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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 жніўня 2020 г. № 305

Аб узнагароджанні
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» І ступені
Аляшкевіча
Сяргея Анатольевіча

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

Арэшкава
Сяргея Мікалаевіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў Шаркаўшчынскага
райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Арэшчанка
Таццяну Уладзіміраўну

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

Атабекава
Хазалбека Бахцібекавіча

– намесніка камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Вольніча
Сяргея Мікалаевіча

– намесніка камандзіра вайсковай часці 7404 унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка

Гаравога
Сяргея Аляксандравіча

– начальніка ўстановы «Аўтагаспадарка ўпраўлення
ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама»,
падпалкоўніка міліцыі

Грыдзюшку
Паўла Уладзіміравіча

– начальніка кафедры крымінальнага працэсу ўстановы
адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі

Дабрыяна
Сяргея Васільевіча

– начальніка кафедры адміністрацыйнай дзейнасці органаў
унутраных спраў факультэта міліцыі ўстановы адукацыі
«Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», палкоўніка міліцыі

Дзевяцілава
Віталія Сяргеевіча

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

Дзядзічкіна
Міхаіла Аляксандравіча

– начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, палкоўніка
міліцыі

Зайцава
Мікалая Валер’евіча

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

Іванова
Максіма Сяргеевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела арганізацыі агентурна-аператыўнай работы
3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі
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Капніна
Аляксандра Паўлавіча

– галоўнага спецыяліста па проціпажарнай службе аддзела
будаўніцтва і раскватаравання ўпраўлення тылавога
забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага
ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка

Каразея
Алега Георгіевіча

– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
ўпраўлення прафілактыкі галоўнага ўпраўлення аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Ката
Івана Міхайлавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела па
рабоце з замежнымі грамадзянамі і асобамі без
грамадзянства ўпраўлення па міграцыі і рабоце з
замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства
Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Рудага
Максіма Аляксандравіча

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

Рыхліцкага
Рыгора Рыгоравіча

– старшага выкладчыка кафедры кіравання органамі
ўнутраных спраў факультэта павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кіруючых кадраў установы адукацыі
«Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», палкоўніка міліцыі

Самалётава
Ігара Алегавіча

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

Собалеву
Святлану Канстанцінаўну

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела арганізацыі метадычнага забеспячэння і кантролю
за аператыўна-службовай дзейнасцю 3-га ўпраўлення
галоўнага ўпраўлення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Шулякоўскага
Алега Мікалаевіча

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

Шчаняева
Ігара Уладзіслававіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
аддзела арганізацыі вышуковай работы 1-га ўпраўлення
галоўнага ўпраўлення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
медалём «За бездакорную службу» ІІ ступені

Адамовіча
Яўгенія Іванавіча

– намесніка начальніка дзяржаўнай установы
«Аўтагаспадарка Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь» па эксплуатацыі і бяспецы руху,
падпалкоўніка міліцыі

2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.08.2020, 1/19183
Антонава
Віктара Юр’евіча

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

Асадчую
Марыну Васільеўну

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Аслоўскага
Дзмітрыя Вячаслававіча

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

Ахрамовіча
Аляксандра
Аляксандравіча

– начальніка аддзела ўнутраных спраў Жыткавіцкага
райвыканкама, палкоўніка міліцыі

Бабіча
Сяргея Васільевіча

– начальніка спецыяльнага падраздзялення дарожнапатрульнай службы «Страла» Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Валчка
Вадзіма Аляксандравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
3-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па
наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Ванецкага
Мікалая Андрэевіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
прафесійнай адукацыі ўпраўлення прафесійнай
падрыхтоўкі галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Варажбіт
Вольгу Юр’еўну

– начальніка штаба ўпраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і
Мінскай вобласці, маёра ўнутранай службы

Вераценікава
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– начальніка аддзела ідэалагічнай работы ўстановы адукацыі
«Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Гарбіну
Юрыя Іванавіча

– начальніка цэнтра падрыхтоўкі асабовага складу
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Дземчука
Юрыя Іванавіча

– начальніка аддзялення вышуковай работы аддзела
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна
г. Брэста, маёра міліцыі

Жыгарава
Аляксея Валер’евіча

– начальніка курса аддзялення завочнага навучання
факультэта міліцыі ўстановы адукацыі «Магілёўскі
інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі
Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Івашку
Аляксандра Мікалаевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення па аператыўнай рабоце
1-га ўпраўлення Дэпартамента забеспячэння аператыўнавышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі
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Кавалева
Святаслава Усеваладавіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела штодзённай
дзейнасці войскаў аператыўнага ўпраўлення галоўнага
ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка

Кавальчука
Алега Аляксандравіча

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

Калацэя
Дзмітрыя Мікалаевіча

– начальніка службы кантралёраў і аховы аб’ектаў
аддзялення баявой службы вайсковай часці 5525
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра

Картынніка
Аляксандра Мікалаевіча

– начальніка 3-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага
ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі

Коласа
Максіма Міхайлавіча

– начальніка аддзела аналітычнай работы і забеспячэння
службовай дзейнасці ўпраўлення аналітычнай работы і
забеспячэння службовай дзейнасці галоўнага ўпраўлення
ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Кузеева
Уладзіміра Віктаравіча

– начальніка ўнутранай службы аператыўнага аддзялення
вайсковай часці 5525 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра

Кунавіча
Сяргея Уладзіміравіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях прыёмнай
грамадзян аддзела дакументацыйнага забеспячэння і
прыёму грамадзян упраўлення абароны дзяржаўных
сакрэтаў і дакументацыйнага забеспячэння Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Лаўруковіча
Аляксандра Віктаравіча

– начальніка 6-га ўпраўлення (па Брэсцкай вобласці)
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў,
палкоўніка міліцыі

Лізгунова
Сяргея Валер’евіча

– начальніка аператыўна-дзяжурнай службы ўстановы
адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Макаранку
Андрэя Міхайлавіча

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

Мельнікава
– начальніка аддзела аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі
Аляксандра Уладзіміравіча
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Мішакова
Уладзіміра Іванавіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення
арганізацыі работы ўчастковых інспектараў міліцыі
аддзела прафілактыкі ўпраўлення аховы правапарадку і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі
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Моханя
Сяргея Фёдаравіча

– начальніка папраўчай установы адкрытага тыпу № 25
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці,
падпалкоўніка міліцыі

Музычку
Андрэя Мікалаевіча

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

Наско
Юрыя Лявонцявіча

– начальніка ўстановы «Аўтагаспадарка ўпраўлення
ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама»,
падпалкоўніка міліцыі

Наследава
Дзяніса Яўгеньевіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
арганізацыі работы страявых падраздзяленняў міліцыі
ўпраўлення аховы правапарадку галоўнага ўпраўлення
аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай
бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Пашкеева
Міхаіла Аляксандравіча

– намесніка начальніка кафедры грамадзянскага і
працоўнага права ўстановы адукацыі «Акадэмія
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
палкоўніка міліцыі

Раманькова
Аляксея Леанідавіча

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

Родзіна
Сяргея Юр’евіча

– начальніка аддзела рэчавага забеспячэння ўпраўлення
тылавога забеспячэння галоўнага ўпраўлення
камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка

Смолікава
Аляксандра Іванавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення па наркакантролі і
процідзеянні гандлю людзьмі – начальніка аддзела па
раскрыцці цяжкіх злачынстваў па лініі наркакантролю
крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Собаля
Вячаслава Міхайлавіча

– намесніка начальніка папраўчай установы па выкананні
пакарання ў выглядзе пажыццёвага зняволення папраўчай
установы «Турма № 8» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
г. Мінску і Мінскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай
службы

Старыкаву
Людмілу Валянцінаўну

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
абароны дзяржаўных сакрэтаў упраўлення абароны
дзяржаўных сакрэтаў і дакументацыйнага забеспячэння
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Стаціенку
Андрэя Анатольевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па
наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі
крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі
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Сташэўскага
Віталія Яўгеньевіча

– намесніка начальніка аддзела баявога забеспячэння
ўпраўлення баявой службы галоўнага ўпраўлення
камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка

Сухарава
Сяргея Аляксандравіча

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

Талкачова
Андрэя Ігаравіча

– старшага выкладчыка цыкла сацыяльных і прававых
дысцыплін установы адукацыі «Цэнтр павышэння
кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка міліцыі

Таркайлу
Аляксандра Мікалаевіча

– намесніка начальніка аддзела ўзбраення і спецыяльнай
тэхнікі ўпраўлення тэхнікі і ўзбраення Дэпартамента
фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Трошка
Наталлю Васільеўну

– начальніка 2-га аддзела ўпраўлення па Гомельскай
вобласці Дэпартамента забеспячэння аператыўнавышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Турок
Ірыну Анатольеўну

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

Урбановіча
Сяргея Пятровіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
арганізацыі вытворчасці, інвестыцыйнай палітыкі і
метадалагічнага забеспячэння ўпраўлення арганізацыі
капітальнага будаўніцтва Дэпартамента фінансаў і тылу
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Чарняўскага
Андрэя Вячаслававіча

– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка
ўпраўлення дарожна-патрульнай службы і прафілактыкі
галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Чуру
Яўгена Іванавіча

– памочніка па арганізацыйна-штатнай рабоце намесніка
начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага
аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Чылека
Яўгенія Апанасавіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела
аператыўна-вышуковай дзейнасці ўпраўлення па
Гродзенскай вобласці галоўнага ўпраўлення ўласнай
бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі

Шолаха
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– намесніка начальніка аддзела па раскрыцці асабліва
цяжкіх і цяжкіх злачынстваў супраць уласнасці
ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Шпетнага
Генадзя Паўлавіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела арганізацыі
метадычнага забеспячэння, кантролю за аператыўнаслужбовай дзейнасцю і агентурна-аператыўнай работы
ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Шышова
Паўла Паўлавіча

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

Юрчанку
Алега Валер’евіча

– начальніка Аршанскага аддзела ўнутраных спраў
на транспарце, падпалкоўніка міліцыі
медалём «За бездакорную службу» ІІІ ступені

Абакунчыка
Валерыя Мікалаевіча

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

Авіжу
Андрэя Іосіфавіча

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

Агафонава
Андрэя Валер’евіча

– начальніка рэжымнага аддзела ўстановы «Следчы ізалятар
№ 5» упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці,
маёра ўнутранай службы

Агееву
Святлану Анатольеўну

– старшага афіцэра аддзела праходжання ваеннай службы
ўпраўлення камплектавання і арганізацыйна-штатнай
работы галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі
войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
лейтэнанта

Аланцава
Канстанціна Віктаравіча

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

Алёхіна
Дзмітрыя Генадзьевіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва, маёра
міліцыі

Алікевіча
Віталія Віктаравіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
2-га аддзела 5-га ўпраўлення (па г. Мінску) галоўнага
ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і
карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Аляшкевіча
Аляксандра Іванавіча

– начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка
міліцыі
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Амбражэя
– старшага афіцэра фельдсувязі па асобых даручэннях
Канстанціна Уладзіміравіча
аддзела фельд’егерскай сувязі Дзяржаўнай фельд’егерскай
службы пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі, маёра
ўнутранай службы
Аношанку
Алега Паўлавіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
кантролю за рэгістрацыйна-ўліковай дысцыплінай
упраўлення па Магілёўскай вобласці галоўнага ўпраўлення
ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Ануфрыюка
Віталія Вячаслававіча

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

Анюхоўскую
Маргарыту Дзмітрыеўну

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
ідэалагічнай работы ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Апалонік
Святлану Віктараўну

– фельчара медыцынскай часці ўстановы «Лячэбнапрацоўны прафілакторый № 5» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Гродзенскай вобласці, капітана ўнутранай службы

Апета
Вадзіма Аляксеевіча

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

Ашманкевіча
Дзмітрыя Мікалаевіча

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

Баброва
Аляксандра Фёдаравіча

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

Бабуха
Дзмітрыя Яўгеньевіча

– начальніка аддзялення вышуковай работы аддзела
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Брэста,
маёра міліцыі

Багданава
Ігара Ігаравіча

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

Бадзькова
Андрэя Міхайлавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
упраўлення праверак і абароны супрацоўнікаў органаў
унутраных спраў галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Байрана
Дзмітрыя Рыгоравіча

– начальніка аддзела тэхнічнага нагляду дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
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Бакача
Сяргея Аркадзьевіча

– інспектара-дзяжурнага ізалятара для часовага ўтрымання
асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі
грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Бабруйскага гарвыканкама, капітана міліцыі

Балгараву
Таццяну Канстанцінаўну

– старшага інспектара групы кадраў упраўлення ўнутраных
спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, маёра
міліцыі

Бандарэнку
Міхаіла Леанідавіча

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

Баранава
Івана Іванавіча

– старшага інспектара-дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
службы міліцыі грамадскай бяспекі Гродзенскага аддзела
ўнутраных спраў на транспарце, маёра міліцыі

Бардзілоўскага Уладзіслава – намесніка начальніка ўпраўлення дзяржаўнай
Станіслававіча
аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў
Магілёўскага аблвыканкама – начальніка аддзялення
рэгістрацыйна-экзаменацыйнай дзейнасці, тэхнічнага і
дарожнага нагляду, падпалкоўніка міліцыі
Барысевіча
Сяргея Мікалаевіча

– старшыну групы тылавога забеспячэння Першамайскага
(г. Віцебска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі

Бідзюка
Алега Іванавіча

– начальніка Глускага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Божыка
Міхаіла Мікалаевіча

– старшага інжынера групы па абароне дзяржаўных сакрэтаў
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці,
маёра ўнутранай службы

Брыцько
Аляксандра Яўгеньевіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Хойніцкага
райвыканкама, маёра міліцыі

Буевіча
Сяргея Анатольевіча

– камандзіра аддзялення аператыўнай роты атрада міліцыі
асобага прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі

Бурло
Аляксандра Уладзіміравіча

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

Бусянкова
Сяргея Аляксандравіча

– камандзіра ўзвода 2-га спецыяльнага батальёна міліцыі
ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і
консульскіх устаноў замежных дзяржаў, лейтэнанта
міліцыі

Быка
Юрыя Эдвардавіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзялення вышуковай
работы аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай
міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Кастрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі
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Вайтовіча
Андрэя Міхайлавіча

– камандзіра спецыяльнага ўзвода батальёна дарожнапатрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама,
маёра міліцыі

Валейку
Аляксандра Леанідавіча

– камандзіра роты міліцыі Ваўкавыскага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
міліцыі

Вангародзкага
Алега Леанідавіча

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

Ванюшыну
Вольгу Юр’еўну

– старшага інспектара па асобых даручэннях цэнтра
псіхалагічнага забеспячэння Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Вараву
Міхаіла Мікалаевіча

– начальніка аддзялення вышуковай работы аддзела
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна
г. Гродна, маёра міліцыі

Варанцова
Аляксея Віктаравіча

– старшага оперупаўнаважанага групы крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі Магілёўскага аддзела
ўнутраных спраў на транспарце, капітана міліцыі

Варывончыка
Міхаіла Міхайлавіча

– камандзіра аддзялення 2-га ўзвода аператыўнай роты па
забеспячэнні грамадскай бяспекі на аб’ектах чыгуначнага і
паветранага транспарту атрада міліцыі асобага
прызначэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Васько
Таццяну Антонаўну

– оперупаўнаважанага групы вышуковай работы аддзялення
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Шчучынскага райвыканкама, капітана
міліцыі

Вержынскага
Івана Станіслававіча

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

Верцехоўскага
Сяргея Леанідавіча

– начальніка аддзялення аператыўна-дзяжурнай службы
аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы
Мінскага гарадскога ўпраўлення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Весялова
Арцёма Віктаравіча

– начальніка рэжымнага аддзела папраўчай установы
«Папраўчая калонія № 15» упраўлення Дэпартамента
выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па
Магілёўскай вобласці, маёра ўнутранай службы

Волкава
Сяргея Мікалаевіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Чавускага
райвыканкама, маёра міліцыі

Волкава
Уладзіслава Леанідавіча

– дзяжурнага памочніка начальніка ўстановы дзяжурнай
службы ўстановы «Следчы ізалятар № 2» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, маёра ўнутранай
службы
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Вяршыцкую
Наталлю Уладзіміраўну

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

Габібулаева
Аляксея Гасайнівіча

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

Гагалушку
Мікалая Валянцінавіча

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

Галкоўскага
Руслана Мікалаевіча

– старшага кантралёра 1-га ўзвода кантралёраў
1-й стралковай роты 1-га стралковага батальёна вайсковай
часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, старшага прапаршчыка

Ганчарова
Кірыла Лявонцявіча

– намесніка камандзіра атрада міліцыі асобага прызначэння
ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама,
маёра міліцыі

Гапановіча
Арцема Іванавіча

– першага намесніка камандзіра – начальніка штаба
вайсковай часці 5522 унутраных войскаў Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра

Гарэльскую
Вольгу Міхайлаўну

– старшага інспектара па асобых даручэннях Гомельскага
абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Гаўрову
Маргарыту Вітальеўну

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

Гацко
Віталія Леанідавіча

– камандзіра аддзялення груп затрымання страявога
падраздзялення міліцыі Добрушскага аддзялення
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
старшага прапаршчыка міліцыі

Герасімёнка
Алега Уладзіміравіча

– памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення груп
затрымання роты міліцыі Наваполацкага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
старшага прапаршчыка міліцыі

Горбель
Алесю Рыгораўну

– начальніка ўстановы «Лячэбна-працоўны прафілакторый
№ 3» упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай
вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы

Грачуху
Віктара Міхайлавіча

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

Грыцко
Міхаіла Іосіфавіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў Зэльвенскага райвыканкама, маёра міліцыі
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Дабрасельскага
Андрэя Віктаравіча

– начальніка Чавускага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі

Давыдзіка
Аляксандра Міхайлавіча

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

Дзегцярова
Васілія Міхайлавіча

– камандзіра 21-га ўзвода 7-й аператыўнай роты атрада
міліцыі асобага прызначэння галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі

Дземенюка
Руслана Мікалаевіча

– аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўна-дзяжурнай
службы міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных
спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Дзенісенку
Яўгенія Сяргеевіча

– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага
раёна г. Магілёва, капітана міліцыі

Дзяконскага
Марка Мечыслававіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях 4-га аддзела
2-га ўпраўлення Дэпартамента забеспячэння аператыўнавышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Дзяшкевіча
Уладзіміра Віктаравіча

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

Драбышэўскага
Андрэя Валер’евіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Чыгуначнага раёна г. Гомеля па
ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні,
падпалкоўніка міліцыі

Друшчыца
Віталія Віктаравіча

– галоўнага спецыяліста аддзялення суправаджэння
інфармацыйных сетак упраўлення інфармацыйных
тэхналогій Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Дубко
Дзяніса Аляксандравіча

– намесніка начальніка аддзела ўкаранення і развіцця
інфармацыйных сістэм упраўлення інфармацыйных
тэхналогій Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Дулько
Мікалая Міхайлавіча

– камандзіра роты міліцыі Маскоўскага (г. Брэста) аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
капітана міліцыі

Ермачонка
Сяргея Васільевіча

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

– старшага выкладчыка-метадыста аддзела кантролю якасці
адукацыйнага працэсу вучэбна-метадычнага ўпраўлення
ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных
спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі

Залуцкага
Андрэя Паўлавіча

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

Захарава
Генадзія Яўгеньевіча

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

Збароўскага
Юльяна Юр’евіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела аператыўнарэжымнай работы ўпраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай
вобласці, маёра ўнутранай службы

Зыбайлу
Генадзя Віктаравіча

– механіка службы эксплуатацыі дзяржаўнай установы
«Аўтагаспадарка Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», капітана міліцыі

Зяцева
Васілія Мікалаевіча

– вадзіцеля-супрацоўніка групы тылавога забеспячэння
Аршанскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце,
прапаршчыка міліцыі

Іканопалу
Дзяніса Анатольевіча

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

Кавалевіча
Івана Васільевіча

– старшага оперупаўнаважанага па аператыўнай рабоце
папраўчай установы «Папраўчая калонія-пасяленне № 21»
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці,
маёра ўнутранай службы

Каваленку
Сяргея Уладзіміравіча

– камандзіра 5-га ўзвода спецыяльнага падраздзялення па
канваіраванні галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі

Кадышава
Паўла Аляксандравіча

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

Казлова
Андрэя Аляксандравіча

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

Калесніковіча
Сяргея Мікалаевіча

– начальніка аддзялення тылавога забеспячэння аддзела
ўнутраных спраў Пінскага гарвыканкама, маёра міліцыі

Калядку
Максіма Генадзьевіча

– намесніка начальніка Заводскага (г. Мінска) аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў па
ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні,
падпалкоўніка міліцыі
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Калячонка
Дзмітрыя Пятровіча

– начальніка Загараднага аддзела міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Барысаўскага райвыканкама,
падпалкоўніка міліцыі

Кандакова
Аляксандра Сяргеевіча

– старшага інспектара групы кадраў аддзела ўнутраных
спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Гродна, маёра
міліцыі

Капусціна
Сяргея Аляксандравіча

– выхавальніка аддзела ідэалагічнай работы і кадравага
забеспячэння ўстановы адукацыі «Спецыялізаваны ліцэй
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь»,
маёра міліцыі

Каравяцкага
Аляксандра Мікалаевіча

– начальніка папраўчай установы адкрытага тыпу № 47
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці,
падпалкоўніка міліцыі

Карнееву
Ірыну Леанідаўну

– начальніка бюро пашпартызацыі насельніцтва ўпраўлення
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра
міліцыі

Карпава
Генадзія Леанідавіча

– намесніка начальніка аддзела аховы правапарадку і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Буда-Кашалёўскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Карповіча
Андрэя Аляксандравіча

– старшага інспектара цэнтра фізічнай падрыхтоўкі
асабовага складу галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінскага гарвыканкама, капітана міліцыі

Карповіча
Вадзіма Аляксандравіча

– начальніка папраўчай установы адкрытага тыпу № 52
упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці,
падпалкоўніка міліцыі

Картакова
Пятра Пятровіча

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

Касабуцкага
Івана Аляксандравіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзялення па раскрыцці
злачынстваў у сферы аўтабізнесу ўпраўлення
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Касянкова
Алега Мікалаевіча

– намесніка начальніка штаба – начальніка аператыўнага
аддзялення вайсковай часці 5524 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка

Каўцэвіча
Аляксандра Сяргеевіча

– начальніка аддзялення тылавога забеспячэння аддзела
ўнутраных спраў Лідскага райвыканкама, маёра міліцыі

Кілічова
Цемура Нурмахмадавіча

– начальніка службы падрыхтоўкі падраздзяленняў
аддзялення баявой падрыхтоўкі вайсковай часці 3214
унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра

Кірпічэнку
Аляксандра Іванавіча

– начальніка аддзялення перападрыхтоўкі кадраў факультэта
павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў
установы адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
міліцыі
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Кірыневіча
Аляксандра Валер’евіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Клімавіцкага
райвыканкама, маёра міліцыі

Клімовіча
Віктара Сяргеевіча

– міліцыянера-вадзіцеля аддзялення патрульна-паставой
службы міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Вілейскага райвыканкама, прапаршчыка
міліцыі

Клюку
Паўла Уладзіміравіча

– камандзіра 2-га асобнага стралковага батальёна вайсковай
часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка

Козіча
Дзяніса Станіслававіча

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

Кокіца
Аляксандра Мікалаевіча

– намесніка камандзіра па тэхнічнай часці батальёна
забеспячэння вайсковай часці 3310 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра

Коннава
Рамана Уладзіміравіча

– начальніка штаба Чыгуначнага (г. Віцебска) аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
міліцыі

Коршуна
Мікалая Уладзіміравіча

– старшага кантралёра рэжымнага аддзела ўстановы
«Лячэбна-працоўны прафілакторый № 5» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, старшага
прапаршчыка ўнутранай службы

Кошура
Дзяніса Анатольевіча

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

Крута
Мікалая Мікалаевіча

– дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай установы
дзяжурнай службы папраўчай установы «Папраўчая
калонія № 24» упраўлення Дэпартамента выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай
вобласці, маёра ўнутранай службы

Кузіна
Аляксея Аляксандравіча

– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага
раёна г. Віцебска, капітана міліцыі

Кузьміча
Генадзія Леанідавіча

– начальніка вытворчасці рэспубліканскага ўнітарнага
вытворчага прадпрыемства «Папраўчая ўстанова № 5»
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы

Кузьміча
Юрыя Леанідавіча

– начальніка аддзела сістэматызацыі заканадаўства і
справаводства ўпраўлення прававога забеспячэння штаба
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
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Кульгавага
Сяргея Міхайлавіча

– міліцыянера аддзялення патрульна-паставой службы
міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі Мінскага аддзела
ўнутраных спраў на паветраным транспарце, прапаршчыка
міліцыі

Купрыша
Сяргея Сямёнавіча

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

Куркіна
Івана Іванавіча

– участковага інспектара інспекцыі па справах
непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Крупскага райвыканкама, старшага
лейтэнанта міліцыі

Курылу
– старшага інспектара-дзяжурнага аддзялення аператыўнаАляксандра Аляксандравіча
дзяжурнай службы аддзела аховы аб’ектаў і фізічных асоб
упраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і
консульскіх устаноў замежных дзяржаў, маёра міліцыі
Куца
Віталія Пятровіча

– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы групы
дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Іўеўскага райвыканкама, маёра міліцыі

Кушнерука
Анатоля Мікалаевіча

– камандзіра ўзвода міліцыі Лунінецкага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
старшага лейтэнанта міліцыі

Лавейкіна
Міхаіла Міхайлавіча

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

Лазара
Яўгенія Леанідавіча

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

Лазоўскага
Івана Пятровіча

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

Лаптановіча
Сяргея Іванавіча

– старшага оперупаўнаважанага групы па раскрыцці
злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій крымінальнай
міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі
Заводскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Лаўрэнчука
Уладзіміра Рыгоравіча

– камандзіра роты міліцыі Мазырскага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
міліцыі

Леўчанку
Пятра Валянцінавіча

– міліцыянера-вадзіцеля аўтазака канвойнага
падраздзялення ізалятара для часовага ўтрымання асоб,
затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай
бяспекі аддзела ўнутраных спраў Брагінскага
райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
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Ліневіча
Уладзіміра Сяргеевіча

– камандзіра ўзвода міліцыі Чэрвеньскага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
старшага лейтэнанта міліцыі

Лычкоўскага
Генадзія Генадзьевіча

– начальніка аддзялення тылавога забеспячэння ўпраўлення
ўнутраных спраў адміністрацыі Партызанскага раёна
г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Магілеўскага
Генадзія Часлававіча

– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы
1-га гарадскога аддзялення міліцыі аддзела ўнутраных
спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Гомеля,
прапаршчыка міліцыі

Маера
Андрэя Іванавіча

– камандзіра ўзвода аператыўнай роты атрада міліцыі
асобага прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў
Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Мазоўку
Уладзіміра Анатольевіча

– старшага інспектара групы аховы правапарадку і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі Асіповіцкага
аддзялення ўнутраных спраў на транспарце Магілёўскага
аддзела ўнутраных спраў на транспарце, капітана міліцыі

Мазура
Сяргея Васільевіча

– старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай
службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных
спраў Іванаўскага райвыканкама, маёра міліцыі

Малакостава
Ігара Анатольевіча

– старшага інспектара па матэрыяльна-тэхнічным
забеспячэнні атрада міліцыі асобага прызначэння
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама,
капітана міліцыі

Малахава
Сяргея Валер’евіча

– старшага інспектара-псіхолага цэнтра псіхалагічнага
забеспячэння Міністэрства ўнутраных спраў, маёра
міліцыі

Мамоньку
Уладзіміра Уладзіміравіча

– інспектара аховы 2-га спецыяльнага батальёна міліцыі
ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і
консульскіх устаноў замежных дзяржаў, капітана міліцыі

Марчанку
Івана Іванавіча

– памочніка дзяжурнага атрада міліцыі асобага прызначэння
ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама,
старшага прапаршчыка міліцыі

Марчыка
Сяргея Віктаравіча

– начальніка 3-га аддзела ўпраўлення па Брэсцкай вобласці
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Маслакова
Міхаіла Леанідавіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
1-га аддзела 8-га ўпраўлення (па Гомельскай вобласці)
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Маспанава
Сяргея Аляксандравіча

– участковага інспектара міліцыі аддзялення аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Кармянскага райвыканкама,
старшага лейтэнанта міліцыі
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Матуса
Аляксандра Сцяпанавіча

– першага намесніка начальніка Заводскага (г. Мінска)
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў – начальніка аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і
вартавой аховы, падпалкоўніка міліцыі

Махневіча
Яўгенія Генрыхавіча

– начальніка аддзела папраўчага працэсу папраўчай
установы «Папраўчая калонія № 5» упраўлення
Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, маёра ўнутранай
службы

Мацкевіча
Уладзіміра Сяргеевіча

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

Мацэху
Юрыя Рыгоравіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Брэсцкага
райвыканкама – начальніка міліцыі грамадскай бяспекі,
падпалкоўніка міліцыі

Мігуна
Аляксея Васільевіча

– начальніка аддзялення вышуковай работы аддзела
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў Светлагорскага райвыканкама, маёра
міліцыі

Мікульчыка
Віталя Уладзіміравіча

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

Мінчукова
Аляксандра Уладзіміравіча

– інспектара рэжымнага аддзела папраўчай установы
«Папраўчая калонія № 12 для ўтрымання і лячэння
асуджаных, хворых актыўнай формай туберкулёзу»
ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці,
капітана ўнутранай службы

Мінько
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Аляксандра Аляксандравіча
аддзела па раскрыцці крадзяжоў упраўлення
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра
міліцыі
Місюкевіча
Віктара Аляксандравіча

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

Міхалевіча
Дзмітрыя Сцяпанавіча

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

Міцкевіча
Пятра Міхайлавіча

– інспектара дарожна-патрульнай службы 2-га ўзвода роты
дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі міжраённага аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага
аблвыканкама, капітана міліцыі
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Мураўёва
Ягора Ігаравіча

– 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

Наркевіча
Андрэя Анатольевіча

– намесніка начальніка аддзела аператыўна-арганізацыйнай
дзейнасці і аператыўна-дзяжурнай службы ўпраўлення па
Гомельскай вобласці Дэпартамента забеспячэння
аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Нарывончыка
Віталія Мікалаевіча

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

Наумовіча
Дзмітрыя Уладзіміравіча

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

Несцерчука
Уладзіміра Мікалаевіча

– начальніка аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Слуцкага
райвыканкама, капітана міліцыі

Новіка
Руслана Уладзіміравіча

– начальніка ізалятара для часовага ўтрымання асоб,
затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай
бяспекі аддзела ўнутраных спраў Клічаўскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Новікава
Сяргея Анатольевіча

– начальніка фінансава-эканамічнага аддзела Мінскага
абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Осіпава
Уладзіміра Мікалаевіча

– намесніка начальніка аддзела крымінальнай інфармацыі
інфармацыйнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама – начальніка аддзялення
забеспячэння функцыянавання інфармацыйных рэсурсаў,
маёра міліцыі

Пабярэжнага
Аляксандра Іванавіча

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

Палеенку
Аляксандра Аляксеевіча

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

Паніна
Андрэя Валер’евіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Полацкага
райвыканкама, маёра міліцыі

Папко
Руслана Васільевіча

– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
ўпраўлення ўнутраных спраў Аршанскага райвыканкама,
маёра міліцыі
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Парахневіча
– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
Аляксандра Аляксандравіча
4-га аддзела ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Паўловіча
Віталія Анатольевіча

– міліцыянера-вадзіцеля 2-га аддзялення ўзвода патрульнапаставой службы міліцыі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Наваполацкага гарвыканкама,
прапаршчыка міліцыі

Пачыкоўскага
Дзяніса Вайцехавіча

– начальніка Валожынскага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Первухіну
Анжаліку Пятроўну

– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення па
разглядзе зваротаў грамадзян і метадычнага забеспячэння
службовай дзейнасці ўпраўлення прафілактыкі галоўнага
ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі
грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі

Петрачука
Сяргея Леанідавіча

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

Петрушэнку
Дзмітрыя Уладзіміравіча

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

Півавара
Вадзіма Янушавіча

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

Піліпчыка
Уладзіслава Вячаслававіча

– старшага оперупаўнаважанага ўпраўлення па раскрыцці
злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій крымінальнай
міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, маёра міліцыі

Пятровіча
Уладзіміра Сямёнавіча

– міліцыянера-вадзіцеля канвойнага падраздзялення
ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці
заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў Любанскага райвыканкама, прапаршчыка
міліцыі

Пяцько
Андрэя Пятровіча

– міліцыянера ізалятара для часовага ўтрымання асоб,
затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай
бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Ленінскага раёна г. Брэста, прапаршчыка міліцыі

Рагаўцова
Яна Пятровіча

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

– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Магілёва, капітана
міліцыі

Ракоўскага
Сяргея Анатольевіча

– камандзіра 2-га ўзвода роты канвойнай службы міліцыі
ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама,
капітана міліцыі

Ратомскага
Міхаіла Леанідавіча

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

Румілава
Віктара Юр’евіча

– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бабруйскага
райвыканкама, капітана міліцыі

Руткевіча
Сяргея Уладзіміравіча

– начальніка аддзялення па наркакантролі і процідзеянні
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных
спраў Маладзечанскага райвыканкама, падпалкоўніка
міліцыі

Савосіка
Аляксея Генадзьевіча

– старшага інспектара па асобых даручэннях Мінскага
абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства
ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Саковіча
Аляксандра Валянцінавіча

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

Саланца
Юрыя Мікалаевіча

– начальніка цэнтра па сертыфікацыі тэхнічных сродкаў
ахоўна-пажарнай сігналізацыі Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі

Салохіну
Жанну Леанідаўну

– начальніка 1-га аддзела ўпраўлення па Віцебскай вобласці
Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
міліцыі

Саляніка
Аляксандра Сяргеевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
3-га аддзела ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі
злачынствамі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, капітана
міліцыі

Санукевіча
Валерыя Леанідавіча

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

Сачука
– начальніка Стаўбцоўскага аддзялення Дэпартамента аховы
Аляксандра Аляксандравіча
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
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Свейку
Аляксандра Уладзіміравіча

– намесніка начальніка міжраённага аддзела дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі па абслугоўванні Ваўкавыскага,
Бераставіцкага і Свіслацкага раёнаў міліцыі грамадскай
бяспекі аддзела ўнутраных спраў Ваўкавыскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Серабро
Аляксея Аляксандравіча

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

Сініцкага
Аляксандра Васільевіча

– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна
г. Магілёва, падпалкоўніка міліцыі

Сініцкага
Уладзіміра Міхайлавіча

– міліцыянера-вадзіцеля аўтазака канвойнага
падраздзялення ізалятара для часовага ўтрымання асоб,
затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай
бяспекі аддзела ўнутраных спраў Калінкавіцкага
райвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Скарабагатага
Дзмітрыя Іванавіча

– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Гомеля – начальніка
міліцыі грамадскай бяспекі, падпалкоўніка міліцыі

Скрабца
Аляксея Васільевіча

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

Скуратовіча
Аляксандра Вікенцьевіча

– намесніка начальніка аддзела аховы правапарадку і
прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення
ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага раёна
г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

Смычкова
Паўла Міхайлавіча

– начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Магілёўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

Собаля
Васілія Сяменавіча

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

Станкевіча
Аляксандра Антонавіча

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

Старавойтаву
Алену Віктараўну

– старшага інспектара-псіхолага групы псіхалагічнага
забеспячэння аддзела ідэалагічнай работы
падраздзяленняў кадраў і ідэалагічнай работы ўпраўлення
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра
міліцыі

Старасценку
Дзмітрыя Уладзіміравіча

– старшага оперупаўнаважанага групы вышуковай работы
аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Слаўгарадскага райвыканкама,
капітана міліцыі
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Стэльмака
Аляксея Віктаравіча

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

Супрона
Яўгенія Леанідавіча

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

Супрунчыка
Вадзіма Міхайлавіча

– начальніка Столінскага аддзялення Дэпартамента аховы
Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Сушко
Андрэя Мікалаевіча

– старшага інжынера аддзялення тэхнічнай эксплуатацыі і
арганізацыі сувязі аддзела сувязі і аўтаматызацыі
ўпраўлення фінансаў і тылу ўпраўлення ўнутраных спраў
Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі

Сянькевіча
Сяргея Мікалаевіча

– дзяжурнага памочніка начальніка ўстановы аператыўнадзяжурнай службы папраўчай установы адкрытага тыпу
№ 36 упраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў
Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай
вобласці, маёра міліцыі

Талайку
Аляксея Аляксандравіча

– намесніка начальніка аддзела арганізацыі аплаты працы і
сацыяльных гарантый фінансава-эканамічнага ўпраўлення
Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка міліцыі

Тарасевіча
Валянціна Леанідавіча

– старшага оперупаўнаважанага 2-га аддзела ўпраўлення па
барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай
міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага
аблвыканкама, маёра міліцыі

Таратушкіна
Яўгена Мікалаевіча

– камандзіра ўзвода міліцыі Вілейскага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
лейтэнанта міліцыі

Таруца
Юрыя Георгіевіча

– камандзіра 2-га аддзялення 1-га ўзвода роты канвойнай
службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага
аблвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі

Татура
Анатолія Анатольевіча

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

Ткачонак
Вольгу Рыгораўну

– старшага інспектара аддзела па грамадзянстве,
пашпартнай рабоце, выездзе за мяжу і рэгістры
насельніцтва ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі

Удавічэнку
Дзмітрыя Сяргеевіча

– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах
упраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці галоўнага
ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных
спраў, маёра міліцыі

Філімоненку
Уладзіміра Аляксандравіча

– начальніка Касцюковіцкага аддзялення Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
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Філіпкова
Яўгена Сяргеевіча

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

Хартановіча
Аляксандра Міхайлавіча

– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы групы
дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Лунінецкага райвыканкама, маёра міліцыі

Хвашчэўскага
Юрыя Іванавіча

– старшага дзяржаўтаінспектара аддзялення дзяржаўнай
аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Жодзінскага гарвыканкама,
маёра міліцыі

Хведзьковіча
Васілія Міхайлавіча

– камандзіра роты міліцыі Пінскага аддзела Дэпартамента
аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Хілімона
Кірыла Аляксандравіча

– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы
правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага
раёна г. Гродна, маёра міліцыі

Царука
Андрэя Іванавіча

– камандзіра ўзвода міліцыі Жабінкаўскага аддзела
Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў,
капітана міліцыі

Ціхона
Генадзія Канстанцінавіча

– старшага вадзіцеля-супрацоўніка дзяржаўнай установы
«Аўтагаспадарка Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка міліцыі

Цыбульскую
Наталлю Аляксееўну

– старшага інспектара групы кадраў аддзела ідэалагічнай
работы і кадравага забеспячэння ўстановы адукацыі
«Спецыялізаваны ліцэй Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі

Цяпко
Аляксея Святаслававіча

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

Цярэню
– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі
Аляксандра Аляксандравіча
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Стаўбцоўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Чабатарова
Аляксандра Сяргеявіча

– старшага оперупаўнаважанага аддзела па раскрыцці
кватэрных крадзяжоў упраўлення крымінальнага вышуку
крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных
спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі

Шамігава
Яўгенія Аляксандравіча

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

Шах
Наталлю Міхайлаўну

– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Капыльскага
райвыканкама, маёра міліцыі
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Шкрэдава
Аляксандра Міхайлавіча

– памочніка дзяжурнага атрада міліцыі асобага прызначэння
ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама,
старшага прапаршчыка міліцыі

Шманькова
Генадзія Генадзьевіча

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

Шульга
Таццяну Уладзіміраўну

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

Шчаснага
Аляксандра Сяргеевіча

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

Шчэрбача
Сяргея Іванавіча

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

Шылко
Андрэя Віктаравіча

– першага намесніка начальніка Маскоўскага (г. Мінска)
аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных
спраў – начальніка аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і
вартавой аховы, падпалкоўніка міліцыі

Шэкуна
Аляксея Уладзіміравіча

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі
Ленінскага раёна г. Магілёва, капітана міліцыі

Якуту
Леаніда Леанідавіча

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

Якушэвіча
Яўгенія Ігаравіча

– начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі
грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Віцебска, маёра
міліцыі

Ярмоленку
Аляксандра Паўлавіча

– камандзіра ўзвода баявога забеспячэння роты баявога і
матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 3-га асобнага
патрульнага батальёна вайсковай часці 6713 унутраных
войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага
прапаршчыка

Яскавец
Людмілу Віктараўну

– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Мазырскага
райвыканкама, маёра міліцыі

Яфімава
Мікалая Мікалаевіча

– старшага вадзіцеля-супрацоўніка дзяржаўнай установы
«Аўтагаспадарка Міністэрства ўнутраных спраў
Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка міліцыі

Яцкоўскага
– начальніка аддзялення па наркакантролі і процідзеянні
Аляксандра Аляксандравіча
гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення
ўнутраных спраў адміністрацыі Цэнтральнага раёна
г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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