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Аб утварэнні ўчастковых выбарчых камісій па 
выбарах дэпутата Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага 
склікання 
  

         Разгледзеўшы пратаколы пасяджэнняў кіруючых органаў абласных і 

раённых структур грамадскіх аб’яднанняў, сходаў працоўных калектываў, 

заявы грамадзян аб вылучэнні прадстаўнікоў у склад участковых 

выбарчых камісій па выбарах дэпутата Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання і на падставе 

артыкулаў 28, 34 і 35 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, Слонімскі 

раённы выканаўчы камітэт РАШЫЎ: 

          1. Утварыць участковыя выбарчыя камісіі па выбарах дэпутата 

Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага 

склікання згодна з дадаткам. 

2. Упаўнаважыць прадстаўніка Слонімскага раённага выканаўчага 

камітэта прадстаўляць інтарэсы Слонімскага раённага выканаўчага 

камітэта ў судзе ў выпадках абскарджання дадзенага рашэння ў судовым 

парадку. 

3. Абнародаваць (апублікаваць) дадзенае рашэнне ў газеце 

“Слонімскі веснік”. 

 

Старшыня                                                                          Г.Б.Хоміч      

        

Кіраўнік спраў                                                                  А.Н.Мачаліна  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Дадатак 

да рашэння Слонімскага 
раённага выканаўчага камітэта 

02.10.2019 № 899 
  

СКЛАД 
участковых выбарчых камісій па выбарах дэпутата 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь сёмага склікання 

 

Участковая выбарчая камісія  

 Пушкінскага ўчастка для галасавання № 1  

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Анішчук Галіна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

2.  Асаевіч Віктар Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

3.  Гайко Сяргей Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

4.  Герман Ірына Эдуардаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5.  Герман Уладзімір Мікалаевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу; 

6.  Долатаў Вадзім Валянцінавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7.  Ерамейчык Ірына Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8.  Заяц Ігар Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян; 

9.  Маруцік Юрый Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

10.  Мініч Таццяна Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

11.  Смятанін Аляксандр Юр’евіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

12.  Талерчык Андрэй Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 



 

 

13.  Чарнышоў Рыгор Віктаравіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

14.  Швайдзюк Ларыса Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова “Дзіцяча-юнацкая спартыўная школа 

№1 г.Слоніма” па вуліцы Пушкіна, 57/1, тэлефон 6 63 32. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Школьнага ўчастка для галасавання № 2 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

  

1. Гаўрылава Марына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Данілевіч Юрый Міхайлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Ерамейчык Вадзім Вячаслававіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу; 

4. Жолудзь Валянціна Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Злотнікава Наталля Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

6. Ільін Сяргей Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

7. Мазец Наталля Ігнацьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

8. Пашкевіч Вольга Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

9. Рукан Аляксандр Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Стрык Ала Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

11. Хомчык Кацярына Юр’еўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

12. Шундрык Жанна Юр’еўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”. 



 

          Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Гімназія № 1 г.Слоніма” па 

вуліцы Сінічкіна, 36, тэлефон 6 32 36. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Камсамольскага ўчастка для галасавання № 3 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Абрамчык Алена Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Амяльковіч Галіна Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

3. Барысік Людміла Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

4. Дзянісаў Сяргей Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Кропатава Наталля Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Кудзін Дзмітрый Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7. Лапацей Людміла Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

8. Лекшына Алена Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Пракопіч Вячаслаў Пятровіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Таісава Тамара Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

11. Юзвовіч Вольга Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

12. Якаўлеў Дзмітрый Анатольевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 2 

г.Слоніма” па вуліцы Камсамольскай, 34, тэлефон 6 51 87. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Чыгуначнага ўчастка для галасавання № 4 

у колькасці 11 чалавек у наступным складзе: 



 

 

1. Андрукевіч Дзяніс Часлававіч, вылучаны прцоўным калектывам 

інжынерна-тэхнічных работнікаў адкрытага акцыянернага 

таварыства “Слонімскі аграсэрвіс” 

2. Бяроза Дзіяна Віктараўна, вылучана працоўным калектывам 

бухгалтэрыі філіяла “Слонімскі вінна-водачны завод” адкрытага 

акцыянернага таварыства “Дзятлаўскі лікёра-водачны завод 

“Алгонь”; 

3. Ганчароў Валерый Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам 

адміністрацыі і ўчастка рамонтнай майстэрні філіяла “Слонімскі 

хлебазавод” адкрытага акцыянернага таварыства  

“Гроднахлебпрам”; 

4. Камажыцкі Юрый Генадзьевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

5. Кароцька Алена Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Качарга Святлана Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

7. Мелкумян Дзяніс Сяргеевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

8. Нагула Таццяна Вікенцьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

9. Несцяровіч Святлана Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

10. Ціхановіч Павел Анатольевіч, вылучаны працоўным калектывам   

участка рамонтнай майстэрні камунальнага ўнітарнага 

прадпрыемства міліярацыйных сістэм “Слонімскае ПМС”; 

11. Штаймнец Алена Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак адкрытага акцыянернага 

таварыства “Слонімскі аграсэрвіс” па вуліцы Будаўнікоў, 8, тэлефон 6 26 

19. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Ленінскага ўчастка для галасавання № 5 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 



 

1. Воранава Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

2. Залятаева Вольга Мікалаеўна, вылучана працоўным калектывам 

Слонімскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях 

установы “Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па 

надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь”; 

3. Зянько Зінаіда Антонаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

4. Казакевіч Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Кобазава Таццяна Леанідаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

6. Мелюшкевіч Алена Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

7. Рабілка Таццяна Канстанцінаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8. Родзькін Алег Юр’евіч, вылучаны працоўным калектывам 

дзяржаўнай установы адукацыі “Слонімскі раённы цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі”; 

9. Роўгач Юрый Георгіевіч, вылучаны працоўным калектывам  

участка па рамонту і паверцы прыбораў уліку расходу вады і 

цеплавой энэргіі адкрытага акцыянернага таварыства “Слонімскі 

водаканал”;  

10. Хворык Анастасія Алегаўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

11. Чарняўская Алена Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Шумейка Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

13. Шумейка Анастасія Вадзімаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”. 

          Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – актавая зала дзяржаўнай установы адукацыі “Слонімскі 

раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” па вуліцы Першамайскай, 10, 

тэлефон 2 50 67. 

 

 

 



 

Участковая выбарчая камісія 

Чырвонаармейскага ўчастка для галасавання № 6 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Жарыкава Ірына Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Жэлезнякова Валянціна Паўлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

3. Іванова Марына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Карповіч Зоя Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;   

5. Кохан Валерый Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Лакцюшына Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

7. Навасад Алена Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

8. Сакалоўская Людміла Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Саліта Віктар Георгіевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Світа Наталля Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

11. Федасеева Таццяна Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

12. Яраш Тамара Дзмітрыеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 5 

г.Слоніма” па вуліцы Чырвонаармейскай, 46, тэлефон 6 60 63. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Чарняхоўскага ўчастка для галасавання № 7 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Ефанаў Мікалай Рыгоравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

 



 

2. Жылінская Ірына Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Казілецкая Святлана Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы 

заявы грамадзян; 

4. Кандзіранда Таццяна Аляксандраўна, вылучана Слонімскай 

раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз 

жанчын”; 

5. Малечка Ганна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

6. Навасад Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

7. Пазднікін Віктар Фёдаравіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускай партыі левых «Справядлівы свет»; 

8. Пазнякевіч Аксана Георгіеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Пяцько Таццяна Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

10. Рампала Таццяна Аркадзьеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Рэзнічэнка Таццяна Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

12. Фядуцік Максім Леанідавіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

13. Ціханава Кацярына Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

14. Шухно Святлана Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – памяшканне жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 3 

Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі па вуліцы Чырвонаармейскай, 83а, тэлефон 2 56 22. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Шасэйнага ўчастка для галасавання № 8 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

  

 



 

1. Ашмян Віктар Вацлававіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Галавенка Вольга Сяргееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

3. Глебка Жанна Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы  

грамадзян; 

4. Даніленка Андрэй Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

5. Джылілаў Сяргей Раманавіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу; 

6. Казека Ала Георгіеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян; 

7. Нічыпарук Наталля Адамаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

8. Піцішына Мілена Аркадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

9. Рачкова Іна Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Сушко Алена Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

11. Цуркан Людміла Усеваладаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Шэлемава Ганна Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

13. Якіменка Алена Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

14. Якіменка Ксенія Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 10 

г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкай, 59, тэлефон 2 20 87. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Новага ўчастка для галасавання № 9 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Амшэй Таццяна Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Борыс Уладзімір Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 



 

3. Быт Вольга Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

4. Вішэўская Тамара Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

5. Клябанава Ірына Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

6. Кучура Барыс Васільевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі;  

7. Макарэвіч Алена Вячаславаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8. Паўлючэнка Жанна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Плахіна Раіса Фёдараўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян;  

10. Свідуновіч Наталля Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Смаглей Тамара Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

12. Фідрык Наталля Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

13. Шуневіч Наталля Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 3 

г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкай, 59/1, тэлефон 2 28 17. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Незалежнага ўчастка для галасавання № 10 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Васілеўская Ірына Тадэвушаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

2. Гардзеева Алена Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Дзямід Аляксандр Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян;  

4. Дзямідзік Сяргей Іосіфавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 



 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

5. Капелька Іна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

6. Куліна Вольга Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

7. Лавар Вольга Пятроўна, вылучана працоўным калектывам 

дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 8 г.Слоніма”; 

8. Лысуха Сяргей Вітальевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

9. Петрачэнка Ала Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

10. Саванец Аляксей Віктаравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Юнго Таццяна Вячаславаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

12. Якімовіч Марына Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 8 

г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкай, 101/1, тэлефон 2 25 85. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Сонечнага ўчастка для галасавання № 11 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Барысевіч Алена Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

2. Бачарова Людміла Антонаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

3. Ляшэвіч Сяргей Міхайлавіч, вылучаны працоўным калектывам 

дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 8 г.Слоніма”; 

4. Міхальчэня Іван Часлававіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

5. Міхальчэня Наталля Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

 



 

6. Нікалаева Таццяна Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

7. Пазняк Валерый Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

8. Сінкевіч Ганна Яўгеньеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Сіняк Ірына Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

10. Сташэнін Таісія Паўлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Чарнуха Ірына Аркадзьеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Шарапаў Мікалай Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 8 

г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкай, 101/1, тэлефон 2 26 35. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Косаўскага ўчастка для галасавання № 12 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Апановіч Святлана Генадзіеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

2. Баршчэўская Вікторыя Аляксандраўна, вылучана Гродзенскай 

абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза 

работнікаў аховы здароўя; 

3. Васілеўская Ірына Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

4. Закудоўская Таццяна Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян 

5. Клінаў Кірыл Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Комар Марыя Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

7. Лявончык Юлія Алегаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

8. Міхальчык Дзмітрый Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай 

раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі 

рэспубліканскі саюз моладзі”; 



 

9. Рудак Таццяна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

10. Сахонь Аляксандр Якаўлевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

11. Уласік Наталля Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

12. Шынкевіч Уладзімір Вячаслававіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 9 

г.Слоніма” па вуліцы Косаўскі Тракт, 76, тэлефон 2 51 65. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Тапалёвага ўчастка для галасавання № 13 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Антонік Ірына Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2.  Аўсяец Ірына Вячаславаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3.  Канановіч Святлана Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

4.  Ліс Алег Уладзіміравіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

5.  Логач Наталля Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

6.  Машчанка Аляксандр Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7.  Назаранка Іна Дзянісаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў;  

8.  Несцяровіч Іна Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9.  Пігульская Людміла Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10.  Трубіла Галіна Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 



 

11.  Усс Галіна Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;   

12.  Чарняўская Наталля Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”. 

         Месца знаходжання ўчастковай камісіі і памяшкання для галасавання 

– памяшканне дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі “Слонімскі 

раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” па вуліцы Шасэйнай, 43  

тэлефон 5 06 95. 

 

 

Участковая выбарчая камісія  

Фабрычнага ўчастка для галасавання № 14 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Бойка Мікалай Сяргеевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Болван Віктар Уладзіміравіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

3. Варвашэвіч Віктар Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян;  

4. Грыцэвіч Ала Анатольеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускай партыі левых «Справядлівы свет»; 

5. Дрэкагоцка Святлана Яўгеньеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Ефімовіч Пётр Пятровіч, вылучаны працоўным калектывам  

жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства 

Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-

камунальнай гаспадаркі. 

7. Ільінская Наталля Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8. Крывашэева Галіна Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Лішык Алена Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

10. Навіцкая Святлана Віктараўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

11. Плаўская Раіса Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 



 

12. Салевіч Валянціна Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

13. Сідаровіч Марына Станіславаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – інтэрнат Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства  

жыллёва-камунальнай гаспадаркі  па вуліцы Брэсцкай, 69/4, тэлефон 2 59 

55. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Заводскага ўчастка для галасавання № 15 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Бабяк Аляксандр Іванавіч, вылучаны працоўным калектывам 

дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Слонімскага гарадскога 

ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі; 

2. Галянеўская Аксана Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Іванова Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

4. Кавальчук Уладзімір Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы 

заявы грамадзян; 

5. Нікалаюк Анжэла Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

6. Нікулін Алег Рыгоравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

7. Пашкевіч Людміла Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

8. Пузыновіч Таццяна Аляксееўна, вылучана працоўным калектывам 

апарата ўпраўлення Слонімскага гарадскога ўнітарнага 

прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі; 

9. Світа Сяргей Анатольевіч, вылучаны працоўным калектывам 

жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства 

Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-

камунальнай гаспадаркі; 

10. Фёдарава Таццяна Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 



 

11. Шмат Мікалай Фёдаравіч, вылучаны працоўным калектывам 

прадпрыемства ацяпляльных кацельняў і цеплавых сетак 

Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-

камунальнай гаспадаркі; 

12. Яўменава Алена Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў. 

        Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак жыллёвага рамонтна-

эксплуатацыйнага прадпрыемства Слонімскага гарадскога ўнітарнага 

прадпрыемства  жыллёва-камунальнай гаспадаркі па вуліцы Яршова, 52, 

тэлефон 2 48 84. 

 

 

Участковая выбарчая камісія  

Кастрычніцкага ўчастка для галасавання № 16 

у колькасці 11 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Арэхоўскі Аляксандр Віктаравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

2. Евушка Таццяна Мікалаеўна, вылучана працоўным калектывам 

брыгады № 3 швейнага цэха ўнітарнага рэспубліканскага 

вытворчага прадпрыемства “Слонімская фабрыка мастацкіх 

вырабаў”; 

3. Ёрш Ірына Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

4. Жылінская Наталля Іванаўна, вылучана працоўным калектывам 

апарата ўпраўлення ўнітарнага рэспубліканскага вытворчага 

прадпрыемства “Слонімская фабрыка мастацкіх вырабаў”; 

5. Іванашка Таццяна Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

6. Ламака Таццяна Рыгораўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

7. Лук’янаў Мікалай Вікенцьевіч, вылучаны працоўным калектывам 

участка сувеніраў і брыгады № 4 швейнага цэха ўнітарнага 

рэспубліканскага вытворчага прадпрыемства “Слонімская фабрыка 

мастацкіх вырабаў”;  

8. Панамарэнка Таццяна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай 

раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання 

ветэранаў;  

 



 

9. Рудак Уладзімір Міхайлавіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;  

10. Сергеенка Аляксандр Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”;  

11. Ягаўдзік Ларыса Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

       Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак унітарнага рэспубліканскага 

вытворчага прадпрыемства “Слонімская фабрыка мастацкіх вырабаў” па 

вуліцы Брэсцкай, 40, тэлефон 6 59 26. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Чкалаўскага ўчастка для галасавання № 17 

у колькасці 11 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Асташонак Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

2. Белуш Алег Аркадзьевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Зянько Ірына Віктараўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

4. Лаўрыновіч Наталля Пятроўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу; 

5. Рэкун Васілій Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Скок Сяргей Мікалаевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

транспарту і камунікацый; 

7. Томчык Іна Вячаславаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

8. Уласюк Марыя Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

9. Фільчакова Вольга Паўлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Ціханчук Ларыса Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 



 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

11. Яфімік Наталля Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – клуб адкрытага акцыянернага таварыства “Слонімскі 

рамонтны завод” па вуліцы Чкалава, 37, тэлефон 6 65 91. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Савецкага ўчастка для галасавання № 18 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Александровіч Ірына Арсенцьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

2. Барысевіч Іна Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

3. Борыс Надзея Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Бузук Вольга Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

5. Ганчарук Любоў Вячаславаўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

6. Гародка Вольга Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7. Лагуцік Тарэса Генрыхаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8. Мандрык Іна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

9. Плышэўская Ларыса Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы 

заявы грамадзян; 

10. Свірэпік Таццяна Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Сеч Таццяна Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

12. Шундрык Людміла Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

13. Ясінская Ала Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян. 



 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя  школа № 4 імя 

П.І.Батава г.Слоніма” па вуліцы Савецкай, 62, тэлефон 2 20 14. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Слонімскага ўчастка для галасавання № 19 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Агрымовіч Максім Аляксандравіч, вылучаны працоўным 

калектывам цеплаэлектрацэнтралі адкрытага акцыянернага 

таварыства “Слонімскі кардонна-папяровы завод “Альбярцін”; 

2. Балкунец Сяргей Анатольевіч, вылучаны працоўным калектывам 

рамонтна-механічнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства 

“Слонімскі кардонна-папяровы завод “Альбярцін”; 

3. Баравік Алена Аляксандраўна, вылучана працоўным калектывам 

метралагічнай службы адкрытага акцыянернага таварыства 

“Слонімскі кардонна-папяровы завод “Альбярцін”; 

4. Бесараб Сяргей Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

5. Вайтушэўская Алена Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

6. Гусакова Ірына Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

7. Жэрнікевіч Віталій Віктаравіч, вылучаны працоўным калектывам 

упраўлення адкрытага акцыянернага таварыства “Слонімскі 

кардонна-папяровы завод “Альбярцін”; 

8. Мялешка Сяргей Віктаравіч, вылучаны працоўным калектывам 

цэха вытворчасці кардону адкрытага акцыянернага таварыства 

“Слонімскі кардонна-папяровы завод “Альбярцін”; 

9. Парніцкая Эла Віктараўна, вылучана працоўным калектывам 

рамонтна-будаўнічага цэха акцыянернага таварыства “Слонімскі 

кардонна-папяровы завод “Альбярцін”; 

10. Скамарох Юлія Мікалаеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу; 

11. Сяргейчык Валянцін Аляксеевіч, вылучаны працоўным калектывам 

таварыства з абмежаванай адказнасцю “Сэрвіс”; 

12. Турук Анатолій Георгіевіч, вылучаны працоўным калектывам 

электрарамонтнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства 

“Слонімскі кардонна-папяровы завод “Альбярцін”; 

 



 

13. Юрчак Таццяна Іосіфаўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

14. Яфімік Святлана Барысаўна, вылучана працоўным калектывам 

выкладчыцкага і вучэбна-дапаможнага персаналу ўстановы 

адукацыі “Слонімскі дзяржаўны медыцынскі каледж”. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – вучэбны корпус № 2 установы адукацыі “Слонімскі 

дзяржаўны медыцынскі каледж” па вуліцы Войкава, 20, тэлефон 4 54 02. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Маладзёжнага ўчастка для галасавання № 20 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Антонік Алена Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2.  Грабун Ларыса Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

3.  Епіфанаў Ілья Ігаравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян; 

4.  Зіневіч Анжэліка Вячаславаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

5.  Круглік Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу; 

6.  Кугакова Алёна Ігараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

7.  Маркач Ганна Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8.  Пабылоўскі Аляксандр Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы 

заявы грамадзян; 

9.  Раманава Таццяна Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

10.  Рыбак Святлана Раманаўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

11.  Серада Валія Ілгвараўна, вылучана працоўным калектывам 

установы адукацыі “Сярэдняя школа № 7 г.Слоніма”; 

12.  Скамарох Святлана Якаўлеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 



 

13.  Цярэшка Людміла Аляксееўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

           Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 7 

г.Слоніма” па вуліцы Зорнай, 14, тэлефон 2 26 23. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Ціміразеўскага ўчастка для галасавання № 21 

у колькасці 9 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Герасімчык Зоя Васільеўна, вылучана працоўным калектывам 

арганізацыйна-метадычнага аддзела ўстановы аховы здароўя 

“Слонімская цэнтральная раённая бальніца”; 

2.  Калінічаў Аляксандр Сяргеевіч, вылучаны працоўным калектывам  

рэнтгенаўскага кабінета ўстановы аховы здароўя “Слонімская 

цэнтральная раённая бальніца”; 

3.  Ключук Юрый Іванавіч, вылучаны працоўным калектывам раённай 

паліклінікі ўстановы аховы здароўя “Слонімская цэнтральная 

раённая бальніца”; 

4.  Крупнік Алена Генадзьеўна, вылучана працоўным калектывам 

дзіцячай паліклінікі ўстановы аховы здароўя “Слонімская 

цэнтральная раённая бальніца”; 

5.  Мазур Наталля Уладзіміраўна, вылучана працоўным калектывам  

прыёмнага аддзялення №1 установы аховы здароўя “Слонімская 

цэнтральная раённая бальніца”; 

6.  Міско Уладзімір Андрэевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

7.  Сермяжка Павел Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

8.  Сініца Ірына Расціславаўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

9.  Хомчык Алена Мікалаеўна, вылучана працоўным калектывам  

тэрапеўтычнага аддзялення № 1 установы аховы здароўя 

“Слонімская цэнтральная раённая бальніца”.  

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – установа аховы здароўя “Слонімская цэнтральная раённая 

бальніца” па вуліцы Войкава, 51а, тэлефон 2 13 81. 

 

 



 

Участковая выбарчая камісія  

Падлеснага ўчастка для галасавання № 22 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Балтрушка Ганна Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

 

2.  Беразняцкая Ірына Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

3.  Воранаў Сяргей Сяргеевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

4.  Герасімчык Вольга Мікалаеўна, вылучана  працоўным калектывам 

упраўлення даччынага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства 

“Слонімскі завод жалезабетонных канструкцый”; 

5.  Гук Аляксандр Іосіфавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6.  Данілевіч Таццяна Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7.  Данільчык Галіна Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

8.  Лапацей Анатолій Стэфанавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9.  Мялешка Алена Васільеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

10. Палуносік Ларыса Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

11. Раманава Ала Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

12. Трафімчык Кацярына Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

13. Ярмаловіч Жанна Валянцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

14. Ярмаловіч Ірына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – будынак кафэ па папярэднім заказам Слонімскага філіяла 



 

Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства па вуліцы Падлеснай, 5, 

тэлефон 4 91 72. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Паўднёвага ўчастка для галасавання № 23 

у колькасці 11 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  

 

Бадзей Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2.  Вішэўскі Дзмітрый Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3.  Ільіна Алена Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4.  Казакоў Арцём Сяргеевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5.  Керус Вячаслаў Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6.  Крот Сяргей Васільевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян; 

7.  Лішык Вераніка Чаславаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі” і шляхам падачы заявы грамадзян; 

8.  Нядзельчык Аляксей Паўлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9.  Рашчынскі Мікалай Анатольевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

10. Сасноўская Алена Васільеўна, вылучана  шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Сясева Марыя Юр’еўна, вылучана  шляхам падачы заявы грамадзян; 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – клуб вайсковай часці 33933, тэлефон 2 08 94 (дабавачны 

2825). 

 

Участковая выбарчая камісія  

Камвольнага ўчастка для галасавання № 24 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Арцюх Васілій Сяргеевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

2.  Бута Ядвіга Францішкаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

 



 

3.  Беркус Аксана Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

4.  Весялуха Сяргей Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага  комплексу; 

5.  Грыгорчык Аляксандр Валер’евіч, вылучаны працоўным 

калектывам трасцільна-круцільна-матальнага цэха адкрытага 

акцыянернага таварыства “Слонімская камвольна-прадзільная 

фабрыка”; 

6.  Грынько Генадзій Іосіфавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

7.  Дамастой Тамара Яўгеньеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафсаюза работнікаў галін 

прамысловасці “БЕЛПРАФМАШ”; 

8.  Кіслая Ганна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

9.  Кузьміна Леанора Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Лішык Ганна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян; 

11. Мазур Аляксандр Анатольевіч, вылучаны працоўным калектывам 

вытворчага цэха адкрытага акцыянернага таварыства “Слонімскі 

рамонтны завод”; 

12. Машыцкая Сняжана Аляксандраўна, вылучана працоўным 

калектывам цэнтралізаванай бухгалтэрыі ўпраўлення адукацыі 

Слонімскага раённага выканаўчага камітэта; 

13. Саўчук Людміла Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

14. Яфрэмава Ксенія Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”;. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – актавая зала адкрытага акцыянернага таварыства 

“Слонімскі рамонтны завод” па вуліцы Брэсцкай, 48, тэлефон 4 79 50. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Будаўнічага ўчастка для галасавання № 25 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

 



 

1.  Даўляшэвіч Таццяна Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы 

заявы грамадзян; 

2.  Комар Ала Дзмітрыеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”;  

3.  Пазняк Васілій Васільевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4.  Плаўская Яўгенія Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

5.  Пржэвальская Наталля Альбертаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

6.  Раманчук Яўгеній Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

7.  Сакалоўская Ала Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8.  Сафонава Ала Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

9.  Халецкі Віталій Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Харытончык Мікалай Паўлавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага  комплексу; 

11. Цвяткова Інга Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

12. Шапель Анатолій Канстанцінавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

13. Янушэвіч Аляксей Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

           Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак даччынага будаўнічага 

ўнітарнага прадпрыемства “Слонімская МПМК-163” па вуліцы 

Прырэчнай, 61, тэлефон 2 13 83. 

 

Участковая выбарчая камісія  

Прырэчнага ўчастка для галасавання № 26 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Аскірка Людміла Людвігаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 



 

2.  Аўсейчык Міхаіл Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

3.  Вайткевіч Алена Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4.  Грабун Ніна Пятроўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

5.  Дуброўскі Мікалай Мікалаевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

будаўніцтва і прамысловасці будаўнічых матэрыялаў; 

6.  Ільчэнка Таццяна Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

7.  Лепка Алена Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

8.  Мазоль Жанна Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9.  Макуца Яўгеній Кляменцьевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Семянюк Таццяна Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Хабібуліна Валянціна Гергіеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

12. Хамайка Наталля Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

13. Чыгрын Кацярына Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

14. Шэўчык Юрый Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

           Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак таварыства з абмежаванай 

адказнасцю “Зодчы” па вуліцы Чырвонаармейскай, 219 д, тэлефон 3 92 49. 

 

 

Участковая выбарчая камісія 

Заазёрнага ўчастка для галасавання № 27 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

 



 

1. Альбяртовіч Таццяна Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

2. Апановіч Наталля Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

3. Блізнюк Аляксандр Дзмітрыевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

4. Іголкіна Марына Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

5. Коваль Святлана Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

6. Мандрык Юрый Леанідавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

7. Міхеева Святлана Уладзіславаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8. Пазняк Алена Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

9. Рап’явец Васілій Георгіевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

10. Рубец Аляксей Васільевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Цупрык Аксана Віктараўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

12. Ярмола Антаніна Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў.                                                                     

        Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 9 г. 

Слоніма” па вуліцы Косаўскі Тракт, 76, тэлефон 2 26 56. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Заходняга ўчастка для галасавання № 28 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Андрос Ігар Аляксеевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

 



 

2. Барысік Галіна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

3. Булынка Наталля Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

4. Бута Аляксандр Ільіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян; 

5. Герасюк Таццяна Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

6. Дубіна Андрэй Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

 

7. Ігнацік Ніна Паўлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй  

Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў.                                                                     

8. Каранец Валянціна Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Петушкоў Аляксандр Анатольевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

10. Плаўская Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

11. Пятрашка Ганна Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Цівунчык Марына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

13. Яраш Святлана Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

        Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – пакой па месцы жыхарства “Равеснік” дзяржаўнай установы 

адукацыі “Слонімскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” па вуліцы 

Брэсцкай, 103/6, тэлефон  2 51 54. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Вялікашылавіцкага ўчастка для галасавання № 29 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Гурская Алеся Антонаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Жылінская Таццяна Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;      

                                                           



 

3. Зімніцкая Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Кавалеўская Ганна Аляксееўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Карпейчык Таццяна Мікалаеўна, вылучана  шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Леановіч Алег Леанідавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

7. Маркач Зоя Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

гандлю, спажывецкага таварыства і прадпрымальніцтва; 

8. Міхно Віталій Анатольевіч, вылучаны працоўным калектывам 

дзяржаўнай установы адукацыі «Вучэбна-педагагічны комплекс 

Вялікашылавіцкая яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна»; 

9. Прэдка Надзея Антонаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Рачко Ірына Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

11. Савелькін Валерый Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Салейка Юрый Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны 

комплекс Вялікашылавіцкі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна”, 

тэлефон 75 2 55. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Васілевіцкага ўчастка для галасавання № 30 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Антановіч Раман Леанідавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

2. Барысік Васілій Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

3. Бузук Таццяна Георгіеўна, вылучана  Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 



 

4. Герасімчык Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Кавальчук Вольга Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

6. Каешка Алена Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

7. Кучынскі Іван Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян; 

8. Лупач Раіса Герасімаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;      

9. Мікульская Галіна Якаўлеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян;                    

10. Рэпніцкая Вольга Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Слюсарава Наталля Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Талерчык Алена Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

13. Фядосік Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”. 

        Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Парэцкая базавая школа 

Слонімскага раёна”, тэлефон 45701. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Хадзявіцкага ўчастка для галасавання № 31 

у колькасці 9 чалавек у наступным  складзе: 

 

1. Давыдзенка Анжэла Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Кашавая Святлана Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу;  

3. Матруніч Наталля Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Міхальчык Тарэса Браніславаўна, вылучана Гродзенскай абласной  

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя;   

5. Надудзік Таццяна Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 



 

адукацыі і навукі; 

6. Нічыпарчык Ірына Кандрацьеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7. Рагозік Мікалай Васільевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу; 

8. Сасноўская Кацярына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

9. Хаменка Наталля Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – Хадзявіцкі фельчарска-акушэрскі пункт установы аховы 

здароўя “Слонімская цэнтральная раённая бальніца ”, тэлефон 6 68 90. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Дзеравянчыцкага ўчастка для галасавання № 32 

у колькасці 11 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Аначка Таісія Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Бязносік Наталля Дзмітрыеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

3. Казялецкая Галіна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

4. Копец Пётр Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Крупнік Уладзімір Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Назаранка Вольга Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

7. Ружыцкі Іван Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

8. Русецкая Людміла Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

9. Сідарэвіч Вольга Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Свістуноў Юрый Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 



 

аграпрамысловага комплексу; 

11. Чуйкевіч Міхаіл Рамуальдавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – філіял “Дзеравянчыцкі цэнтр культуры” дзяржаўнай 

установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай 

творчасці і рамёстваў”, тэлефон 6 48 36. 

 

 

Участковая выбарчая камісія 

Сурынскага  ўчастка для галасавання № 33 

у колькасці 9 чалавек у наступным  складзе: 

 

1. Амшэй Наталля Ільінічна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

2. Жукоўскі Аляксандр Паўлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Мельнікава Наталля Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

4. Радзюк Анастасія Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

5. Разжалавец Алена Уладзіміраўна, вылучана працоўным калектывам 

механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага 

ўнітарнага прадпрыемства “Імя Суворава”; 

6. Сегіневіч Лідзія Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

7. Турляй Вера Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

8. Швайдзюк Ганна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Янушэвіч Мікалай Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – філіял “Сурынскі цэнтр вольнага часу” дзяржаўнай 

установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай 

творчасці і рамёстваў”, тэлефон 79 3 89. 

 

 



 

Участковая выбарчая камісія 

Навасёлкаўскага ўчастка для галасавання № 34 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Ерамейчык  Аляксандр Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Ерамейчык Сняжана Аляксандраўна, вылучана працоўным 

калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны 

комплекс Навасёлкаўскі яслі-сад-базавая школа Слонімскага 

раёна”; 

3. Іванашка Марына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Кучынская Ірына Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

5. Кучынскі Сяргей Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Кухта Марына Рыгораўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7. Лагуцік Наталля Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

8. Лішык Таццяна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

9. Рэмез Галіна Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

10. Федаровіч Лілія Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

11. Хілімончык Таццяна Іванаўна, вылучана  шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Шалесны Андрэй Іванавіч, вылучаны Гродзенскім абласным 

камітэтатам Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

13. Яраш Валерый Паўлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

  Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны 

комплекс Навасёлкаўскі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна”,  

тэлефон 4 32 52. 

 

 



 

Участковая выбарчая камісія 

Дзераўноўскага ўчастка для галасавання № 35 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Брайчук Святлана Вячаславаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Бушчык Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян;  

3. Бушчык Дзмітрый Канстанцінавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Гаўрылік Тамара Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

5. Гульнік Валерый Валянцінавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

6. Злотнікава Ала Аркадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

7. Карнюшка Уладзімір Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

8. Курман Таццяна Леанідаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

9. Мялешка Марыя Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

10. Радзевіч Іна Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

11. Ракуць Ніна Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян; 

12. Сокал Ала Валянцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі;  

13. Трус Алена Яўгеньеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян; 

14. Яфімік Ніна Аляксееўна, вылучана працоўным калектывам 

дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс 

Дзераўноўскі яслі-сад-сярэдняя школа Слонімскага раёна”. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны 

комплекс Дзераўноўскі яслі-сад-сярэдняя школа Слонімскага раёна”, 

тэлефон 4 57 26. 

 

 



 

Участковая выбарчая камісія 

Пятралевіцкага ўчастка для галасавання № 36 

у колькасці 9 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Бялецкая Наталля Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы 

здароўя; 

2. Вольская Кацярына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

3. Ляцецкая Людміла Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Ляцецкая Сняжана Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Пракопчык Таццяна Пятроўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза банкаўскіх і 

фінансавых работнікаў; 

6. Пракопчык Юрый Міхайлавіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

7. Сакалоўская Наталля Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

8. Талерчык Валянціна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

9. Федаровіч Віктар Іванавіч, вылучаны працоўным калектывам 

механічных майстэрняў філіяла “Паўлава-Агра” адкрытага 

акцыянернага таварыства “Слонімскі мясакамбінат”; 

        Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – памяшканне былога філіяла “Пятралевіцкі сельскі клуб” 

дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, 

народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 6 11 84. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Жыровіцкага ўчастка для галасавання № 37 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Жыліч Алег Васільевіч, вылучаны  шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

2. Зінчанка Вольга Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Кардаш Вадзім Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 



 

4. Крэчык Наталля Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

5. Пякарская Наталля Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў;  

6. Роля Васілій Васільевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

7. Савонь Аляксандр Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8. Сакалоўская Валянціна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

9. Севожка Аляксандр Юр’евіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

10. Сяледчык Юлія Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”;   

11. Хвайнацкі Сямён Сяргеевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

12. Шухно Андрэй Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

13. Юрэня Алена Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

        Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання - Дом  культуры ўстановы адукацыі “Жыровіцкі дзяржаўны 

аграрна-тэхнічны каледж”, тэлефон 96 3 61. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Залескага ўчастка для галасавання № 38 

у колькасці 11 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Лазута Наталля Чаславаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

2. Кавалеўская Таццяна Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Рагозік Вольга Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Равінская Вольга Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 



 

5. Равінскі Сяргей Пятровіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

6. Снітко Валянцін Дзмітрыевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7. Снітко Наталля Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

8. Сяледчык Мікалай Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

9. Сяледчык Віктар Іванавіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

10. Сяледчык Наталля Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

11. Цішкевіч Валянціна Арцёмаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – філіял “Жыровіцкі цэнтр культуры” дзяржаўнай установы 

культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і 

рамёстваў”, тэлефон 96 2 43. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Кастровіцкага ўчастка для галасавання № 39 

у колькасці 7 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Генюш Лілія Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

2.  Грыб Ірына Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

3.  Качаноўская Святлана Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай 

раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза 

работнікаў аграпрамысловага комплексу; 

4.  Кобрынец Васілій Іосіфавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

5.  Мазец Станіслаў Мечыслававіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

6.  Праўдзік Валерый Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 



 

7.  Супрун Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

       Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – Кастровіцкі фельчарска-акушэрскі пункт установы аховы 

здароўя “Слонімская цэнтральная раённая бальніца”, тэлефон 2 00 11. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Сянькоўшчынскага ўчастка для галасавання № 40 

у колькасці 9 чалавек у наступным складзе: 

 

1.  Бабіла Сяргей Леанідавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

2.  Брухавецкая Святлана Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай 

раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза 

работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

3.  Гулевіч Мікалай Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4.  Кадаўб Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян;  

5.  Міскевіч Таццяна Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

6.  Назаранка Наталля Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага  саюза работнікаў лесу; 

7.  Палтаржыцкі Сяргей Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы 

заявы грамадзян; 

8.  Сарвета Іван Лявонавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

9.  Утлік Людміла Міхайлаўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя.  

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак Сянькоўшчынскага сельскага 

выканаўчага камітэта, тэлефон 98 3 20. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Востраўскага ўчастка для галасавання № 41 

у колькасці 7 чалавек у наступным складзе: 

 

 



 

1. Башко Святлана Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

2. Варона Жанна  Сямёнаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

3. Варона Пётр Сцяпанавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Лаўрутыч Валянціна Лявонаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

5. Лаўрутыч Мікалай Рыгоравіч,  вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

6. Фіскавец Любоў Антонаўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

7. Худалеева Валянціна Станіславаўна, вылучана шляхам падачы 

заявы грамадзян; 

          Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – філіял “Востраўскі сельскі клуб” дзяржаўнай установы 

культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і 

рамёстваў”, тэлефон 94 1 23. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Міжэвіцкага  ўчастка для галасавання № 42 

у колькасці 9 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Галілеева Ала Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

2. Грэбень Павел Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Каўко Наталля Станіславаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

4. Каўко Святлана Мікалаеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

гандлю, спажывецкага таварыства і прадпрымальніцтва; 

5. Клімовіч Валянціна Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

6. Крывіцкая Раіса Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 



 

7. Лысуха Алег Васільевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

8. Мазоль Галіна Францаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

9. Няцецкі Юрый Дзіслававіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – філіял “Міжэвіцкі цэнтр культуры” дзяржаўнай установы 

культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і 

рамёстваў”, тэлефон 92 2 74. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Новадзявяткавіцкага ўчастка для галасавання № 43 

у колькасці 10 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Блізнюк Дзмітрый Аляксандравіч, вылучаны працоўным 

калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Новадзявяткавіцкая 

сярэдняя школа Слонімскага раёна”; 

2. Баравік Алена Сяргееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

3. Жук Сяргей Міхайлавіч, вылучаны працоўным калектывам 

малочна-таварнай фермы “Старадзявяткавічы” Слонімскага 

раённага ўнітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства 

“Новадзявяткавічы”; 

4. Нагар Валянціна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

5. Прыгунова Алена Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян;   

6. Раўтавец Зоя Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

7. Сяркоў Яўгеній Вячаслававіч, вылучаны працоўным калектывам 

механічных майстэрняў Слонімскага раённага ўнітарнага 

сельскагаспадарчага прадпрыемства “Новадзявяткавічы”; 

8. Харута Жанна Мікалаеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

 



 

9. Хрэшчык Ганна Паўлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

10. Якубчык Ніна Паўлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”.  

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Новадзявяткавіцкая 

сярэдняя школа Слонімскага раёна”, тэлефон 2 03 63. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Партызанаўскага  ўчастка для галасавання № 44 

у колькасці 7 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Акулевіч Вацлаў Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

2. Бабаш Лілія Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Віннік Таццяна Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

4. Галавач Міхаіл Рыгоравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

5. Канановіч Ала Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

6. Мікалайчык Ніна Луцыянаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

7. Хмарная Людміла Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак былой дзяржаўнай установы 

адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Партызанаўскі яслі-сад-базавая 

школа Слонімскага раёна”, тэлефон 78 3 32.  

 

Участковая выбарчая камісія 

Сасноўскага ўчастка для галасавання № 45 

у колькасці 5 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Гардзейка Святлана Генрыхаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 



 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

2. Карповіч Наталля Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

3. Раманоўскі Іван Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

4. Шурко Алена Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага  саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

5. Шурко Валерый Фёдаравіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў; 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – філіял “Сасноўскі цэнтр вольнага часу” дзяржаўнай 

установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай 

творчасці і рамёстваў”, тэлефон 76 6 67. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Касцянёўскага ўчастка для галасавання № 46 

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Бычкова Вераніка Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

2. Грэцкі Юрый Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Гурбо Людміла Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

4. Кашаед Ніна Юр’еўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян; 

5. Крамнік Андрэй Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

6. Крыштопчык Дзяніс Віктаравіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

7. Кодзік Міхаіл Міхайлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

8. Мароз Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

9. Пярскевіч Анатолій Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян;  

 



 

10. Сасноўская Надзея Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Супрун Людміла Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

12. Супрун Віктар Віктаравіч, вылучаны працоўным калектывам 

механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага 

ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”; 

13. Якімец Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу. 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – адміністрацыйны будынак камунальнага 

сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”, тэлефон  

6 63 18. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Мяльканавіцкага ўчастка для галасавання № 47 

у колькасці 12 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Баяроўская Марыя Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

2. Венско Вячаслаў Вяслававіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

3. Дабрыян  Галіна Францаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь” 

4. Кароцька Іван Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам 

вытворчага ўчастка №1 камунальнага сельскагаспадарчага 

ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”; 

5. Лабар Алена Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

6. Ласевіч Вольга Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7. Малаш Ірына Чаславаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

8. Нагель Наталля Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя; 

 



 

9. Саўко Пётр Іванавіч, вылучаны  Слонімскай раённай арганізацыяй 

Беларускага прафесіянальнага  саюза работнікаў адукацыі і навукі;   

10. Слаута Міхаіл Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

11. Філітовіч Уладзімір Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

12. Юшкевіч Ірына Ільінічна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян. 

         Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – Мяльканавіцкі фельчарска-акушэрскі пункт установы аховы 

здароўя “Слонімская цэнтральная раённая бальніца”, тэлефон 94 2 86. 

 

Участковая выбарчая камісія 

Сялявіцкага  ўчастка для галасавання № 48 

у колькасці 9 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Грыцэвіч Наталля Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая 

Русь”; 

2. Жукоўская Таццяна Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Каранец Ірына Казіміраўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

4. Кібінь Ларыса Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу;  

5. Лісік Наталля Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

6. Мароз Ірына Рыгораўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

7. Скурат Віктар Андрэевіч, вылучаны працоўным калектывам 

механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага 

ўнітарнага прадпрыемства “Імя Дзяржынскага”; 

8. Сяркевіч Ігар Іванавіч, вылучаны працоўным калектывам 

дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс 

Сялявіцкі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна”; 

9. Цупрык Людміла Максімаўна, вылучана працоўным калектывам 

малочна-таварнай фермы “Рудаўка” камунальнага 

сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Імя 

Дзяржынскага”.                                                                   



 

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны 

комплекс Сялявіцкі яслі-сад-базавая  школа Слонімскага раёна”, тэлефон  

95 2 48. 

 

 Участковая выбарчая камісія 

Азярніцкага ўчастка для галасавання № 49 

у колькасці 14 чалавек у наступным складзе: 

 

1. Аляксейчык Арцём Анатольевіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі 

саюз моладзі”; 

2. Арочка Наталля Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

3. Батвінка Святлана Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

адукацыі і навукі; 

4. Жыліч Аляксандр Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аграпрамысловага комплексу; 

5. Канапацкая Алена Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

культуры, інфармацыі, спорту і турызму; 

6. Кандзіранда Зоя Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы 

грамадзян; 

7. Куляшэвіч Наталля Уладзіміраўна, вылучана працоўным 

калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Азярніцкая сярэдняя 

школа Слонімскага раёна”; 

8. Літвінава Аксана Віктараўна, вылучана працоўным калектывам  

дзяржаўнай установы адукацыі “Драпаўскі яслі-сад Слонімскага 

раёна”; 

9. Ляпешка Алена Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”; 

10. Матлашук Алена Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

дзяржаўных і іншых устаноў; 

11. Паляшак Мікалай Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай 

арганізацыяй  Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў; 

12. Траян Ала Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая    

Русь”. 

 



 

13. Фалітарчык Галіна Сяргееўна, вылучана Слонімскай раённай 

арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”; 

14. Цвікевіч Алена Мікалаеўна, вылучана Гродзенскай абласной 

арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў 

аховы здароўя. 

        Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для 

галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Азярніцкая сярэдняя школа 

Слонімскага раёна”, тэлефон  93 2 86. 

 

 

 

 

 

 


