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Аб пры су джэн ні прэ міі 
Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

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, ума-

ца ван ню ду хоў ных каш тоў нас цяў і 

ідэй 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» 2018 го да:

аў тар ска му ка лек ты ву ў скла дзе 

БЫ КА ВАЙ Юліі Вік та раў ны, аў та ра 

му зы кі і тэкс таў пе сень, АЛЕЙ НІ КА 

Яў ге на Фё да ра ві ча, аў та ра му зы кі і 

тэкс таў пе сень, — за ўва саб лен не 

тэ мы ма лой ра дзі мы ў су час ным эст-

рад ным мас тац тве, ства рэн не цык ла 

вы со ка мас тац кіх ва каль ных тво раў 

па тры я тыч на га на прам ку;

ка лек ты ву Біб лей скай ка мі сіі 

Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы 

і ка лек ты ву Сек цыі па пе ра кла дзе 

літур гіч ных тэкс таў і афі цый ных да-

ку мен таў кас цё ла ка мі сіі Бо жа га 

куль ту і дыс цып лі ны сак ра ман таў 

пры Кан фе рэн цыі ка та ліц кіх біс ку паў 

у Бе ла ру сі — за ажыц цяў лен не пе ра-

кла даў з ары гі наль ных моў і вы дан не 

кніг Но ва га За па ве ту на бе ла рус кай 

мо ве, што спры яе ўзба га чэн ню ду-

хоў най спад чы ны;

ка лек ты ву гра мад скай даб ра чын-

най ар га ні за цыі «Бе ла рус кі дзі ця чы 

хос піс» — за ак тыў ную дзей насць 

у гу ма ні тар най га лі не, сцвяр джэн не 

ідэй ча ла ве ка люб ства і мі ла сэр нас ці, 

знач ны ўклад у ства рэн не на цы я наль-

най сіс тэ мы дзі ця чай па лі ятыў най ме-

ды цын скай да па мо гі, бу даў ніц тва на 

даб ра чын най асно ве і ар га ні за цыю 

ра бо ты дзі ця ча га хос пі са ў па сёл ку 

Во пыт ны Мінск ага ра ё на;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня «Вес-

наў скі дом-ін тэр нат для дзя цей-ін ва-

лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця» — за вя лі кі ўклад у за цвяр-

джэн не ма раль ных тра ды цый, ідэй 

ча ла ве ка люб ства і мі ла сэр нас ці, 

рэа лі за цыю ме ра пры ем стваў, на-

кі ра ва ных на са цы я лі за цыю асоб з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

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» 2018 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 зна чыць, што гра шо вая част-

ка ад ной прэ міі дзе ліц ца ў роў ных 

до лях па між ка лек ты ва мі аў та раў, 

па зна ча ных у аб за цы трэ цім пунк-

та 1 гэ та га Ука за.

4. Вы зва ліць су мы прэ мій, атры-

ма ных у ад па вед нас ці з гэ тым Ука-

зам, ад аб кла дан ня па да ход ным па-

дат кам з фі зіч ных асоб.

5. Гэ ты 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.

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

1. За вы дат ныя да сяг нен ні ў 

га лі не тэ ат раль на га, му зыч на га, 

эст рад на га мас тац тва, на род най 

і ама тар скай мас тац кай твор час-

ці, на ву чан ня і вы ха ван ня твор чай 

мо ла дзі, 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 

2018 го да:

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы 

«За слу жа ны ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь «Ака дэ міч ны ан самбль пес ні 

і тан ца Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь» — за вы дат ныя да сяг нен ні ў 

га лі не му зыч на га мас тац тва, рэа лі-

за цыю ў 2017—2018 га дах па тры я-

тыч на га твор ча га пра ек та «Ай чы не 

слу жым»;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы 

«Па стаў скі тэ ры та ры яль ны цэнтр са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц-

тва» — за знач ны ўклад у раз віц цё 

ама тар скай мас тац кай твор час ці па-

жы лых лю дзей і лю дзей з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі, ак тыў ную гу ма-

ні тар ную і даб ра чын ную дзей насць, 

за ха ван не рэ гі я наль ных ду хоў ных і 

куль тур ных тра ды цый;

ка лек ты ву ўста но вы аду ка цыі 

«Бе ла рус кая дзяр жаў ная ха рэа-

гра фіч ная гім на зія-ка ледж» — за 

вы дат ныя да сяг нен ні ў на ву чан ні і 

вы ха ван ні твор чай мо ла дзі, знач ны 

ўклад у раз віц цё на цы я наль най шко-

лы кла січ на га тан ца і пра вя дзен не 

даб ра чын ных пра ек таў «Твор часць 

юных — род най Бе ла ру сі», «Дзе ці 

дзе цям», «І па мя тае свет вы ра та-

ва ны»;

МА НА Е ВУ Вік та ру Сяр ге е ві чу, вя-

ду ча му май стру сцэ ны дзяр жаў най 

уста но вы «На цы я наль ны ака дэ міч-

ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы», на род на-

му ар тыс ту Бе ла ру сі, — за вы со кае 

пра фе сій нае май стэр ства, знач ныя 

да сяг нен ні ў га лі не тэ ат раль на га 

мас тац тва, ства рэн не ў тэ ат раль-

ным се зо не 2017/2018 го да вост ра-

ха рак тар ных воб ра заў у спек так лях 

«Рэ ві зор» і «Шко ла па дат ка пла цель-

шчы каў»;

ка лек ты ву на род на га ся мей на га 

ан самб ля «Сва я кі» фі лі яла «Дом 

куль ту ры аг ра га рад ка Юбі лей ны» 

дзяр жаў най уста но вы куль ту ры 

«Ваў ка выс кі ра ён ны Цэнтр куль-

ту ры і на род най твор час ці» — за 

за ха ван не, раз віц цё і па пу ля ры за-

цыю бе ла рус кіх тра ды цый ся мей най 

ама тар скай твор час ці, ар га ні за цыю 

і пра вя дзен не фес ты ва лю-кон кур су 

твор чых ся мей ных ды нас тый «Сва-

я кі за пра ша юць»;

аў тар ска му ка лек ты ву Фе дэ ра-

цыі праф са юзаў Бе ла ру сі ў скла дзе 

КАМА ДЗЕЯ Сяр гея Юр' е ві ча, на-

чаль ні ка ўпраў лен ня па рас пра цоў цы 

і рэа лі за цыі спе цы яль ных пра ек таў 

га лоў на га ўпраў лен ня па куль ту ры 

і гра мад скай ра бо це апа ра ту Са ве-

та Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі, 

ГО ЛУ БЕ ВАЙ Але ны Ула дзі мі ра ўны, 

на мес ні ка на чаль ні ка ўпраў лен ня па 

рас пра цоў цы і рэа лі за цыі спе цы яль-

ных пра ек таў га лоў на га ўпраў лен ня 

па куль ту ры і гра мад скай ра бо це апа-

ра ту Са ве та Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Бе ла ру сі, КАН ДРА ТОВІЧ На тал лі 

Ле а ні даў ны, стар шы ні Ган ца віц ка-

га ра ён на га аб' яд нан ня ар га ні за цый 

праф са юзаў, — за вы дат ныя да сяг-

нен ні ў га лі не эст рад на га мас тац тва 

і пра вя дзен не ў 2018 годзе цык ла 

кан цэр таў рэс пуб лі кан скай на род на-

па тры я тыч най ак цыі «Мы — ра зам!», 

пры мер ка ва ных да Го да ма лой ра-

дзі мы;

твор ча му ка лек ты ву бы лых ма ла-

лет ніх вяз няў фа шыз му «Лё сы» — 

за знач ныя да сяг нен ні ў спра ве за-

ха ван ня па мя ці аб Вя лі кай Ай чын най 

вай не, па тры я тыч нае вы ха ван не мо-

ла дзі, год нае прад стаў лен не Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь у хо дзе пра вя дзен ня 

ак цыі «Не — фа шыз му! Дзя цін ства 

без вай ны!»;

на род на му ін стру мен таль на му 

ан самб лю «Ня свіж скія лыж ка ры» 

дзяр жаў най уста но вы куль ту ры «Ня-

свіж скі ра ён ны цэнтр куль ту ры» — 

за знач ны ўклад у па пу ля ры за цыю 

му зыч на га мас тац тва, мэ та на кі ра-

ва ную ра бо ту па эс тэ тыч ным вы-

ха ван ні пад рас та ю ча га па ка лен ня, 

ак тыў ную кан цэрт ную дзей насць;

ВА СІ ЛЕ ВІЧ Ма рыі Вік та раў не, 

ма гіст ран ту Ін сты ту та ма гіс тар скай 

пад рых тоў кі ўста но вы аду ка цыі «Бе-

ла рус кі дзяр жаў ны эка на міч ны ўні-

вер сі тэт», ула даль ні цы ты ту лаў «Міс 

Бе ла русь — 2018» і «Міс све ту Еў ро-

па», — за знач ны ўклад у раз віц цё 

між на род на га куль тур на га су пра-

цоў ніц тва, ак тыў ную даб ра чын ную 

дзей насць.

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 2018 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 гэ тым Ука-

зам, ад аб кла дан ня па да ход ным па-

дат кам з фі зіч ных асоб.

4. Гэ ты 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.

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

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 

п а с т а н а ў л я ю:

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» 

2018 го да ў па ме ры 100 ба за вых ве-

лі чынь кож на му:

БА РА НОЎ СКАЙ Іры не Ро бер таў не, 

стар ша му трэ не ру-вы клад чы ку па спор-

це ад дзя лен ня скач коў на ба ту це ву чэб-

на-спар тыў най уста но вы «Гро дзен ская 

спе цы я лі за ва ная дзі ця ча-юнац кая шко-

ла алім пій ска га рэ зер ву № 3»;

ГЕРС ТЭ НУ Ба ры су Ізі до ра ві чу, 

на мес ні ку за гад чы ка ад дзе ла спар-

тыў на га вя шчан ня за кры та га ак цы-

я нер на га та ва рыст ва «Дру гі на цы я-

наль ны тэ ле ка нал»;

МА ЗУ РО НАК Воль зе Сяр ге еў не, 

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 Мі ніс тэр ства спор-

ту і ту рыз му.

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» 

2018 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» 2018 го да, якія вы плач ва юц-

ца ў ад па вед нас ці з гэ тым Ука зам.

4. Гэ ты 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.
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На слы ху

ЗРОБ ЛЕ НА З ДУ ШОЙ
Ад ным з ча ты рох ула даль ні каў прэ міі «За ду хоў нае ад-

ра джэн не» сё ле та стаў ся мей ны і твор чы ду эт Яў ге на 

АЛЕЙ НІ КА і Юліі БЫ КА ВАЙ — аў та раў му зы кі і тэкс таў 

пе сень, што ўвай шлі ў вя лі кі твор чы пра ект, пры све ча ны 

тэ ме ма лой ра дзі мы.

Афі цый нае аб грун та ван не вы-

со кай дзяр жаў най уз на га ро ды 

гу чыць так: «за ўва саб лен не тэ-

мы ма лой ра дзі мы ў су час ным 

эст рад ным мас тац тве, ства рэн не 

цык ла вы со ка мас тац кіх ва каль ных 

тво раў па тры я тыч на га кі рун ку». 

Калі ж га ва рыць прос ты мі сло ва-

мі, то кам па зі тар і па эт ка здо ле лі 

спа лу чыць тон кую лі ры ку — ду-

шэў насць і тра пят кую цеп лы ню, 

што су пра ва джа юць ус па мі ны 

кож на га ча ла ве ка пра дзя цін ства, 

баць коў, род ны дом, не за леж на ад 

та го, ма лень кая гэ та вёс ка ці вя лі кі 

го рад, і ра зам з тым пра віль ны вы ха ваў чы па сыл, ка лі хо ча це, 

гра ма дзян скі па фас. А пес ні, якія ў вы ні ку атры ма лі ся, не прос-

та су час ныя і за па тра ба ва ныя — яны здоль ныя ўпры го жыць 

кан цэрт лю бо га ўзроў ню, ад школь на га ве ча ра да маш таб на га 

дзяр жаў на га свя та.

На га да ем, у твор чым ба га жы Яў ге на Алей ні ка ўжо ме даль 

Фран цыс ка Ска ры ны, атры ма ны ў па чат ку 2017-га як пры знан-

не мно гіх за слуг — у іх спі се мож на зга даць дзі ця чы і да рос-

лы кон курс «Еў ра ба чан не», на цы я наль ную му зыч ную прэ мію 

«Ліра», у рас пра цоў цы кан цэп цыі якой удзель ні чаў кам па зі тар 

і прад зю сар, і за га лоў ную му зыч ную тэ му чэм пі я на ту све ту па 

ха кеі — 2014... Ды што па глыб ляц ца ў мі ну лае: толь кі ле тась 

пес ня «Brіght year, brіght you» на му зы ку Яў ге на Алей ні ка (сло вы 

Свят ла ны Ге рась ко вай) за ня ла дру гое мес ца ў кон кур се пе сень 

для цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, а пад 

ка нец 2018 го да Яў ген і Юлія прэ зен та ва лі но вы аль бом «Ку то чак 

Бе ла ру сі», удзел у якім узя лі як ма ла дыя бе ла рус кія ар тыс ты, так 

і вя до мыя дзея чы эст ра ды — Іна Афа нась е ва, Ана толь Яр мо лен-

ка, Але на Лан ская, Іс куі Аба лян, Аляк сандр Са ла ду ха.

Сло вам, ця пе раш няя ўзна га ро да ста ла, з ад на го бо ку, ла гіч на 

прад ка заль най, а з дру го га — усё ж пры ем на не ча ка най. «Звяз да» 

па він ша ва ла ду эт з пры знан нем за слуг і спы та ла пра ўра жан ні.

— Та кія рэ чы заўж ды ад бы ва юц ца пры ем на і не ча ка на — ка-

лі ты заў зя та пра цу еш, твор чы пра цэс рас пі са ны лі та раль на па 

днях, і, зда ец ца, ня ма мес ца для сюр пры зу. А по тым у адзін цу-

доў ны мо мант раз да юц ца дзя сят кі тэ ле фа на ван няў, сяб ры і жур-

на ліс ты він шу юць з прэ мі яй, — ад ка за лі лаў рэ а ты. — На са мрэч 

усе атры ма ныя ўзна га ро ды — і па дзя ка Прэ зі дэн та за пе ра мо гу 

Лё шы Жы гал ко ві ча ў дзі ця чым «Еў ра ба чан ні-2007», і ме даль 

Фран цыс ка Ска ры ны, і прэ мія «За ду хоў нае ад ра джэн не», — як 

мы лі чым, атры ма ныя на мі ўдва іх. І вель мі ра дас на, што нас пе-

ра ста юць штуч на раз дзя ляць і да пыт вац ца, хто га лоў ны ў ду э це 

Алей нік—Бы ка ва, дзе чыя за слу га, а па чы на юць ра зу мець, што 

твор часць у нас заўж ды ад бы ва ец ца на роў ных... Ці бу дзем мы 

спы няц ца? Не, не бу дзем. У пла нах ужо ёсць вы пуск аль бо ма 

пад ра бо чай наз вай «Ку то чак Бе ла ру сі 2.0» — на са мрэч, без-

умоў на, наз ва бу дзе ін шая, але сут насць у тым, каб са браць у 

ад но цэ лае пес ні ін шых аў та раў і вы ка наў цаў, аб' яд на ныя тэ май 

ма лой ра дзі мы, цеп лы ні ча ла ве чых ста сун каў, на огул веч ных 

каш тоў нас цяў. Так са ма ў кан цы кра са ві ка пла ну ем вя лі кі аў-

тар скі кан цэрт па вод ле аль бо ма «Ку то чак Бе ла ру сі», ця пер 

як раз шу ка ем, на якой пля цоў цы бу дзе зла джа ны гэ ты кан цэрт. 

І, на ту раль на, пра цу ем над но вы мі пес ня мі — част ка з іх ужо 

на пі са на, а не ка то рыя іс ну юць толь кі ў ад ным-двух сло вах, але 

ўжо зра зу ме ла, што пес ня з'я віц ца.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Кру га гляд

Мінск — у то пе!
Бры тан ская га зе та за клі кае на ве даць 
бе ла рус кую ста лі цу ў 2019 го дзе

«Гэ та год, каб тра піць у Мінск, Ра тэр дам і Ве не цыю» — 

так па чы на ец ца ар ты кул вя до ма га вы дан ня Іndependent 

аб най леп шых еў ра пей скіх га ра дах для па да рож жаў 

у новым го дзе.

Ме на ві та з Мін ска і па чы на ец ца рэй тынг. Ча му ж вар та ад пра-

віц ца ў гэ ты го рад? Аў тар ар ты ку ла Эс тэ ла Шард лоў на га да ла, 

што сё ле та бе ла рус кая ста лі ца пры ме дру гія Еў ра пей скія гуль ні. 

Ад нак жур на ліст ка ад зна чы ла, што гэ та ўся го толь кі яшчэ ад на 

пры чы на, па якой мож на здзейс ніць чар го вую па езд ку, ра зам з 

но вым 30-дзён ным бяз ві за вым рэ жы мам і ад ноў ле ным Ста рым 

го ра дам, у якім мож на знай сці мност ва ка вяр няў і как тэйль-ба-

раў. У ма тэ ры я ле звяр та юць ува гу на чыс ці ню і бяс пе ку Мін ска, 

а так са ма пры яз насць яго жы ха роў. Пры гэ тым па тэн цый ных ту-

рыс таў па пя рэдж ва юць: не вар та ча каць, што ўсе ў бе ла рус кай 

ста лі цы бу дуць раз маў ляць на анг лій скай мо ве. «Гэ тым ле там 

ма дэр ні за ва ны ста ды ён «Ды на ма» ста не цэнт рам спар тыў ных 

спа бор ніц тваў, у той час як ас тат няя част ка го ра да рас кры ва-

ец ца ў доў гіх пра спек тах, не акла січ ных па ла цах і ве ліч ных пло-

шчах», — рэ зю муе жур на ліст ка.

Ку ды яшчэ вя до мае вы дан не рэ ка мен дуе з'ез дзіць у 2019-ы? 

У Ра тэр дам (Ні дэр лан ды), Сіт жэс (Іс па нія), Арль (Фран цыя), 

Са ра е ва (Бос нія), Рым (Іта лія), па рыж скі Дыс нэй лэнд, Бялг рад 

(Сер бія), Ве не цыя (Іта лія) і Брыс таль (Вя лі ка бры та нія).

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.


