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«Пра ца кож на га з вас важ на 

для дзяр жа вы, ва шы сум лен насць 

і ад да насць спра ве за хап ля юць, а 

вы со кія вы ні кі вы клі ка юць па чуц цё 

шчы ра га го на ру за наш на род. Тут 

са бра лі ся прад стаў ні кі прак тыч на 

ўсіх най важ ней шых сфер жыц ця. 

І прык лад ва шых за слуг па ві нен 

стаць ары ен ці рам на бу ду чы ўвесь 

двац ца ты пра цоў ны год», — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка на цы-

ры мо ніі ўзна га ро джан ня.

Па яго сло вах, мы ўша ноў ва ем 

пра ца ві тых, та ле на ві тых і мэ та на-

кі ра ва ных лю дзей, чый тры умф 

па дзе ліць уся краі на.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

удзяч насць прад стаў ні кам вы-

твор чай сфе ры, дзя ку ю чы якім 

пра дук цыя пад мар кай «Зроб ле-

на ў Бе ла ру сі» вы со ка цэ ніц ца ў 

роз ных кут ках пла не ты: «Да вер 

лю дзей якас ці на шых та ва раў 

да ра го га каш туе, але па тра буе 

па ста ян най са ма ад да чы і ўпар-

тасці ў пра цы».

Па дзя  ка  ваў  Аляк сандр 

Лукашэн ка за пра цу ву чо ным, якія 

ства ра юць тэх на ла гіч ную асно ву 

раз віц ця Бе ла ру сі.

Вы со кіх уз на га род і зван няў уда-

сто е ны дзея чы куль ту ры і мас тац тва. 

«Твор чыя пра ек ты мно гіх ай чын ных 

му зы кан таў, ва ка ліс таў, мас та коў і 

кі не ма та гра фіс таў (ча сам) з'яў ля-

юц ца «за ла тым фон дам», на цы я-

наль ным зда быт кам Бе ла ру сі», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Шэ ра гі за слу жа ных май строў 

спор ту па поў ні лі ат ле ты, якія пра-

слаў ля юць кра і ну сва і мі пе ра мо-

гамі, і, як ска заў кі раў нік дзяр жа-

вы, аб' яд ноў ва юць усіх нас у са-

мым шчы рым па чуц ці — па чуц ці 

на цы я наль на га го на ру.

Ад зна чыў Аляк сандр Лу кашэнка 

пра цу пе да го гаў. На іх пля чах — 

ад каз насць за бу ду чы ню на шай 

кра і ны і ўма ца ван не са ма свя до-

мас ці бе ла ру саў.

«У год 75-год дзя Вя лі кай Пе ра-

мо гі не аб ход на ўдзя ліць асаб лі-

вую ўва гу пы тан ням за ха ван ня 

гіс та рыч най па мя ці і тра ды цый-

ных ма раль ных каш тоў нас цяў, 

вы ха ван ня пад рас та ю ча га па ка-

лен ня на пры кла дах ге ра іч на га 

подз ві гу на ша га на ро да», — звяр-

нуў ува гу Прэ зі дэнт.

Асаб лі выя сло вы ўдзяч нас ці, ка-

неш не, бы лі ад ра са ва ны вай скоў-

цам, су пра цоў ні кам пра ва ахоў ных 

ор га наў і су до вай сіс тэ мы. Лю быя 

мэ ты да ся галь ныя, ка лі ў гра мад-

стве па ну юць мір, ста біль насць і 

па ра дак.

«Ува саб ля ю чы ў жыц цё свае 

са мыя ам бі цый ныя пла ны, вы 

натхня е це су ай чын ні каў на но выя 

здзяйс нен ні. Быць лі да рам у сва-

ёй сфе ры — вя лі кая ад каз насць і 

вя лі кая што дзён ная пра ца. Дзяр-

жаў нае пры знан не — гэ та вы со кі 

да вер. Я пе ра ка на ны, што вы яшчэ 

не раз апраў да е це яго но вымі 

да сяг нен ня мі на ка рысць сва ёй 

Айчы ны», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На дум ку лі да ра дзяр жа вы, 

та лент і твор часць усіх уз на га ро-

джа ных пас ля цы ры мо ніі бу дуць 

за па тра ба ва ны яшчэ больш і ў 

пра цоў ных ка лек ты вах, і ў кра і не 

ў цэ лым.

Ор дэ нам Па ша ны ўзна га ро-

джа ны пер шы на мес нік мі ніст ра 

за меж ных спраў Анд рэй Еў да-

чэн ка, на чаль нік ін спек цыі Мі-

ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 

па Асі по віц кім ра ё не Зі на і да Ле-

вач кі на, суд дзя су да Ашмян ска га 

ра ё на Ві таль Ка за ке віч, га лоў ны 

трэ нер на цы я наль най ка ман ды 

па сам ба дзяр жаў най уста но вы 

«Рэс пуб лі кан скі цэнтр алім пій-

скай пад рых тоў кі «Стай кі» Вя-

ча слаў Кот.

Ор дэн Фран цыс ка Ска ры ны 

ўру ча ны пра фе са ру ка фед ры 

су свет най лі та ра ту ры і за меж-

ных моў По лац ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та Аляк санд ру Гуг ні ну, 

чле ну Ге раль дыч на га са ве та пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

(2003—2019 га ды) Аляк санд ру 

Са мо ві чу, за гад чы ку ка фед ры 

ма люн ка Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ міі мас тац тваў Ула дзі мі ру 

Тоў сці ку, пер ша му пра рэк та ру 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да-

га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма 

Тан ка Свят ла не Коп це вай.

Ор дэн «За служ бу Ра дзі ме» 

ІІІ сту пе ні атры маў з рук кі раў ні ка 

дзяр жа вы на чаль нік Цэнт ра па-

вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых 

ра бот ні каў і спе цы я ліс таў Дэ пар-

тамен та ахо вы МУС Ігар Абя рэмка, 

след чы па асаб лі ва важ ных спра-

вах След ча га ка мі тэ та Дзміт рый 

Ва сю ко віч і на чаль нік Ма гі лёў-

скага ін сты ту та МУС Ва ле рый 

Па лі шчук.

Акра мя гэ та га бы лі пры своены 

га на ро выя зван ні «За слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў», «За слу жа ны 

дзе яч куль ту ры», «За слу жа ны 

дзеяч на ву кі», «За слу жа ны ра бот-

нік пра мыс ло вас ці», «За слу жа ны 

юрыст», «За слу жа ны май стар 

спор ту», «За слу жа ны ра бот нік 

аду ка цыі», «За слу жа ны вы на ход-

нік», «За слу жа ны ра бот нік транс-

пар ту», «За слу жа ны ра бот нік ор-

га наў пра ку ра ту ры», «За слу жа ны 

ар тыст», «За слу жа ны бу даў нік», 

«За слу жа ны су пра цоў нік ор га наў 

унут ра ных спраў», «За слу жа ны 

ра бот нік сель скай гас па дар кі».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў ор дэ ны 
і пры сво іў га на ро выя зван ні

 Ка мен та рый у тэ му
«Я вель мі даў но ча ка ла гэ та га зван ня. Мне па да ба ец ца, як яно 

гу чыць, — «За слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Гэ та вель мі 

пры го жа і ад каз на. Я вель мі ўдзяч ная за та кую вы со кую дзяр жаў-

ную ацэн ку. Гэ та вя лі кае шчас це для лю бо га ча ла ве ка ў лю бой 

пра фе сіі, ка лі тваю ра бо ту, тое, што ты ро біш, за ўва жа юць, — 

ска за ла Воль га ВРОН СКАЯ, ар тыст-ва ка ліст дзяр жаў най тэ ат-

раль на-ві до вішч най уста но вы «Ма ла дзёж ны тэ атр эст ра ды», 

за слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь. — За раз быц цам дру гі 

ві ток, быц цам хо чац ца ўздых нуць глы бей і па ля цець, рас пра віў шы 

кры лы. І пець но выя пес ні, вы хоў ваць но вых пе ра мож цаў. Хо чац ца 

пра ца ваць».

«У лю бой сфе ры сель ска гас па дар ча га комп лек су пра ца ваць цяж-

ка. У кож на га свае цяж кас ці і свае ра шэн ні, та му не аб ход на пры хо-

дзіць і пра ца ваць у гэ тай сфе ры тым, хто лю біць зям лю і лю дзей. 

Гэ так са ма як і на стаў ні ку, ва ен на му ча ла ве ку не аб ход на лю біць сваю 

спра ву — і ўсё атры ма ец ца, і ўсе цяж кас ці мож на пе ра адо лець. Гэ та 

іс ці на, ак сі ё ма, але гэ та праў да», — за ўва жыў Ры гор ЧУЙ КО, ге не-

раль ны ды рэк тар Мінск ага ра ён на га ўні тар на га прад пры ем ства 

«Аг ра кам бі нат «Жда но ві чы», за слу жа ны ра бот нік сель скай гас-

па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Заўж ды 
ў поў най га тоў нас ці
У гэ тую ня дзе лю ра та валь ні кі Бе ла ру сі ад зна ча юць сваё 

пра фе сій нае свя та. Ра бот ні каў і ве тэ ра наў ор га наў і пад-

раз дзя лен няў па над звы чай ных сі ту а цы ях па він ша ваў Прэ-

зі дэнт, па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

— Зна хо дзя чы ся па ста ян на ў ба я вой га тоў нас ці, вы аба ра ня е це 

на род ны зда бы так, ста і це на вар це дзяр жаў ных ін та рэ саў, — га во-

рыц ца ў він ша ван ні. — Ва ша не бяс печ ная пра ца па тра буе ве лі зар-

най муж нас ці, стой кас ці і са ма ад да на сці. Вы заўж ды пер шыя там, 

дзе лю дзі ма юць па трэ бу ў да па мо зе і пад трым цы. Пры гэ тым пад-

рых тоў ка і май стэр ства бе ла рус кіх ра та валь ні каў вя до мыя па ўсім 

све це. На шы спе цы я ліс ты шмат ра зоў да па ма га лі кра і нам, якія 

па цяр пе лі ад пры род ных ка та строф або ва ен ных кан флік таў.

І ўжо па тра ды цыі пе рад пра фе сій ным свя там у Мі ніс тэр стве 

па над звы чай ных сі ту а цы ях уз на га ро дзі лі най леп шых су пра цоў-

ні каў ве дам ства.

Мі ністр па над звы чай ных сі ту а цы ях Ула дзі мір Ва шчан ка за зна-

чыў: лю дзі, якія атрым лі ва юць уз на га ро ды, кож ны дзень пра цу юць 

над са бой, ня спын на па вы ша юць сваю ква лі фі ка цыю.

— Най больш цяж ка стаць най леп шым на чаль ні кам ка ра ву ла, 

ра та валь ні кам, кі роў цам, — ад зна чыў Ула дзі мір Ва шчан ка. — На-

ту раль на, што гэ та хлоп цы, якія сумленна ад но сяц ца да спра вы, 

тон ка ўсве дам ля юць, ку ды яны прый шлі, ра зу ме юць сваю знач-

насць.

Ся род уз на га ро джа ных — пі лот Анд рэй Крыш то па і авія цый ны 

ін жы нер Вік тар Жы ле віч з ДА АВУ «Авія цыя», ра та валь нік Ігар 

Жалт ке віч, які пра цуе ў Глы боц кім ра ён ным ад дзе ле па над звы-

чай ных сі ту а цы ях, ва да лаз Яў ген Мі куль скі і ра та валь нік-плы вец 

Ана толь Чыс лаў з Рэс пуб лі кан ска га атра да спе цы яль на га пры зна-

чэн ня, кі роў ца па жар на га аў та ма бі ля Аляк сандр Аб рам чук з Ма-

ла рыц ка га РАНС, пе ра мож ца кон кур су пра фе сій на га май стэр ства 

Ра ман Пясь коў скі (да рэ чы, ня даў на пра яго пі са ла «Чыр вон ка. 

Чыр во ная зме на»).

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«Вы со кія вы ні кі вы клі ка юць па чуц цё 
шчы ра га го на ру за наш на род»

Для ўзнагароджаных у Палацы Незалежнасці правялі экскурсію.
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Прэм' ер-мі ністр Укра і ны па даў у ад стаў ку
Прэм' ер-мі ністр Укра і-

ны Аляк сей Ган ча рук па даў 

за яву аб ад стаў цы на фо не 

скан даль най «пра слуш кі» з 

удзе лам кі раў ні ка ўра да, якая 

бы ла апуб лі ка ва ная ў СМІ, 

па ве да мі ла Еurоnеws. «Каб 

па збег нуць лю бых су мне ваў 

у на шай па ва зе і да ве ры да 

прэ зі дэн та, я на пі саў за яву аб 

ад стаў цы і пе ра даў яе прэ зі дэн ту з пра вам уня сен ня 

ў пар ла мент», — на пі саў ён на сва ёй ста рон цы ў 

Fасеbооk. Прэм' ер пад крэс ліў, што апош нім ча сам 

гра мад скасць ста ла свед кай «па дзей, якія раз горт-

ва юц ца ва кол злі тых у сет ку фай лаў, зман ці ра ва ных 

з фраг мен таў за пі саў на рад ва ўра дзе», змест якіх 

штуч на ства рае ўяў лен не пра тое, што кі раў нік ура да 

і яго ка ман да не па ва жа юць кі раў ні ка дзяр жа вы.

«Мно гім гру пам уплы ву, якія імк нуц ца атры маць 

до ступ да фі нан са вых па то каў, вы гад на, каб так вы-

гля да ла. Але гэ та ня праў да», — пад крэс ліў Ган ча рук. 

Прэм' ер-мі ністр так са ма на зваў Зя лен ска га «ўзорам 

ад кры тас ці і пры стой нас ці».

Дзя сят кі лю дзей за гі ну лі ў Аф га ні ста не 
і Па кі ста не з-за сне га па даў

Ка ля 100 ча ла век за гі ну лі ў роз ных ра ё нах Па кі ста-

на ў вы ні ку па во дак і схо ду ла він, вы клі ка на га ма гут-

ны мі сне га па да мі. У зо не бед ства ідуць по шу ка ва-вы-

ра та валь ныя апе ра цыі, для да па мо гі і эва ку а цыі жы-

ха роў пры цяг ну ты вай скоў цы і вер та лё ты па кі стан скіх 

ВПС, за ва лы рас чы шча юц ца пры да па мо зе цяж кай 

тэх ні кі. Гру ды сне гу па ра лі за ва лі не ка то рыя да ро гі, 

што аб ця жар вае до ступ да па цяр пе лых ра ё наў, дзе 

раз бу ра ныя част ко ва або цал кам больш за 200 пры-

ват ных да моў і ка-

мер цый ных па бу-

доў. У да па мо гу ад-

праў ле ныя 2 ты ся чы 

па ла так і ты ся ча 

коў драў, а так са ма 

12 тон пра дук таў 

хар ча ван ня і прад-

ме таў пер шай не аб ход нас ці. Па доб ная сі ту а цыя 

скла ла ся і ў су сед нім Аф га ні ста не, дзе з-за аб валь-

ван ня да хаў пад ця жа рам сне гу за гі ну ла са ма ме ней 

16 ча ла век у пра він цы ях Ге рат і Кан да гар, па ру ша ны 

рух транс пар ту. Аў та тра су, якая злу чае Аф га ні стан з 

Па кі ста нам, за ва лі ла сне гам. У пра він цыі Кан да гар 

па вод кі раз бу ры лі не менш за 100 да моў, ка ля 4 ты-

сяч ча ла век бы лі вы му ша ныя па кі нуць свае да мы.

За ла ты бры тан скі са ве рэн пра да дзе ны 
за міль ён фун таў стэр лін гаў

Са ве рэн з вы явай ка ра ля Эду ар да VІІІ быў пра да-

дзе ны ў ЗША пры ват на му ка лек цы я не ру за 1 міль ён 

фун таў стэр лін гаў (1,3 міль ё на до ла раў). Ён стаў, та-

кім чы нам, са май да ра гой ма не тай у гіс то рыі Бры та-

ніі. Но вы ўла даль нік за ла той ма не ты вар тас цю 1 фунт 

стэр лін гаў за пла ціў за яе ў міль ён ра зоў больш на мі-

на лу. Па сло вах ка лек цы я не ра, які па жа даў не на зы-

ваць свай го імя, ён не мог пра пус ціць маг чы масць, 

якая на да ра ец ца раз у жыц ці, і не пры вез ці з ЗША на 

ра дзі му ма не ту з вы явай Эду ар да VІІІ. Уся го бы ло вы-

пу шча на шэсць та кіх ма нет. Ча ты ры та кія са ве рэ ны 

зна хо дзяц ца ў му зе ях, яшчэ два — у пры ват ных ка-

лек цы я не раў. Ма не та з вы явай Эду ар да VІІІ ні ко лі не 

па сту па ла ў ма са вую ча кан ку і, ад па вед на, не бы ла 

ў зва ро це. Менш чым праз год пас ля ўступ лен ня на 

трон гэ ты ка роль ад рок ся ад ка ро ны, каб ажа ніц ца з 

раз ве дзе най аме ры кан кай Уо ліс Сімп сан.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Уча раш няя су стрэ ча ў Па ла цы Не за леж нас ці 

яшчэ раз на га да ла пра тое, што плён ная 

пра ца, узор нае вы ка нан не сва іх аба вяз каў, 

пра фе сі я на лізм ні ко лі не за ста нуц ца без ува гі. 

Не важ на, у якой сфе ры і на якой па са дзе. 

На ву ко вы су пра цоў нік і ге не раль ны ды рэк тар 

буй но га прад пры ем ства, спарт смен-на ву чэ нец 

і га лоў ны трэ нер на цы я наль най ка ман ды, 

след чы па асаб лі ва важ ных спра вах 

і ге не рал-ма ёр, пер шы на мес нік мі ніст ра 

і кі роў ца — уз на га ро ды заў сё ды зна хо дзяць 

сва іх ге ро яў. Пра та кіх лю дзей ка жуць, 

што яны пра ца го лі кі, фа на ты кі сва ёй спра вы. 

Але ме на ві та гэ тыя дзея чы на тхня юць 

на здзяйс нен ні ін шых і на ўлас ным во пы це 

да каз ва юць — не маг чы ма га не бы вае.


