
23 лістапада 2017 года на сумесным пасяджэнні Прэзідыума Магілёўскага гарадскога 

Савету дэпутатаў і Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэту была ўтворана 

Магілёўская гарадская камісія па выбарах дэпутатаў Магілёўскага гарадскога Савету 

дэпутатаў 28-га склікання. 

У склад Магілёўскай гарадской камісіі ўвайшлі 13 асобаў: 

Бальшакова Алена Уладзіміраўна, дырэктар МГКУП “Цэнтр гарадскіх інфармацыйных 

сістэм”, вылучана ў склад камісіі працоўным калектывам выбаршчыкаў службы 

маркетынгу інфармацыйных тэхналогій (альбо службы сістэмы камунальных разлікаў) 

МГКУП "ЦГІС", 1976 г.н. У 2006, 2010, 2014 г.г. была членам і старшынёй Магілёўскай 

гарадской выбарчай камісіі. У 2010 і 2015 – член Кастрычніцкай раённай камісіі па 

выбарах прэзідэнта. У 2012 г. – член акруговай камісіі па выбарах дэпутатаў ППНС, у 

2016 - член Магілёўскай абласной камісіі па выбарах дэпутатаў ППНС. 

Базылева Наталля Валер’еўна, юрысконсульт ААТ “Пахавальная кампанія”, вылучана 

Магілёўскай гарадской арганізацыяй Камуністычнай партыі Беларусі, 1977 г.н. Раней у 

складзе выбарчых камісій не была, але, па словах загадчыка аддзела арганізацыйна-

кадравай работы Магілёўскага гарвыканкама Міхаіла Свірыдзенкі, “мае актыўную 

жыццёвую пазіцыю і бярэ актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці”. 

Барсукова Антаніна Уладзіміраўна, пенсіянерка, вылучана Магілёўскай гарадской 

арганізацыяй ветэранаў і ад выбаршчыкаў шляхам збору подпісаў, 1958 г.н. У 2006 г. - 

намеснік старшыні Магілёўскай гарадской выбарчай камісіі. 

Варанцоў Валерый Паўлавіч, пенсіянер, вылучаны ад выбаршчыкаў шляхам збору 

подпісаў, 1959 г.н. У 1989 г. быў старшынём участковай выбарчай камісіі. У 1994 г. – член 

Магілёўскай раённай выбарчай камісіі па выбарах прэзідэнта. 

Гарбаценка Вольга Уладзіміраўна, загадчыца аддзелу кадраў і прававой работы 

Магілёўскай цэнтральнай паліклінікі, вылучана працоўным калектывам выбаршчыкаў 

тэрапеўтычнага аддзялення №2 Магілёўскай цэнтральнай паліклінікі, 1978 г.н. У 2014 г. 

была членам Магілёўскай гарадской выбарчай камісіі. 

Ендрыжыеўскі Міхаіл Уладзіміравіч, выхавацель Магілёўскай абласной кадэтскай 

вучэльні, вылучаны Магілёўскай гарадской арганізацыяй ГА "Беларускі саюз афіцэраў", 

1953 г.н. У 2014 г. быў членам Магілёўскай гарадской выбарчай камісіі. 

Касаткіна Таццяна Вітальеўна, намеснік дырэктара КУП ЖРЭУ Кастрычніцкага раёну 

г. Магілёва, вылучана працоўным калектывам выбаршчыкаў ЖЭУ №8 КУП ЖРЭУ 

Кастрычніцкага раёну г. Магілёва, 1965 г.н. У 2012 і 2016 гг. – член акруговай камісіі па 

выбарах дэпутатаў ППНС. У 2014 г. - намеснік старшыні Магілёўскай гарадской выбарчай 

камісіі. У 2006 і 2010 – член участковай выбарчай камісіі. 

Краўцоў Андрэй Фёдаравіч, начальнік штаба грамадзянскай абароны Магілёўскага 

абласнога дыягнастычнага цэнтру, вылучаны Магілёўскай гарадской арганізацыяй ГА 

"Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане", 1962 г.н. У 2014 г. быў членам 

Магілёўскай гарадской выбарчай камісіі.  

Кутузаў Віктар Уладзіміравіч, загадчык кафедры “Аўтамабільныя дарогі” Беларуска-

расійскага універсітэта, вылучаны выбаршчыкамі шляхам падачы заявы, 1984 г.н. У 2014 

г. быў членам Магілёўскай гарадской выбарчай камісіі. 



Свірыдзенка Міхаіл Міхайлавіч, загадчык аддзелу арганізацыйна-кадравай работы 

Магілёўскага гарвыканкаму, вылучаны Магілёўскай гарадской арганізацыяй РГА "Белая 

Русь", 1975 г.н. У 2002 і 2004 г.г. – член Ленінскай раённай камісіі па выбарах дэпутатаў 

ППНС, у 2001 і 2006 гг. – член Ленінскай раённай камісіі па выбарах прэзідэнта, у 2010 і 

2014 гг. - член Магілёўскай гарадской выбарчай камісіі. 

Цыганова Вікторыя Юр'еўна, 2-гі сакратар ГК ГА “БРСМ”, вылучана Магілёўскай 

гарадской арганізацыяй ГА "БРСМ", 1989 г.н. У 2014 г. была членам Магілёўскай 

гарадской выбарчай камісіі. 

Чумакоў Анатоль Юр'евіч, старшыня Магілёўскай гарадской прафсаюзнай арганізацыі 

работнікаў адукацыі і навукі, вылучаны Магілёўскай гарадской прафсаюзнай арганізацыі 

работнікаў адукацыі і навукі, 1957 г.н. У 2014 г. быў членам Магілёўскай гарадской 

выбарчай камісіі. 

Марчанка Аляксей Рыгоравіч, дырэктар Упраўлення камунальных прадпрыемстваў 

Магілёўскі гарадскі цэнтр развіцця малага прадпрымальніцтва, вылучаны Магілёўскай 

гарадской арганізацыяй Ліберальна-Дэмакратычнай партыі, 1981 г.н. Раней у складзе 

выбарчых камісій не быў. 

  

 


