэннях
аддзела фельд’егерскай сувязі Дзяржаўнай
фельд’егерскай службы пры Міністэрстве сувязі і
інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы

Кастальцова
Сяргея Аляксандравіча

–

старшага афіцэра аддзялення аўтатэхнічнага
забеспячэння аддзела ўзбраення 16-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, маёра

Каўшарова
Юрыя Вячаслававiча

–

тэхнiка аддзялення пагранічнай заставы
21-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
прапаршчыка

Качановіча
Сяргея Леанідавіча

–

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

Кемежа
Дзмітрыя Аляксандравіча

–

начальніка цэнтра сувязі вузла сувязі 86-й пагранічнай
групы пагранічнай службы, капітана

Ківачука
Алега Пятровіча

–

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

Кілачыцкага
Валерыя Аляксандравіча

–

намесніка начальніка аддзела – начальніка аддзялення
ўпраўлення 21-га пагранічнага атрада пагранічнай
службы, падпалкоўніка

Кіма
Льва Паўлавіча

–

намесніка пракурора г. Віцебска, саветніка юстыцыі

Кірылюк
Алену Віктараўну

–

старшага эксперта экспертна-крыміналістычнага аддзела
атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай
службы, старшага лейтэнанта

Кірэйчык
Аксану Генадзьеўну

–

памочніка Баранавіцкага міжраённага пракурора
Брэсцкай вобласці, юрыста 1 класа

Кіслякова
Iвана Юр’евiча

–

намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
падпалкоўніка

Кішкевіч
Аксану Аляксееўну

–

намесніка дырэктара рэспубліканскага вытворчага
ўнітарнага прадпрыемства «№ 4» Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў,
маёра ўнутранай службы

Клiменку
Андрэя Iванавiча

–

камандзіра ўзвода 3-га асобнага стралковага батальёна
вайсковай часці 7404 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, лейтэнанта
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Кожыча
Андрэя Вячаслававіча

–

аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнага
кіравання ўпраўлення аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Козела
Генадзія Казіміравіча

–

фельчара – начальніка аптэкі ветэрынарнага лазарэта
18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Коканава
Ігара Міхайлавіча

–

начальніка аддзялення аховы правапарадку і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Слаўгарадскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Корабава
Мікалая Мікалаевіча

–

начальніка аддзела па кантролі за рэгістрацыйнаўліковай дысцыплінай штаба ўпраўлення ўнутраных
спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка
міліцыі

Краевіча
Віталія Валер’евіча

–

начальніка спецыялізаванага ізалятара ўпраўлення
ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Краўцову
Алену Віктараўну

–

начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва, маёра
міліцыі

Краўцову
Ірыну Юр’еўну

–

старшага выкладчыка-метадыста групы аналітычнай
работы вучэбна-метадычнага аддзела ўстановы адукацыі
«Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Крачкоўскага
Дзмітрыя Сяргеевіча

–

старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Ленінскага раёна г. Гродна, маёра міліцыі

Кудаша
Аляксандра Ірэневушавіча

–

начальніка склада 18-га пагранічнага атрада пагранічнай
службы, старшага прапаршчыка

Кулешу
Сяргея Міхайлавіча

–

начальніка аддзялення гаручага і змазачных матэрыялаў
аддзела тылу ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага
забеспячэння дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут
пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», капітана

Купчанку
Уладзіміра Віктаравіча

–

першага намесніка начальніка ўпраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Віцебскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы

Куракіна
Яўгенія Мікалаевіча

–

старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы
папраўчай установы «Турма № 8» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па г. Мiнску i Мiнскай вобласцi,
старшага прапаршчыка ўнутранай службы

Курыловіча
Валерыя Рыгоравіча

–

старшага iнспектара групы тылавога забеспячэння
аддзела ўнутраных спраў Шаркаўшчынскага
райвыканкама, маёра міліцыі
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Кушнера
Дзмітрыя Аляксандравіча

–

старшага афіцэра аператыўна-сітуацыйнага аддзялення
ўпраўлення 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
маёра

Лабяка
Валерыя Аляксеевіча

–

старшага інспектара кантрольна-аналітычнага
аддзялення арганізацыйна-аналітычнага ўпраўлення
міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Лагуна
Сяргея Уладзіміравіча

–

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

Лагуціка
Дзмітрыя Мікалаевіча

–

старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна
г. Гродна, капітана міліцыі

Лапезу
Андрэя Уладзіміравіча

–

першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Горацкага райвыканкама – начальніка крымінальнай
міліцыі, маёра міліцыі

Лапіцкага
Аляксея Мікалаевіча

–

начальніка Буда-Кашалёўскага аддзялення Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
лейтэнанта міліцыі

Лася
Сяргея Эдуардавіча

–

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

Лейкоўскую
Таццяну Уладзіміраўну

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела па
грамадзянстве, пашпартнай рабоце і выездзе за мяжу
ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі
грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Леўданскую
Алену Аляксандраўну

–

кантралёра аддзела пагранiчнага кантролю атрада
пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы,
прапаршчыка

Літвінку
Андрэя Аркадзьевіча

–

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

Ляговіча
Сяргея Сяргеевіча

–

інспектара-кінолага аддзела кіналагічнай службы
спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам
«Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
лейтэнанта міліцыі

Лялько
Валянціна Мікалаевіча

–

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

Ляшка
Сцяпана Сцяпанавіча

–

начальніка аддзела пракуратуры Брэсцкай вобласці па
наглядзе за выкананнем заканадаўства ўпраўленнем
Следчага камітэта па Брэсцкай вобласці, старшага
саветніка юстыцыі
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Мазанкова
Сяргея Уладзіміравіча

–

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

Мазуру
Аляксея Уладзіміравіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення
арганізацыйна-штатнай работы арганізацыйна-штатнага
ўпраўлення галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Маладцову
Аксану Генадзьеўну

–

старшага пракурора аддзела пракуратуры г. Мінска па
наглядзе за законнасцю судовых пастаноў па
крымінальных справах, малодшага саветніка юстыцыі

Малахава
Ігара Аляксандравіча

–

намесніка начальніка курса страявой часці факультэта
міліцыі ўстановы адукацыі «Магілёўскі інстытут
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
маёра міліцыі

Малахоўскага
Дзмітрыя Валер’евіча

–

інжынера па тэхнічных сродках нагляду і аховы
рэжымнага аддзела ўстановы «Лячэбна-працоўны
прафілакторый № 5» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Гродзенскай вобласці, старшага лейтэнанта ўнутранай
службы

Малышко
Андрэя Францавіча

–

намеснiка начальнiка аддзела – начальнiка аддзялення
ўпраўлення 20-га пагранічнага атрада пагранічнай
службы, падпалкоўніка

Малюцiкава
Аляксея Аляксандравiча

–

начальнiка склада аўтамабiльнай маёмасці і гаручазмазачных матэрыялаў (вадзiцеля) узвода гаспадарчага
забеспячэння роты баявога і матэрыяльна-тэхнічнага
забеспячэння вайсковай часці 5527 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка

Манкевіча
Дзмітрыя Мікалаевіча

–

міліцыянера-кінолага групы затрымання ўзвода міліцыі
Карэліцкага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Марозава
Аляксандра Іванавіча

–

старшага памочніка пракурора Магілёўскай вобласці па
наглядзе за выкананнем прыродаахоўнага заканадаўства,
саветніка юстыцыі

Марцулевіча
Аляксандра Чэслававіча

–

старшага выкладчыка кафедры прафесійна-прыкладной
фізічнай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка міліцыі

Марынчука
Генадзія Васільевіча

–

начальніка фінансавага аддзела 86-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, маёра

Мачуля
Аляксея Уладзіміравіча

–

кантралёра-інструктара аддзялення пагранічнага паста
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
прапаршчыка

Меднікава
Алега Юр’евіча

–

начальнiка службы iнфармацыйна-прапагандысцкай
работы аддзялення iдэалагiчнай работы вайсковай
часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, капітана
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Мелешку
Аляксандра Уладзіміравіча

–

старшага інспектара дарожна-патрульнай службы
4-га ўзвода спецыяльнага падраздзялення па
забеспячэнні дарожнай бяспекі дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі

Мельніка
Аляксандра Дзмітрыевіча

–

начальніка ўпраўлення па наркакантролі і процідзеянні
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, палкоўніка
міліцыі

Мельніка
Ігара Іванавіча

–

старшага дзяржаўтаінспектара аддзела дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Цэнтральнага раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Меляха
Дзмітрыя Мікалаевіча

–

галоўнага трэнера спартыўнай каманды групы сувязi і
забеспячэння пагранічнай службы, капітана

Мешковіча
Вадзіма Віктаравіча

–

намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку па
агентурнай рабоце крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама, маёра
міліцыі

Мікодзіна
Аляксандра Уладзіміравіча

–

старшага афіцэра фельдсувязі аддзела Дзяржаўнай
фельд’егерскай службы пры Міністэрстве сувязі і
інфарматызацыі па Віцебскай вобласці, капітана
ўнутранай службы

Міласерднага
Алега Васільевіча

–

старшага інспектара па рабоце з асабовым складам
асобнай роты (па абслугоўванні г. Оршы) палка
патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра
міліцыі

Мількоту
Віталія Дзмітрыевіча

–

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

Місючэнку
Леаніда Іванавіча

–

намесніка начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні ізалятара для часовага ўтрымання асоб,
затрыманых ці заключаных пад варту, галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Міхалёва
Уладзіміра Мікалаевіча

–

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

Міхальцэвіча
Андрэя Міхайлавіча

–

старшага тэхніка аддзялення аддзела 15-й пагранічнай
групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка

Млёва
Юрыя Іванавіча

–

дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай калонii
дзяжурнай службы папраўчай установы «Папраўчая
калонiя № 15» упраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Магілёўскай вобласці, маёра ўнутранай службы
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Мурашку
Аляксандра Іванавіча

–

дацэнта кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права
ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Мурын
Людмілу Сцяпанаўну

–

фельчара аддзялення матэрыяльна-тэхнічнага
забеспячэння аддзела пагранічнай службы
18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
прапаршчыка

Мухтарава
Дзяніса Эдуардавіча

–

намесніка начальніка аддзела дзяржаўнай рэгістрацыі і
ўліку правапарушэнняў інфармацыйнага цэнтра
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама,
маёра міліцыі

Мядзведзева
Уладзіміра Вячаслававіча

–

намеснiка начальніка папраўчай калоніі па рэжыме і
аператыўнай рабоце папраўчай установы «Папраўчая
калонія № 8» упраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай
вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы

Нарушэвіча
Дзяніса Васільевіча

–

галоўнага рэвізора аддзела праверак арганізацый, якія не
фінансуюцца з бюджэту, упраўлення планавых праверак
галоўнага кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Наско
Аляксандра Казіміравіча

–

начальніка варты – намесніка камандзіра 2-га ўзвода
аховы 2-й асобнай стралковай роты 1-га асобнага
стралковага батальёна вайсковай часці 5524 унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
прапаршчыка

Наско
Вераніку Міхайлаўну

–

тэхніка аўтаматычнай тэлефоннай станцыі цэнтра сувязі
вузла сувязі 16-й пагранічнай групы пагранічнай
службы, прапаршчыка

Новаша
Аляксея Уладзіміравіча

–

начальніка аддзела аператыўна-інфармацыйнай работы
крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Новіка
Сяргея Арсенцьевіча

–

камандзіра аддзялення канвойнага падраздзялення
ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці
заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Пінскага гарвыканкама,
старшага прапаршчыка міліцыі

Павідайку
Аляксандра Уладзiмiравiча

–

начальнiка аддзялення аддзела ўпраўлення вайсковай
часцi 1250 пагранічнай службы, маёра

Палюховіча
Івана Аляксандравіча

–

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

Парфяновіча
Вадзіма Валер’евіча

–

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

Пархоменку
Георгія Аляксандравіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях групы
мабілізацыйнай падрыхтоўкі і тэрытарыяльнай абароны
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Патоцкага
Віталія Віктаравіча

–

начальніка аддзялення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі Баранавіцкага
аддзела ўнутраных спраў на транспарце, маёра міліцыі

Паўловіча
Віталія Іванавіча

–

міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання страявога
падраздзялення міліцыі Столінскага аддзялення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
прапаршчыка міліцыі

Паўлоўскага
Аляксандра Іосіфавіча

–

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

Паўлоўскага
Андрэя Уладзіміравіча

–

камандзіра ўзвода дарожна-патрульнай службы
батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі

Проньку
Уладзіміра Міхайлавіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення аховы правапарадку і
прафілактыкі – начальніка аддзела прафілактыкі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Прусакова
Барыса Іванавіча

–

інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожнапатрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Браслаўскага райвыканкама, капітана міліцыі

Прымака
Аляксандра Віктаравіча

–

начальніка цэнтра інжынернага забеспячэння
18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра

Пурыжонка
Аляксандра Віктаравіча

–

старшага оперупаўнаважанага крымінальнага вышуку
ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці
заключаных пад варту, пры ўпраўленні ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Пушкарова
Пятра Анатольевіча

–

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

Пынцікава
Генадзія Уладзіміравіча

–

старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнага
кіравання ўпраўлення аператыўна-дзяжурнай службы
міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Пятрова
Сяргея Аляксандравіча

–

старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай
пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства
Следчым камітэтам, саветніка юстыцыі

Пятроўскую
Святлану Аляксандраўну

–

начальніка арганізацыйна-кантрольнага аддзела
пракуратуры г. Мінска, старшага саветніка юстыцыі
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Рагуліну
Інесу Уладзіміраўну

–

намесніка начальніка (галоўнага ўрача) бальніцы –
урача-фтызіятра Рэспубліканскай бальніцы для
асуджаных, хворых туберкулёзам, папраўчай установы
«Папраўчая калонія № 12 для ўтрымання і лячэння
асуджаных, хворых актыўнай формай туберкулёзу»
ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці,
падпалкоўніка ўнутранай службы

Разумовіча
Міхаіла Міхайлавіча

–

старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага райвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Роўбель
Таццяну Пятроўну

–

намесніка начальніка Асіповіцкага аддзела ўнутраных
спраў на транспарце па ідэалагічнай рабоце і кадравым
забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі

Рэбу
–
Аляксандра Аляксандравіча

першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Слонімскага райвыканкама – начальніка крымінальнай
міліцыі, маёра міліцыі

Савіцкага
Сяргея Казіміравіча

–

начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Савіча
Аляксандра Антонавіча

–

памочніка начальніка пагранічнай групы па
пагранпрадстаўнічай дзейнасці – начальніка аддзялення
пагранпрадстаўнічай дзейнасці і міжнароднага
супрацоўніцтва 86-й пагранічнай групы пагранічнай
службы, падпалкоўніка

Сазона
Канстанціна Дзмітрыевіча

–

старшага выкладчыка кафедры канстытуцыйнага і
міжнароднага права ўстановы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
маёра міліцыі

Саладуху
Эдуарда Мiкалаевіча

–

старшага афiцэра аддзялення аддзела пагранiчнай
службы 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
маёра

Салаўя
Станіслава Іванавіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
арганізацыі міжведамаснага ўзаемадзеяння і прапаганды
бяспекі дарожнага руху ўпраўлення дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Салтыкова
Мiкалая Аляксандравiча

–

старшага інспектара аддзялення пагранічнага паста
21-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
прапаршчыка

Самойліка
Рыгора Іванавіча

–

намесніка начальніка аддзела пракуратуры Мінскай
вобласці па наглядзе за дазнаннем, саветніка юстыцыі

Сапегу
Уладзіміра Уладзіміравіча

–

начальніка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Партызанскага раёна г. Мінска,
падпалкоўніка міліцыі
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Саракульскага
Івана Іванавіча

–

памочніка аператыўнага дзяжурнага аператыўнадзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Дзятлаўскага райвыканкама, старшага
прапаршчыка міліцыі

Сароку
Андрэя Віктаравіча

–

начальніка 2-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага
ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Сауту
Дзмітрыя Васільевіча

–

старшага оперупаўнаважанага аддзялення па
наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Баранавіцкага гарвыканкама, маёра міліцыі

Саханчука
Паўла Мікалаевіча

–

тэхніка цэнтра спецыяльнай сувязі вузла сувязі
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
прапаршчыка

Свейко
–
Аляксандра Аляксандравіча

старшага інспектара па асобых даручэннях групы
праходжання службы аддзела камплектавання
ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Свінціцкую
Святлану Міхайлаўну

–

старшага інспектара прафілактыкі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Аршанскага райвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Свірыдава
Валерыя Мікалаевіча

–

старшага інспектара аддзела камплектавання ўпраўлення
ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
капітана міліцыі

Севасцьяновіча
–
Аляксандра Аляксандравіча

камандзіра ўзвода батальёна міліцыі Савецкага
(г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі

Селятыцкага
Юрыя Іосіфавіча

–

старшага выкладчыка кафедры тактыка-спецыяльнай
падрыхтоўкі факультэта міліцыі ўстановы адукацыі
«Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Семенюка
Макара Мікалаевіча

–

намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю
па ідэалагічнай рабоце 86-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, маёра

Семяновіча
–
Аляксандра Аляксандравіча

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

Сiдарчука
Паўла Мiкалаевiча

–

начальнiка службы сувязi i аўтаматызацыi аператыўнага
аддзялення вайсковай часці 7404 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра

Сілівончыка
Юрыя Федаравіча

–

старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Першамайскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
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Сілюка
Вадзіма Леанідавіча

–

начальніка аддзялення пагранічнай заставы
15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
лейтэнанта

Скавыша
Дзмітрыя Мікалаевіча

–

оперупаўнаважанага 2-га аддзялення 2-га аддзела
1-га ўпраўлення Дэпартамента забеспячэння аператыўнавышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў,
капітана міліцыі

Скачка
Рамана Уладзіміравіча

–

дацэнта кафедры расследавання злачынстваў следчаэкспертнага факультэта ўстановы адукацыi «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
маёра міліцыі

Скрыбу
Васілія Іванавіча

–

памочніка камандзіра 5-га ўзвода – камандзіра
1-га аддзялення 3-й роты патрульна-паставой службы
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў па ахове Мінскага метрапалітэна,
старшага прапаршчыка міліцыі

Смаляка
Віталія Уладзіміравіча

–

старшага афіцэра аддзялення выхаваўчай работы аддзела
ідэалагічнай работы 18-га пагранічнага атрада
пагранічнай службы, маёра

Смаршчка
Алега Анатольевіча

–

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

Сталовіча
Вячаслава Леанідавіча

–

старшага памочніка пракурора Гомельскай вобласці па
наглядзе за аператыўна-вышуковай дзейнасцю, саветніка
юстыцыі

Станеўскага
Станіслава Мечыслававіча

–

намесніка начальніка турмы па рэжыме і ахове
папраўчай установы «Турма № 1» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці,
падпалкоўніка ўнутранай службы

Стасюкевіча
Юрыя Іванавіча

–

начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення па
Гродзенскай вобласці Дэпартамента забеспячэння
аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Стасякова
Леанiда Вiктаравiча

–

старшага тэхнiка аддзялення цэнтра інфармацыйных
тэхналогiй 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
старшага прапаршчыка

Сташкевіча
Аляксандра Ігаравіча

–

начальніка аддзялення аддзела ўпраўлення
15-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
падпалкоўніка

Стому
Віктара Іванавіча

–

начальніка ўпраўлення 18-га пагранічнага атрада
пагранічнай службы, маёра

Стрэльчэню
Анатоля Аляксандравіча

–

намесніка начальніка крымінальнай міліцыі па
аператыўна-вышуковай рабоце ўпраўлення ўнутраных
спраў Брэсцкага аблвыканкама, палкоўніка міліцыі

Субача
Мікалая Леанідавіча

–

оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў
Смаргонскага райвыканкама, старшага лейтэнанта
міліцыі
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Сыцянка
Дзмітрыя Мікалаевіча

–

начальніка аператыўнага аддзялення ўстановы «Следчы
ізалятар № 7» упраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай
вобласці, маёра ўнутранай службы

Сыча
Вячаслава Віктаравіча

–

старшага афіцэра фельдсувязі па асобых даручэннях
аддзела Дзяржаўнай фельд’егерскай службы Рэспублікі
Беларусь пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі па
Брэсцкай вобласці, маёра ўнутранай службы

Сямёнава
Рамана Яўгеньевіча

–

намесніка начальніка аддзела закупак і планавання
арганізацыйнай дзейнасці матэрыяльна-тэхнічнага
забеспячэння – начальніка аддзялення арганізацыі
закупак 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
маёра

Сямёнава
Сяргея Аляксандравіча

–

старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай
пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства
Следчым камітэтам, саветніка юстыцыі

Сянюту
Сцяпана Фаміча

–

міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога
падраздзялення міліцыі Іванаўскага аддзялення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
прапаршчыка міліцыі

Сяўца
Сяргея Іосіфавіча

–

намесніка начальніка аддзела аператыўна-дзяжурнай
службы ўпраўлення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой
аховы Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Тарасава
Аляксея Аляксандравіча

–

намесніка начальніка аддзела спецыяльнай падрыхтоўкі
атрада міліцыі асобага прызначэння галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Татарыновіча
Сяргея Іванавіча

–

начальніка аддзялення псiхалагiчнай работы аддзела
ідэалагічнай работы 20-га пагранічнага атрада
пагранічнай службы, капiтана

Тоўпенца
Мікалая Васільевіча

–

старшага інспектара-інжынера групы сродкаў і сістэм
аховы Бешанковіцкага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Траскевіча
Дзяніса Анатольевіча

–

старшага оперупаўнаважанага аддзела па барацьбе з
эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага
раёна г. Гродна, маёра міліцыі

Трывайлу
Уладзіміра Мікалаевіча

–

пракурора Крычаўскага раёна Магілёўскай вобласці,
саветніка юстыцыі

Турок
Ірыну Анатольеўну

–

старшага інспектара аддзела па ўзаемадзеянні з
друкаванымі сродкамі масавай інфармацыі ўпраўлення
інфармацыі і грамадскіх сувязей Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Уласава
Аляксея Аляксандравіча

–

намесніка начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу –
начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення
ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі
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Фаменку
Рамана Уладзіміравіча

–

начальніка Гарадзейскага аддзялення міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Нясвіжскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Федарэнка
Наталлю Уладзіміраўну

–

намесніка начальніка аддзела пракуратуры Віцебскай
вобласці па наглядзе за выкананнем заканадаўства
ўпраўленнем Следчага камітэта па Віцебскай вобласці,
старшага саветніка юстыцыі

Філатава
Віталія Алегавіча

–

інспектара аховы аддзела дзяжурнай службы і аховы
спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам
«Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта
міліцыі

Філіпава
Сяргея Генадзьевіча

–

начальніка аддзялення аддзела ўпраўлення
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра

Філіповіча
Івана Васільевіча

–

намесніка начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай
часцi 1250 пагранiчнай службы, падпалкоўніка

Філіпчыка
–
Аляксандра Канстанцінавіча

намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска па ідэалагічнай
рабоце і кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі

Фядотава
Сяргея Алегавіча

–

старшага інспектара аддзела фельд’егерскай сувязі
Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Міністэрстве
сувязі і інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы

Фяськова
Уладзіміра Мікалаевіча

–

старшага інспектара міжраённага аддзела арганізацыі
дарожнага руху дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
маёра міліцыі

Харланчука
Юрыя Валер’евіча

–

міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання ўзвода міліцыі
Ельскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Хаткевіча
Віталія Мікалаевіча

–

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

Хмарскага
Андрэя Фядосьевiча

–

намеснiка начальнiка папраўчай калонii па тылавым
забеспячэннi папраўчай установы «Папраўчая калонiя
№ 9» упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці,
падпалкоўніка ўнутранай службы

Хмялярскага
Алега Уладзіміравіча

–

міліцыянера роты міліцыі Маскоўскага (г. Брэста)
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі

Хромчанку
Аляксандра Дзмітрыевіча

–

старшага інспектара аддзела арганізацыі дарожнага руху
і дарожнай інспекцыі ўпраўлення дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Царыка
Аляксандра Эдуардавіча

–

старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама,
маёра міліцыі
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Цімашэнку
Руслана Пятровіча

–

начальніка вузла сувязі 86-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, капітана

Ціханава
Вячаслава Аляксандравіча

–

старшага інспектара ліцэнзійна-кантрольнага аддзялення
штаба Віцебскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Цубу
Анатолія Уладзіміравіча

–

начальніка ціра – зброевага майстра аддзялення
матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння аддзела тылавога
забеспячэння ўстановы адукацыі «Цэнтр павышэння
кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
старшага прапаршчыка міліцыі

Цыкунова
Сяргея Мікалаевіча

–

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

Цярэшчанка
Алену Валер’еўну

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы,
прапаршчыка

Цяцеру
Васілія Георгіевіча

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

Чайкова
Васілія Яўгенавіча

–

пракурора аддзела Генеральнай пракуратуры па наглядзе
за выкананнем заканадаўства аб непаўналетніх і моладзі,
саветніка юстыцыі

Чарнавусаву
Таццяну Уладзіміраўну

–

памочніка камандзіра спецыяльнага падраздзялення па
барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных
спраў па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні,
падпалкоўніка міліцыі

Чарныша
Віталія Валер’евіча

–

намесніка камандзіра батальёна міліцыі Ленінскага
(г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Чорнага
Мікалая Міхайлавіча

–

міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога
падраздзялення міліцыі Кармянскага аддзялення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
прапаршчыка міліцыі

Шабанава
Максіма Аляксандравіча

–

начальніка аддзела па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна
г. Мінска, маёра міліцыі

Шалькевіч
Людмілу Міхайлаўну

–

намесніка галоўнага рэдактара часопіса «Милиция
Беларуси» рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Аб’яднаная рэдакцыя Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Шаркова
Леаніда Валянцінавіча

–

старшага інспектара-дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў Гарадоцкага райвыканкама, маёра міліцыі
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Шастака
Сяргея Міхайлавіча

–

начальніка аддзялення арганізацыйнай работы
ўчастковых інспектараў міліцыі аддзела прафілактыкі
ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі
грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Шахметаву
Наталлю Уладзіміраўну

–

старшага інспектара па рабоце з замежнымі грамадзянамі
і асобамі без грамадзянства аддзела па міграцыі, рабоце з
замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства
ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Шашалевіча
Дзяніса Віктаравіча

–

начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Талачынскага райвыканкама, маёра міліцыі

Шуппо
Юрыя Генадзьевіча

–

начальніка навучальнай пагранічнай заставы – старшага
выкладчыка курса кіналагічнага цэнтра 15-й пагранічнай
групы пагранічнай службы, старшага лейтэнанта

Шыдлоўскага
Андрэя Антонавіча

–

старшага інспектара па вышуку міжраённага аддзела
аператыўнага рэагавання і вышуку дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Шынкевіча
Аляксандра Мікалаевіча

–

камандзіра аддзялення груп затрымання батальёна
міліцыі Кастрычніцкага (г. Віцебска) аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
старшага прапаршчыка міліцыі

Шышкоўскага
Валерыя Аляксандравіча

–

галоўнага спецыяліста харчовай службы ўпраўлення
тылавога забеспячэння галоўнага ўпраўлення
камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка

Шэрагава
Андрэя Віктаравіча

–

старшага інспектара-дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
службы аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой
аховы Першамайскага (г. Віцебска) аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
капітана міліцыі

Юранкова
Андрэя Васільевіча

–

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

Юр’ева
Дзмітрыя Мікалаевіча

–

міліцыянера страявога падраздзялення міліцыі
Верхнядзвінскага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Юр’еву
Таццяну Максаўну

–

намесніка галоўнага рэдактара – начальніка аддзела
публіцыстыкі рэдакцыі газеты «На страже»
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Аб’яднаная
рэдакцыя Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Юркевіча
Уладзiмiра Васільевіча

–

кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
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Юшкевiча
Сяргея Яўгеньевіча

–

старшага ўчастковага iнспектара мiлiцыi аддзела аховы
правапарадку i прафiлактыкi мiлiцыi грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага
раёна г. Гродна, маёра міліцыі

Якаўлева
Міхаіла Уладзіміравіча

–

старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення
інфармацыйна-аналітычнай работы і рэгістрацыйнаэкзаменацыйнай дзейнасці ўпраўлення дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Якубовіча
Уладзіміра Іванавіча

–

намесніка начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў Барысаўскага райвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Янецкую
Лiлiю Вацлаваўну

–

старшага iнспектара па ўлiкова-рэгiстрацыйнай рабоце
групы iнфармацыйнага забеспячэння аддзела ўнутраных
спраў Астравецкага райвыканкама, капітана міліцыі

Януковіч
Таццяну Уладзіміраўну

–

галоўнага спецыяліста аддзялення налічэнняў і выплаты
заработнай платы і грашовага забеспячэння разліковага
цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
аблвыканкама, маёра міліцыі

Ярца
Сяргея Аляксандравіча

–

міліцыянера-кінолага групы затрымання ўзвода міліцыі
Хойніцкага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка
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