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Параўнанне складу 6-ці ўчастковых камісій у Баранавічах на парламенцкіх выбарах 2016 года, 

прэзідэнцкіх выбарах 2015 года і прэзідэнцкіх выбарах 2010 года 
 

Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5. Участак № 19 (№ 47 у 2015 г.)  

 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя Кім вылучаны Месца працы Пасада Ці быў у  

камісіі ў  

2015 годзе 

Ці быў у  

камісіі ў  

2010 годзе 

1. Дзяўго Вячаслаў працоўным калектывам 

СШ № 16 г.Баранавічы 

СШ № 16 Дырэктар 

(Старшыня 

ўч. камісіі) 

быў Не. Быў іншы 

дыр. гэтай 

школы 

2. Абрамчык Святлана ГА “Белая Русь” СШ № 16 Псіхолаг  

(сакр. камісіі) 

была была 

3. Аскальдовіч Алёна гар. арг. белар. Фонда 

міра 

СШ № 16 настаўніца была была 

4. Валасевіч Ірына шляхам збору подпісаў СШ № 16 Завуч (нам. 

ст. камісіі) 

была не 

5. Варабей Сяргей шляхам збору подпісаў СШ № 16 настаўнік быў быў 

6. Карабанава Наталля ГА “БРСМ” СШ № 16 настаўніца была не 

7. Швед Наталля шляхам збору подпісаў СШ № 16 настаўніца была была 

8. Кажамякіна Святлана шляхам збору подпісаў СШ № 16 настаўніца была была 

9. Кірык Святлана шляхам збору подпісаў СШ № 16 настаўніца была не 

10. Лагвіненка Святлана ад перш. арг. Чырвонага 

Крыжа 

СШ № 16 настаўніца не была 

11. Нікановіч Тамара ад перш. прафсаюзнай 

арг. СШ № 16 

СШ № 16 настаўніца не была 

12. Алесік Ірына шляхам збору подпісаў СШ № 16 настаўніца была не 
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Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5. Участак № 6. Ліцэй № 1 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя Кім вылучаны Месца працы Пасада Ці быў у  

камісіі ў  

2015 годзе 

Ці быў у  

камісіі ў  

2010 годзе 

1. Бычкоўскі Аляксей ад прац. калектыва Ліцэя 

№ 1   

ліцэй № 1 Дырэктар 

(старшыня ўч. 

камісіі) 

быў быў  

2. Козіч Вольга шляхам збору подпісаў ліцэй № 1 Завуч (нам. ст. 

уч. камісіі) 

была.  была 

3. Грыцэвіч Святлана ГА “Белая Русь” ліцэй № 1 настаўніца 

(сакр. камісіі) 

была была 

4. Данжурава Раіса шляхам збору подпісаў ліцэй № 1 настаўніца была не 

5. Долмат Ала шляхам збору подпісаў ліцэй № 1 настаўніца была не 

6. Кагіцін Генадзь ад перш. арг. Чырвонага 

Крыжа 

ліцэй № 1 настаўнік быў быў 

7. Кадзевіч Таццяна ад перш. арг. Чырвонага 

Крыжа 

ліцэй № 1 настаўніца была была 

8. Кардаш Сяргей шляхам збору подпісаў ліцэй № 1 настаўнік быў не 

9. Лісіна Марына ад перш. арг. “Бел. саюза 

жанчын” 

ліцэй № 1 настаўніца была была 

10. Мішкевіч Алёна шляхам збору подпісаў ліцэй № 1 лабарантка была была 

11. Разанцава Святлана ад гар. арг. бел. прафс. 

работнікаў адук. і навукі                                                                                                           

ліцэй № 1 настаўніца была была 

12. Стромская Вольга шляхам збору подпісаў ліцэй № 1 настаўніца была не 

13. Шастак Аляксандр ад перш. арг. ГА БРСМ ліцэй № 1 настаўнік не не 
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Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5. Участак № 20 (№48 – у 2015 г.). Баранавіцкі аўтаагрэгатны завод 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя Кім вылучаны Месца працы Пасада Ці быў у  

камісіі ў  

2015 годзе 

Ці быў у  

камісіі ў  

2010 годзе 

1. Юркевіч Віталій ад перш. прафс. арг. 

Баран. аўтаагрэгатнага 

завода 

БАЗ дырэктар(старш. 

камісіі) 

быў быў 

2. Парфянкоў Аляксандр ад прац. калектыва 

заводакіравання 

БАЗ старшыня 

прафкама (нам. 

старш. камісіі) 

быў быў 

3. Крыцкая Інга ад перш. арг. . “Бел. 

саюза жанчын”  

БАЗ спецыяліст была была 

4. Віннічак Віталій ад перш. арг. “Белая 

Русь” 

БАЗ нам. дырэктара быў быў 

5. Жых Аляксандр ад прац. калект. аддзела 

забеспячэння 

БАЗ нач. аддз. 

знешняй каапер. 

быў не 

6. Кусцінская Вольга ад прац. калект. аддзела 

галоўнага тэхнолага 

БАЗ інжынер была не 

7. Місюн Святлана ад прац. калект.продаж БАЗ бухгалтар была не 

8. Петрушкевіч Святлана ад прац. калект. строй-

групы і адм.-гасп. бюро 

БАЗ бухгалтар была не 

9. Саліхава Лілія ад прац. калект. бухгал. БАЗ бухгалтар была была 

10. Севасцьянчык Аляксандр ад прац. калект. аховы БАЗ ахоўнік быў не 

11. Ушакова Валянціна ад перш. арг. ГА 

ветэранаў 

БАЗ спецыяліст была была 

12. Шаламіцкі Аляксандр ад прац. калектыва 

энергацэха 

БАЗ інжынер не не 
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Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6. Участак № 14 (№ 26 у 2015 г.). Сярэдняя школа № 20 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя Кім вылучаны Месца працы Пасада Ці быў у  

камісіі ў  

2015 годзе 

Ці быў у  

камісіі ў  

2010 годзе 

1. Мішын Міхаіл ад прац. калектыва СШ 

20 

СШ № 20 Дырэктар 

(старшыня 

камісіі) 

быў быў 

2. Кудрук Алёна ад перш. арг. “Белая 

Русь” 

СШ № 20 Нам. дырэктра 

(нам. ст. камісіі) 
была была 

3. Гулько Зоя ад гар. арг. ГА 

ветэранаў 

СШ № 20 настаўніца была была 

4. Даніловіч Святлана шляхам збору подпісаў СШ № 20 настаўніца была была 

5. Дар’іна Ала ад гар. арг. ГА “белар. 

саюз жанчын” 

СШ № 20 настаўніца была была 

6. Дзехцяр Ірына шляхам збору подпісаў СШ № 20 настаўніца была не 

7. Коршун Ала шляхам збору подпісаў СШ № 20 настаўніца была была 

8. Кудрук Ігар шляхам збору подпісаў СШ № 20 настаўнік быў быў 

9. Мазоль Алёна ад  гар. арг. таварыства 

Чырвонага Крыжа 

СШ № 20 настаўніца была была 

10. Урбановіч Святлана шляхам збору подпісаў СШ № 20 настаўніца была была 

11. Царык Наталля ад перш. прафс. арг.  

СШ № 20 

СШ № 20 настаўніца была не 

12. Букрэй Таццяна шляхам збору подпісаў СШ № 20 настаўніца была не 

13. Шпак Васілій шляхам збору подпісаў СШ № 20 тэхн. супрац. СШ быў быў 
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Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6. Участак № 28 (№ 40 у 2015 г.). Занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя Кім вылучаны Месца працы Пасада Ці быў у  

камісіі ў  

2015 годзе 

Ці быў у  

камісіі ў  

2010 годзе 

1. Плескацэвіч Сяргей ад прац. калект. аддзела 

эпідэміялогіі 

ЦГіЭ Дырэктар 

(старшыня ўч. 

камісіі) 

быў быў 

2. Сырыца Мікалай ад прац. калект. службы 

гасп. забеспячэння 

ЦГіЭ Нам. дырэктара 

(нам. ст. камісіі)  

быў не 

3. Жыгадла Наталля ад прац. калект. аддз. 

гігіены і харчавання 

ЦГіЭ спецыяліст была была 

4. Калюха Таццяна ад прац. калект. 

мікрабіял. лабараторыі 

ЦГіЭ лабарант была не 

5. Маслава Жана ад перш. арг. Чырвонага 

Крыжа 

ЦГіЭ сакр. гал. урача была была 

6.  Рубец Анатолій ГА “Белая Русь” ЦГіЭ врач быў не 

7. Саўчык Святлана шляхам збору подпісаў ЦГіЭ стаціст была была 

8. Шпакава Марына ад прац. калект. аддзела 

камунальнай гігіены 

ЦГіЭ пам. доктара-

гігіеніста 

была была 

9. Бокач Наталля шляхам збору подпісаў ЦГіЭ  врач не не 

10. Дзерман Дар’я ад гар. арг. БРСМ ЦГіЭ  спецыяліст не не 

11. Петрашэвіч Сяргей ад перш. прафс. 

арганізацыі ЦГіЭ 

ЦГіЭ спецыяліст не не 

12. Усюкевіч Наталля ад прац. кал.аддзела 

прафдэзінфекцыі 

ЦГіЭ спецыяліст не не 
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Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6. Участак № 12 (№ 24 у 2015 г.). Сярэдняя школа № 17 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, Імя Кім вылучаны Месца працы Пасада Ці быў у  

камісіі ў  

2015 годзе 

Ці быў у  

камісіі ў  

2010 годзе 

1. Марозава Алёна ад прац. калектыва СШ 

№ 17 

СШ № 17 Дырэктар 

(старшыня 

камісіі) 

была была 

2. Шода Сяргей шляхам збору подпісаў СШ № 17 нам. дырэктара быў быў 

3. Карпава Галіна ад гар. арг. прафс. раб. 

адукацыі і навукі 

СШ № 17 лабарантка была была 

4. Антон Валынец шляхам збору подпісаў СШ № 17 настаўнік быў не 

5. Дзям’янаў Сяргей шляхам збору подпісаў СШ № 17 настаўнік быў быў 

6. Барбарыч Вольга ад гар. арг. ГА “Белая 

Русь” 

СШ № 17 нам. дырэктара быў не 

7. Люхта Святлана ад гар. арг. ГА “Саюз 

жанчын” 

СШ № 17 настаўніца  была не 

8. Лукашэвіч Віталій шляхам збору подпісаў СШ № 17 настаўнік  быў быў 

9. Морхат Наталля ад гар. арг. бел. фонда 

Міра 

СШ № 17 настаўнік была была 

10. Новік Таццяна шляхам збору подпісаў СШ № 17 настаўніца  была была 

11. Рогацень Жана шляхам збору подпісаў СШ № 17 настаўніца была не 

12. Сабалеўскі Віктар шляхам збору подпісаў СШ № 17 настаўнік быў быў 

13. Шкурко Святлана ад перш. арг. тавар. 

“Чырвонага крыжа” 

СШ № 17 настаўніца была была 

 

# -- магчымыя некаторыя недакладнасці ва ўказанні пасадаў у межах 1%    

                                                                                                                                                                        Сяргей Гоўша, назіральнік  


