
Пратакол аб выніках абласнога агляду-конкурсу 

клубаў ”Ветэран“ і ветэранскіх творчых калектываў 

”Не старэюць душой ветэраны“, 

прысвечанага 75-годдзю Перамогі савецкага народа                                            

ў Вялікай Айчыннай вайне 

г. Віцебск                                                                19 лютага 2020 года  

 

          Прысутнічалі:  

 Лабука Кацярына Пятроўна – дырэктар ДУ ”Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці“, старшыня журы; 

 Ляшчынскі Міхаіл Аляксандравіч – намеснік старшыні Віцебскай 

абласной арганізацыі Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў, член 

журы; 

 Лабука Дар’я Віктараўна – галоўны хормайстар ДУ ”Віцебскі абласны 

метадычны цэнтр народнай творчасці“, член журы; 

          Мядзюха Васіль Сяменавіч – загадчык аддзела аматарскай творчасці і 

культурна-дасугавай дзейнасці ДУ ”Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці“, сакратар журы. 

          Слінькова Антаніна Паўлаўна – галоўны дырыжер ДУ ”Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці“, член журы; 

  Панэ Вольга Грыгор’еўна – галоўны балетмайстар ДУ ”Віцебскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці“, член журы; 

Васюцёнак Віктар Іосіфавіч – галоўны спецыяліст аддзела 

арганізацыйнай і грамадскай работы Віцебскага абласнога аб’яднання 

прафсаюзаў, член журы.  

 

Вырашылі: 

1. Адзначыць высокі мастацкі ўзровень выступленняў ветэранскіх 

творчых калектываў і індывідуальных выканаўцаў, павелічэнне колькасці 

ўдзельнікаў агляду-конкурсу, асабліва выканаўцаў, якія прадэманстравалі 

аўтарскія творы.   

2.    Уручыць каштоўныя прызы за ”Гран-пры“, лаўрэатам І ступені 

(творчым калектывам, індывідуальным выканаўцам); 

3.   Прысудзіць званне ”Гран-пры“, ”Лаўрэат І, ІІ і ІІІ ступеняў“ 

наступным калектывам: 

”Гран-пры“: 

- народны фальклорны ансамбль ”Галасы спадчыны“ філіяла № 2   

”Багатырскі сельскі Дом культуры“ ДУК ”Полацкі рённы Цэнтр культуры“. 

      

      намінацыя ”Харавыя спевы“: 

Лаўрэат І ступені: 

- народны хор ветэранаў ДУК ”Полацкі гарадскі Палац культуры“; 

Лаўрэат ІІ ступені: 

- хор народнага клуба ”Ветэран“ ДУК  ”Верхнядзвінскі раённы цэнтр 

культуры і народнай творчасці“; 

- хор народнага клуба ”Ветэран“ ДУК ”Расонскі раённы Цэнтр культуры 

і народнай творчасці“; 



 

Лаўрэат ІІІ ступені: 

- народны хор ветэранаў вайны і працы ДУК ”Цэнтр культуры 

г.Наваполацка“; 

- народны хор ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“. 

 

намінацыя ”Вакальны ансамбль“: 

Лаўрэат І ступені: 

- жаночая вакальная група народнага хору народнай песні культурна-

спартыўнага цэнтра УП ”Віцебскае аддзяленне Беларускай чыгункі»;                                                     

Лаўрэат ІІ ступені: 

- народны ансамбль беларускай песні і музыкі ”Полацкія россыпы“ ДУК 

”Полацкі раённы Цэнтр рамёстваў і нацыянальных культур“; 

- вакальны ансамбль народнага аматарскага калектыву ”Ветэран“ ДУК 

”Ушацкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці“; 

Лаўрэат ІІІ ступені: 

- мужчынская вакальная група клуба  ветэранаў вайны і працы ”Ветэран”  

ДУ ”Культурна-дзелавы центр “Першамайскі”; 

- народны ансамбль народнай песні ”Раніца“ філіяла №1 ”Докшыцкі 

гарадскі Цэнтр культуры“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай 

творчасці Докшыцкага раёна“; 

- вакальны ансамбль ”Сударушкі“ народнага клуба ветеранаў ”Яшчэ не 

вечар“ ДУК  ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“. 

 

      намінацыя ”Сольныя спевы“: 

Лаўрэат І ступені: 

- Салаўёў Валянцін Юр’евіч – саліст народнай эстраднай студыі  

”Калейдаскоп“  філіяла №1 ”Докшыцкі гарадскі Цэнтр культуры“ ДУК ”Цэнтр 

традыцыйнай культуры і народнай творчасці Докшыцкага раёна“; 

- Сакалоў Ігар Якаўлевіч – саліст хору народнага  клуба ”Ветэран“ ДУК 

”Лепельскі раённы Дом культуры“; 

- Шафранскі Уладзімір Пятровіч – саліст народнага клуба ветеранаў 

”Яшчэ не вечар“ ДУК  ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

Лаўрэат ІІ ступені: 

- Аленчанка Людміла Леанідаўна - салістка народнага клуба ”Ветэран“ 

РЦК ДУК ”Лёзненская ЦКС“; 

- Дземідовіч Ларыса Мікалаеўна- салістка народнага клуба ”Ветэран“ 

ДУК ”Шумілінскі раённы цэнтр культуры“; 

- Бабкоў Анатоль Рыгоравіч – саліст народнага хору ДУК ”Гарадскі Палац 

культуры ”Орша“ 

Лаўрэат ІІІ ступені: 

- Аляксееў Аляксандр Анатольевіч - саліст эстраднай групы ”Апрель”   

ДУ ”Культурна-дзелавы центар “Першамайскі”; 

- Бондарава Надзея Мікалаеўна - салістка эстраднай групы ”Апрель”      

ДУ ”Культурна-дзелавы центар “Першамайскі”; 

- Пашчанка Анатоль Міхайлавіч – саліст народнага клуба ”Ветэран“ ДУК 

”Полацкі гарадскі Палац культуры“. 



 

      намінацыя ”Музычна-інструментальнае выкананне“: 

Лаўрэат І ступені: 

- Захарэнкаў Уладзімір Паўлавіч – выканаўца на баяне ДУК ”Гарадскі 

Палац культуры ”Орша“; 

 

Лаўрэат ІІ ступені: 

- ансамбль народнай музыкі народнага клуба ”Грай, гармонь любімая – 

Палачаначка“ ДУК ”Полацкі гарадскі Палац культуры“; 

- ансамбль гусляроў  ”Садко" ДУ “Культурна- гістарычны комплекс 

”Залатое кола города Віцебска ”Дзвіна”. 

       

        намінацыя ”Харэаграфічнае мастацтва“: 

Лаўрэат І ступені: 

- танцавальны калектыў побытавага танца ”Кружалі“ ДУК ”Бешанковіцкі 

раённы цэнтр культуры“; 

Лаўрэат ІІ ступені: 

- танцавальнае трыа ў складзе Каплун Святланы Іванаўны, Самусевай 

Людмілы Мікалаеўны, Селіхановіч Людмілы Прохараўны народнага 

аматарскага аб’яднання ”Зямны час“  ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр 

культуры ”Перамога“; 

- танцавальны калектыў ”Второе дыхание” народнага  клуба  ”Ветэран“  

ДУК  ”Талачынскі  раённы  цэнтр  культуры  і  народнай  творчасці“; 

Лаўрэат ІІІ ступені: 

- танцавальны калектыў народнага клуба ”Ветэран“ Обальскага 

гарадскога Дома культуры ДУК ”Шумілінскі раённы цэнтр культуры“. 

 

        намінацыя ”Мастацкае слова“: 

Лаўрэат І ступені: 

- Мятла Віктар Дзмітрыевіч – удзельнік народнага хору ветэранаў ДУК 

”Полацкі гарадскі Палац культуры“; 

- Курнуковіч Геннадзь Барысавіч – чытач народнага клуба ветеранаў 

”Яшчэ не вечар“ ДУК  ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

Лаўрэат ІІ ступені: 

- Окунева Алена Іванаўна – удзельніца народнага клуба ветэранаў працы 

”Чырвоны гваздзік“ Дзісненскага ГЦК ДУК ”Міёрская ЦКС“; 

- Лабадзінская Лілія Барысаўна – чытач народнага клуба ”Ветэран“  

гарадскога Дома культуры ДУ ”Чашніцкі раённы цэнтр культуры і народнай 

творчасці“; 

Лаўрэат ІІІ ступені: 

- Башукова Вера Аляксееўна – чытач народнага клуба ”Ветэран”  

гарадскога Дома культуры ДУ ”Чашніцкі раённы цэнтр культуры і народнай 

творчасці“; 

- Баранава Наталля Віктараўна – чытач клуба ”Ветэран“ Обальскага 

гарадскога Дома культуры ДУК ”Шумілінскі раённы цэнтр культуры“. 

4.  У намінацыі ”Тэатральнае мастацтва“ вырашылі пераможцаў не 

вызначаць. 



          5.  Узнагародзіць дыпломам ”За лепшы аўтарскі твор“ наступных 

самадзейных паэтаў і кампазітараў: 

- Карагод Мікалай Анатольевіч – саліст народнага клуба ”Ветэран“ ДУК  

”Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці“; 

- Лемяшонак Антаніна Андрэеўна – удзельніца народнага хору ветэранаў 

вайны і працы Браслаўскага раённага Цэнтра культуры ДУК ”ЦКС 

Браслаўскага раёна“; 

- Лагун Віктар Ільіч – удзельнік народнага літаратурна-музычнага 

аб’яднання ”Світанак”  ДУК ”Шаркаўшчынскі раённы цэнтр культуры“; 
- Кукуць Міледзій Мікалаевіч – удзельнік народнага літаратурна-

музычнага аб’яднання ”Світанак“  ДУК ”Шаркаўшчынскі раённы цэнтр 

культуры“; 

- Васюнькін Анатоль Мікалаевіч – саліст філіяла № 4  ”Заборскі сельскі 

Дом культуры“ ДУК ”Расонскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці“; 

- Вярхоўская Зоя Барысаўна – чытач  філіяла № 7  ”Селяўшчынскі сельскі 

Дом культуры“  ДУК ”Расонскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці“; 

- Краеўская Тамара Міхайлаўна – удзельнік клуба аўтарскай песні і паэзіі 

”Акцэнт“ ДУК ”Дом культуры чыгуначнікаў“; 

- Булгач Юрый Анатольевіч – удзельнік клуба аўтарскай песні і паэзіі 

”Акцэнт“ ДУК ”Дом культуры чыгуначнікаў“; 

- Клуб паэзіі ”Натхненне“  ДУК  ”Палац культуры г.Барань Аршанскага 

раёна“; 

- Міхальчанка Ніна Пятроўна – чытач народнага клуба ветэранаў 

”Сардэчныя сустрэчы“ раённага Дома культуры ДУК ”Раённы цэнтр народнай 

творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці Дубровенскага раёна“; 

- Кастрыца Клаўдзія Іванаўна  – чытач народнага  клуба  ”Ветэран“ ДУК  

”Талачынскі  раённы  цэнтр  культуры  і  народнай  творчасці“; 

- Цвіль Алена Пятроўна - чытач клуба  ветэранаў вайны і працы ”Ветэран“ 

ДУ ”Культурна-дзелавы центр ”Першамайскі“; 

- Карчэўскі Георгій Іосіфавіч - удзельнік клуба  ветэранаў вайны і працы 

”Ветэран“ ДУ ”Культурна-дзелавы центр ”Першамайскі“; 

- Сбродава Валянціна Іванаўна - чытач ансамбля ”Ліра“ ветэранаў 

педагагічнай працы ВДУ ім.П.М.Машэрава; 

- Главацкая Галіна Пятроўна - чытач, удзельнік творчага калектыву 

ветэранаў педагагічнай працы Кастрычніцкага раёна г.Віцебска. 

 

6. Калектывы і індывідуальныя выканаўцы, якія не з’яўляюцца 

пераможцамі ў намінацыях, узнагароджваюцца дыпломамі ”За ўдзел“ у 

аглядзе-конкурсе. 

    

   


