
ПАВЕДАМЛЕННЕ  

 
Рашэннем Слаўгарадскай раённай выбарчай камісіі па выбарах 

дэпутатаў раённага Савета дэпутатаў 
дваццаць восьмага  склікання ад 16 кастрычніка 2019 года  

№ 8-1 зарэгістраваны кандыдатамі 
ў дэпутаты Слаўгарадскага раённага Савета дэпутатаў  

замест выбыўшых: 
                           па Карламарксаўскай выбарчай акрузе № 4 

АСТАПАВА 

Алена Мікалаеўна 

нарадзілася 14 сакавіка 1979 года, настаўніца пачатковых класаў 

дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа №1 г.Слаўгарада”, жыве 

ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.  

ШАМАЛАВА 

Наталля  Аляксееўна 

нарадзілася 8 красавіка 1977 года, дырэктар дзяржаўнай установы 

культуры «Цэнтралізаваная  сетка публічных бібліятэк Слаўгарадскага 

раёна», жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.  

 

                                          па Акцябрскай выбарчай акрузе № 11 

ПЕЛАГЕЙКІН 

Віталій Віктаравіч 

нарадзіўся 5 кастрычніка 1970 года, дырэктар філіяла “Слаўгарадскае 

вытворчае ўпраўленне” рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 

“Магілёўаблгаз”, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйны.  

 

РАГАЎЦОВА 

Наталля Віктараўна 

нарадзілася 2 кастрычніка 1980 года, галоўны бухгалтар установы 

“Слаўгарадскі раённы цэнтр сацыяльнага абслугоўвання  насельніцтва”, 

жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.  

                          

па Краснафлоцкай выбарчай акрузе № 12 

ЛІСІЦКІ 

Дзмітрый Фёдаравіч 

нарадзіўся 20 лістапада 1977 года, дырэктар філіяла “Слаўгарадскі” 

адкрытага акцыянернага таварыства "Бабушкіна крынка" – кіруючая 

кампанія холдынгу «Магілёўская малочная кампанія"Бабушкіна крынка", 

жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйны. 

 

 



ПЯШЫНА 

Святлана Пятроўна 

нарадзілася 13 кастрычніка 1971 года,  загадчыца аддзялення пярвічнага 

прыёму інфармацыі, аналізу і прагназавання ўстановы «Слаўгарадскі 

раённы цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва», жыве ў горадзе 

Слаўгарад, беспартыйная.  

 

                          па Панамароўскай выбарчай акрузе № 15 

КАВАЛЁВА 

Антаніна Іванаўна 

нарадзілася 20 лютага 1964 года, намеснік дырэктара  дзяржаўнай 

установы культуры  “Цэнтралізаваная клубная сістэма Слаўгарадскага  

раёна”, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.  

ТКАЧОВА 

Алена Уладзіславаўна 

нарадзілася 22 чэрвеня 1979 года, памочнік урача-гігіеніста ўстановы 

аховы здароўя  “Слаўгарадскі раённы цэнтр гігіены і эпідаміялогіі,  жыве 

ў горадзе Слаўгарад, беспартыйная.  

 

                            па Хварасцянскай выбарчай акрузе № 30 

АНТОШКІН 

Сяргей Юр’явіч 

нарадзіўся 30 мая 1986 года, вядучы спецыяліст адміністрацыі зон 

адчужэння і адсялення пры Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях 

Рэспублікі Беларусь, жыве ў горадзе Слаўгарад, беспартыйны. 

 

СЛЯПЦОЎ 

Дзмітрый Міхайлавіч 
нарадзіўся  1 красавіка 1995 года, галоўны інжынер адкрытага 

акцыянернага таварыства “Жалезінскі АГРА”,  жыве ў горадзе Слаўгарад, 

беспартыйны. 

 

 


