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У пен сій ную сіс тэ му Бе ла ру сі 
ў 2013 го дзе ўлі лі ся амаль 127,9 
тыс. ча ла век (76,8 тыс. жан чын 
і 51,1 тыс. муж чын). Коль касць 
атры маль ні каў пен сій у кра і не на 
1 сту дзе ня бя гу ча га го да скла ла 
2 млн 537,3 тыс. ча ла век.

Кон курс ны ад бор па тэн цы-
яль ных па куп ні коў дзяр жаў най 
до лі ў СТАА «МТС» не ад быў ся 
з-за ад сут нас ці за яў ад ін вес та-
раў. У снеж ні па ве дам ля ла ся аб 
па чат ко вай ца не до лі «МТС» (51 
пра цэнт) у па ме ры $863 млн, 
ра ней яна скла да ла $1 млрд.

Па мят ны знак у Свет ла гор-
скім ра ё не, дзе па чы на ла ся апе-
ра цыя «Баг ра ці ён» па вы зва лен ні 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў, з'я віц ца ў бя гу чым го-
дзе ў Го мель скай воб лас ці.

У Мін ску 14 лю та га прой-
дзе ак цыя льгот на га ля чэн ня 
лю дзей, якія цер пяць ад ал ка-
голь най за леж нас ці, ме та дам 
ка дзі ра ван ня або пад шыў кі.

Роз ніч ны та ва ра аба рот 
ганд лё вай сет кі «Еў ра опт» за 
2013 год пе ра сяг нуў $1,9 млрд. 
Гэ ты па каз чык пры клад на на 
20 пра цэн таў мен шы за та ва-
ра аба рот Бел ка ап са ю за за мі-
ну лы год, але раз рыў ня змен на 
ска ра ча ец ца.
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Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 7.02.2014 г. 
Долар ЗША    9660,00
Еўра 13060,00
Рас. руб. 278,00
Укр. грыўня 1100,85

На 1,7 тоны
вы рас за ла ты за пас На цы я-
наль на га бан ка Бе ла ру сі за 
2013 год і да сяг нуў 35 т, згод на 
з да ны мі на 1 сту дзе ня 2014 го-

да. Пры гэ тым за пер шае паў-
год дзе за ла ты за пас па вя лі-
чыў ся на 500 кг, за дру гое — 
вы рас на 1,2 т. Пры рост быў 
за бяс пе ча ны за кошт на быц ця 
зо ла та на ўнут ра ным і між-
на род ным рын ках, а так са ма 
за кошт рэ струк ту ры за цыі 
за ла то га за па су. За 2012 год 
за ла ты за пас На цы я наль на-
га бан ка па вя лі чыў ся на 1,6 т 
і склаў 33,3 т на 1 сту дзе ня 
2013 го да. За ла ты за пас Нац-
бан ка Бе ла ру сі вы лі ча ец ца 
ў то нах і змя шчае зо ла та, а 
так са ма се раб ро, пла ці ну і па-
ла дый.

Страт ная эк зо ты ка
— Як зна рок па ха ва лі ся, — здзіў ля ец ца ды рэк тар роў біц-

кай гас па дар кі Мі ка лай Псты га. — Бы вае, едзеш па гэ тай 
да ро зе — ледзь не з-за кож на га дрэ ва то зуб ры вы гляд ва-
юць, то але ні з ка зу ля мі...

Тут жа спрак ты ка ва ным во кам ды рэк тар за ўва жае на краю 
ле су лі су, але я па спя ваю ўба чыць толь кі ры жы хвост.

Што тут ска жаш? На сель ні кі Бе ла веж скай пу шчы жы-
вуць сва ім жыц цём, га лоў ным склад ні кам яко га з'яў ля ец ца 
зда бы ван не ежы. Асаб лі ва гэ та ак ту аль на сту дзень ска-
лю таў скі мі ма ра за мі, ка лі звы чай ная кар ма вая 
ба за пад сне гам. 

Праб лем нае су сед стваПраб лем нае су сед ства  ��

ЗУБР — НЕ КА РО ВА, АЛЕНЬ — НЕ КА ЗА,
але кор мяць жы вё лу ня рэд ка... кал га сы

Што змя ні ла ся
Ся род асноў ных змя нен-

няў пры на зна чэн ні да па мо-
гі па ча со вай не пра ца здоль-
нас ці мож на вы лу чыць на-
ступ ныя:

— Да па мо га пры зна ча ец ца не за пра-
цоў ныя дні, як ра ней, а за ка лян дар ныя дні 
ча со вай не пра ца здоль нас ці.

Гэ та зна чыць, вы хад ныя дні, пра ве дзе ныя 
ў зма ган ні з хва ро бай, за раз так са ма аплач-
ва юц ца.

— Да па мо гі па ча со вай не пра ца здоль-
нас ці ў су вя зі з за хвор ван нем або траў май 
у бы це за раз пры зна ча юц ца ў па ме ры 80% 
ся рэд ня дзён на га за роб ку за пер шыя 12 
ка лян дар ных дзён ча со вай не пра ца здоль-
нас ці.

Як рас тлу ма чы ла спе цы я ліст, да па мо-
га па ча со вай не пра ца здоль нас ці — гэ та 
са цы яль ная вы пла та, а не за ро бак. Важ-
на, што вы шэй зга да ная нор ма не за кра нае 
лю дзей, якія стра ці лі за ро бак з пры чы ны 

цяж ка га за хвор ван ня або траў мы ў бы це, 
та му што, па чы на ю чы з 13-га дня ча со вай 
не пра ца здоль нас ці, да па мо га пры зна ча ец ца 
ў па ме ры 100% не за леж на ад пра цяг лас ці 
вы пад ку ча со вай не пра ца здоль нас ці. Адзі ны 
ню анс — гэ та па ві нен быць бес пе ра пын ны 
баль ніч ны ліст.

— Ся рэд ня дзён ны за ро бак для на лі чэн-
ня да па мо гі па ча со вай не пра ца здоль нас ці 
вы ліч ва ец ца згод на з агуль ным пра ві лам 
за 6 ка лян дар ных ме ся цаў, якія па пя рэд-
ні ча юць ме ся цу ўзнік нен ня пра ва на да-
па мо гу.

Па ра дак вы лі чэн ня ся рэд ня дзён на га за роб ку, 
які дзей ні чаў ра ней (за 2 ка лян дар ныя ме ся цы), 
па вод ле слоў Ла ры сы Ка пыль скай, не да зва ляў 
дак лад на ўвя заць па мер да па мо гі з 
ве лі чы нёй стра ча на га за роб ку.
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Якое гэ та пры го жае ві до ві шча, Якое гэ та пры го жае ві до ві шча, 
ка лі гра цы ёз ны алень рас кід вае ка лі гра цы ёз ны алень рас кід вае 
ка пы там снег і да стае ад туль ка пы там снег і да стае ад туль 
зя лё ныя га лін кі азі ма га рап су! зя лё ныя га лін кі азі ма га рап су! 
Гля дзець мож на доў га, мож на Гля дзець мож на доў га, мож на 
зды маць на ві дэа, ка лі зды маць на ві дэа, ка лі 
па шан цуе. А мы вось не па спе лі па шан цуе. А мы вось не па спе лі 
на ват сфа та гра фа ваць: на ват сфа та гра фа ваць: 
як толь кі ма шы на ды рэк та ра як толь кі ма шы на ды рэк та ра 
ААТ «Роў біц кае» спы ні ла ся ААТ «Роў біц кае» спы ні ла ся 
на су праць ма лень ка га на су праць ма лень ка га 
стат ку але няў, чул лі выя стат ку але няў, чул лі выя 
жы вё лі ны ад ра зу ад бег лі жы вё лі ны ад ра зу ад бег лі 
да блі жэй ша га ўзлес ку да блі жэй ша га ўзлес ку 
і сха ва лі ся за дрэ ва мі.і сха ва лі ся за дрэ ва мі.

З ня даў ня га ча су баль-
ніч ныя ліс ты па ча лі 
аплач вац ца па-но ва му. 
На га ра чы тэ ле фон і ў 
ад дзел пісь маў «Звяз-
ды» ў су вя зі з гэ тым 
па сту пае ня ма ла пы тан-
няў. Пра ка мен ці ра ваць 
для на шых чы та чоў 
асноў ныя зме ны ў пра-
ві лах іх апла ты і рас ста-
віць усе кроп кі над «і» 
мы па пра сі лі на чаль ні ка 
ад дзе ла са цы яль на га 
стра ха ван ня Фон ду са-
цы яль най аба ро ны на-
сель ніц тва Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі Ла-
ры су КА ПЫЛЬ СКУЮ.

Вы пра сі лі рас ка зацьВы пра сі лі рас ка заць  ��
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УСЁ ПРА БАЛЬ НІЧ НЫЯ УСЁ ПРА БАЛЬ НІЧ НЫЯ 
ЛІС ТЫЛІС ТЫ

На двор'еНа двор'е  ��

ВІЛЬ ГОТ НАЕ 
ДЫ ХАН НЕ 

АТ ЛАН ТЫ КІ
У вы хад ныя ча ка ец ца да 7 цяп ла

Гэ ты мі дня мі на тэ ры то рыю Бе-
ла ру сі пра цяг нуць па сту паць 
больш віль гот ныя па вет ра ныя 
ма сы з бо ку Поль шчы, па ве да мі-
ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб-
лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп-
ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Та му ў пят ні цу, пе ра важ на па 
ўсхо дзе кра і ны, прой дуць не вя лі кія 
апад кі (мок ры снег і дождж). Мес ца-
мі ту ман, га ла лёд, на асоб ных участ-
ках да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень бу дзе ва гац ца ад 
мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў. Праг-
на зу ец ца, што на вы хад ныя ўплыў 
Ат лан ты кі яшчэ ўзмоц ніц ца. Уна чы 
мес ца мі, а ўдзень амаль паў сюд-
на бу дзе іс ці мок ры снег і дождж. У 
асоб ных ра ё нах ту ман і га ла лёд ныя 
з'я вы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
на 8 і 9 лю та га скла дзе ад мі нус 5 
да плюс 1 гра ду са, пры пра яс нен нях 
— да 7 ма ро зу. Удзень на вы хад ныя 
ча ка ец ца ўжо ад мі нус 1 да плюс 5 
гра ду саў, а па поўд ні Брэсц кай і Го-
мель скай аб лас цей — да 7 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, у 
па чат ку на ступ на га тыд ня ча сам бу-
дзе іс ці мок ры снег і дождж, праг на-
зу ец ца ту ман, сла бы га ла лёд і га ла-
лё дзі ца на да ро гах. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы на па ня дзе лак ста не ад 
мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, удзень 
— ад 0 да плюс 6 гра ду саў. А вось 
вяр тан не ней кіх сур' ёз ных ма ра зоў у 
лю тым сі ноп ты кі па куль не прад каз-
ва юць... Мо жа, хут ка вяс на?

Сяр гей КУР КАЧ.

РА СІЯ ЗА КЛІ КА ЛА АБ ВЯС ЦІЦЬ АЛІМ ПІЙ СКАЕ ПЕ РА МІР'Е
Спе цы яль ную за яву МЗС Ра сіі апуб лі ка ва ла на сай це знеш не па лі тыч на га 

ве дам ства. «Ра сій ская Фе дэ ра цыя ў якас ці ар га ні за та ра зі мо вай Алім пі я ды 
на стой лі ва за клі кае ўдзель ні каў усіх уз бро е ных кан флік таў, не за леж на ад 
кра ін і кан ты нен таў, аб' явіць на гэ ты час алім пій скае пе ра мір'е», — га во рыц ца 
ў за яве. У пер шую чар гу за клік звер ну ты да ба коў кро ва пра літ на га кан флік ту 
ў Сі рыі, які сур' ёз на дэ ста бі лі зуе не толь кі ста но ві шча ў гэ тай кра і не, але і ў 

рэ гі ё не ў цэ лым, ад зна ча ец ца ў да ку мен це.

ВА ТЫ КАН ВЫ ЯВІЎ ГЕЙ-ЛО БІ Ў КА МІ СІІ ААН
Ва ты кан вы сту піў з афі цый най за явай, у якой вы ка заў зда гад ку пра на яў насць су вя зяў па між ка мі сі-

яй ААН па пра вах дзя цей і ар га ні за цы я мі, якія ад стой ва юць пра вы сэк су аль ных мен шас цяў, па ве дам ляе 
Reuters. Та кім стаў ад каз Свя то га пра сто ла на за клю чэн не ка мі сіі аб зла чын ствах су праць дзя цей, ні бы та 
ўчы не ных з ве да ма Ва ты ка на. Аў та ры гэ та га да ку мен та пры свя ці лі яго част ку кры ты цы па зі цыі ка та ліц кай 
царк вы па пы тан нях кант ра цэп цыі, го ма сэк су аль нас ці і абор таў. У Ва ты ка не ад зна чы лі, што гэ тыя праб-
ле мы на огул не ма юць ні я ка га да чы нен ня да аба ро ны пра воў дзя цей, але ча мусь ці апы ну лі ся ў дак ла дзе 
з раз гром най кры ты кай Царк вы, пад рых та ва ным ка мі сі яй ААН па пра вах дзя цей. У су вя зі з гэ тым Свя ты 
пра стол вы ка заў зда гад ку, што скла даль ні кі да ку мен та «ідэа ла гіч на ма ты ва ва ныя» і не столь кі ад стой ва-
юць пра вы дзя цей, коль кі зай ма юц ца пад та соў ван нем фак таў і свед чан няў. «Свя ты пра стол пры ме да ўва гі 
вы сно вы гэ та га дак ла да, ад нак са шка да ван нем ад зна чае, што да ку мент з'яў ля ец ца спро бай умя шан ня ў 
пы тан ні ве ра ву чэн ня ка та ліц кай царк вы аб год нас ці ча ла ве ка. Ва ты кан яшчэ раз па цвяр джае сваю пры-
хіль насць ахо ве і аба ро не пра воў дзі ця ці», — цы туе за яву Свя то га пра сто ла BBC News.

НА ЗВА НЫ ПРА ФЕ СІІ, ПРАД СТАЎ НІ КІ ЯКІХ ЧАС ЦЕЙ ХВА РЭ ЮЦЬ 
НА РАК СКУ РЫ

Фер ме ры, ганд ля ры, бу даў ні кі і кі роў цы зна хо дзяц ца ў гру пе па вы-
ша най ры зы кі раз віц ця ра ку, вы свет ліў Ін сты тут ме ды цын скіх да сле да-
ван няў Га ры Пер кін са і Уні вер сі тэт За ход няй Аў стра ліі. Пры ня та лі чыць, 
што рак ску ры час та вы яў ля юць у лю дзей, якія зло ўжы ва юць со неч ны мі 
ван на мі або са ля ры ем. Але на са мой спра ве ў не бяс пе цы той, хто не 
па сва ёй во лі зна хо дзіц ца на сон цы. Ме ды кі на гад ва юць: не бяс печ нае 
не толь кі са мо сон ца, але і па верх ні, якія яго ад люст роў ва юць. Га вор ка 
ідзе пра да хі, па верх ню ва ды, шкло, шы бы ў ма шы не.

ГЛАЗЬ ЕЎ НА ЗВАЎ 
ВЫ ДАТ КІ АМЕ РЫ КАН ЦАЎ 
НА ЎЗБРА ЕН НЕ 
«МАЙ ДА НАЎ ЦАЎ»

Аме ры кан скія кры ні цы што ты-
дзень вы дат коў ва юць па 20 міль-
ё наў до ла раў «на фі нан са ван не, 
у тым лі ку на ўзбра ен не, апа зі цыі 
і мя цеж ні каў». Пра гэ та, ка мен ту-
ю чы сі ту а цыю ва Укра і не, за явіў 
са вет нік прэ зі дэн та РФ Сяр гей 
Глазь еў. Ён па ве да міў так са ма, 
што на тэ ры то рыі аме ры кан ска га 
па соль ства «пра хо дзяць ін струк-
таж ба е ві кі». Ад куль ме на ві та 
атры ма на гэ тая ін фар ма цыя, 
Глазь еў не ўдак лад ніў. У цэ лым 
тое, што ад бы ва ец ца ва Укра і-
не, Глазь еў аха рак та ры за ваў 
як спро бу дзяр жаў на га пе ра ва-
ро ту, якая ажыц цяў ля ец ца пры 
пад трым цы За ха ду. «Мяр ку ю чы 
па ўсім, Шта ты зра бі лі стаў ку на 
сцэ нар гвал тоў на га звяр жэн ня 
ўла ды», — мяр куе ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве дае 
цы ры мо нію ад крыц ця ХХІІ зі мо вых 

Алім пій скіх гуль няў у Со чы
Па чы на ец ца ві зіт Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
Ра сій скую Фе дэ ра цыю. Па за пра шэн ні Прэ зі дэн та 
Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве-
дае цы ры мо нію ад крыц ця ХХІІ зі мо вых Алім пій скіх 
гуль няў у Со чы. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Пра гра май ві зі ту так са ма пра ду гле джа ны шэ раг між-
на род ных су стрэч. Акра мя та го, за пла на ва ны ме ра пры ем ствы па 
пы тан нях да лей ша га раз віц ця інф ра струк ту ры бе ла рус кіх аб' ек таў 
у Со чы і Крас най Па ля не.

(Працяг тэмы на 8-й стар.)

СТВО РАНЫ РА БО ЧЫЯ ГРУ ПЫ 
ДЛЯ ВЫ РА ШЭН НЯ ПРАБ ЛЕМ НЫХ 

ПЫ ТАН НЯЎ У ЖКГ І АПК
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ства рыў ра бо чыя гру пы для вы ра шэн ня 
праб лем ных пы тан няў у ЖКГ і АПК. Ад па вед ныя рас па ра-
джэн ні Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 4 лю та га, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Вы ву чэн нем праб лем ных пы тан няў у жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар цы зой мец ца ра бо чая гру па пад кі раў ніц твам стар шы ні 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Аляк санд ра Якаб со на.

У склад ра бо чай гру пы ўклю ча ны кі раў ні кі шэ ра гу рэс пуб лі кан скіх 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых 
ор га наў, а так са ма кі раў ні кі асоб ных на ву ко вых і пра ект-
ных ар га ні за цый, якія ве да юць праб ле мы га лі ны.

У Мін ску прай шло тра-
ды цый нае ўзна га ро-
джан не най леп шых 
кніг. Іх вы зна чы лі ў 
ме жах 53-га На цы я-
наль на га кон кур су 

«Мас тац тва кні гі», які 
ла дзіц ца з 1960-га го да 
і пад во дзіць вынікі пра-

цы ай чын ных кні га вы-
даў цоў. Уз на га ро джан-

не ад бы ло ся ў ма лой 
за ле Па ла ца рэс пуб лі кі 
ў рам ках ХХІ Між на род-

най кніж най вы ста вы-
кір ма шу. Гэ тым ра зам 

у кон кур се «Мас тац тва 
кні гі» ўзя ло ўдзел 31 

вы да вец тва, 134 вы дан-
ні па вы ша най якас ці.

Гран-пры кон кур су (на мі на-
цыя «Тры умф») атры ма ла фак-
сі міль нае вы дан не По лац ка га 
Еван ге лля кан ца ХІІ ст. вы да-
вец тва Бе ла рус ка га Эк зар ха та.

Асаб лі вую ўва гу заў сё ды 
пры цяг ва юць пе ра мож цы ў 
на мі на цыі «ЛІТ-фар мат». Гэ та 
вы дан ні лі та ра тур на-мас тац ка-
га кі рун ку. Сё ле та най леп шы-
мі ста лі се рыі кніг «Ма ла дзік» 
і «За ла тая ка лек цыя бе ла рус-
кай лі та ра ту ры» вы да вец тва 
«Мас тац кая лі та ра ту ра». А 
вось пе ра мож ца мі ў на мі на цыі 
«Ра зам з кні гай мы рас цём» 
ста ла се рыя гэ та га ж вы да-
вец тва «На шым дзет кам», у 
якой вый шлі, на прык лад, кні гі 
Ры го ра Ба ра ду лі на («Сяб ры-
ня») і Ра і сы Ба ра ві ко вай («Ты 
не слу хай Міш ку, ко цік»). Гэ та 

но вая, да во лі экс пе ры мен таль-
ная се рыя: тон кія кніж кі, пра-
ілюст ра ва ныя ма ла ды мі мас-
та ка мі. Гля дзяц ца яны, трэ ба 
ад зна чыць, да во лі год на.

Фо та аль бом «Мінск. Сэр-
ца Бе ла ру сі» вы да вец тва «Бе-
ла русь» стаў пе ра мож цам у 
на мі  на цыі  «Фо та по гляд». 
А най леп шы мі ў на мі на цыі 
«АРТ-кні га» (вы дан ні па вы-
яў лен чым мас тац тве, фак сі-
міль ныя, рэ прынт ныя, біб лі я-
філь скія вы дан ні) ста лі кні гі 
Ула дзі мі ра Сця па на «На стаў-
нік Сяр гей Пят ро віч Кат коў» і 
аль бом рэ пра дук цый мас та ка 
Сяр жу ка Ці мо ха ва, якія па ба-
чы лі свет у вы да вец кім до ме 
«Звяз да».

У на мі на цыі «Эў ры ка», якую 
атрым лі ва юць на ву ко выя і на ву-

ко ва-па пу ляр ныя вы дан ні, пе ра-
маг ла кні га Воль гі Ла ба чэў скай 
«Бе ла рус кі на род ны тэкс тыль: 
мас тац кія асно вы, уза е ма су вя зі, 
на ва цыі» (вы да вец кі дом «Бе-
ла рус кая на ву ка»). У на мі на цыі 
«Пад руч нік но ва га ве ку» пе ра-
мож най ста ла се рыя ву чэб ных 

вы дан няў вы да вец тва «Авер-
сэв».

А вось у на мі на цыі «Ду хоў-
насць» ад зна чы лі кні гу «Кніж-
ная куль ту ра. Вет ка» вы да-
вец тва «Бе ла рус кая Эн цык-
ла пе дыя імя Пят ру ся 
Броў кі».

МАС ТАЦ ТВА КНІ ГІ — МАС ТАЦ ТВА КНІ ГІ — 
ДЗЕЦЯМ ДЗЕЦЯМ 

І ДА РОС ЛЫМІ ДА РОС ЛЫМ
У Мін ску вы бра лі най леп шыя кні гі, У Мін ску вы бра лі най леп шыя кні гі, 
ся род якіх ілюст ра ва ныя вы дан ні ся род якіх ілюст ра ва ныя вы дан ні 

для са мых ма лень кіх для са мых ма лень кіх 
і пра ек тыі пра ек ты  вы да вец ка га до ма «Звяз да»вы да вец ка га до ма «Звяз да»
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Лаўрэаты конкурсу «Мастацтва кнігі».
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Заслужаным людзям — 
заслужаныя ўзнагароды

За шмат га до вую плён ную пра цу, узор нае вы ка нан не служ-
бо вых аба вяз каў і вы со кае пра фе сій нае май стэр ства, знач-
ны аса біс ты ўклад у раз віц цё энер ге тыч най сіс тэ мы, ляс-
ной і жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, ахо вы зда роўя, 
да сяг нен ні ў га лі не аду ка цыі, мас тац тва і куль ту ры Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ўда сто іў дзяр жаў ных 
уз на га род за слу жа ных лю дзей кра і ны. Аб гэ тым БЕЛ ТА 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

Ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні ўзна га ро джа ны за гад чык ней ра хі-
рур гіч на га ад дзе ла РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Ар нольд Сме я но віч.

Ар тыст, вя ду чы май стар сцэ ны Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска-
га тэ ат ра юна га гле да ча Ба рыс Ба ры сё нак і пер шы пра рэк тар 
Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя А.А. Ку ля шо ва Мі ха іл 
Віш неў скі ад зна ча ны ор дэ нам Фран цыс ка Ска ры ны.

Ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі» ўзна га ро джа ны 35 ча ла век.
За гад чы ца фі лі яла і на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра-

бо це Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва лян ці на 
Афа на сен ка і Люд мі ла На ву ма ва ад зна ча ны ме да лём Фран-
цыс ка Ска ры ны. Гэ тай жа ўзна га ро ды ўда сто е ны мас так-гра фік 
Ула дзі мір Ва сюк, мас так дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва 
Та рас Па раж няк, член гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са-
юз кам па зі та раў» Ры гор Су рус, ды рэк тар Па стаў скай дзі ця чай 
шко лы мас тац тваў Ана толь Со баль, ар тыст-ва ка ліст (са ліст) 
Ака дэ міч на га ан самб ля пес ні і тан ца Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь Ган на Сце пан ко ва. Ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны 
ўзна га ро джа ны так са ма на стаў нік фі зі кі мін скай гім на зіі №29 
Ге надзь Кемб роў скі, за гад чык ка фед ры гаст ра эн тэ ра ло гіі і 
нут ры цы я ло гіі Бел МА ПА Юрый Ма ра хоў скі, дэ кан фі зі ка-ма-
тэ ма тыч на га фа куль тэ та Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі-
тэ та імя А.А. Ку ля шо ва Ле а нід Ста ра вой таў, да цэнт ка фед ры 
скульп ту ры Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў Аляк-
сандр Фін скі.

Га на ро вае зван не за слу жа на га ар тыс та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пры свое на ды ры жо ру Ан самб ля тан ца, му зы кі і пес ні «Бе лыя 
ро сы» Аляк санд ру Аў ру ке ві чу, ар тыс ту, вя ду ча му май стру сцэ ны 
Брэсц ка га тэ ат ра ля лек Іва ну Ге ра се ві чу, вя ду ча му май стру сцэ ны 
тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра На цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь-
фільм» Аляк санд ру Каш пе ра ву.

Га на ро вае зван не за слу жа на га дзея ча мас тац тваў Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь пры свое на мас та ку-жы ва піс цу Ва ле рыю Шка ру бу, 
за слу жа на га дзея ча куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — кі раў ні ку 
за слу жа на га ама тар ска га ка лек ты ву ан самб ля тан ца «Ра вес-
нік» Рэс пуб лі кан ска га Па ла ца куль ту ры праф са юзаў Тац ця не 
Сем чан ка.

Ды рэк та ру мін скай гім на зіі №22 Ла ры се Ада шке віч пры свое на 
га на ро вае зван не «За слу жа ны на стаў нік Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 
за гад чы цы ка фед ры бух гал тар ска га ўлі ку, ана лі зу і аў ды ту ў АПК 
і транс пар це Бе ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та 
Пе ла геі Па пкоў скай і за гад чы ку ка фед ры бе ла рус кай мо вы Ма-
гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя А.А. Ку ля шо ва Ва сі лю 
Ра гаў цо ву пры свое на га на ро вае зван не «За слу жа ны ра бот нік 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь».


