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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
2 чэрвеня 2016 г. № 187 

Аб узнагароджанні 

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў і 
актыўную дзяржаўную і грамадскую дзейнасць, дасягненне высокіх вытворчых 
паказчыкаў, значны асабісты ўклад у развіццё заканадаўства і парламентарызму, 
будаўнічай галіны і сельскай гаспадаркі, навуковай і педагагічнай дзейнасці, сферы 
мастацтва, культуры і спорту: 

1. Узнагародзіць: 
  

ордэнам Айчыны ІІІ ступені

Лашына 
Аляксандра Міхайлавіча 

– намесніка Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь  

ордэнам «За службу Радзіме» ІІ ступені

Гуру  
Аляксандра Мікалаевіча 

– памочніка Міністра абароны па ідэалагічнай рабоце ва 
Узброеных Сілах – начальніка галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы Міністэрства абароны, генерал-маёра 

ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені

Лабкова  
Рыгора Віктаравіча 

– першага намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення па 
барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй 
Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка 1-га 
ўпраўлення, палкоўніка міліцыі 

Мішчанку  
Алега Рыгоравіча 

– галоўнага інжынера ўпраўлення сувязі Генеральнага штаба 
Узброеных Сіл – намесніка начальніка сувязі Узброеных 
Сіл, палкоўніка

Муравейку  
Паўла Мікалаевіча 

– намесніка начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл –
начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення, генерал-
маёра  

Сікорскага  
Алега Анатольевіча 

– намесніка начальніка па аператыўна-тактычнай рабоце 
пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада ўстановы 
«Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па 
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», 
падпалкоўніка ўнутранай службы 

Шаблыку  
Алега Мікалаевіча 

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

ордэнам Пашаны

Ананіч  
Лілію Станіславаўну 

– Міністра інфармацыі 

Марковіча  
Ігара Іванавіча 

– старшыню Верхнядзвінскага райвыканкама 

Русецкага  
Анатолія Максімавіча

– Намесніка Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь 

Цэйціна  
Міхаіла Ільіча 

– дацэнта кафедры гімнастыкі ўстановы адукацыі «Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»  
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медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Беднякова  
Ігара Валер’евіча 

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

Брызінскага  
Сяргея Мікалаевіча 

– начальніка 2-га ўпраўлення галоўнага аператыўнага 
ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, 
палкоўніка 

Васільева  
Святаслава Ігаравіча 

– начальніка агульнавайсковага факультэта ўстановы 
адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», 
палкоўніка  

Васілюшкава  
Юрыя Іванавіча 

– начальніка ракетных войскаў і артылерыі – начальніка 
аддзела ракетных войскаў і артылерыі Заходняга 
аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка 

Весялова  
Дзмітрыя Віктаравіча 

– намесніка начальніка 1-га аддзела ўпраўлення планавання і 
каардынацыі тэхнічнага забеспячэння галоўнага 
ўпраўлення планавання і каардынацыі тэхнічнага 
забеспячэння Міністэрства абароны, падпалкоўніка  

Гарнякова  
Максіма Аляксандравіча 

– начальніка разведкі – начальніка разведвальнага 
аддзялення штаба 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай 
брыгады Узброеных Сіл, маёра 

Гладкага  
Сяргея Вячаслававіча 

– намесніка начальніка штаба ўпраўлення ракетных войскаў 
і артылерыі Генеральнага штаба Узброеных Сіл, 
палкоўніка 

Горбеля  
Юрыя Леанідавіча 

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзела 
ўпраўлення маральна-псіхалагічнага забеспячэння 
галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства 
абароны, палкоўніка 

Дапіру  
Віталія Осіпавіча 

– начальніка штаба – першага намесніка начальніка 
ўпраўлення ўзбраення Заходняга аператыўнага 
камандавання Узброеных Сіл, палкоўніка  

Жырыкава  
Аляксандра Пятровіча 

– начальніка аўтамабільнай службы ўпраўлення ўзбраення 
Заходняга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, 
палкоўніка 

Кіршанкова  
Дзмітрыя Аляксандравіча 

– спартсмена-інструктара-парашутыста ўзвода дэсантнай 
падрыхтоўкі 7-й асобнай роты аховы і абслугоўвання 
камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, 
старшага прапаршчыка 

Краўцова  
Ігара Яўгеньевіча 

– начальніка разведкі – камандзіра разведвальнага ўзвода 
317-га асобнага гвардзейскага мабільнага батальёна  
103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных
Сіл, лейтэнанта 

Кулакевіча  
Сяргея Яўгеньевіча 

– намесніка начальніка рэчавага ўпраўлення Міністэрства 
абароны, палкоўніка  

Лапаткіна  
Ігара Інакенцьевіча 

– начальніка 263-й базы захоўвання, рамонту і ўтылізацыі 
сродкаў сувязі Узброеных Сіл, палкоўніка  
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Лебедзянцава  
Аляксея Іванавіча 

– намесніка начальніка аператыўнага ўпраўлення штаба 
камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, 
палкоўніка 

Маісеенку  
Іллю Сяргеевіча  

– намесніка камандзіра вучэбна-баявой авіяцыйнай 
эскадрыллі 116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай 
базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай 
абароны Узброеных Сіл, маёра  

Перапяліцу  
Сяргея Аляксандравіча 

– начальніка вайсковай супрацьпаветранай абароны – 
начальніка групы Ваенна-паветраных сіл і войскаў 
супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка 

Праснакова  
Юрыя Аляксандравіча 

– начальніка ўпраўлення заказаў і закупак матэрыяльных 
сродкаў Узброеных Сіл, палкоўніка 

Пырха  
Сяргея Міхайлавіча 

– начальніка 4-га аддзела ўпраўлення эксплуатацыі і 
рамонту ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл, 
падпалкоўніка  

Скавародку  
Сяргея Уладзіміравіча 

– намесніка камандзіра па тыле – начальніка тылу  
111-й гвардзейскай артылерыйскай брыгады Заходняга 
аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, падпалкоўніка 

Суровіча  
Дзмітрыя Іванавіча 

– начальніка 814-га цэнтра тэхнічнага забеспячэння 
Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання 
Узброеных Сіл, падпалкоўніка 

Фаміну  
Аксану Сяргееўну 

– спартсмена-інструктара-парашутыста ўзвода дэсантнай 
падрыхтоўкі 7-й асобнай роты аховы і абслугоўвання 
камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, 
старшага сяржанта  

Шычко  
Уладзіміра Пятровіча

– старшага афіцэра штаба ўпраўлення інжынерных войскаў 
Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Юшкевіча  
Юрыя Іванавіча 

– начальніка сувязі – начальніка аддзела сувязі штаба 
камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, 
палкоўніка 

медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку» 

Азарава  
Аляксандра Аляксандравіча 

– начальніка 2-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага 
ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і 
карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка 
міліцыі 

Баранава  
Алега Васільевіча 

– камандзіра 1-га патрульнага батальёна вайсковай часці 
5525 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, 
маёра

Бедункевіча  
Міхаіла Пятровіча 

– начальніка 3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па 
барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй 
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі 

Калантаева  
Сяргея Мікалаевіча 

– начальніка 7-га ўпраўлення (па Віцебскай вобласці) 
галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай 
злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, 
палкоўніка міліцыі 
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Каравацкага  
Мікалая Мікалаевіча 

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

Ларына  
Алега Валянцінавіча 

– начальніка 5-га ўпраўлення (па г. Мінску) галоўнага 
ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і 
карупцыяй Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка 
міліцыі 

Манькова  
Юрыя Міхайлавіча 

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

Мельніка  
Рамана Іванавіча 

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

медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы» 

Бойку  
Аляксандра Міхайлавіча 

– начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай часці 1250 
пагранічнай службы, падпалкоўніка  

медалём «За працоўныя заслугі» 

Багачова  
Ігара Мікалаевіча 

– начальніка арганізацыйна-кантрольнага аддзела 
пракуратуры Віцебскай вобласці 

Гаўрылковіча  
Эдуарда Генадзьевіча 

– генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага 
вытворчага прадпрыемства «Граніт»  

Германа  
Iвана Пятровіча 

– дырэктара дарожна-будаўнічага ўпраўлення № 65 
адкрытага акцыянернага таварыства «Дарожна-будаўнічы 
трэст № 6»  

Гундара  
Аляксандра Мікалаевіча  

– дырэктара філіяла таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«ОМА» ў в. Міхалёва Бярэзінскага раёна  

Кошмана  
Аляксея Мікалаевіча 

– машыніста буравой устаноўкі цэха бураўзрыўных работ 
гранітнага кар’ера «Мікашэвічы» рэспубліканскага 
ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Граніт»  

Крукоўскага  
Валянціна Арсенавіча 

– прарэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце 
ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
харчавання»  

Курловіча  
Віктара Міхайлавіча 

– машыніста экскаватара цэха горнага гранітнага кар’ера 
«Мікашэвічы» рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага 
прадпрыемства «Граніт»  

Макарскага  
Сяргея Мікалаевіча 

– галоўнага архітэктара праекта ўпраўлення праектных 
работ адкрытага акцыянернага таварыства 
«Палессежылбуд» 

Пака  
Валяр’яна Віктаравіча 

– начальніка аддзела апеляцыйнай вытворчасці ўпраўлення 
Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь па наглядзе 
за адпаведнасцю закону судовых рашэнняў па 
крымінальных справах

Размысловіч  
Святлану Леанідаўну

– старшага памочніка пракурора Мінскай вобласці па рабоце 
са зваротамі грамадзян 

Рапейку  
Станіслава Адамавіча 

– начальніка ўчастка № 3 адкрытага акцыянернага 
таварыства «Гроднажылбуд»  
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Сахно  
Ганну Мікалаеўну  

– дырэктара філіяла «Птушкафабрыка «Перамога» 
адкрытага акцыянернага таварыства «1-я Мінская 
птушкафабрыка» 

Цішкова  
Васілія Iванавіча 

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства 
«Шчомыслiца» Мiнскага раёна

Шчарбачэню  
Мікалая Іванавіча 

– намесніка галоўнага рэдактара – кіраўніка напрамку 
рэдакцыі газеты «Сельская газета» ўстановы 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя 
газеты «Советская Белоруссия»

медалём Францыска Скарыны

Грынкевіча  
Валерыя Аляксандравіча 

– дырыжора аркестра ўстановы культуры «Заслужаны 
калектыў Рэспублікі Беларусь «Відовішчна-культурны 
комплекс «Гомельскі дзяржаўны цырк» 

Закрэўскую  
Галіну Віктараўну 

– артыста тэатра лялек – вядучага майстра сцэны 
дзяржаўнай установы культуры «Гродзенскі абласны тэатр 
лялек»

Кузьміцкую  
Лідзію Аляксандраўну 

– артыста-вакаліста, вядучага майстра сцэны ўстановы 
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Беларускі 
дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр» 

Лакотку  
Аляксандра Іванавіча 

– дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» 

Ламана  
Мікалая Афанасьевіча 

– загадчыка лабараторыі росту і развіцця раслін дзяржаўнай 
навуковай установы «Інстытут эксперыментальнай 
батанікі імя В.Ф.Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі»

Лявончыка  
Мікалая Мікалаевіча

– артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы 
«Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача» 

Мазго  
Уладзіміра Мінавіча 

– намесніка галоўнага рэдактара рэдакцыі часопіса «Нёман» 
рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом 
«Звязда», старшыні секцыі «Дзіцячая літаратура» 
грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»

Сідорчык  
Раісу Паўлаўну 

– вядучага майстра сцэны ўстановы «Беларускі дзяржаўны 
маладзёжны тэатр»

Шаранговіча  
Сяргея Вітальевіча 

– вядучага майстра сцэны ўстановы «Беларускі дзяржаўны 
маладзёжны тэатр» 

  
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь: 
  

«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь» 
  

Сало 
Алене Аляксееўне  

– артысту-вакалісту (салісту) вышэйшай кваліфікацыйнай 
катэгорыі дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы 
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь»  

Якушэвіч 
Аксане Аляксандраўне 

– артысту-вакалісту (салісту) – вядучаму майстру сцэны 
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы 
«Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь»  
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«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» 

Бардуновай 
Нінэль Мікалаеўне 

– педагогу дадатковай адукацыі, мастацкаму кіраўніку 
заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь 
тэатра-студыі «Радуга» дзяржаўнай установы дадатковай 
адукацыі «Абласны цэнтр творчасці», г. Магілёў 

«Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь»

Стуку 
Аляксею Канстанцінавічу 

– намесніку Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь  

«Заслужаны металург Рэспублікі Беларусь»

Баршчову 
Сяргею Мiхайлавiчу 

– намеснiку генеральнага дырэктара па тэхнічным развіцці –
галоўнаму інжынеру адкрытага акцыянернага таварыства 
«Беларускi металургiчны завод – кiруючая кампанiя 
холдынга «Беларуская металургiчная кампанiя»  
(2013–2016 годы)

«Заслужаны работнік фізічнай культуры і спорту Рэспублікі Беларусь» 

Паўлоўскаму 
Яўгену Іванавічу 

– спецыялісту па грамадскіх сувязях, музейнай рабоце, 
экскурсаводу Мінскай міжтэрытарыяльнай 
арганізацыйнай структуры рэспубліканскага дзяржаўна-
грамадскага аб’яднання «Беларускае фізкультурна-
спартыўнае таварыства «Дынама» 

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Лук’яненка 
Ларысе Генадзьеўне 

– старшаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі 
Беларусь па гімнастыцы мастацкай установы 
«Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па 
гімнастыцы мастацкай»  

Савенкавай 
Галіне Васільеўне 

– старшаму трэнеру-выкладчыку ўстановы «Мінская 
спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага 
рэзерву № 1» рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага 
аб’яднання «Беларускае фізкультурна-спартыўнае 
таварыства «Дынама» 

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь» 

Арзамасавай 
Марыне Аляксандраўне 

– спартсмену-інструктару 2-й катэгорыі 2-га аддзела 
дзяржаўнай установы «Спартыўны камітэт Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь», старшаму лейтэнанту  

Грынкевічу-Судніку 
Аляксандру Іванавічу 

– начальніку каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай 
часці № 4 Баранавіцкага гаррайаддзела па надзвычайных 
сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне 
Міністэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублікі 
Беларусь», маёру ўнутранай службы  

Курлыпу 
Андрэю Аляксандравічу 

– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды 
Рэспублікі Беларусь па самба ўстановы «Рэспубліканскі 
цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі адзінаборстваў»  

Папову 
Сцяпану Георгіевічу 

– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды 
Рэспублікі Беларусь па самба ўстановы «Рэспубліканскі 
цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі адзінаборстваў» 

  
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка
  


