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Аб прысуджэнні прэміі
Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
1. За актыўную дзейнасць у гуманітарнай галіне, што садзейнічае захаванню і памнажэнню нацыянальнага культурнага здабытку, выхаванню
ў моладзі любові да Айчыны, умацаванню духоўных каштоўнасцяў і
ідэй міласэрнасці, прысудзіць прэмію
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За
духоўнае адраджэнне» 2018 года:
аўтарскаму калектыву ў складзе
БЫКАВАЙ Юліі Віктараўны, аўтара
музыкі і тэкстаў песень, АЛЕЙНІКА
Яўгена Фёдаравіча, аўтара музыкі і
тэкстаў песень, — за ўвасабленне
тэмы малой радзімы ў сучасным эстрадным мастацтве, стварэнне цыкла
высокамастацкіх вакальных твораў
патрыятычнага напрамку;
ка лек ты ву Біб лей скай ка мі сіі
Беларускай праваслаўнай царквы
і калектыву Секцыі па перакладзе

г. Мінск
літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла камісіі Божага
культу і дысцыпліны сакрамантаў
пры Канферэнцыі каталіцкіх біскупаў
у Беларусі — за ажыццяўленне перакладаў з арыгінальных моў і выданне
кніг Новага Запавету на беларускай
мове, што спрыяе ўзбагачэнню духоўнай спадчыны;
калектыву грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Беларускі дзіцячы
хоспіс» — за актыўную дзейнасць
у гуманітарнай галіне, сцвярджэнне
ідэй чалавекалюбства і міласэрнасці,
значны ўклад у стварэнне нацыянальнай сістэмы дзіцячай паліятыўнай медыцынскай дапамогі, будаўніцтва на
дабрачыннай аснове і арганізацыю
работы дзіцячага хоспіса ў пасёлку
Вопытны Мінскага раёна;
калектыву дзяржаўнай установы
сацыяльнага абслугоўвання «Веснаўскі дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага
развіцця» — за вялікі ўклад у зацвяр-

джэнне маральных традыцый, ідэй
чалавекалюбства і міласэрнасці,
рэалізацыю мерапрыемстваў, накіраваных на сацыялізацыю асоб з
абмежаванымі магчымасцямі.
2. Міністэрству культуры ажыццявіць выплату прэмій Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «За духоўнае
адраджэнне» 2018 года са сродкаў
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва.
3. Вызначыць, што грашовая частка адной прэміі дзеліцца ў роўных
долях паміж калектывамі аў тараў,
пазначаных у абзацы трэцім пункта 1 гэтага Указа.
4. Вызваліць сумы прэмій, атрыманых у адпаведнасці з гэтым Указам, ад абкладання падаходным падаткам з фізічных асоб.
5. Гэты Указ уступае ў сілу з дня
яго падпісання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
А. ЛУКАШЭНКА.
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Аб прысуджэнні
спецыяльнай прэміі
Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
1. За вы дат ныя да сяг нен ні ў
га лі не тэ ат раль на га, му зыч на га,
эстраднага мас тацтва, народнай
і аматарскай мас тацкай творчасці, навучання і выхавання творчай
моладзі, якія атрымалі грамадскае
прызнанне, прысудзіць спецыяльную
прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва
2018 года:
калектыву дзяржаўнай установы
«Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Акадэмічны ансамбль песні
і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь» — за выдатныя дасягненні ў
галіне музычнага мастацтва, рэалізацыю ў 2017—2018 гадах патрыятычнага творчага праекта «Айчыне
служым»;
калектыву дзяржаўнай установы
«Пастаўскі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва» — за значны ўклад у развіццё
аматарскай мастацкай творчасці пажылых людзей і людзей з абмежаванымі магчымасцямі, актыўную гуманітарную і дабрачынную дзейнасць,
захаванне рэгіянальных духоўных і
культурных традыцый;
ка лек ты ву ўста но вы аду ка цыі
«Бе ла рус кая дзяр жаў ная ха рэаграфічная гімназія-каледж» — за
выдатныя дасягненні ў навучанні і
выхаванні творчай моладзі, значны
ўклад у развіццё нацыянальнай школы класічнага танца і правядзенне
дабрачынных праектаў «Творчасць
юных — роднай Беларусі», «Дзеці
дзецям», «І памятае свет выратаваны»;

г. Мінск
МАНАЕВУ Віктару Сяргеевічу, вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай
установы «Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы», народнаму артысту Беларусі, — за высокае
прафесійнае майстэрства, значныя
дасягненні ў галіне тэатральнага
мас тацтва, стварэнне ў тэатральным сезоне 2017/2018 года вострахарактарных вобразаў у спектаклях
«Рэвізор» і «Школа падаткаплацельшчыкаў»;
калектыву народнага сямейнага
ансамбля «Сваякі» філіяла «Дом
культуры аграгарадка Юбілейны»
дзяр жаў най уста но вы культу ры
«Ваўкавыскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці» — за
захаванне, развіццё і папулярызацыю беларускіх традыцый сямейнай
аматарскай творчасці, арганізацыю
і правядзенне фестывалю-конкурсу
творчых сямейных дынастый «Сваякі запрашаюць»;
аў тарскаму калек тыву Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў складзе
КАМАДЗЕЯ Сяргея Юр'евіча, начальніка ўпраўлення па распрацоўцы
і рэалізацыі спецыяльных праектаў
галоўнага ўпраўлення па культуры
і грамадскай рабоце апарату Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі,
ГОЛУБЕВАЙ Алены Уладзіміраўны,
намесніка начальніка ўпраўлення па
распрацоўцы і рэалізацыі спецыяльных праектаў галоўнага ўпраўлення
па культуры і грамадскай рабоце апарату Савета Федэрацыі прафсаюзаў
Беларусі, КАНДРАТОВІЧ Наталлі
Леанідаўны, старшыні Ганцавіцкага раённага аб'яднання арганізацый
прафсаюзаў, — за выдатныя дасягненні ў галіне эстраднага мастацтва
і правядзенне ў 2018 годзе цыкла
канцэртаў рэспубліканскай народнапатрыятычнай акцыі «Мы — разам!»,

прымеркаваных да Года малой радзімы;
творчаму калектыву былых малалетніх вязняў фашызму «Лёсы» —
за значныя дасягненні ў справе захавання памяці аб Вялікай Айчыннай
вайне, патрыятычнае выхаванне моладзі, годнае прадстаўленне Рэспублікі Беларусь у ходзе правядзення
акцыі «Не — фашызму! Дзяцінства
без вайны!»;
на род на му ін стру мен таль на му
ансамблю «Нясвіжскія лыжкары»
дзяржаўнай установы культуры «Нясвіжскі раённы цэнтр культуры» —
за значны ўклад у папулярызацыю
музычнага мастацтва, мэтанакіраваную работу па эс тэтычным выхаванні падрастаючага пакалення,
актыўную канцэртную дзейнасць;
ВАСІ ЛЕ ВІЧ Ма рыі Вік та раў не,
магістранту Інстытута магістарскай
падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», уладальніцы тытулаў «Міс
Беларусь — 2018» і «Міс свету Еўропа», — за значны ўклад у развіццё
міжнароднага культурнага супрацоўніцтва, актыўную дабрачынную
дзейнасць.
2. Міністэрству культуры ажыццявіць выплату спецыяльных прэмій
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва 2018 года
са сродкаў фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва.
3. Вызваліць сумы прэмій, атрыманых у адпаведнасці з гэтым Указам, ад абкладання падаходным падаткам з фізічных асоб.
4. Гэты Указ уступае ў сілу з дня
яго падпісання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
А. ЛУКАШЭНКА.
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Аб прысуджэнні
спецыяльнай прэміі
Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
У мэтах стымулявання і сацыяльнай падтрымкі дзейнасці ў галі не фі зіч най культу ры і спор ту
п а с т а н а ў л я ю:
1. За ак тыўную дзейнасць па
папулярызацыі фізічнай культуры і
спорту, развіцці фізкультурна-спартыўных традыцый, якія садзейнічаюць гарманічнаму фарміраванню
асо бы, пры судзіць спе цы яль ную
прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Беларускі спартыўны Алімп»

г. Мінск
2018 года ў памеры 100 базавых велічынь кожнаму:
БАРАНОЎСКАЙ Ірыне Робертаўне,
старшаму трэнеру-выкладчыку па спорце аддзялення скачкоў на батуце вучэбна-спартыўнай установы «Гродзенская
спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву № 3»;
ГЕРСТЭНУ Барысу Ізідоравічу,
намесніку загадчыка аддзела спартыўнага вяшчання закрытага акцыянернага таварыства «Другі нацыянальны тэлеканал»;
МАЗУРОНАК Вользе Сяргееўне,
спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па
лёгкай атлетыцы Міністэрства спорту і турызму.

2. Міністэрству фінансаў выдзеліць з рэзервовага фонду Прэзідэнта Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ніс тэрству спорту і турызму неабходныя
срод кі на вы пла ту спе цы яль ных
прэмій Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Беларускі спартыўны Алімп»
2018 года.
3. Не абкладаць падаходным падаткам з фізічных асоб сумы спецыяльных прэмій Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Беларускі спартыўны
Алімп» 2018 года, якія выплачваюцца ў адпаведнасці з гэтым Указам.
4. Гэты Указ уступае ў сілу з дня
яго падпісання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
А. ЛУКАШЭНКА.

На слыху

ЗРОБЛЕНА З ДУШОЙ
Адным з чатырох уладальнікаў прэміі «За духоўнае адраджэнне» сёлета стаў сямейны і творчы дуэт Яўгена
АЛЕЙНІКА і Юліі БЫКАВАЙ — аўтараў музыкі і тэкстаў
песень, што ўвайшлі ў вялікі творчы праект, прысвечаны
тэме малой радзімы.
Афіцыйнае абгрунтаванне высо кай дзяр жаў най уз на га ро ды
гучыць так: «за ўвасабленне тэмы малой радзімы ў сучасным
эстрадным мастацтве, стварэнне
цыкла высокамастацкіх вакальных
твораў патрыятычнага кірунку».
Калі ж гаварыць простымі словамі, то кампазітар і паэтка здолелі
спалучыць тонкую лірыку — душэўнасць і трапяткую цеплыню,
што су пра ва джа юць ус па мі ны
кожнага чалавека пра дзяцінства,
бацькоў, родны дом, незалежна ад
таго, маленькая гэта вёска ці вялікі
горад, і разам з тым правільны выхаваўчы пасыл, калі хочаце,
грамадзянскі пафас. А песні, якія ў выніку атрымаліся, не проста сучасныя і запатрабаваныя — яны здольныя ўпрыгожыць
канцэрт любога ўзроўню, ад школьнага вечара да маштабнага
дзяржаўнага свята.
Нагадаем, у творчым багажы Яўгена Алейніка ўжо медаль
Францыска Скарыны, атрыманы ў пачатку 2017-га як прызнанне многіх заслуг — у іх спісе можна згадаць дзіцячы і дарослы конкурс «Еўрабачанне», нацыянальную музычную прэмію
«Ліра», у распрацоўцы канцэпцыі якой удзельнічаў кампазітар
і прадзюсар, і загалоўную музычную тэму чэмпіянату свету па
хакеі — 2014... Ды што паглыбляцца ў мінулае: толькі летась
песня «Brіght year, brіght you» на музыку Яўгена Алейніка (словы
Святланы Гераськовай) заняла другое месца ў конкурсе песень
для цырымоніі адкрыцця і закрыцця ІІ Еўрапейскіх гульняў, а пад
канец 2018 года Яўген і Юлія прэзентавалі новы альбом «Куточак
Беларусі», удзел у якім узялі як маладыя беларускія артысты, так
і вядомыя дзеячы эстрады — Іна Афанасьева, Анатоль Ярмоленка, Алена Ланская, Іскуі Абалян, Аляксандр Саладуха.
Словам, цяперашняя ўзнагарода стала, з аднаго боку, лагічна
прадказальнай, а з другога — усё ж прыемна нечаканай. «Звязда»
павіншавала дуэт з прызнаннем заслуг і спытала пра ўражанні.
— Такія рэчы заўжды адбываюцца прыемна і нечакана — калі ты заўзята працуеш, творчы працэс распісаны літаральна па
днях, і, здаецца, няма месца для сюрпрызу. А потым у адзін цудоўны момант раздаюцца дзясяткі тэлефанаванняў, сябры і журналісты віншуюць з прэміяй, — адказалі лаўрэаты. — Насамрэч
усе атрыманыя ўзнагароды — і падзяка Прэзідэнта за перамогу
Лёшы Жыгалковіча ў дзіцячым «Еўрабачанні-2007», і медаль
Францыска Скарыны, і прэмія «За духоўнае адраджэнне», — як
мы лічым, атрыманыя намі ўдваіх. І вельмі радасна, што нас перастаюць штучна раздзяляць і дапытвацца, хто галоўны ў дуэце
Алейнік—Быкава, дзе чыя заслуга, а пачынаюць разумець, што
творчасць у нас заўжды адбываецца на роўных... Ці будзем мы
спыняцца? Не, не будзем. У планах ужо ёсць выпуск альбома
пад рабочай назвай «Куточак Беларусі 2.0» — насамрэч, безумоўна, назва будзе іншая, але сутнасць у тым, каб сабраць у
адно цэлае песні іншых аўтараў і выканаўцаў, аб'яднаныя тэмай
малой радзімы, цеплыні чалавечых стасункаў, наогул вечных
каштоўнасцяў. Таксама ў канцы красавіка плануем вялікі аўтарскі канцэрт паводле альбома «Ку точак Беларусі», цяпер
якраз шукаем, на якой пляцоўцы будзе зладжаны гэты канцэрт.
І, натуральна, працуем над новымі песнямі — частка з іх ужо
напісана, а некаторыя існуюць толькі ў адным-двух словах, але
ўжо зразумела, што песня з'явіцца.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Кругагляд

Мінск — у топе!
Брытанская газета заклікае наведаць
беларускую сталіцу ў 2019 годзе
«Гэта год, каб трапіць у Мінск, Ратэрдам і Венецыю» —
так пачынаецца артыкул вядомага выдання Іndependent
аб найлепшых еўрапейскіх гарадах для падарожжаў
у новым годзе.
Менавіта з Мінска і пачынаецца рэйтынг. Чаму ж варта адправіцца ў гэты горад? Аўтар артыкула Эстэла Шардлоў нагадала,
што сёлета беларуская сталіца прыме другія Еўрапейскія гульні.
Аднак журналістка адзначыла, што гэта ўсяго толькі яшчэ адна
прычына, па якой можна здзейсніць чарговую паездку, разам з
новым 30-дзённым бязвізавым рэжымам і адноўленым Старым
горадам, у якім можна знайсці мноства кавярняў і кактэйль-бараў. У матэрыяле звяртаюць увагу на чысціню і бяспеку Мінска,
а таксама прыязнасць яго жыхароў. Пры гэтым патэнцыйных турыстаў папярэджваюць: не варта чакаць, што ўсе ў беларускай
сталіцы будуць размаўляць на англійскай мове. «Гэтым летам
мадэрнізаваны стадыён «Дынама» стане цэнтрам спартыўных
спаборніцтваў, у той час як астатняя частка горада раскрываецца ў доўгіх праспектах, неакласічных палацах і велічных плошчах», — рэзюмуе журналістка.
Куды яшчэ вядомае выданне рэкамендуе з'ездзіць у 2019-ы?
У Ратэрдам (Нідэрланды), Сітжэс (Іспанія), Арль (Францыя),
Сараева (Боснія), Рым (Італія), парыжскі Дыснэйлэнд, Бялград
(Сербія), Венецыя (Італія) і Брысталь (Вялікабрытанія).
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

