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Па мыл кі без на ступ стваў
Та кія ам бі цый ныя пла ны ста віць 

пе рад са бой Ка ця ры на ГАР БА ЧО ВА, 

ды рэк тар уста но вы да дат ко вай аду-

ка цыі да рос лых «Дзяр жаў ны цэнтр 

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

ра бот ні каў і спе цы я ліс таў «Жыл-

кам». Лі та раль на праз ме сяц цэнтр 

зме ніць ад рас і пач не функ цы я на-

ваць у больш пры дат ных умо вах, 

дзе змо жа стаць «рэ сурс ным цэнт-

рам для на ву чан ня спе цы я ліс таў сіс-

тэ мы ЖКГ». Ме на ві та так пра пі са на 

за да ча ўста но вы ў кан цэп цыі раз віц-

ця жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-

кі да 2025 го да.

У той жа час цэнтр збі ра ец ца 

стаць пля цоў кай і для пад рых тоў кі 

спе цы я ліс таў ін шых уста ноў аду ка-

цыі, якія ву чаць род нас ным пра фе-

сі ям. Гэ та спе цы я ліст па комп лекс-

ным аб слу гоў ван ні, сле сар-сан тэх-

 нік, работы зялёнага будаўніцтва 

і ін шыя. Не ўза ба ве тут з'я вяц ца 

спе цы я лі за ва ныя кла сы: па дру-

гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур сах, 

энер га эфек тыў ным аб ста ля ван ні, 

цеп ла вой, во да пра вод на-ка на лі-

за цый най, элект рыч най, ліф та вай 

гас па дар ках.

— За ня ткі бу дуць пра во дзіц ца на 

са праўд ным аб ста ля ван ні, на гляд-

на бу дуць прад стаў ле ны цеп ла выя 

пунк ты, ма ке ты цеп ла вуз лоў і ін-

шае. Без ін тэр ак тыў на га раз віц ця 

ця пер ні як, — упэў не на Ка ця ры-

на Гар ба чо ва. — Свой пра грам ны 

комп лекс аб слу гоў ван ня бу дын-

каў (ПКАБ) мы рас пра цоў ва лі год. 

Ства раў ся ён з мэ тай мі ні мі за ваць

за тра ты на наву чан не спе цы я ліс таў 

на прад пры ем ствах, а так са ма каб 

змен шыць вы дат кі на аб ста ля ван не 

для на ву чан ня. Ня пра віль нае дзе ян-

не ў цеп ла пунк це на пра цу ю чым аб-

ста ля ван ні — гэ та вы хад са строю 

да ра гой пом пы ці ін шай пры ла ды. 

Наш трэ на жор да зва ляе ра біць па-

мыл кі без на ступ стваў для до ма.

Мак сі маль нае па гру жэн не
Трэ на жор бу дзе ка рыс ны для мно-

гіх ка му наль ных пра фе сій: ад ра бо-

ча га па комп лекс ным аб слу гоў ван ні 

бу дын каў да га лоў ных ін жы не раў, 

га во рыць Ка ця ры на Гар ба чо ва. Пра-

гра ма да зва ляе дэ та лё ва вы ву чыць 

цеп ла пункт, скру пу лёз на раз гле-

дзець кож ную дэ таль аб ста ля ван ня. 

Пры чым ма дэль кож най пры ла ды 

мож на па гля дзець у ЗD-пра ек цыі, 

па кру ціць у роз ныя ба кі, уба чыць яе 

знут ры ў раз рэ зе, «па ма цаць».

— Трэ ні роў ка спа чат ку пра хо-

дзіць у рэ жы ме на ву чан ня, ка лі 

ча ла век на гляд на зна ё міц ца з аб-

ста ля ван нем цеп ла вуз ла. Пас ля 

азна ям лен ня вы клад чык пра па нуе 

вы ка наць ней кае дзе ян не на трэ на-

жо ры. Пры гэ тым ён за дае пэў ныя 

па ра мет ры: коль касць па вер хаў, 

на груз ку і ін шыя ўвод ныя, ад якіх 

бу дуць за ле жаць дзе ян ні сту дэн та 

ў цеп ла пунк це. Пры ня пра віль ных 

дзе ян нях трэ на жор ад ра зу па ка жа, 

што ты на ра біў: пой дзе па ра, за-

шы піць аб ста ля ван не, па ця чэ ва да. 

Мы хо чам, каб кож ны мак сі маль на 

па гру зіў ся ў тое ася род дзе, з якім 

яму да вя дзец ца пра ца ваць, — рас-

ка за ла ды рэк тар. — Дзя ку ю чы та-

ко му на ву чаль на му аб ста ля ван ню, 

ця пер не трэ ба пе ра жы ваць, што ў 

га лі ну тра піць ней кі не да спе цы я ліст 

і пач не да вуч вац ца і трэ ні ра вац ца 

на ра бо чых пры ла дах у рэ аль ным 

цеп ла вуз ле.

Трэ на жор для га лоў на га 
ін жы не ра

Па куль што сі му ля тар пра хо дзіць 

тэс ці ра ван не, і пер шая гру па ка му-

наль ні каў пач не за ня ткі на ім з кра-

са ві ка. У цэнт ры хо чуць мак сі маль-

на за дзей ні чаць у на ву чан ні ўсіх: не 

толь кі на ву чэн цаў пас ля ПТВ, але 

і дзе ю чых спе цы я ліс таў — май-

строў, ды рэк та раў і га лоў ных ін жы-

не раў, каб яны пра ве ры лі ся бе.

— Доб ра ву чыц ца ме та дам 

спроб і па мы лак, ка лі іх мож на 

пас ля спа кой на пра ана лі за ваць з 

вы клад чы кам, а не са пса ваць аб-

ста ля ван не. А яно ў пра цэ се ра бо ты 

мя ня ец ца, з'яў ля юц ца но выя пры бо-

ры. І дзе вы ву чыць усе гэ тыя дэ та лі, 

да ве дац ца, як яны пра цу юць, як не 

тут, на трэ на жо ры, каб іс ці ў на гу 

з ча сам, — раз ва жае Ка ця ры на 

Гар ба чо ва. — ЖКГ, як і ме ды цы на, 

по бач з людзь мі ўсё іх жыц цё. Ка лі 

пра вес ці ана ло гію, то лю дзі су стра-

ка юц ца з жыл лё ва-ка му наль най 

па слу гай — ва дой — пас ля на ра-

джэн ня ў ра дзіль ным до ме і за кан-

чва юць шлях па слу га мі па ха ван ня, 

які мі так са ма зай ма юц ца ка му наль-

ні кі. Не заў сё ды мож на дак лад на 

вы зна чыць, што ба ліць у ар га ніз ме 

ча ла ве ка. Так і з до мам. Сён ня гэ та 

най скла да ней шая ін жы нер ная кан-

струк цыя. І спе цы я ліст па ві нен мець 

ад па вед ны вы со кі ўзро вень ве даў, 

каб усё гэ та аб слу гоў ваць.

Сі му ля тар — гэ та не кан чат ко вы 

пра дукт. Са з'яў лен нем но вых пры-

лад і пры ста са ван няў усе яны бу дуць 

да да вац ца ў трэ на жор. На чар зе 

ўжо, на прык лад, эле мен ты дыс пет-

ча ры за цыі. Па куль трэ на жор уяў ляе 

са бой ві зу аль ную ін тэр ак тыў ную па-

нэль для за ня ткаў, але ў пла нах спе-

цы я ліс таў цэнт ра аснас ціць яго маг-

чы мас цю зай мац ца ў вір ту аль най 

рэ аль нас ці. Да даць сю ды аку ля ры 

і паль чат кі для мак сі маль на поў на-

га па гру жэн ня ў вір ту аль насць і да-

сяг нен ня эфек ту, што ты са праў ды 

ўвай шоў у дзе ю чы цеп ла пункт.

— Сіс тэ ма аб слу гоў ван ня до ма 

ў пла не цеп ла за бес пя чэн ня, якая 

прад стаў ле на ў сі му ля та ры, — гэ-

та толь кі ад на з 12 асноў ных ка му-

наль ных па слуг га лі ны ЖКГ. У бу-

ду чым трэ на жор бу дзе раз ві вац ца і 

па ін шых спе цы яль нас цях. Ужо ста-

віц ца за да ча «пад няц ца з пад ва ла ў 

дом». Па ка заць, як ру ха ец ца ва да 

па ста я ках. З'я віц ца ві зу а лі за цыя 

ліф таў, элект ра пра вод кі і ін шае, — 

да да ла спе цы я ліст.

На ву чыц ца раз маў ляць
Па коль кі да гэ туль іс нуе пэў нае 

непаразуменне ў зно сі нах ка му-

наль ні каў і жы ха роў, у цэнт ры рас-

пра ца ва лі яшчэ ад ну пра гра му па 

на ву чан ні спе цы я ліс таў ра бо це з 

на сель ніц твам. Яна пра ду гледж вае 

тыд нё вы курс на ву чан ня. Сю ды ўва-

хо дзіць псі ха ла гіч ны блок па клі ен-

та а ры ен та ван ні, ра бо та ў стрэ са вай 

сі ту а цыі, тайм-ме недж мент па ар га-

ні за цыі свай го ча су і ча су ста сун каў 

з клі ен та мі. А так са ма ба за вы курс 

па асноў ных ка му наль ных па слу гах, 

каб мож на бы ло мак сі маль на да-

ступ на рас тлу ма чыць жы ха ру, якая 

па слу га яму аказ ва ец ца і што з ся бе 

ўяў ляе. Спе цы я ліст прос тай і зра зу-

ме лай мо вай бу дзе тлу ма чыць усё 

гэ та. Па куль толь кі мін ча не бу дуць 

атрым лі ваць та кую па слу гу, пас ля 

яе рас паў сю дзяць на ўсю кра і ну.

— Пас ля вы пус ку пер шай гру пы 

мы пла ну ем пра тэс ці ра ваць іх, каб 

зра зу мець, ча го не ха пі ла ў гэ тым 

кур се, а ча го на ад ва рот, за над та. 

Мы хо чам, каб бы ло і на ша му спе-

цы я ліс ту кам форт на пра ца ваць, 

і ча ла ве ку зруч на яго ра зу мець. 

Пра фе сі я на лы на ву чац ца ка рэк ці-

ра ваць кан флікт ную сі ту а цыю, да-

маў ляц ца з ча ла ве кам, — рас ка за-

ла яна. — Яны ста нуць пра ца ваць 

з псі хо ла га мі, бу дуць пра во дзіц ца 

трэ нін гі і круг лыя ста лы.

Ужо рас пра ца ва на пра гра ма псі-

ха ла гіч на га тэс ці ра ван ня для спе-

цы я ліс таў сіс тэ мы ЖКГ. Сён ня яго 

пра хо дзяць кі раў ні кі і спе цы я ліс ты 

пад час пра фе сій най атэс та цыі.

Мяр ку ец ца, што пас ля но вай пе-

ра пад рых тоў кі спе цы я ліс ты змо гуць 

і рас тлу ма чыць ал га рытм на лі чэн-

ня «ка му нал кі», і рас ка заць, з ча го 

скла да юц ца та ры фы, як ро біц ца пе-

ра раз лік апла ты, ча му не сы хо дзяц ца 

па каз чы кі па ва дзе, ад куль столь кі 

«на бег ла» за свят ло і ін шыя «спа жы-

вец кія дро бя зі», якія вель мі ак ту аль-

ныя і хва лю ю чыя для лю дзей.

Іры на СІ ДА РОК.

ЦЕП ЛА ПУНКТ У ЗD, або ЖКГ-сі му ля тар

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ГЕ РОІ СПОР ТУ. 
СЁН НЯШ НІЯ 
І ЗАЎТ РАШ НІЯ

У ня дзе лю ў Раў бі чах за вяр шыў-

ся фі наль ны этап рэс пуб лі кан-

скіх спа бор ніц тваў ся род дзя цей 

і пад лет каў па бія тло не «Снеж ны 

снай пер». Пе ра мож цы бы лі вы-

зна ча ны ў трох уз рос та вых ка тэ-

го ры ях. У тур ні ры пры ня лі ўдзел 

юныя бія тла ніс ты з усіх рэ гі ё наў

Бе ла ру сі — у цэлым 168 хлоп чы-

каў і дзяў чы нак. Уся го ў гэ тым 

се зо не ў «Снеж ным снай пе ры» 

пры ня ло ўдзел больш за 39 ты-

сяч дзя цей з усіх рэ гі ё наў Бе ла-

ру сі. Пры чым у спа бор ніц твах не 

ўдзель ні ча лі пад лет кі, якія на ву-

ча юц ца ў спе цы я лі за ва ных ву-

чэб на-спар тыў ных уста но вах па 

бія тло не і лыж ных гон ках.

Уз на га ро ды юныя спарт сме ны атры-

ма лі з рук кі раў ні ка дзяр жа вы і алім-

пій скіх чэм пі ё наў Да р'і До мра ча вай, 

Іры ны Крыў ко і Дзі на ры Алім бе ка вай. 

Так са ма быў ар га ні за ва ны па ка заль ны 

бія тлон ны за бег, у якім ра зам з Аляк-

санд рам Лу ка шэн кам пры ня лі ўдзел 

вя до мыя бе ла рус кія спарс тме ны.

Пад час раз мо вы з жур на ліс та мі 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на ак ту аль ныя

пы тан ні раз віц ця ай чын на га спор ту. 

У пры ват нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка

рас ка заў аб на ме ры пра вес ці прын-

цы по вую раз мо ву з кі раў ні ка мі фе дэ-

ра цый зі мо вых ві даў спор ту. Кі раў нік 

дзяр жа вы лі чыць, што бе ла рус кія 

спарт сме ны хоць і за ва я ва лі не каль кі 

ме да лёў на зі мо вай Алім пі я дзе, але 

маг лі па ка заць леп шыя вы ні кі, у пры-

ват нас ці ў бія тло не і фрыс тай ле. На 

дум ку Прэ зі дэн та, трэ нер скі склад не-

да стат ко ва доб ра пад рых та ваў спарт-

сме наў да алім пій ска га стар ту. Асаб лі-

вая ўва га бу дзе ўдзе ле на пад рых тоў-

цы муж чын скай бія тлон най ка ман ды, 

якая не змаг ла па ка заць да стой ныя 

рэ зуль та ты ў Пхёнч ха не.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб вы ступ-

лен ні Ан то на Куш ні ра на га лоў ных 

стар тах ча ты рох год дзя, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў, што вы зна ча-

 ец ца фо рум, дзе бу дзе ўзня та адпа-

ведная праб ле ма. «Хут чэй за ўсё, 

гэ та бу дзе па ся джэн не Аса цы я цыі 

на цы я наль ных алім пій скіх ка мі тэ-

таў (АНАК). Трэ ба ім у во чы ад кры та 

ска заць, што ні ко му ня ма спра вы да 

ат ле таў. Спіх ва юць адзін на ад на го, 

і пля ваць ім на гэ тых спарт сме наў. 

Збі ра юц ца вуз кай куч кай і неш та там 

вы ра ша юць. Усё за бю ра кра ты за ва на 

так, што цяж ка ра за брац ца. Зла ма лі 

алім пій ска га чэм пі ё на Ан то на Куш-

ні ра. Упэў не ны, ка лі б вый шаў ён у 

фі нал, то быў бы з ме да лём. Ды і 

мы дру гі ме даль у муж чын скай лыж-

най акра ба ты цы ўпус ці лі. Не трэ ба 

бы ло Ста ні сла ву Глад чан ку ска каць 

та кую скла да ную пра гра му, спрас ці 

свой ска чок — і на трэ цім мес цы», — 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

За кра нуў кі раў нік дзяр жа вы і «ха-

кей ную» тэ му. На яго дум ку, асноў ная 

пры чы на ня вы ха ду «Ды на ма-Мінск» у 

плэй-оф Кан ты нен таль най ха кей най 

лі гі ў дзя ся тым се зо не — пра валь нае 

між се зон не. Пры гэ тым Аляк сандр Лу-

ка шэн ка пад тры маў га лоў на га трэ не ра 

«зуб роў» Гор дзі Ду а е ра. «Ён ад да ны 

сва ёй спра ве ча ла век. Гор дзі сам хо-

ча ў нас пра ца ваць і мо жа». Прэ зі дэнт 

на га даў, што ў «Ды на ма-Мінск» ра ней 

увя лі лі міт на ле гі я не раў. «Не трэ ба 

нам ства раць тры пя цёр кі ў ка ман дзе 

ін ша зем цаў, ня хай гэ та бу дзе адзін, 

але ён на ву чыць бе ла рус кіх іг ра коў. 

Ня хай ай чын ныя ха ке іс ты ста ра юц ца 

і вы сту па юць у «Ды на ма». Уве дзе на 

стро гая сіс тэ ма: з бе ла рус кіх клу баў 

най леп шыя трап ля юць у «Ды на ма». 

Не аб ход ны час, каб гэ та сіс тэ ма ўста я-

ла ся і па ча ла пра ца ваць», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

Га во ра чы аб спа бор ніц твах «Снеж-

ны снай пер», Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў: «Каш тоў насць гэ тых спа-

бор ніц тваў у тым, што гэ тыя най леп-

шыя дзет кі, гэ тыя зяр нят кі на шай 

кра і ны, узя ты на кант роль трэ не ра мі. 

Мы аба вяз ко ва зро бім усё, каб з іх у 

бу ду чым вы рас лі До мра ча вы, Б'ёрн-

да ле ны, Ай да ра вы, Па по вы — вя лі кія 

спарт сме ны, — за явіў ён. — Рых туй-

це ся па ўсіх ві дах спор ту пра вес ці та кія 

спа бор ніц твы».

Па вод ле БЕЛ ТА.

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў шэ раг 

кад ра вых ра шэн няў. Но выя па са ды за ня лі 

стар шы ні ра ён ных і на мес ні кі стар шынь аб-

лас ных вы кан ка маў. Так са ма пры зна ча ны 

но выя па сол ва Уз бе кі ста не, кі раў нік «Бе-

ла русь філь ма» і мі ністр.

З уча раш ня га дня мі ніст рам спор ту і ту рыз му 

стаў Сяр гей Ка валь чук. Як пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы, — гэ та ча ла век ва ен ны і тал ко вы. «Па куль у 

нас у спор це больш праб лем, чым пе ра мог і пос-

пе хаў. Ду май, гля дзі, з кім пра ца ваць, вы бу доў вай 

сіс тэ му. Але га лоў нае — там не ха пае дыс цып лі ны. 

Трэ нер скі склад пра цуе вель мі дрэн на, за вы клю-

чэн нем не ка то рых», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. І хоць 

трэ не рам пла ну ец ца па вы шаць зар пла ту, але ад 

гэ та га і на груз ка ўзмоц ніц ца, па пя рэ дзіў ён.

Яшчэ ад на за да ча, якую па ста віў пе рад но ва-

пры зна ча ным мі ніст рам Аляк сандр Лу ка шэн ка, — 

ру хаць спорт у ма сы. У сваю чар гу, Сяр гей

Ка валь чук за явіў, што шчы ра пад трым лі вае гэ ту 

ідэю, бо ме на ві та з ма са ва га спор ту мо гуць з'я-

віц ца спарт сме ны-пра фе сі я на лы. Да та го ж вар та 

па вы шаць спар тыў ную куль ту ру на сель ніц тва, 

ука ра няць зда ро вы лад жыц ця так, каб ён ста на-

віў ся не ад' ем най рэч чу для кож на га бе ла ру са. Як 

пры знаў ся но вы мі ністр, ён сам пры трым лі ва ец ца 

та кой па зі цыі, па ста ян на зай ма ец ца роз ны мі ві да-

мі спор ту — фут бо лам, ва лей бо лам, бас кет бо лам. 

У та кое ма роз нае на двор'е лю біць ха дзіць на лы-

жах, што і ро біць не каль кі ра зоў на ты дзень.

На па са ду Над звы чай на га і Паў на моц на га Па-

сла Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Уз бе кі стан 

Прэ зі дэнт пры зна чыў Ле а ні да Ма ры ні ча. Кі раў нік 

дзяр жа вы са ры ен та ваў но ва га дып ла ма тыч на га 

прад стаў ні ка на шай кра і ны на тое, што яго за да ча 

не столь кі ха дзіць на пры ёмы, коль кі пра ца ваць 

над раз віц цём ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін 

на шых кра ін. На дум ку Прэ зі дэн та, бе ла рус кія 

тэх на ло гіі і пра дук цыя бу дуць за па тра ба ва ны ва 

Уз бе кі ста не. «Мы па він ны да па ма гаць ім (на ро ду 

Уз бе кі ста на. — «Зв.») ва ўсім, гэ та не чу жыя нам 

лю дзі», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Так са ма Прэ зі дэнт даў зго ду на пры зна чэн-

не но вых стар шынь рай вы кан ка маў і на мес ні каў 

абл вы кан ка маў. Іх кі раў нік дзяр жа вы перш за ўсё 

скі ра ваў на раз віц цё эка но мі кі рэ гі ё наў. Бо ка лі не 

бу дзе вы твор час ці і за ня тых на ёй лю дзей, ад куль 

узяц ца да стой най зар пла це? «Вы ду май це, як не 

прос та за ха ваць вы твор часць, а каб яна бы ла 

рэн та бель най, каб па збег нуць гэ тых страт. Та му 

па ста рай це ся аб' яд наць усё ў адзін ку лак і атры-

маць вы нік. Эка но мі ка і яшчэ раз эка но мі ка — гэ-

та най важ ней шае пы тан не», — ска заў Прэ зі дэнт. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці, над якой сё ле та трэ ба мак сі маль на 

па пра ца ваць.

Асоб на кі раў нік дзяр жа вы за клі каў звяр таць 

ува гу на кад ры, у тым лі ку ад нос на пры ват ных 

прад пры ем стваў. І крый бо жа, прад стаў ні кі мяс-

цо вай ула ды бу дуць за ўва жа ны ў ка руп цый ных 

схе мах. Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, гэ та 

не да пу шчаль на і та кая па лі ты ка Прэ зі дэн та ня-

змен ная. Так са ма ён за клі каў са чыць за ўсім, 

што ад бы ва ец ца на мес цах, тры маць на кант ро лі 

ўсе пра цэ сы. «Гля дзі це, каб на вас не крыў дзі лі-

ся лю дзі, і не ра бі це та го, з-за ча го по тым бу дзе 

со рам на не толь кі вам, але і ва шым дзе цям», — 

ска заў бе ла рус кі лі дар.

Вік тар Атлі ва наў пры зна ча ны стар шы нёй 

Жыт ка віц ка га рай вы кан ка ма, Па вел Сі лі вон-

чык — стар шы нёй На раў лян ска га рай вы кан ка-

ма, Сяр гей Гвоздзь — стар шы нёй Ка лін ка віц ка га 

рай вы кан ка ма, Дзя ніс Аль шэў скі — стар шы нёй 

Зэ львен ска га рай вы кан ка ма, Ге надзь Хо міч — 

стар шы нёй Сло нім ска га рай вы кан ка ма, Іван 

Круп ко — стар шы нёй Мінск ага рай вы кан ка ма, 

Ге надзь Са ла вей — стар шы нёй Ня свіж ска га 

рай вы кан ка ма, Аляк сандр Лом скі — стар шы нёй 

Клец ка га рай вы кан ка ма, Ана толь Ко зел — стар-

 шы нёй Круп ска га рай вы кан ка ма, Сця пан Ча чу ха — 

стар шы нёй Глус ка га рай вы кан ка ма, Дзміт рый 

Га тоў чык — стар шы нёй Дры бін ска га рай вы кан-

ка ма.

На мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка-

ма стаў Ва дзім Аль шэў скі, на мес ні кам стар шы ні 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма — Рус лан Па рха-

мо віч. Так са ма Аляк сандр Ка валь чук ця пер з'яў-

ля ец ца чле нам Мінск ага абл вы кан ка ма, а Ігар 

Шчар ба чэ ня — Ма гі лёў ска га.

На мес ні кам стар шы ні Вяр хоў на га Су да Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь кі раў нік дзяр жа вы пры зна чыў 

Юрыя Каб ца. Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на пры-

зна чэн не ды рэк та рам дэ парт амен та па ту рыз ме 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му Анд рэя Мол ча на. 

Алег Ба ры сен ка пры зна ча ны ге не раль ным ды-

 рэк та рам «Го мель транс наф та Друж ба». На цы я-

 наль ную кі на сту дыю «Бе ла русь фільм» ця пер

уз на чаль вае Ула дзі мір Ка ра чэў скі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

КАД РА ВЫЯ РА ШЭН НІ 
ПРЭ ЗІ ДЭН ТА


