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Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ў свя та Рас тва 
Хрыс то ва на ве даў Свя-
та-Ду хаў ка фед раль ны 
са бор, дзе за па ліў ка ляд-
ную свеч ку каля Мін скай 
іко ны Бо жай Ма ці.

Кі раў ні ка дзяр жа вы су-
стрэў Міт ра па літ Мін скі і За-
слаў скі Па вел, Па тры яр шы 
Эк зарх усяе Бе ла ру сі. У са-
бо ры так са ма пры сут ні ча лі 
пры ха джа не, прад стаў ні кі 
пра ва слаў ных брац тваў і сяст-

рыц тваў, на ву чэн цы ня дзель-
най шко лы, па ве да мля е прэс-
служ ба Прэ зі дэн та.

У час на вед ван ня хра ма 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі-
каў да адзін ства па між на ро-
да мі і ўнут ры царк вы. «Трэ ба 
быць спа кой ны мі, вы ра шаць 
тыя за да чы, якія сён ня ёсць, 
і трош кі гля дзець на пе рад, — 
ска заў Прэ зі дэнт. — Не трэ-
ба гля дзець вель мі да лё ка. 
У ад ва рот ным вы пад ку мы 
мо жам да пус ціць па мыл кі. 

У наш ня прос ты час гэ та не-
да пу шчаль на. І трэ ба быць 
вель мі аку рат ны мі для та го, 
каб за ры ен та вац ца ў гэ тым 
бур ным і ня пэў ным све це».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-
зна чыў, што ў свя та Бо жа га 
На ра джэн ня лю дзі звяр та юц-
ца да веч ных аб' яд наль ных 
каш тоў нас цяў. «Мы заў сё ды 
ка жам пра цно ту, кры ні цы ду-
хоў най сі лы. У гэ тым хра ме я 
ха цеў бы ска заць і пра та кія 
каш тоў нас ці, як на ша царк-
ва, як на шы га лоў ныя хрыс ці-
ян скія цэрк вы. Ме на ві та яны 
заў сё ды бы лі і, я спа дзя ю ся, 
бу дуць у цэнт ры гэ та га яд нан-
ня. Яны бу дуць га лоў най сі-
лай, якая аб' яд ноў вае на ро ды, 
на цыю», — за явіў Прэ зі дэнт.

Па вод ле яго слоў, бе ла рус-
кая ўла да ў асо бе Пра ва слаў-
най царк вы мае вель мі доб-
ра га парт нё ра, па плеч ні ка ва 
ўва саб лен ні ўсіх доб рых ідэй у 
дзяр жа ве, та кіх, як ад наў лен-
не свя тынь, пад трым ка сям'і, 

ма ра лі, куль тур ных каш тоў-
нас цяў. Аляк сандр Лу ка шэн-
ка лі чыць важ ным па стыр скае 
сло ва ва ўмо вах блы та ні ны ў 
су час ным све це, дзе ча ла ве ку 
ча сам вель мі скла да на за ры-
ен та вац ца і зра зу мець па дзеі, 
пра цэ сы, якія ад бы ва юц ца ва-
кол.

Царк ва і сі ту а цыя ў ёй заў-
сё ды бу дуць за ле жаць ад са-
міх лю дзей. «Які наш на род, 
та кая бу дзе і царк ва. Так і 
ўла да. Гэ та трэ ба заў сё ды па-
мя таць. І вы вель мі пра віль на 
ска за лі, што год быў ня прос-
ты. Але бу ду чы год, як і мі ну-
лы, бу дзе за ле жаць толь кі ад 
нас», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, даб ра быт і эка на-
міч нае раз віц цё ў дзяр жа ве 
за ле жаць ад укла ду кож на га 
жы ха ра кра і ны. «Спа дзя вай-
це ся на дзяр жа ву, але толь кі 
ў тых пы тан нях, якія дзяр жа ва 
па він на вы ра шаць: бяс пе ка, 
асноў ныя на прам кі на ша га 

раз віц ця. Сло вам, па спра-
буй це зра біць для ся бе са мі 
тое, што вы мо жа це зра біць. 
Ка лі кож ны звер нец ца ў ся-
бе і да ся бе і зро біць тое, што 
ён па ві нен зра біць, дзяр жа ва 
і ўла да ў даў гу не за ста нуц ца. 
Гэ та я вам абя цаю», — за явіў 
Прэ зі дэнт.

Ён пад крэс ліў, што бу дзе 
ра біц ца ўсё не аб ход нае, каб 
бе ла рус кая дзяр жа ва з кож-
ным го дам ста на ві ла ся мац-
ней шай, а зна чыць, за ста ва-
ла ся ў бу ду чы ні не за леж най. 
«Вы па він ны ра зу мець га лоў-
ную фор му лу на шых дзе ян-
няў: мы ні ко му не да зво лім 
зне ва жаць наш на род і дзяр-
жа ву. Гэ та ля жыць у асно ве. 
Ка лі хтось ці гэ та га не ра зу-
мее, та ды нам не прос та бу-
дзе з імі не тое што бу да ваць 
ад но сі ны, але і раз маў ляць, — 
за явіў Прэ зі дэнт. — Мы ні ко му 
не мо жам ад даць гэ тую зям-
лю і гэ тую дзяр жа ву. Яна нам 
да ста ла ся ў ня прос тай гіс та-

рыч най рэ ча іс нас ці. Пра ма 
ска жам, у ба раць бе і вой нах 
мы стра ці лі ве лі зар ную коль-
касць лю дзей, аба ра ня ю чы 
на шу зям лю. Та му мы так 
тра пят лі ва, і я ў тым лі ку, ста-
вім ся да гэ тых праб лем». «У 
нас ёсць дзяр жа ва — су ве рэн-
ная, не за леж ная (па да ба ец ца 
гэ та не ка му, не па да ба ец ца). 
Да рэ чы, дзяр жа ва, якая ся-
гае сва і мі ка ра ня мі да лё ка ў 
гіс то рыю. І мы гэ та вы дат на 
ве да ем. І гэ ту дзяр жа ву трэ-
ба ша на ваць, па ва жаць. Да 
нас трэ ба ста віц ца так, як мы 
ста вім ся да сва іх су се дзяў, да 
ўсіх дзяр жаў све ту», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт на зваў га лоў най 
сва ёй за да чай бе раг чы зям-
лю, на якой жы ве бе ла рус кі 
на род, аба ра няць дзяр жаў-
насць. «І я вель мі ра ды, што 
на га ў на гу, по бач са мной, з 
усім на ро дам ідзе на ша царк-
ва», — да даў ён.
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Дзяр жаў ная 
важ насць

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі-
саў Указ аб ства рэн ні Рэс пуб лі кан ска га 
ар га ні за цый на га ка мі тэ та па пад рых тоў-
цы і пра вя дзен ню ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Рэс пуб лі кан скі ар га ні за цый ны ка мі тэт уз на-
ча ліў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі. У склад арг ка-
мі тэ та ўклю ча ны кі раў ні кі дзяр жаў ных ор га наў 
і ар га ні за цый, якія бу дуць не па срэд на за дзей-
ні ча ны ў пад рых тоў цы і пра вя дзен ні гэ та га 
маш таб на га спар тыў на га ме ра пры ем ства.

На Рэс пуб лі кан скі ар га ні за цый ны ка мі-
тэт ус кла дзе ны функ цыі за бес пя чэн ня ка-
ар ды на цыі дзей нас ці ўсіх за ці каў ле ных па 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ню ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў, а так са ма пра ду гледж ва ец ца за-
цвяр джэн не ў трох ме сяч ны тэр мін ад па вед-
на га пла на ме ра пры ем стваў.

Для за ма ца ван ня 
кад раў

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
пі саў Указ «Аб ме рах па пры цяг нен ні 
ра бот ні каў для бу даў ніц тва і экс плу-
а та цыі Бе ла рус кай атам най элект ра-
стан цыі», па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка дзяр жа вы.

Да ку мен там ства ра юц ца ўмо вы для за ма-
ца ван ня на Бе ла рус кай АЭС вы со ка ква лі фі-
ка ва ных кад раў. У пры ват нас ці, пра ду гледж-
ва ец ца да звол за меж ным спе цы я ліс там, якія 
пра цу юць на Бе ла рус кай АЭС і пад па да юць 
пад азна чэн не «дзяр жаў ныя служ бо выя асо-
бы» або прэ тэн ду юць на зай ман не ад па вед-
ных па сад на гэ тым прад пры ем стве, мець 
ра хун кі ў за меж ных бан ках.

Акра мя та го, за меж ным ар га ні за цы ям, 
што пры цяг ва юц ца для бу даў ніц тва АЭС і 
вы ка нан ня ра бот (ака зан ня па слуг) на пра-
ця гу га ран тый на га тэр мі ну ў ад па вед нас ці 
з ге не раль ным кант рак там на бу даў ніц тва 
Бе ла рус кай АЭС, да ец ца пра ва атрым лі ваць 
да зво лы на пры цяг нен не ў кра і ну за меж-
най ра бо чай сі лы і спе цы яль ныя да зво лы 
на пра ва зай мац ца пра цоў най дзей нас цю ў 
рэс пуб лі цы ў ад па вед нас ці з па рад кам, уста-
ноў ле ным для юры дыч ных асоб Бе ла ру сі.

СІ ЛА — У АДЗІН СТВЕ

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі з 
рап тоў най смер цю дэ пу та та Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь чац вёр та га склі-
кан ня АН ТО НА ВАЙ Іны Ва сіль еў ны і 
вы каз ва юць шчы рае спа чу ван не яе 
род ным і бліз кім.

Раз гле дзеў шы прад стаў лен ні Мі ніс тэр ства 
куль ту ры і са ве та фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва, 
уз год не ныя з кі раў ніц твам Бе ла рус кай пра ва-
слаў най царк вы, пастанаўляю:

1. За ак тыў ную дзей насць у гу ма ні тар най га-
лі не, што са дзей ні чае за ха ван ню і па мна жэн ню 
на цы я наль на га куль тур на га зда быт ку, вы ха ван-
ню ў мо ла дзі лю бо ві да Ай чы ны, сцвяр джэн ню 
ду хоў ных каш тоў нас цяў і мас тац ка-ма раль ных 
тра ды цый, ідэй ча ла ве ка люб ства, даб ра чын нас-
ці і мі ла сэр нас ці, пры су дзіць прэ мію Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае ад ра джэн не» 
2016 го да:

ігу ме ну Яў се вію (Цюх ло ву Кан стан ці ну Дзміт-
ры е ві чу), на ста я це лю Свя та-Елі се еў ска га Лаў-
ры шаў ска га муж чын ска га ма нас ты ра На ва груд-
скай епар хіі Бе ла рус кай пра ва слаў най царк-

вы, — за аса біс ты ўклад у ду хоў на-ма раль нае і 
па тры я тыч нае вы ха ван не мо ла дзі;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы «Рэс пуб-
лі кан скі рэ абі лі та цый ны цэнтр для дзя цей-ін-
ва лі даў» — за плён ную пра цу па са цы яль най 
аба ро не дзя цей-ін ва лі даў, ума ца ван ні ідэй ча-
ла ве ка люб ства і мі ла сэр нас ці;

ка лек ты ву ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя Мак сі ма 
Тан ка» — за ак тыў ную дзей насць у гу ма ні тар най 
га лі не, знач ны ўклад у раз віц цё і па пу ля ры за цыю 
ва лан цёр ска га ру ху ся род сту дэнц кай мо ла дзі;

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі — за знач ны 
ўклад у па тры я тыч нае вы ха ван не гра ма дзян, пра-
вя дзен не маш таб най рэ кан струк цыі і рэ стаў ра цыі 
ме ма ры яль на га комп лек су «Кур ган Сла вы»;

Сер га чо ву Сяр гею Аляк се е ві чу, за гад чы ку 
ка фед ры ар хі тэк ту ры жы лых і гра мад скіх бу дын-

каў Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні-
вер сі тэ та, док та ру ар хі тэк ту ры, пра фе са ру, — 
за знач ны аса біс ты ўклад у за ха ван не гіс то ры-
ка-куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі, ства рэн не 
кні гі «На род нае дой лід ства Бе ла ру сі. Гіс то рыя 
і су час насць».

2. Мі ніс тэр ству куль ту ры ажыц ця віць вы пла-
ту прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За 
ду хоў нае ад ра джэн не» 2016 го да са срод каў 
фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад-
трым цы куль ту ры і мас тац тва.

3. Вы зва ліць су мы прэ мій, атры ма ных у ад-
па вед нас ці з да дзе ным Ука зам, ад аб кла дан ня 
па да ход ным па дат кам з фі зіч ных асоб.

4. Да дзе ны Указ ус ту пае ў сі лу з дня яго пад-
пі сан ня.
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. ЛУ КА ШЭН КА.

31 снеж ня 2016 г., №516.

Раз гле дзеў шы прад стаў лен ні Мі ніс тэр ства 
куль ту ры і са ве та фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва, 
пастанаўляю:

1. За вы дат ныя да сяг нен ні ў га лі не жур на-
ліс ты кі, тэ ле ба чан ня, вы яў лен ча га мас тац тва, 
му зей най спра вы, на ву чан ня і вы ха ван ня твор-
чай мо ла дзі, тэ ат раль на га мас тац тва, ама тар-
скай мас тац кай твор час ці, цыр ка во га мас тац тва, 
якія атры ма лі гра мад скае пры знан не, пры су дзіць 
спе цы яль ную прэ мію Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь дзея чам куль ту ры і мас тац тва 2016 го да:

аў тар ска му ка лек ты ву рэ дак цыі га зе ты «Го-
лас Ра дзі мы» ў скла дзе Жда но ві ча Іва на Іва на ві-
ча, за гад чы ка ад дзе ла, і Мядз вед скай Ка ця ры ны 
Аляк санд раў ны, спе цы яль на га ка рэс пан дэн та, — 
за плён нае су пра цоў ніц тва з су ай чын ні ка мі за 
мя жой, вы со ка пра фе сій нае асвят лен не пы тан няў 
між куль тур на га дыя ло гу ў Бе ла ру сі;

аў тар ска му ка лек ты ву рэс пуб лі кан ска га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Бе ла рус кае тэ ле-
граф нае агенц тва» ў скла дзе Бу фе та вай Іры ны 
Аляк се еў ны, фо та рэ дак та ра ад дзе ла па пад-
рых тоў цы і вы пус ку фо та ін фар ма цыі рэ дак цыі 
ві зу аль най ін фар ма цыі, Жу ка Дзміт рыя Аляк-
санд ра ві ча, ге не раль на га ды рэк та ра, Сі ніч кі-
на Іва на Аляк санд ра ві ча, на чаль ні ка ад дзе ла 
пад трым кі і раз віц ця ін тэр нэт-рэ сур саў, — за 
ства рэн не і рэа лі за цыю ін фар ма цый на-пуб лі-
цыс тыч на га пра ек та «Су ве рэн ная Бе ла русь: 
эпо ха да сяг нен няў»;

аў тар ска му ка лек ты ву На цы я наль най дзяр жаў-
най тэ ле ра дыё кам па ніі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у скла-
дзе Ба ра на ва Яў ге нія Ула дзі мі ра ві ча, на мес ні ка 
га лоў на га ды рэк та ра га лоў най ды рэк цыі тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 24», Ла дуць ка Але ны Ана толь еў ны, 
га лоў на га ды рэк та ра га лоў най ды рэк цыі тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 1», Са ла ма ха Воль гі Аляк санд раў ны, 
на мес ні ка га лоў на га ды рэк та ра га лоў най ды рэк цыі 
тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1», — за ства рэн не на вы-
со кім пра фе сій ным уз роў ні се рыі імі джа вых ві дэа-
ро лі каў «Мы зра бі лі гэ та ра зам»;

Ва шчан ку Кан стан ці ну Гаў ры і ла ві чу, мас та-
ку, чле ну гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 
са юз мас та коў», — за мас тац кае афарм лен-
не фак сі міль на га вы дан ня «Кніж ная спад чы на 
Фран цыс ка Ска ры ны»;

ка лек ты ву дзяр жаў най гіс та рыч на-куль тур-
най уста но вы «Му зей-ся дзі ба М.К. Агін ска га» — 
за ства рэн не і рэа лі за цыю пра ек та «Вяр тан не 
Паў ноч ных Афін», знач ны ўклад у за ха ван не 
спад чы ны М.К. Агін ска га;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы аду ка цыі 
«Дзі ця чая му зыч ная шко ла мас тац тваў №10 
імя Я.А. Гле ба ва г. Мін ска» — за знач ны ўклад 
у за ха ван не і раз віц цё на цы я наль най куль ту ры 
і му зыч на га мас тац тва;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы «На цы я-
наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы» — за 
знач ны ўклад у раз віц цё бе ла рус ка га тэ ат раль-
на га мас тац тва, па ста ноў ку спек так ляў па вод ле 
тво раў бе ла рус кай дра ма тур гіі;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы «Па лац куль-
ту ры г. Ма ла дзеч на» — за знач ны ўклад у раз віц-
цё ама тар скай мас тац кай твор час ці, ар га ні за цыю 
і пра вя дзен не ме ра пры ем стваў у рам ках рэс пуб лі-
кан скай ак цыі «Куль тур ная ста лі ца го да»;

ка лек ты ву ўста но вы куль ту ры «За слу жа-
ны ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Ві до вішч-
на-куль тур ны комп лекс «Го мель скі дзяр жаў ны 
цырк» — за знач ны ўклад у раз віц цё і па пу-
ля ры за цыю цыр ка во га мас тац тва, ума ца ван не 
між на род на га куль тур на га су пра цоў ніц тва;

Ра ма не ні Ра і се Аляк санд раў не, пе да го гу да дат-
ко вай аду ка цыі, кі раў ні ку за слу жа на га ама тар ска га 
ка лек ты ву Рэс пуб лі кі Бе ла русь сту дыі дэ ка ра тыў-
на-пры клад но га мас тац тва «Бе ла рус кі су ве нір» 
дзяр жаў най уста но вы да дат ко вай аду ка цыі «Цэнтр 
твор час ці дзя цей і мо ла дзі Са лі гор ска га ра ё на», — 
за знач ны ўклад у ад ра джэн не і за ха ван не тра ды-
цый на род на га мас тац тва са ло ма пля цен ня, да лу-
чэн не мо ла дзі да на цы я наль най куль ту ры.

2. Мі ніс тэр ству куль ту ры ажыц ця віць вы пла-
ту спе цы яль ных прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь дзея чам куль ту ры і мас тац тва 2016 
го да са срод каў фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва.

3. Вы зва ліць су мы прэ мій, атры ма ных у ад-
па вед нас ці з да дзе ным Ука зам, ад аб кла дан ня 
па да ход ным па дат кам з фі зіч ных асоб.

4. Да дзе ны Указ ус ту пае ў сі лу з дня яго пад-
пі сан ня.
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. ЛУ КА ШЭН КА.
31 снеж ня 2016 г., №517.

Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь глы бо ка смут куе ў су вя зі са смер-
цю бы ло га су пра цоў ні ка Сак ра та ры я-
та Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь МА КА Е ДА 
Мі ка лая Іва на ві ча і вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

У мэ тах сты му ля ван ня і са цы яль най пад-
трым кі дзей нас ці ў га лі не фі зіч най куль ту ры і 
спор ту пастанаўляю:

1. За ак тыў ную дзей насць па па пу ля ры за цыі 
фі зіч най куль ту ры і спор ту, раз віц ці фіз куль тур-
на-спар тыў ных тра ды цый, якія са дзей ні ча юць 
гар ма ніч на му фар мі ра ван ню асо бы, пры су дзіць 
спе цы яль ную прэ мію Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь «Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп» 2016 го да 
ў па ме ры 100 ба за вых ве лі чынь кож на му:

Ва сіль е ву Рус ла ну Ана толь е ві чу, рэ дак та ру 
ад дзе ла гуль ня вых ві даў спор ту ўста но вы «Рэ-

дак цыя га зе ты «Спар тыў ная па на ра ма»;
Гер ман Эль ві ры Ула дзі мі ра ўне, спарт сме ну-

ін струк та ру на цы я наль най ка ман ды Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па лёг кай ат ле ты цы ўста но вы «Рэс пуб-
лі кан скі цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі па лёг кай 
ат ле ты цы»;

Шым ка вя ку Аляк санд ру Ста ні сла ва ві чу, 
трэ не ру-вы клад чы ку па бас кет бо ле ўста но вы 
аду ка цыі «Гро дзен скае дзяр жаў нае ву чы лі шча 
алім пій ска га рэ зер ву».

2. Мі ніс тэр ству фі нан саў вы дзе ліць з рэ зер во ва-
га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ніс тэр-

ству спор ту і ту рыз му не аб ход ныя срод кі на вы пла ту 
спе цы яль ных прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп» 2016 го да.

3. Не аб кла даць па да ход ным па дат кам з 
фі зіч ных асоб су мы спе цы яль ных прэ мій Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Бе ла рус кі спар-
тыў ны Алімп» 2016 го да, якія вы плач ва юц ца ў 
ад па вед нас ці з да дзе ным Ука зам.

4. Да дзе ны Указ ус ту пае ў сі лу з дня яго пад-
пі сан ня.
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. ЛУКАШЭНКА.
31 снеж ня 2016 г., №518.

Указ Прэ зі дэнта Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аб пры су джэн ні спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

дзея чам куль ту ры і мас тац тва 2016 го да

Указ Прэ зі дэнта Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аб пры су джэн ні прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае ад ра джэн не» 2016 го да

Указ Прэ зі дэнта Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аб пры су джэн ні спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп» 2016 го да


