
 

                    ШНЫРКЕВІЧ ГЕОРГІЙ ФЁДАРАВІЧ 
Шныркевіч Георгій Фёдаравіч нарадзіўся ў 1913 годзе ў в. Усвейка Талачынскага раёна. 

Пасля заканчэння сямігодкі з 1931 па 1936 гады працаваў калгаснікам, бухгалтарам у розных 

сельгасартэлях Талачыншчыны. У 1936-1937 гадах служыў у Чырвонай Арміі, пасля 

дэмабілізацыі працаваў бухгалтарам саўгаса на Гомельшчыне. У 1939 годзе скончыў курсы 

малодшых камандзіраў пры артучылішчы ў Смаленску. У лютым 1941 года малодшы 

лейтэнант запасу Г. Ф. Шныркевіч быў прызваны на перападрыхтоўку ў раён Беластока. Па 

мабілізацыі быў накіраваны ў г. Бранск у запасны полк бронецягнікоў на пасаду камандзіра 

бронепляцоўкі. 

На фронце з красавіка 1942 года. Намеснік камандзіра бронецягніка па страявой частцы, 

старшы памочнік начальніка штаба па артылерыі 29-га танкавага корпуса 5-й гвардзейскай 

танкавай арміі, начальнік штаба, намеснік камандзіра 1446-га самаходнага артполка. У 1942 

годзе стаў членам ВКП (б). Браў удзел у гістарычнай танкавай бітве пад Прохараўкай на 

Курскай дузе, у баях за вызваленне Украіны, Малдовы, Беларусі (вызваляў родны Талачын), 

Румыніі, Польшчы, прыбалтыйскіх рэспублік, у разгроме варожых фармаванняў ва Усходняй 

Прусіі. 

Баявыя заслугі Г. Ф. Шныркевіча адзначаны ордэнамі Аляксандра Неўскага, Айчыннай вайны I і II ступеняў, 

Чырвонай Зоркі, медалямі. Быў кавалерам ордэнаў Аляксандра Неўскага, Айчыннай вайны I і ІІ ступеняў, ордэнам 

Чырвонай Зоркі і іншых узнагарод. Як адзін з найбольш вызначаных у баях за Радзіму, Георгій Фёдаравіч быў 

запрошаны на прыём у Крэмль. 

Пасля вайны знаходзіўся на савецкай і гаспадарчай працы ў Талачынскім раёне, выбіраўся членам райкама, бюро 

РК КПБ, дэпутатам раённага і пасялковага саветаў. З 1947 года на пенсіі. Праводзіў вялікую работу па ваенна-

патрыятычнаму выхаванню моладзі, за што адзначаны Савецкім камітэтам ветэранаў вайны, ЦК ДТСААФ, Савецкім 

фондам свету. Памёр у 1981 годзе. 
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