
2 17 верасня 2019 г.НАДЗЁННАЕ
Эка на міксЭка на мікс Кір маш 

на па меж жы
У Грод не тры дні доў жы ла ся юбі лей ная 

вы стаў ка-кір маш «Еў ра рэ гі ён — Нё ман — 2019»
Двац ца ты раз го рад стаў цэнт рам для су стрэч і пе-

ра гавораў шы ро ка га ко ла біз нес-парт нё раў. У ме ра-

пры ем стве пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі ганд лё ва-эка-

на міч ных служ баў дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў 

трыц ца ці кра ін све ту, акрэ ды та ва ных у Бе ла ру сі. Пад-

пі са ны экс парт ныя кант рак ты на 20 міль ё наў до ла раў. 

Но вым кі рун кам пра вя дзен ня кір ма шу-вы стаў кі ста ла 

ра бо та шмат лі кіх сек цый і аду ка цый ных се сій.

У эпі цэнт ры фо ру ма
Спар тыў ны комп лекс «Нё ман» на тры дні пе ра тва рыў ся 

ў вы ста вач на-ганд лё вую пля цоў ку, дзе сваю пра дук цыю 
дэ ман стра ва лі больш за 160 вы твор цаў як Гро дзен ска га 
рэ гі ё на, так і за меж жа.

Вя лі кая экс па зі цыя бы ла раз ме шча на як на ад кры тай, 
так і на за кры тай пля цоў цы ста ды ё на. Тут мож на бы ло 
ўба чыць пра дук цыю сель скай гас па дар кі, хі міч най, лёг кай, 
хар чо вай пра мыс ло вас ці, ма шы на бу да ван ня, бу даў ніц тва і 
ар хі тэк ту ры, а так са ма сфе ры па слуг.

За 20-га до вую гіс то рыю ме жы фо ру ма знач на па шы ры лі ся. 
Ка лі на па чат ку ін та рэс да яго ў асноў ным пра яў ля лі кра і ны-су-
сед кі, то сё ле та тут су стра ка лі гас цей з Вя лі ка бры та ніі, Ін дыі, 
Лі віі, В'ет на ма, Фран цыі, Гер ма ніі, Па ра гвая, Бель гіі, ЮАР і 
мно гіх ін шых кра ін. Уся го пры еха лі дэ ле га цыі 30 кра ін све ту.

Тра ды цый ным ста ла кі тай скае прад стаў ніц тва, пры гэ-
тым коль касць пра він цый-удзель ніц па вя ліч ва ец ца. Сё ле та 
да лу чы ла ся дэ ле га цыя пра він цыі Хай нань. У ме жах фо ру ма 
прай шлі пе ра гаворы аб бес пе ра са дач ных авія пе ра лё тах 
па між Грод на і ста лі цай пра він цыі.

Да га вор аб су пра цоў ніц тве пад пі са ны па між Грод на і 
поль скім го ра дам Скар жыс ка-Ка мен на, які мо жа стаць 
прэ зен та цый най пля цоў кай для гро дзен цаў на тэ ры то рыі 
Свен так шыс ка га ва я вод ства Поль шы.

Гас цей з ра сій ска га Ніж ня га Ноў га ра да за ці ка ві ла су ве-
нір ная пра дук цыя, у пры ват нас ці вы шы ван кі з лё ну, льня ныя 
ляль кі, а так са ма ін шыя су ве нір ныя вы ра бы.

Аб мер ка ва лі транс гра ніч ныя пра ек ты
Ту рыс тыч ны па віль ён стаў ад ным з самых па пу ляр ных 

на кір ма шы. Тут мож на бы ло да ве дац ца пра шы ро кі спектр 
ту рыс тыч ных па слуг у рам ках бяз ві за вай зо ны.

Упер шы ню ра зам з дэ ман стра цы яй па тэн цы я лу пра ца ва-
ла сек цыя транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва. Мно гія ўдзель ні-
кі па дзя лі лі ся сва і мі на пра цоў ка мі, рас ка за лі пра пра ек ты, 
якія здзейс ні лі апош нім ча сам. На прык лад, ство ра ны ту-
рыс тыч на-ін фар ма цый ны цэнтр, рас пра ца ва на і вы зна ча на
11 ту рыс тыч ных марш ру таў, вы да дзе ны да вед ні кі і кар ты.

Гро дзен скі рэ гі ён па спя хо ва ўдзель ні чае ў транс гра-
ніч ных пра гра мах. Ме на ві та ад сюль па сту пае больш за 
ўсё за явак. У пер шым кон кур се вый гра ла 14 пра ек таў ад 
19 ар га ні за цый воб лас ці. Ця пер атры ма лі пад трым ку пра-
ек ты ў га лі не спор ту, куль ту ры, ахо вы зда роўя, аду ка цыі 
і ін шых. Буй ныя пра ек ты рэа лі зу юц ца Гро дзен скай рэ гі я-
наль най мыт няй і аб лас ным упраў лен нем МНС. У хут кім 
ча се бу дзе за пу шча ны на ступ ны пра грам ны пе ры яд на 
2021—2027 га ды. Но выя пра ек ты рых ту юць з го ра дам над 
Нё ма нам і лі тоў скія су се дзі з Алі ту са. Ра зам яны пра цу юць 
ужо 10 гадоў і ма юць на пра цоў кі на но вую пра гра му.

Так са ма ў ме жах фо ру му пад пі са ны да гавор аб су пра-
 цоў ніц тве па між Гро дзен скай воб лас цю і Пад ляс кім ва я вод-
ствам Поль шчы ў сфе ры ту рыз му.

Афор міць да га вор і пе ра кі нуць па то кі
Каб па спя хо ва ганд ля ваць, трэ ба яшчэ і пра віль на афор-

міць знеш не ганд лё вы да га вор. Та му ў ме жах кір ма шу ад бы-
ла ся пер шая аду ка цый ная се сія, дзе прад стаў ні кі Гро дзен-
ска га фі лі яла Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты 
па тлу ма чы лі ўсе ню ан сы за клю чэн ня да га во раў, асаб лі вас ці 
пра вя дзен ня бір жа во га ганд лю, вы ка ры стан ня элект рон ных 
ганд лё вых пля цо вак.

— Ёсць вы пад кі, ка лі пры ня пра віль ным за клю чэн ні да га-
во ра і не вы ка нан ні яго ўмоў уз ні ка юць фі нан са ва-эка на міч-
ныя праб ле мы, стра ты, бе ла рус кім суб' ек там гас па да ран ня 
на но сіц ца знач ная шко да, — за зна чыў прад стаў нік Бе ла-

рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты Сяр гей РАК. — 
Та му вар та доб ра ары ен та вац ца ў нор мах за ка на даў ства.

Ува га а дда ва ла ся ме ха ніз мам элект рон на га бір жа во га 
ганд лю, ра бо це ад па вед ных пля цо вак. Па вы ні ках се сіі шэ раг 
прад пры ем стваў вы ка заў жа дан не акрэ ды та вац ца на бір жы. 
Яшчэ ад на се сія бы ла пры све ча на пы тан ням ды вер сі фі ка цыі 
рын каў збы ту бе ла рус кіх та ва раў у кра і ны Аф ры кі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу-

ка шэн ка су стрэў ся са стар шы нёй 

Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі мі-

рам Анд рэй чан кам.

Раз мо ва зай шла як пра па пя рэд нія 
вы ні кі ра бо ты ніж няй па ла ты бе ла рус ка-
га пар ла мен та шос та га склі кан ня, так і 
пра тое, якім кі раў нік дзяр жа вы ба чыць 
бу ду чы склад дэ пу тац ка га кор пу са.

«У нас за стаў ся шэ раг най важ ней-
шых пы тан няў, якія мы не мо жам не 
раз гле дзець сён няш нім скла дам (Па-
ла ты прад стаў ні коў. — «Зв.»). Так бы ло 
заў сё ды. Мы ўсту па ем у но вы год — 
фі нан са вы, эка на міч ны — як за ўгод на 
яго мож на на зы ваць. До сыць важ ны 
па лі тыч ны пе ры яд пе ра жы ва ем, ці тое 
яшчэ бу дзе ў на ступ ным го дзе! Та му 
нам над звы чай не аб ход на раз гле дзець і 
пры няць асноў ныя пла на ва-фі нан са выя 
да ку мен ты на бу ду чы год: пра гноз раз-
віц ця і бюд жэт», — аба зна чыў га лоў ную 
тэ му гу тар кі кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўхва ліў прак-
ты ку су мес най ра бо ты дэ пу та таў і Са-
ве та Мі ніст раў над бюд жэт ным па ке там 
і па пра сіў яе ак ты ві за ваць. «На фі ні шы 
трэ ба бег чы больш хут ка і пры го жа. 
Каб гэ та за пом ні ла ся лю дзям», — пра-
вёў ён ана ло гію.

Прэ зі дэнт вы ка заў па жа дан не су-
стрэц ца з дзе ю чы мі пар ла мен та ры я мі, 
каб па дзя ка ваць ім. «Вель мі пра віль на 
мно гія спе цы я ліс ты ка жуць: усё, што мы 
зра бі лі, гэ та зроб ле на не толь кі Прэ зі-
дэн там. Лёс та кі ва ўсіх, што звы чай на 
гэ та аса цы ю юць з пер шай асо бай, але ж 
пра ца ваў не толь кі Лу ка шэн ка, Анд -
рэй чан ка, Мяс ні ко віч, Ка ча на ва і ін шыя. 
Пра ца ва лі ж ты ся чы лю дзей. І перш за 
ўсё, пар ла мен та рыі»,— рас тлу ма чыў
ён, ма ю чы на ўва зе га лоў нае да сяг нен-
не за ка на даў чай і прад стаў ні чай ула ды —
ста біль насць у гра мад стве.

«Мы па мя та ем, што ра бі ла ся ў пер-
шым на шым не за леж ным пар ла мен це, 

што бы ло ў дру гім, ка лі браць га ды су-
ве рэн най Бе ла ру сі. І гэ та ўсё ўкід ва-
ла ся ў сфе ру жыц ця лю дзей. Гэ та не
толь кі нер ва ва ла на шых лю дзей, але і 
бы ло для не ка га дрэн ным пры кла дам», — 
на га даў кі раў нік дзяр жа вы.

Пар ла мент вель мі вя лі кую ро лю вы-
кон вае ў ста бі лі за цыі гра мад ства, лі-
чыць лі дар кра і ны. «Гэ та прад стаў ні чы 
ор ган, не толь кі вы шэй шы за ка на даў-
чы, та му трэ ба па дзя ка ваць дэ пу та там 
за гэ та», — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым ён за ўва жыў, што но вае 
склі кан не па він на быць яшчэ леп шым: 
«Ка лі (пар ла мент. — «Зв.») бу дзе гэ та-
кі ж або гор шы, зна чыць ня ма раз віц ця.
Не ў крыў ду дэ пу та там гэ та ска за на. 
І пас ля мя не, і пас ля ця бе, і пас ля дэ пу -
та таў па він ны прый сці лю дзі леп шыя, 
якія па вя дуць рэс пуб лі ку на пе рад, ка лі 
гэ та спат рэ біц ца».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
ў пар ла мен це па він ны быць прад стаў-
ле ны ўсе слаі гра мад ства. «Я вель мі 
ха цеў бы, каб ак тыў ныя гра мад скія ар-
га ні за цыі, пар тыі (ка лі яны са праўд ныя 
пар тыі па за ко не) прад стаў ля лі і аба-
 ра ня лі сва іх кан ды да таў».

Бе ла рус кі лі дар паў та рыў, што гэ та 
яго прын цы по вая па зі цыя — па чу ты па-
він ны быць усе слаі гра мад ства. «Яны, 
маг чы ма, ду ма юць не каль кі інакш, чым 
ся рэд нія слаі на сель ніц тва, чым ра бо-
чыя, ся ля не і част ка ін тэ лі ген цыі, але 
яны так ду ма юць, гэ та част ка на ша га 
гра мад ства, — ска заў ён пра са мае ма-
ла дое і са мае ста лае па ка лен не. — І мы 
па він ны чуць іх го лас. І я не ха ваю — 
мы па він ны та кіх дэ пу та таў пра соў ваць 
і пад трым лі ваць. Мы не бу дзем ста яць 
уба ку. Га лоў нае, каб бы ло ста біль на, 
і каб ва ўла ду, у пар ла мент прый шлі 
адэ кват ныя, нар маль ныя лю дзі, якія 
не раз бу раць бу дуць, а ства раць. І па-
жа да на — на тым пад мур ку, які сён ня 
ство ра ны ў на шай Бе ла ру сі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за-
кра нуў пы тан не за па тра ба ва нас ці
дэ пу та таў, чые паў на моц твы за кан ч-
ва юц ца. «Мы не па він ны кі нуць іх на 
во лю лё су, — ска заў ён. — Тыя, хто 
не бу дзе абра ны, тыя, хто, маг чы ма, 
ба чыць ся бе ў гас па дар чай ра бо це, у 
ор га нах ула ды і гэ так да лей... Усё ж та кі 
гэ ты пе ры яд (дэ пу тац тва. — «Зв.») — 
вель мі доб рая шко ла. Гэ та не тан на 
бы ло — на ву чаць. Дэ пу тат на ву чаў ся, 
ня гле дзя чы на свой уз рост. Та му тыя, 
хто за хо ча пра ца ваць на ка рысць Бе ла-
ру сі і заўт ра — мы іх не па він ны згу біць, 
як гэ та бы ло ў мі ну лыя ча сы. Трэ ба іх 
пра ца ўлад коў ваць у за леж нас ці ад іх 
жа дан ня пра ца ваць і пра фе сі я на ліз му. 
А пра фе сі я на лаў там шмат».

Прэ зі дэнт на га даў спі ке ру ніж няй па-
ла ты, што ў пар ла мен це важ на за ха-
ваць пе ра ем насць: трэ ба на стой ваць, 
каб 30—35 пра цэн таў ста ро га скла ду 
іш лі на пе ра абран не. «Інакш прый дуць 
усе цал кам но выя лю дзі і іх трэ ба бу дзе 
паў та ра го да на ву чаць. Та му па жа да на 
яд ро ця пе раш ня га пар ла мен та за ха-
ваць», — вы ка заў ён сваё ба чан не.

Яшчэ ад но па жа дан не кі раў ні ка 
дзяр жа вы — не менш за 30 пра цэн таў 
за ка на даў цаў па він ны быць жан чы ны. 
«Мы ўжо ўпэў ні лі ся, тра ці на пар ла мен-
та — жан чы ны — гэ та ста біль ны пар-
 ла мент, — ска заў ён. — Гэ та вель мі 
моц ны ста бі лі зу ю чы фак тар у лю бым 
гра мад стве».

Пас ля гу тар кі з Прэ зі дэн там Ула дзі-
мір Анд рэй чан ка па ве да міў жур на ліс-
там, што су стрэ ча кі раў ні ка дзяр жа вы 
з дэ пу та та мі тра ды цый на прой дзе пас-
ля за вяр шэн ня паў на моц тваў дзе ю ча-
га склі кан ня і абран ня но ва га скла ду 
Па ла ты прад стаў ні коў. Па сло вах спі-
ке ра, Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на-
ваў пра вес ці та кую су стрэ чу ў Па ла цы 
Не за леж нас ці.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ПА ЧУ ТЫЯ ПА ВІН НЫ БЫЦЬ УСЕ»

Пра гэ та, у пры ват нас-

ці, зай шла раз мо ва пад-

час дак ла да стар шы ні 

Дзяр жаў на га мыт на га 

ка мі тэ та Юрыя Сянь ко 

Прэ зі дэн ту Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пра ін фар ма ва ны, што Дзяр-
жаў ны мыт ны ка мі тэт на ка-
нец го да бу дзе мець не вя лі-
кае ад ста ван не ў па раў на нні 
з мі ну лым го дам, звя за нае 
з пош лі на мі ад рэа лі за цыі 
наф та пра дук таў, на якія паў-
плы ваў пад атко вы ма неўр 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. «Што 
бу дзем з гэ тым ра біць? Не 
бу дзем жа мы ўвесь час на 
ка ле нях поў заць пе рад сва ім 
ста рэй шым бра там і вы моль-
ваць ней кія крош кі. Мы па-
він ны са мі бу да ваць тут па-
лі ты ку з усі мі на ступ ства мі, 
якія ад сюль вы ця ка юць», — 
за явіў Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за ўва жыў, што 
праб ле ма ты ка страт ад па-
д атко ва га ма нёў ру на шых 
са юз ні каў не ад ной чы бы-
ла прад ме там яго раз мо вы 
з ра сій скім ка ле гам і што ў 
най блі жэй шы час пад час аб-
мер ка ван ня пра гра мы су мес-
ных дзе ян няў да вя дзец ца да 
гэ та га пы тан ня вяр нуц ца.

«Мя не ці ка віць пы тан не 
за мя шчэн ня гэ тых страт, 
кам пен са цыі. І тое, што мы 
пры гэ тых стра тах мыт ных 
пош лін на наф та пра дук ты, 
як вы пла ну е це, вый дзем на 
больш чым сто пра цэн таў 
да ўзроў ню мі ну ла га го да, 
зна чыць, што ўжо на ма ца лі
ней кія  кі рун кі за мя шчэн-
ня», — за ўва жыў Прэ зі дэнт. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў: «Я вам ска жу ад-
 кры та: мы ні ў якім ра зе не 
па він ны ні на хі ліц ца, ні ўпа-
сці. Мы па він ны вы тры маць 
па ні жэн не гэ тых пош лін і на-
шых да хо даў і вы тры маць
гэ ты пад атко вы ма неўр».

Прэ зі дэнт да даў, што ме-
ха ніз мы кам пен са цыі бу дуць 
так са ма шу кац ца і па лі ніі 
«Бел наф та хі ма».

Стар шы ня Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та кан ста-
та ваў па ве лі чэн не па то-
ку гру заў праз бе ла рус кія 
ўчаст кі гра ні цы. «Гэ та ста ла 
маг чы мым дзя ку ю чы па-
шы рэн ню інф ра струк ту ры і 
вы ка ры стан ню ін фар ма цый-
ных тэх на ло гій, што зра бі ла 
зруч ным пе ра ся чэн не мя жы 
ўсі мі ві да мі транс пар ту праз 
на шы ўчаст кі», — па ве да міў 
Юрый Сянь ко.

Што дня бе ла рус кія мыт-
ні кі афарм ля юць ка ля шас-
ці ты сяч гру за ві коў (на 200 
адзі нак больш, чым на пра-
ця гу су так ле тась), 17 ты сяч 
лег ка вых аў та ма бі ляў і 73 
ты ся чы ча ла век (плюс 550 у 
па раў на нні з су тач ным аб'-
ёмам ле тась).

За во сем ме ся цаў бя гу-
ча га го да на 54 ты ся чы гру-
за ві коў больш пе ра сек ла 
бе ла рус кую мя жу, чым за 
ле таш ні ана ла гіч ны пе ры яд. 
«Уся го на па гра ніч ных пунк-
тах мыт на га афарм лен ня бы-
ло аформ ле на ка ля паў та ра 
міль ё на ўсіх адзі нак транс-
пар ту, якія на кі роў ва лі ся 
праз на шы ўчаст кі мя жы», — 
па ве да міў жур на ліс там пас-
ля су стрэ чы з кі раў ні ком 
дзяр жа вы Юрый Сянь ко.

Што да ты чыц ца мыт ных 
пла ця жоў, ад ста ван не ў па-
раў на нні з мі ну лым го дам 
на 2,4 пра цэн та. «Па на фце 
і наф та пра дук тах мы згу бі-
лі агу лам ка ля 520 міль ё наў 
руб лёў, і гэ та до сыць скла-
да ная сі ту а цыя, кам пен са-
ваць якую за кошт ін шых 
пла ця жоў ня прос та», — ска-
заў стар шы ня Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та. Па яго 
сло вах, уда ло ся кам пен са-
ваць 301 міль ён бе ла рус кіх 
руб лёў за кошт боль шай су-
мы, атры ма най ад па да тку 
на да баў ле ную вар тасць, ад 
пла ця жоў, якія бы лі ўпла ча-
ны фі зіч ны мі асо ба мі пры 
ўво зе та ва раў з-за мя жы, у 
тым лі ку па ак цы зах і ўты лі-
за цый ным збо ры.

Кам пен са ваць стра ты ад 
пад атко ва га ма неў ру ра сі ян, 
на дум ку Юрыя Сянь ко, да-
зва ляе пе ра ва га, якую пе ра-
воз чы кі ад да юць Бе ла ру сі ў 
якас ці тран зіт най кра і ны. Га-
лоў ныя фак та ры — хут касць 
і бяс пе ка. «У Ра сій скую Фе-
 дэ ра цыю пра тран зі та ва на на 
308 ты сяч тон гру заў больш, 
чым за ана ла гіч ны пе ры-
яд мі ну ла га го да, — да даў 
ён. — Пе ра воз чы кі вы бі ра-
юць на шы ўчаст кі, бо тут 
бяс печ на, спа кой на і хут ка 
мож на афор міць гру зы і да-
ехаць да сва іх пунк таў пры-
зна чэн ня».

Ле тась мыт ні кі па ча лі рэ-
кан струк цыю двух пунк таў 
про пус ку — на лат вій скім 
(Урба ны) і ўкра ін скім (Верх ні 
Це ра бя жоў) на прам ках, сён-
ня яны га то вы на 50 пра цэн-
таў. «Урба ны нам важ ныя, 
бо ў 2021 го дзе чэм пі я нат 

све ту па ха кеі, але ў 2020 
го дзе бу дзе за вяр шэн не», — 
за пэў ніў стар шы ня Дзяр-
 жаў на га мыт на га ка мі тэ та. 
Пры гэ тым бу даў ніц тва вя-
дзец ца без за крыц ця пунк-
таў про пус ку.

Пра цяг ва ец ца ўдас ка на-
лен не мыт на га афарм лен ня 
і за кошт між на род най тэх ніч-
най да па мо гі. «Мы пры цяг ну-
лі 23 міль ё ны еў ра ў бя гу чым 
го дзе. Яшчэ на шэсць міль ё-
наў у нас за клю ча ны да га во-
ры-кант рак ты, згод на з які мі 
ў кан цы 2019-га — па чат ку 
2020 го да па сту пяць і срод кі, і 
аб ста ля ван не на па гра ніч ныя 
пунк ты», — рас ка заў жур на-
ліс там Юрый Сянь ко. Ён да-
даў, што гэ та аб ста ля ван не 
сур' ёз на да па ма гае ў по шу ку 
кант ра бан ды і да зва ляе па-
ско рыць пра цэс афарм лен ня 
гру заў на мя жы.

Ёсць тыя, хто спра буе 
вы ка рыс таць па ве лі чэн не 
гру за па то ку для па ру шэн-
ня за ка на даў ства, ад зна чыў 
кі раў нік ве дам ства, але бе-
ла рус кія мыт ні кі да гэ та га 
га то выя.

Та кім чы нам, Бе ла русь 
са сва і мі па гра ніч ны мі пунк-
та мі мыт на га афарм лен ня 
і су пра цоў ні ка мі вы кон вае 
функ цыю па аба ро не не 
толь кі сва ёй кра і ны, але, па 
сло вах Юрыя Сянь ко, у боль-
шай сту пе ні — парт нё раў па 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю -
зе. «Мы тут вы сту па ем на-
 дзей ным бар' е рам на шля ху 
кант ра бан ды, якая пе ры я-
дыч на з'яў ля ец ца на на шым 
участ ку мя жы», — рэ зю ма-
ваў ён.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

МЫ НЕ ЎПА ДЗЁМ
На ша кра і на па спя хо ва зна хо дзіць маг чы мас ці кам пен са цыі страт 

з-за пад атко ва га ма неў ру Ра сіі


