
Пратакол пасяджэння журы  

аб выніках абласнога агляду-конкурсу 

клубаў ”Ветэран“ і ветэранскіх творчых калектываў 

”Не старэюць душой ветэраны“ 

 

г.Віцебск                                                                31 сакавіка 2022 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; 
 

Гукава Зоя Аляксандраўна – галоўны спецыяліст аддзела работы 

арганізацый галіны культуры ўпраўлення культуры Віцебскага абласнога 
выканаўчага камітэту; 

 

Прыгун Жанна Станиславовна – выкладчык УА ”Віцебскі дзяржаўны 

музычны каледж імя І.І.Салярцінскага“ ; 

 

Паўлюкова Святлана Анатольеўна – выкладчык УА ”Віцебскі дзяржаўны 

каледж культуры і мастацтваў“;    
 

Мядзюха Васіль Сяменавіч – загадчык аддзелам аматарскай творчасці і 

культурна-дасугавай дзейнасці ДУ ”Віцебскі абласны метадычны цэнтр 

народнай творчасці“; 
  

Рэзкіна Лілія Пятроўна – загадчык аддзелам традыцыйнай культуры 

ДУ ”Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці“. 
 

Вырашылі: 

1. Адзначыць актыўнасць, зацікаўленасць ва ўдзеле ў аглядзе-

конкурсе ветэранскіх творчых калектываў і індывідуальных выканаўцаў і 
высокі мастацкі ўзровень іх выступленняў; 

2. Уручыць каштоўныя прызы лаўрэатам І ступені ў намінацыях і 

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

”Дыпламант І і ІІ ступеняў“  наступным калектывам і індывідуальным 

выканаўцам: 

 
”Гран-пры“ 

- танцавальны калектыў  ”СуперSTAR“ народнага клуба ветэранаў ”Яшчэ не 

вечар“ ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“. 

 
 



Намінацыя ”Харавыя спевы“: 

 

Лаўрэат І ступені: 
- народны хор ”Дзвіна“ дзяржаўнай установы ”Палац культуры ”Руба“; 

- жаночы камерны хор ДУК ”Полацкі гарадскі Палац культуры“. 

 

Лаўрэат ІІ ступені: 
- народны хор ветэранаў працы ”Надзея“ раённага Дома культуры 

ДУК ”Раённы цэнтр народнай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці 

Дубровенскага раёна“; 
- хор народнага клуба ”Ветэран“ ДУК ”Расонскі раённы Цэнтр культуры і 

народнай творчасці“; 

- хор народнага клуба ”Ветэран“ДУК ”Чашніцкі раённы цэнтр культуры і 

народнай творчасці“; 
- народны хор ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

- народны хор народнай песні культурна-спартыўнага цэнтра УП ”Вiцебскае 

аддзяленне Беларускай чыгункi“; 
- народны хор ветэранаў вайны і працы ДУК ”Цэнтр культуры 

г.Наваполацка“. 

 

Лаўрэат ІІІ ступені: 
- народны хор ветэранаў працы  ”Залатыя гады“ філіяла №1 ”Докшыцкі 

гарадскі Цэнтр культуры“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай 

творчасці Докшыцкага раёна“; 
- хор народнага клуба ”Ветэран“ раённага цэнтра культуры ДУК ”Лёзненская 

цэнтралізаваная клубная сістэма“; 

- народны хор ветэранаў вайны і працы ДУК ”Пастаўскі раённы Дом 

культуры“; 
- хор народнага аматарскага калектыву ”Ветэран“ ДУК ”Ушацкі раённы 

цэнтр культуры і народнай творчасці”; 

- народны хор ветэранаў ДУ ”Культурна- гістарычны комплекс ”Залатое кола 
города Віцебска ”Дзвіна“; 

- хор народнага клуба  ветэранаў вайны і працы “Ветэран”  ДУ ”Культурна-

дзелавы центр ”Першамайскі“; 

- народны хор ветэранаў вайны і працы ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр 
культуры ”Перамога“. 

  

Дыпламант І ступені: 
- хор народнага клуба ”Ветэран“ ДУК  ”Верхнядзвінскі раённы цэнтр 

культуры и народнай творчасці“; 

- хор народнага клуба ветэранаў ”Маналіт“ філіяла №1 Глыбоцкі гарадскі 

дом культуры ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная клубная сістэма“; 
- хор ветэранаў ”Кацюша“ ДУК ”Гарадоцкі гарадскі Дом культуры“; 

- хор народнага клуба ”Ветэран“ філіяла ”Обальскі гарадскі Дом культуры“ 

ДУК ”Шумілінскі раённы цэнтр культуры“. 

 

 



Дыпламант ІІ ступені: 
- хор народнага клуба ”Ветэран“ ДУК  ”Бешанковіцкі раённы цэнтр 

культуры“; 
- народны хор ветэранаў вайны і працы Браслаўскага раённага цэнтра 

культуры ДУК ”Цэнтралізаваная клубная сістэма Браслаўскага раёна“; 

- народны хор ветэранаў працы ДУК  ”Сенненскі  раённы  цэнтр  культуры  і  

народнай  творчасці“; 
- хор народнага  клуба  ”Ветэран“  ДУК  ”Талачынскі  раённы  цэнтр  

культуры  і  народнай  творчасці“. 

 

Намінацыя ”Вакальны ансамбль“: 

 

Лаўрэат І ступені: 

- народны вакальны ансамбль ”Памяць сэрца“ ДУК ”Віцебскі раённы цэнтр 
культуры і творчасці“; 

- вакальная група ”Крыніца“ народнага хору ветэранаў ДУК ”Полацкі 

гарадскі Палац культуры“. 

 

Лаўрэат ІІ ступені: 

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

Цэнтр культуры“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці 
Докшыцкага раёна“; 

- мужчынская вакальная група хору народнага клуба  ветэранаў вайны і 

працы ”Ветэран“ ДУ ”Культурна-дзелавы центр ”Першамайскі“; 
- вакальны калектыў ”Сударушки“ народнага клуба ветэранаў ”Яшчэ не 

вечар“ ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

- вакальны ансамбль ”Чараўніца“ народнага аматарскага аб’яднання ”Зямны 

час“  ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр культуры ”Перамога“; 
- ансамбль народнай песні ”Раніца“ ДУК ”Цэнтр культуры г.Наваполацка“. 

 

Лаўрэат ІІІ ступені: 
- народны яўрэйскі нацыянальны вакальна-харэаграфічны ансамбль 

”Віцебскія дзяўчаты“ ДУ ”Цэнтр культуры ”Віцебск“; 

- жаночая вакальная група хору народнага клуба  ветэранаў вайны і працы 

”Ветэран“  ДУ ”Культурна-дзелавы центр ”Першамайскі“; 
- вакальны дуэт у складзе Марозава Мікалая і Гарбачонка Івана ДУК 

”Шаркаўшчынскі раённы цэнтр культуры“; 

- ансамбль песні ”Жывіца“ Тулаўскага СДК ДУК ”Віцебскі раённы цэнтр 
культуры  і творчасці“; 

- народны ансамбль беларускай песні і музыкі ”Полацкія россыпы“ 

ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр рамёстваў і нацыянальных культур“. 

 

Дыпламант І ступені: 

- вакальная група хору народнага клуба ”Ветэран“ ДУК  ”Верхнядзвінскі 

раённы цэнтр культуры и народнай творчасці“; 

- квартэт хору народнага клуба ветэранаў ”Маналіт“ філіяла №1 Глыбоцкі 
гарадскі дом культуры ДУК ”Глыбоцкая цэнтралізаваная клубная сістэма“; 



- вакальная група хору ветэранаў ”Кацюша“ ДУК ”Гарадоцкі гарадскі Дом 

культуры“;  

- вакальна-інструментальны ансамбль ”Ліра“ УА ”Віцебскі дзяржаўны 
ўніверсітэт ім.П.М.Машэрава“; 

- вакальны калектыў ”Рябинушка“ ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр культуры 

”Перамога“; 

- народны ансамбль народнай музыкі і песні ”Крынічанька“ ДУК ”Палац 
культуры г.Барань Аршанскага раёна“; 

- вакальны калектыў ”Журавінка“ ДУК ”Дом культуры г.п.Балбасава 

Аршанскага раёна“; 
- вакальны гурт ”Дубравушка“ філіяла ”Фарынаўскі Цэнтр культуры і 

вольнага часу“ ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“; 

- вакальная група ветэранаў ”Радуга“ філіяла ”Ветрынскі гарпасялковы Дом 

культуры“ ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“; 
- народны жаночы вакальны квартэт ”Меланж“ ДУК ”Полацкі гарадскі Палац 

культуры“; 

- мужчынскі вакальны гурт ”Лад“ народнага хору ветэранаў ДУК ”Полацкі 
гарадскі Палац культуры“. 

 

Дыпламант ІІ ступені: 
- квартэт народнага хору ветэранаў вайны і працы Браслаўскага раённага 
Цэнтра культуры ДУК ”Цэнтралізаваная клубная сістэма Браслаўскага 

раёна“; 

- вакальная студыя  ”Рэтра-шлягер“ ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 
- народны ансамбль народнай песні ”Дубраўка“ Зубрэвіцкага Дома культуры 

ДУК ”Аршанскі раённы Цэнтр культуры“; 

- вакальны ансамбль Віцебскага гарадскога грамадскага аб’яднання пажылых 

людзей ”Залаты ўзрост“. 
 

Намінацыя ”Сольныя спевы“: 

 

Лаўрэат І ступені: 

- Сіманенка Уладзімір Уладзіміравіч – саліст народнага хору ветэранаў 

працы ”Надзея“ раённага Дома культуры ДУК ”Раённы цэнтр народнай 

творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці Дубровенскага раёна“; 
- Міхайлава Людміла Уладзіміраўна – салістка народнага хору народнай 

песні культурна-спартыўнага цэнтра   УП ”Вiцебскае аддзяленне Беларускай 

чыгункi“; 
- Аляксееў Аляксандр Анатольевіч – саліст, кіраўнік гуртка эстрадных спеваў  

”Апрель“  ДУ ”Культурна-дзелавы центр ”Першамайскі“. 

 

Лаўрэат ІІ ступені: 

 

- Голубеў Уладзімір Аляксандравіч – саліст вакальна-інстументальнага 

ансамбля ”Ліра“ УА ”Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім.П.М.Машэрава“; 

- Рызой Леанід Абрамавіч – саліст вакальнай студыі  ”Рэтра-шлягер“ 
ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 



- Філіпаў Сяргей Арсеньевіч – саліст народнай эстраднай студыі  

ДУК ”Міёрскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці“; 

- Казакевіч Галіна Васільеўна – салістка вакальнай групы ”Колечко“  
ДУК ”Дом культуры г.п.Арэхаўск Аршанскага раёна“; 

- Зазерская Валянціна Іванаўна – салістка народнага хору ДУК ”Дом 

культуры г.п.Арэхаўск Аршанскага раёна “; 

- Лобава Гульнара – салістка народнага клуба ветэранаў ”Яшчэ не вечар“ 
ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“. 

- Звіедранс Таццяна  Мікалаеўна – салістка народнага клуба ветэранаў ”Яшчэ 

не вечар“ ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 
- Марозаў Мікалай Макаравіч – саліст ДУК ”Шаркаўшчынскі раённы цэнтр 

культуры“; 

- Дземідовіч Ларыса Мікалаеўна – салістка народнага клуба ”Ветэран“ ДУК 

”Шумілінскі раённы цэнтр культуры“. 
 

Лаўрэат ІІІ ступені: 

- Пусташыла Іван – саліст народнага хору ветэранаў працы ”Залатыя годы“ 
філіяла №1 ”Докшыцкі гарадскі Цэнтр культуры“ ДУК ”Цэнтр традыцыйнай 

культуры і народнай творчасці Докшыцкага раёна“; 

- Пестунова Ірына Зіноўеўна – салістка вакальна-эстраднай групы ”Голас“ 

ДУ ”Новалукомльскі Палац культуры“; 
- Азаранка Міхаіл Сцяпанавіч – удзельнік гуртка сольных спеваў 

ДУ ”Культурна-дзелавы цэнтр ”Першамайскі“; 

- Рынкевіч Наталля Аляксееўна – салістка народнага клуба ветэранаў ”Яшчэ 
не вечар“ ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

- Рабцава Ларыса Леанідаўна – салістка вакальнай групы ветэранаў  

”Багатырскія саловушкі“ філіяла ”Багатырскі сельскі Дом культуры“ 

ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“; 
- Граноўскі Васіль – саліст народнага клуба ”Грай гармонь любімая – 

Палачаначка“ ДУК ”Полацкі гарадскі Палац культуры“; 

- Людміла Зорына – салістка народнага вакальнага ансамбля ”Памяць сэрца“ 
ДУК ”Віцебскі раённы цэнтр культуры і творчасці“; 

- Худалееў Сяргей Фёдаравіч – саліст народнага аматарскага аб’яднання 

”Зямны час“  ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр культуры ”Перамога“; 

- Вячаслаў Шпакоўскі – саліст, кіраўнік народнага ансамбля народнай музыкі 
і песні ”Крынічанька“ ДУК ”Палац культуры г.Барань Аршанскага раёна“. 

 

Дыпламант І ступені: 
- Жырава Зінаіда Уладзіміраўна – салістка народнага клуба ”Ветэран“ ДУК  

”Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры и народнай творчасці“; 

- Бельскі Тадэвуш Чэслававіч – саліст народнага клуба  ветэранаў ”Маналіт“ 

філіяла №1 ”Глыбоцкі гарадскі дом культуры“ ДУК ”Глыбоцкая ЦКС“; 
- Пятроўская Валянціна Дзмітрыеўна - салістка народнага клуба  ветэранаў 

”Маналіт“, філіял №1 ”Глыбоцкі гарадскі дом культуры“ ДУК ”Глыбоцкая 

ЦКС“; 

- Маскаленка Валянціна Іванаўна – салістка народнага клуба ”Ветэран“ РЦК 
ДУК ”Лёзненская ЦКС“; 



- Мураўская Лілія – салістка народнага аматарскага калектыву ”Ветэран“ 

ДУК ”Ушацкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”; 

- Грабнёва Ніна Віктараўна – салістка народнага хору народнай песні 
культурна-спартыўнага цэнтра   УП ”Вiцебскае аддзяленне Беларускай 

чыгункi“; 

- Дзенісава Святлана Уладзіміраўна – салістка народнага аматарскага 

аб’яднання ”Зямны час“  ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр культуры 
”Перамога“; 

- Калтунова Святлана Мікалаеўна – салістка народнага аматарскага 

аб’яднання ”Зямны час“  ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр культуры 
”Перамога“; 

- Старавойтаў Аляксандр Сяргеевіч – саліст народнага аматарскага 

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

”Перамога“; 
- Асіпоўская Раіса Міхайлаўна – салістка вакальнага калектыву ”Журавінка“ 

ДУК ”Дом культуры г.п.Балбасава Аршанскага раёна“; 

- Зарэцкі Станіслаў Мілайлавіч – саліст  вакальнага калектыву ”Журавінка“ 
ДУК ”Дом культуры г.п.Балбасава Аршанскага раёна“; 

- Кіркова Людміла Віктараўна –  член ветэранскай арганізацыі Варонічскага 

сельскага Савета Полацкага раёна; 

- Піскун Лідзія Рыгораўна – салістка народнага жаночага вакальнага квартэта 
”Меланж“ ДУК ”Полацкі гарадскі Палац культуры“; 

- Шаўцова Клаўдзія Арцёмаўна  – салістка народнага  клуба  ”Ветэран“  ДУК  

”Талачынскі  раённы  цэнтр  культуры  і  народнай  творчасці“. 
 

Дыпламант ІІ ступені: 

- Лебедзева Эльвіра Фёдараўна – салістка народнага  клуба ”Ветэран“ 

дзяржаўнай установы культуры ”Лепельскі раённы Дом культуры“; 
- Яўсеева Марыя Сяргееўна – салістка вакальна-інстументальнага ансамбля 

”Ліра“ УА ”Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім.П.М.Машэрава“;  

- Сардэчная Любоў Фёдараўна – салістка вакальнага калектыву ”Журавінка“ 
ДУК ”Дом культуры г.п.Балбасава Аршанскага раёна“; 

- Васільева Любоў Аляксандраўна – салістка, кіраўнік аматарскага 

аб’яднання ”Творческий остров“ ДУ ”Культурна-дзелавы центр 

”Першамайскі“; 
- Жыгальскі Сяргей Пятровіч – саліст вакальнай студыі  ”Рэтра-шлягер“ 

ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

- Кавальчук Вольга Віктараўна – салістка вакальнай студыі  ”Рэтра-шлягер“   
ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

- Шачанок Ганна Мікалаеўна – салістка вакальнай студыі  ”Рэтра-шлягер“ 

ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

- Шылава Валянціна Мікалаеўна – салістка вакальнай студыі  ”Рэтра-шлягер“ 
ДУК ”Гарадскі Палац культуры ”Орша“; 

 

 

 
 



Намінацыя ”Музычна-інструментальнае выкананне“: 

Лаўрэат І ступені: 

- ансамбль лыжкароў ”Забава“ народнага клуба ”Ветэран“ 
ДУК ”Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры и народнай творчасці“. 

 

Лаўрэат ІІ ступені: 

- народны клуб ”Грай гармонь любімая – Палачаначка“ ДУК ”Полацкі 
гарадскі Палац культуры“; 

- народны інструментальны ансамбль ”Талака“ ДУК ”Полацкі гарадскі Палац 

культуры“.  
 

Лаўрэат ІІІ ступені: 
- Першукевіч Валерый Леанідавіч – выканаўца на баяне народнага клуба 

”Ветэран“ ДУК ”Шумілінскі раённы цэнтр культуры“. 
 

Дыпламант I ступені: 

- дуэт баяністаў у складзе Таццяны і Мікалая Шалудкевічаў ДУК ”Гарадоцкі 
гарадскі Дом культуры“. 

 

Намінацыя ”Харэаграфічнае мастацтва“: 

 

Лаўрэат І ступені: 

- калектыў  ”Неправильные бабушки“ ДУ ”Тэрытарыяльны цэнтр 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Першамайскага раёна г.Віцебска“. 
 

Лаўрэат ІІ ступені: 

- танцавальны калектыў народнага клуба ветэранаў ”Сардэчныя сустрэчы“ 

раённага Дома культуры ДУК ”Раённы цэнтр народнай творчасці і 
культурна-дасугавай дзейнасці Дубровенскага раёна“; 

- танцавальны клуб ”Залаты ўзрост“ ДУ ”Новалукомльскі Палац культуры“; 

- танцавальны калектыў Віцебскага гарадскога грамадскага аб’яднання  
пажылых людзей ”Залаты ўзрост“. 

 

Лаўрэат ІІІ ступені: 

- танцавальны калектыў ”Бабье лето“ народнага клуба ”Ветэран“ РЦК ДУК 
”Лёзненская ЦКС“; 

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

ДУК  ”Талачынскі  раённы  цэнтр  культуры  і  народнай  творчасці“; 
- народны фальклорны калектыў ”Купалінка“ Більдзюжскага сельскага Дома 

культуры філіяла ДУК  ”Шаркаўшчынскі раённы Цэнтр культуры“. 

 

Намінацыя ”Тэатральнае мастацтва“ 

  

Лаўрэат І ступені: 

- народнае аматарскае аб’яднанне ”Надзея“ ДУ ”Палац культуры ”Руба“. 

 

 



Лаўрэат ІІ ступені: 

- народны тэатральны калектыў ДУК  ”Палац культуры г.Барань Аршанскага 

раёна“; 
- тэатр мініяцюр ”Балаганчык“ філіяла ”Сільніцкі сельскі Дом культуры“ 

ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“. 

 

Лаўрэат ІІІ ступені: 
- фальклорны ансамбль ”Блізнянка“ філіяла ”Сільніцкі сельскі Дом 

культуры“ ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“. 

 
Намінацыя ”Мастацкае слова“: 

Лаўрэат І ступені: 

- Малчанава Ірына Леанідаўна  – удзельніца народнага клуба ветэранаў 

”Сардэчныя сустрэчы“ раённага Дома культуры ДУК ”Раённы цэнтр 
народнай творчасці і культурна- дасугавай дзейнасці Дубровенскага раёна“. 

 

Лаўрэат ІІ ступені: 
- Новікава Таццяна Аляксандраўна – удзельніца хору ветэранаў ”Кацюша“ 

ДУК ”Гарадоцкі гарадскі Дом культуры“; 

- Башукова Вера Аляксееўна – удзельніца народнага клуба ”Ветэран“  ДУК  

”Чашніцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці“; 
- Пашкевіч Валянціна Арнольдаўна – удзельніца народнага клуба ”Ветэран“ 

ДУК ”Шумілінскі раённы цэнтр культуры“; 

- Цітова Раіса Міхайлаўна – удзельніца народнага клуба ”Літаратурны 
каўчэг“ ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“; 

- Стараннік Таццяна Сцяпанаўна –  кіраўнік народнага фальклорнага 

ансамбля ”Галасы спадчыны“ філіяла ”Багатырскі сельскі Дом культуры“ 

ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“. 
 

Лаўрэат ІІІ ступені: 
- Лемяшонак Антаніна Андрэеўна – удзельніца народнага хору ветэранаў 
вайны і працы Браслаўскага раённага Цэнтра культуры 

ДУК ”Цэнтралізаваная клубная сістэма Браслаўскага раёна“ 

- Сцяпанава Анастасія – удзельніца народнага  клуба ”Ветэран“ 

ДУК ”Лепельскі раённы Дом культуры“; 
- Алена Грачышнікава – удзельніца народнага клуба ”Ветэран“ раённага 

цэнтра культуры ДУК ”Лёзненская цэнтралізаваная клубная сістэма“; 

- Латышава Валянціна Георгіеўна – удзельніца хору ветэранаў працы ДУК  
”Сенненскі  раенны  цэнтр  культуры  і  народнай  творчасці“; 

- Сідаровіч Тамара Арсенцьеўна – удзельніца народнага ансамбля народнай 

песні ”Дубраўка“ Зубрэвіцкага Дома культуры ДУК ”Аршанскі раённы 

Цэнтр культуры“; 
- Макрыцкая Таццяна Паўлаўна – удзельніца народнага хору ветэранаў 

вайны і працы ДУК ”Цэнтр культуры г.Наваполацка“; 

- Якімава Рыма Юр’еўна – удзельніца народнага клуба ”Літаратурны каўчэг“ 

ДУК ”Полацкі раённы Цэнтр культуры“; 
 



Дыпламант І ступені: 

 

- Кароткіна Зінаіда Канстанцінаўна – удзельніца  народнага фальклорнага 
калектыву ”Купалінка“ Більдзюжскага сельскага Дома культуры 

ДУК ”Шаркаўшчынскі раённы Цэнтр культуры“; 

- Аксёнова Аліна Фёдараўна – удзельніца тэатра мініяцюр ”Завалінка“ 

філіяла ”Астроўшчынскі сельскі Дом культуры“ ДУК ”Полацкі раённы 
Цэнтр культуры“; 

- Кудзеля Любоў Міхайлаўна – удзельніца народнага тэатра мініяцюр 

”Веснік“ філіяла ”Зялёнкаўскі сельскі Дом культуры“ ДУК ”Полацкі раённы 
Цэнтр культуры“; 

 

Дыпламант ІІ ступені: 

 
- Заруба Ніна – удзельніца народнага аматарскага калектыву ”Ветэран“ ДУК 

”Ушацкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці“; 

- Залатухіна Тамара – удзельніца народнага аматарскага калектыву ”Ветэран“ 
ДУК ”Ушацкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці“; 

- Окунева Алена Іванаўна – удзельніца народнага клуба ветэранаў працы 

”Чырвоны гваздзік“ філіяла ”Дзісненскі ГДК“ ДУК ”Міёрскі РЦКіНТ“. 

 
4. Узнагародзіць дыпломам ”За лепшы аўтарскі твор“ з прысуджэннем 

звання ”Дыпламант I ступені“: 

- Краеўскую Тамару Міхайлаўну – удзельніцу клуба аўтарскай песні і паэзіі 
”Акцэнт“ ДУК ”Дом культуры чыгуначнікаў“; 

- Ільюшчанка Раісу Цімафееўну – салістку ДУК ”Аршанскі гарадскі Цэнтр 

культуры “Перамога”;     

- Васілёнак  Аксану Філарэтаўну – кіраўніка клуба паэзіі ”Натхненне“  ДУК  
”Палац культуры г.Барань Аршанскага раёна“; 

- Лаўрэнава Эдуарда Пятровіча – удзельніка клуба паэзіі ”Натхненне“  ДУК  

”Палац культуры г.Барань Аршанскага раёна“; 
- Вайстрову Рыту Уладзіміраўну – удзельніцу клуба паэзіі ”Натхненне“  ДУК  

”Палац культуры г.Барань Аршанскага раёна“ 

- Глевіцкую Галіну Леанідаўну – удзельніцу клуба паэзіі ”Натхненне“  ДУК  

”Палац культуры г.Барань Аршанскага раёна“. 
 


