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Склад 7-мі ўчастковых камісій у Баранавічах. 2015г. Прэзідэнцкія 

выбары. 

 

Участак №47 Сярэдняя школа № 16 
№ 

п/п 

Прозвішча, імя кім вылучаны месца 

працы 

пасада Ці быў у гэтай 

камісіі ў 2010г. 

1. Дзяўга Вячаслаў ад прац. 

калектыва СШ № 

16 

сш № 16 Дырэктар  
(Старшыня 

ўч. камісіі) 

Не. Быў іншы 

дырэктар 

2. Валасевіч Ірына шляхам збору 

подпісаў 
сш № 16 Завуч 

пач.кл. 
(нам. старш. 

ўч. камісіі) 

не     (многія 

наст.сышлі на 

пенсію) 

3.   Абрамчык 

Святлана 

ад ГА “Белая 

Русь” 
сш № 16 Псіхолог 

(сакратар 

камісіі) 

была 

4. Аскальдовіч 

Алёна 

ад ГА “Бел. фонд 

міра” 
сш № 16 настаўніца была 

5. Варабей Сяргей шляхам збору 

подпісаў 
сш № 16 настаўнік быў 

6. Карабанава 

Наталля 

ад ГА “БРСМ” сш № 16 настаўніца не 

7. Кажамякіна 

Святлана 

шляхам збору 

подпісаў 
сш № 16 настаўніца была 

8. Катлярчук 

Наталля 

ад першаснай 

арганізацыі Чырв. 

Крыжа СШ № 16 

сш № 16 настаўніца не 

9. Кірык Святлана шляхам збору 

подпісаў 
сш № 16 настаўніца не 

10. Нікановіч 

Тамара 

ад праф. арг. СШ 

№ 16 
сш № 16 настаўніца была 

11. Алесік Ірына шляхам збору 

подпісаў 
сш № 16 настаўніца не 

12. Швед Наталія 

 

шляхам збору 

подпісаў 
сш № 16 настаўніца была 

13. Махахей Сяргей шляхам збору 

подпісаў 
сш № 16 кір.аддзела 

кадраў 

не 

 

Участак № 6 ліцэй № 1 
№ 

п/п 

Прозвішча, імя кім вылучаны месца 

працы 

пасада Ці быў у гэтай 

камісіі ў 2010г. 

1. Бычкоўскі  

Аляксей 

ад прац. кал. ГУО 

“Ліцэй №1” 
ліцэй № 1 Дырэктар  

(Старшыня 

ўч. камісіі) 

быў. (старшынёй 

 гэтай уч. камісіі) 

2. Козіч Вольга шляхам збору 

подпісаў 
ліцэй № 1 завуч 

(нам. старш. 

была 
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ўч. камісіі) 

3. Грыцэвіч 

 Святлана 

ад ГА “Белая Русь” ліцэй № 1 настаўніца 
(сакратар 

камісіі) 

была 

4. Данжурава 

Раіса 

шляхам збору 

подпісаў 
ліцэй № 1 настаўніца не 

5. Долмат Ала шляхам збору 

подпісаў 
ліцэй № 1 настаўніца не 

6. Кагіцін Генадзь шляхам збору 

подпісаў 
ліцэй № 1 настаўнік быў 

7. Кадзевіч  

Таццяна 

ад гар. арг. “Чырв. 

Крыжа” 
ліцэй № 1 настаўніца была 

8. Кардаш Сяргей шляхам збору 

подпісаў 
ліцэй № 1 настаўнік не 

9. Лісіна Марына ад ГА “Бел. фонд 

міра” 
ліцэй № 1 настаўніца была 

10. Мішкевіч 

Алёна 

шляхам збору 

подпісаў 
ліцэй № 1 лабарантка была 

11. Разанцава 

Святлана 

ад гар.арг. Белар. 

прафс. раб. адук. і 

навукі 

ліцэй № 1 настаўніца была 

12. Стромская 

Вольга 

шляхам збору 

подпісаў 
ліцэй № 1 настаўніца не 

13. Цыбулько 

Таццяна 

ад ГА “Белар. саюз 

жанчын” 
ліцэй № 1 настаўніца не 

 

 

Участак № 38 Цэнтральная гарадская бібліятэка, вул. Леніна 53 

№ 

п/п 

Прозвішча, імя кім вылучаны месца 

працы 

пасада Ці быў у 

гэтай камісіі 

ў 2010г. 

1. Дваракоўская 

Алёна 

ад прац. калектыва 

цэнтр.бібліятэкі 
цэнтр. 

бібліятэка 

Дырэктар ЦБС 

(Старш. Камісіі) 

была 

2. Бінько 

Анжэліта 

ад ГА “Белар. саюз 

жанчын” 
цэнтр. 

бібліятэка 

нам. дырэктара 

(нам.ст. камісіі) 

не 

3. Лазар Раіса ад прафс. арг. 

работн. культуры 
цэнтр. 

бібліятэка 

заг.ад. абсл.ЦГБ 

(сакратар камісіі) 
не 

4. Болтуць Алёна ад прац. калектыва 

гар. дзіц. бібліятэкі 
філ.№ 3 

ЦБС 

заг.філ.№ 3 была 

5. Кіпель 

Надзежда 

ад ГА “Бел. фонд 

міра” 
чыт. Зала 

ЦГБ 

бібліятэкар не 

6. Кузьміч 

Валянціна 

ад прац. 

калектыва гар. 

бібл  

ЦГБ бібліятэкар была 

7. Пятліцкая Іна ад ГА “БРСМ” Філ. № 3 бібліятэкар не 

8. Пабярэжная 

Ірына 

ад прац. калектыва 

гар. бібліятэкі 
філ.№ 4 

ЦБС 

заг.філ. № 4 не 

9. Робак Алёна шляхам збору філ.№ 4 нам дыр. ЦБС была 
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подпісаў ЦБС па працы з 

дзецьмі 

Удакладненне:  (У 2010 – было 11 чал.);  ЦГБ – цэнтр. гарадская бібліятэка 

                                                                       ЦБС – цэнтр. бібліятэчная сістэма 

Участак № 24 Сярэдняя школа № 17 

 
№ 

п/п 

Прозвішча, імя кім вылучаны месца  

працы 

  пасада Ці быў у гэтай 

камісіі ў 2010г. 

1. Марозава Алёна ад прац. калект. 

сш № 17 

сш № 17 Дырэктар  
(Старшыня ўч. 

камісіі) 

была  

2. Шода Сяргей шляхам збору 

подпісаў 
сш № 17 нам. дырэкт. 

(нам. старш. 

камісіі) 

быў 

3. Карпава Галіна шляхам збору 

подпісаў 
сш № 17 лабарантка 

(сакр. камісіі) 

была 

4. Антон Валынец шляхам збору 

подпісаў 
сш № 17 настаўнік не 

5. Дзем’янаў Сяргей шляхам збору 

подпісаў 
сш № 17 настаўнік быў 

6. Барбарыч Вольга ад ГА “Белая 

Русь” 
сш № 17 нам. 

дырэктара 

не 

7. Люхта Святлана ад ГА “Белар. 

саюз жанчын” 
сш № 17 настаўніца не 

8. Лукашэвіч 

Віталій 

шляхам збору 

подпісаў 
сш № 17 наст. музыкі быў 

9. Морхат Наталля ад ГА “Бел. фонд 

міра” 
сш № 17 наст. музыкі была 

10. Новік Таццяна шляхам збору 

подпісаў 
сш № 17 наст.рус. 

мовы і літ. 

была 

11. Рогацень Жана ад пяр. арг. 

прафс. сш № 17 

сш № 17 настаўніца не 

12. Сабалеўскі 

Віктар 

шляхам збору 

подпісаў 
сш № 17 настаўнік быў 

13. Шкурко Святлана ад гар. арг. “Чырв. 

Крыжа” 
сш № 17 настаўніца была 

 

Участак № 48. Зал пасяджэнняў Баранавіцкага аўтаагрэгатнага завода (БАЗ) 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, імя кім вылучаны месца  

працы 

  пасада Ці быў у гэтай 

камісіі ў 

2010г. 

1. Юркевіч Віталій перш.прафс. арг. 

БАЗ 
БАЗ Дырэктар  

(Старшыня ўч. 

камісіі) 

быў 

2. Парфянкоў 

Аляксандр 

ад прац. калект. 

участка БАЗ 
БАЗ старш. прафк. 

(нам. ст. 

камісіі) 

быў 
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3. Крыцкая Інга ад пярв. арг.ГА 

“Бел.саюз жанчын 
БАЗ спецыяліст была 

4. Віннічак Віталій ад пярв. арг.ГА 

“Белая Русь”  
БАЗ намеснік 

дырэктара 

быў 

5. Жых Аляксандр ад прац.калект. 

ад.забеспяч. БАЗ 
БАЗ нач. аддз 

знешн. каапер.  

не 

6. Кусцінская 

Вольга 

ад прац.калект. 

аддз.гал.тэхнолага 

БАЗ 

БАЗ інжынер не 

7. Маркелаў 

Віталій 

ад прац.калект. 

АТК БАЗ 
БАЗ нач. АТК не 

8. Місюн Святлана ад прац.калект. 

аддзела продажу 

БАЗ 

БАЗ бухгалтар не 

9. Петрушкевіч 

Святлана 

ад прац.калект. 

інтэрната БАЗ 
БАЗ бухгалтар не 

10. Саліхава Лілія ад прац.калект. 

бухгалтэрыі БАЗ 
БАЗ бухгалтар была 

11. Севасцьянчык 

Аляксандр 

ад прац.калект. 

аховы БАЗ 
БАЗ ахоўнік не 

12. Ушакова 

Валянціна 

ад пярв.арг. ГА 

ветэранаў БАЗ 
БАЗ спецыяліст была 

 

Участак № 40. Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі (ЦГіЭ) 
№ 

п/п 

Прозвішча, імя кім вылучаны месца  

працы 

  пасада Ці быў у гэтай 

камісіі ў 

2010г. 

1. Плескацэвіч 

Сяргей 

ад прац. калект. 

аддз. эпідэм. ЦГіЭ 
ЦГіЭ Дырэктар  

(Старшыня 

ўч. камісіі) 

быў 

2. Сырыца Мікалай ад прац. калект. 

службы гасп. 

забеспяч. 

ЦГіЭ нам. дырэкт. 
(нам. ст. 

камісіі) 

не 

3. Жыгадла 

Наталля 

ад прац. калект. 

аддз. гігіены працы 

ЦГіЭ 

ЦГіЭ спецыяліст 
(сакр. камісіі) 

была 

4. Ішкова Ірына ад прац. калект. 

лабарат. ЦГіЭ 
ЦГіЭ спецыяліст была 

5. Калюха Таццяна ад прац. калект. 

мікроб. лаб. ЦГіЭ 
ЦГіЭ спецыяліст не 

6. Кулакевіч 

Кацярына 

ад ГА “БРСМ” ЦГіЭ спецыяліст не 

7. Маслава Жана ад пярв. прафс. 

арг.  ЦГіЭ 

ЦГіЭ спецыяліст была 

8. Рубец Анатолій ад пярв.арг. ГА 

“Белая Русь” 
ЦГіЭ спецыяліст не 

9. Саўчык Святлана ад пярв.арг. “Чырв. 

Крыжа” ЦГіЭ 
ЦГіЭ спецыяліст была 

10. Сцяфанчык 

Святлана 

ад прац. калект. 

аддз. дэзінф. ЦГіЭ 
ЦГіЭ спецыяліст была 
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11. Шпакава Марыя ад прац. калект. адз. 

камун. гігіены ЦГіЭ 
ЦГіЭ спецыяліст была 

12. Выверац Наталля ад прац. калект. адз.  

гігіены і харч.ЦГіЭ 
ЦГіЭ спецыяліст не 

 

Участак № 26. Сярэдняя школа № 20 
№ 

п/п 

Прозвішча, імя кім вылучаны месца  

працы 

  пасада Ці быў у           

гэтай камісіі            

ў 2010г. 

1. Мішын Міхаіл ад прац. калект. 

сш № 20 

сш № 20 Дырэктар  
(Старшыня ўч. 

камісіі) 

быў 

2. Кудрук Алёна ад гар. арг.ГА 

“Белая Русь” 
сш № 20 Нам. дырэктара 

(нам. ст. камісіі) 
была 

3. Гулько Зоя ад гар. арг. Бел. ГА 

ветэранаў 
сш № 20 настаўніца 

(сакратар камісіі)  

была 

4. Даніловіч 

Святлана 

шляхам збору 

подпісаў 
сш № 20 настаўніца 

 

была 

5. Дар’іна Ала  ад гар. арг.ГА 

“бел. саюз жанчын” 
сш № 20 настаўніца 

 

была 

6. Дегцяр Ірына шляхам збору 

подпісаў 
сш № 20 настаўніца не 

7. Коршун Ала шляхам збору 

подпісаў 
сш № 20 настаўніца была 

8. Кудрук Ігар шляхам збору 

подпісаў 
сш № 20 настаўнік быў 

9. Мазоль Алёна ад перш. праф. арг. 

сш № 20 
сш № 20 настаўніца была 

10. Урбановіч 

Святлана 

шляхам збору 

подпісаў 
сш № 20 настаўніца была 

11. Царык Наталля ад гар.арг. “Чырв. 

Крыжа”  
сш № 20 настаўніца не 

12. Букрэй Таццяна шляхам збору 

подпісаў 
сш № 20 настаўніца не 

13. Шпак Васіль шляхам збору 

подпісаў 
сш № 20 тэхн. супр.  

сш № 20 
быў 

 

# - магчымы некаторыя недакладнасці ў пасадах у межах 1% 

 

23.09.2015г.                                                                                      С.К.Гоўша 


