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Лю дзям не аб ход на па каз ваць дак-
лад ны ал га рытм вы ра шэн ня праб-
лем, якія іх хва лю юць. Та кое мер-
ка ван не вы ка заў пер шы на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Мак сім РЫ ЖАН КОЎ пад час 
на ве дан ня Во ра наў ска га ра ё на, дзе 
ён су стрэў ся з жы ха ра мі аг ра га рад-
ка До ціш кі.

«Сён ня, што важ на, пра гу ча лі пы тан ні 
не мес тач ко ва га пла на, маў ляў, толь кі для 
ся бе, на ад ва рот, лю дзей хва люе раз віц цё 
гэ тай зям лі, праб ле мы ма лых га ра доў і аг-
ра га рад коў у цэ лым. Та кая гра ма дзян ская 
па зі цыя ра дуе», — ад зна чыў Мак сім Ры-
жан коў. Ён пад крэс ліў, што для та го каб 
утры маць лю дзей на вёс цы, па трэб на не 
толь кі доб рая пра ца з год ным за роб кам, 
але і вы ра шэн не ўсіх бы та вых пы тан няў. 
Мо ладзь не аб ход на не толь кі за бяс пе-
чыць жыл лём, але і ства рыць умо вы для 

воль на га ча су, куль тур на га, спар тыў на га 
ад па чын ку, за бяс пе чыць до ступ да поў-
на га па ке та са цы яль ных па слуг, да даў 
пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та.

Шэ раг зва ро таў гра ма дзян бу дзе раз-
гле джа ны да дат ко ва, а не ка то рыя пра па-
но вы, маг чы ма, атры ма юць больш шы ро-
кую рэа лі за цыю. На прык лад, у Во ра на ве 

бы лы ін тэр нат пе ра бу да ва лі ў жы лы дом 
на 50 арэнд ных ква тэр для ма ла дых спе-
цы я ліс таў, жы ха ры ра ё на пра па на ва лі пе-
ра нес ці во пыт ства рэн ня арэнд на га жыл ля 
і на аг ра га рад кі. Так са ма ад мяс цо вых 
гра ма дзян па сту па лі пы тан ні на тэ му ЖКГ, 
агуч ва ла ся праб ле ма не са ма га леп ша-
га ста ну да рог. «Шмат яшчэ трэ ба бу дзе 
зра біць, але ўрад ба чыць гэ тыя праб ле мы. 
Ка лі мы і не зні мем іх ад ра зу, але па ка жам 
лю дзям дак лад ны ал га рытм вы ра шэн ня 
гэ тых пы тан няў за кан крэт ны пра ме жак 
ча су, то гэ та ўжо бу дзе га ран ты яй та го, 
што яны за ста нуц ца на гэ тай зям лі», — 
ад зна чыў Мак сім Ры жан коў.

Як па ве дам ляе Бел ТА, пад час па езд кі ў 
Во ра наў скі ра ён пер шы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та так са ма на ве даў 
шэ раг важ ных са цы яль ных і ту рыс тыч ных 
аб' ек таў рэ гі ё на, азна ё міў ся з ра бо тай ААТ 
«Во ра наў ская сель гас тэх ні ка».

АЛ ГА РЫТМ ВЫ РА ШЭН НЯ ПРАБ ЛЕМ
Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та пра во дзіць вы яз ныя пры ёмы ў рэ гі ё нах

У трох ра ё нах Мін скай воб-
лас ці з'я ві лі ся но выя кі раў-
ні кі. На па за чар го вых се сі ях 
Чэр вень ска га, Ста ра да рож-
ска га і Ба ры саў ска га ра ён-
ных Са ве таў дэ пу та таў на 
пасады стар шынь рай вы-
кан ка маў за цвер джа ны 
ад па вед на Ві таль Каз лоў, 
Мі ка лай Кар по віч і 
Ге надзь Дзен га лёў.

Па свед чан не стар шы ні рай-
вы кан ка ма кож на му з іх уру-
чыў стар шы ня Мінск ага абл-
вы кан ка ма Ана толь Іса чан ка. 
Прад стаў ля ю чы кан ды да ту ру 
36-га до ва га Ві та ля Каз ло ва, 
Ана толь Іса чан ка па ста віў 
пе рад ім за да чу — па вы сіць 
рэн та бель насць сель ска гас па-

дар чай вы твор час ці, ска ра ціць 

дэ бі тор скую і крэ ды тор скую 

за па зы ча насць. Ві таль Каз лоў 

апош нія сем га доў па спя хо ва 

пра ца ваў ды рэк та рам сель-

гас прад пры ем ства «Шы пя ны» 

Сма ля віц ка га ра ё на. У яго пад-
рас та юць двое дзя цей — сын 
і дач ка. Ві таль Каз лоў мае на-
мер пе ра вез ці сям'ю на но вае 
мес ца, па коль кі лі чыць, што 
жыць трэ ба там, дзе пра цу еш, 
ра зам з пад на ча ле ны мі.

Пер шым чы нам но вы кі раў-
нік мае на мер па зна ё міц ца з ка-
лек ты вам, ка ман дай, а по тым 
пры маць кан крэт ныя ра шэн ні. 
Але перш за ўсё, бу дзе ўдзя-
ляць ува гу лю дзям, якія жы вуць 
на вёс цы і пра цу юць не толь кі ў 
сель скай гас па дар цы: і спе цы я-
ліс там, і ўра чам, і на стаў ні кам, 
і ра бот ні кам куль ту ры. «Бу дзем 
вы зна чаць, чым лю дзі жы вуць, 
што ім трэ ба ў пер шую чар гу, 
як да па маг чы», — пад крэс ліў 
Ві таль Каз лоў.

Су гуч нае мер ка ван не са сва-

ім ка ле гам вы ка заў і стар шы ня 

Ста ра да рож ска га рай вы кан ка-

ма Мі ка лай Кар по віч: «У цэнт ры 

ўва гі па він на быць за ра бот ная 
пла та, яе свое ча со вая вы пла та. 
Зар пла та па він на быць пад піль-
ным кант ро лем, як ска заў Прэ-
зі дэнт». Асаб лі вую ўва гу но вы 
кі раў нік ра ё на на ме ра ны ўдзя-
ляць пы тан ням цэ на ўтва рэн ня. 
Бу дзе на леж нае цэ на ўтва рэн не, 
зні зіц ца са бе кошт та ва раў, ра-
бот і па слуг, з'я віц ца эка но мія, 
срод кі ад якой мож на на кі ра-
ваць на раз віц цё ра ё на. Што да-
ты чыц ца ка ман ды, то стар шы ня 
рай вы кан ка ма ўпэў не ны: адзін 
у по лі не во ін.

Ана толь Іса чан ка на га даў, 
што Ста ра да рож чы на — ра-
ён аграр ны, 85% вы руч кі тут 
пры но сіць пра дук цыя жы вё-

ла га доў лі. Та му гу бер на тар 

пры зваў пад на ча ле на га больш 

эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць 

гэ ты па тэн цы ял.

Ге надзь Дзен га лёў, які 

ўзна ча ліў Ба ры саў скі ра ён, 

ро дам з Ма гі лё ва, пра фе сій-

ны бу даў нік. Кі ра ваў ма гі лёў-

скім га рад скім ка му наль ным 

прад пры ем ствам «Упраў лен-

не ка пі таль на га бу даў ніц тва». 

По тым — Мінск аб лсель бу дам. 

Но ва му стар шы ні ра ён най вер-

ты ка лі 44 га ды.

Стар шы ня Мі набл вы кан ка-

ма па жа даў но вым кі раў ні кам 

пос пе хаў у пра цы і па абя цаў 

пад трым ку з бо ку ўла даў цэнт-

раль на га рэ гі ё на ў вы ра шэн ні 

дзяр жаў ных за дач.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 

lazovskaya@zviazda.by



Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

Эка но мі ка па-глус ку
Глус кі край сла-
ву ты сва і мі ля-
са мі — яны тут 
зай ма юць больш 
за па ло ву тэ ры-
то рыі. А ту тэй-
шыя зем лі ба га-
тыя вы кап ня мі ў 
вы гля дзе наф ты, 
са пра пе ляў, тор-
фу, глі ны. Ды і 
лю дзі тут жы-
вуць руп лі выя і ад каз ныя, мо гуць пра ца ваць 
якас на і твор ча. Як вы ка рыс тоў ва ец ца ўвесь 
гэ ты па тэн цы ял і чым сён ня га на рыц ца ра ён, 
«Звяз да» па ці ка ві ла ся ў стар шы ні Глус ка га 
рай вы кан ка ма Ула дзі мі ра ЦА РЫ КА ВА.

— Сён ня ад ны мі з пры яры тэт ных кі рун каў 
на шай эка но мі кі з'яў ля юц ца ма дэр ні за цыя вы-
твор час ці і ства рэн не но вых пра цоў ных мес цаў. 
На коль кі гэ тым за да чам ад па вя да юць мяс цо выя 
прад пры ем ствы?

— Ад но з прад пры ем стваў, якія ста біль на пра цу-
юць, — Глус кі ляс гас, дзе пра цуе 424 ча ла ве кі. За 
пер шае паў год дзе ляс гас вы ка наў усе да ве дзе ныя 
вы твор чыя па каз чы кі і спра ца ваў з пры быт кам, рэн-
та бель насць рэа лі за ва най пра дук цыі скла ла 10,4%. 
Бо лей за 40% ад агуль на га аб' ёму пра дук цыі бы ло 
ад праў ле на на экс парт. Ма дэр ні зу ец ца ле са піль ная 
вы твор часць. Ужо га то ва па мяш кан не пад ле са піль-
ны цэх, па бу да ва ны на вес для скла да ван ня пі ла ма-
тэ ры я лаў, вя дзец ца ман таж лі ніі ле са пі ла ван ня. На 
но вай вы твор час ці бу дзе ство ра на 10 но вых пра-
цоў ных мес цаў. Яе за пуск пла ну ец ца ўжо сё ле та 
ў каст рыч ні ку. З увя дзен нем у дзе ян не но вай лі ніі 
ле са пі ла ван ня прад пры ем ства да дат ко ва змо жа 
атрым лі ваць больш за 230 ты сяч руб лёў экс парт-
най вы руч кі ў ме сяц.

Гэ та ж прад пры ем ства раз ві вае эка ту рызм і 

рас пра цоў вае эка марш ру ты. Сё ле та на тэ ры то рыі 

Глус ка га ляс га са іх бы ло ство ра на 3 — ве ла сі пед на-

пе ша ход ны «Да коль скія края ві ды» і 2 аў та ма біль на-

пе ша ход ныя па па ляў ні чых угод дзях з маг чы мас цю 

пра жы ван ня ў па ляў ні чым до мі ку ў вёс цы Да коль. 

Плюс марш рут «Ста ра жыт ная гіс то рыя і су час насць 

Глус ка га ра ё на».

Ляс гас на дае вя лі кую ўва гу не толь кі аб наў лен ню 

ма тэ ры яль най ба зы, а яшчэ ву чо бе і аб наў лен ню 

кад раў. Сё ле та ён вы даў тры мэ та выя на кі ра ван ні ў 

вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы і два — на ву чо бу 

ў тэх ні ку мы ляс но га про фі лю.

— На пэў на, ёсць і пры кла ды па спя хо вай ін вес-

ты цый най дзей нас ці? Як біз нес су пра цоў ні чае ў 

та кіх вы пад ках з ула дай?

— Тры га ды та му та ва рыст ву з аб ме жа ва най 

ад каз нас цю «Сві на комп лекс «По блін скі» бы лі бяз-

вы плат на пе ра да дзе ны на паў раз бу ра ныя бу дын кі 

бы ло га сві нар ні ка ў вёс цы По блін для рэа лі за цыі 

ін вес ты цый на га пра ек та па ар га ні за цыі вы твор час ці 

мя са. На пра ця гу го да бу дын кі бы лі ад ноў ле ны, з 

Да ніі за ве зе ны 60 сві на ма так. У ця пе раш ні час тут 

раз ме шча ныя 2000 га лоў сві ней.

Для па шы рэн ня вы твор час ці ле тась та ва рыст-

ву быў пе ра да дзе ны яшчэ адзін паў раз бу ра ны бу-

ды нак. Сё ле та ў лі пе ні за вер ша ны ра бо ты па яго 

ад наў лен ні і ман та жы аў та ма ты за ва най лі ніі для 

карм лен ня жы вё лы. У жніў ні там ужо раз мяс ці лі 

600 га лоў сві ней. За вяр ша ец ца ман таж дру гой кам-

бі кор ма вай уста ноў кі для пад рых тоў кі кор му.

Што ме сяц на мя са кам бі на ты Бе ла ру сі та ва рыст-

ва ад гру жае да 30 тон сві ней у жы вой ва зе.

Мэ та та ва рыст ва — зра біць поў ны цыкл вы твор-

час ці сві ні ны, ад вы рошч ван ня да пе ра пра цоў кі. 

— А ёсць пры кла ды су пра цоў ніц тва з ін шы мі 

кра і на мі? Як бы вы аха рак та ры за ва лі экс парт-

ную дзей насць?

— На ша ся лян ска-фер мер ская гас па дар ка «Да-

коль-Аг ра» ад гру жае сваю ага род нін ную пра дук-

цыю і на ра сій скі ры нак. Яе ах вот на бя руць кра мы 

«Еў ра оп та», Глус кай і Баб руй скай рай спа жыў ка-

а пе ра цыі. Гас па дар ка ство ра на пяць га доў та му і 

за час свай го іс на ван ня па вя лі чы ла па сяў ныя пло-

шчы з 10 гек та раў да 215, а аб' ёмы вы твор час ці 

ага род нін най пра дук цыі — з 300 тон да 3 000 тон. 

У 2013 і 2014 га дах фер мер па бу да ваў два схо ві-

шчы для ага род ні ны на 2100 і 1000 тон. А ў су вя зі з 

пла на мі па рос це аб' ёмаў вы твор час ці ага род ні ны 

да 5200 тон пла нуе па бу да ваць і трэ цяе схо ві шча 
для ага род ні ны з уста ноў кай хо ла да за бес пя чэн ня. 
У перс пек ты вах так са ма бу даў ніц тва цэ ха пе ра-
пра цоў кі, за куп ка пе ра пра цоў ча га і па ка валь на га 
аб ста ля ван ня. Біз нес мен бя рэ на ўзбра ен не во пыт 
вя ду чых еў ра пей скіх вы твор цаў. Ка лі куп ляў кам-
байн «Аса Ліфт» для ўбор кі, спе цы яль на з'ез дзіў 
у Да нію, дзе вы раб ля юць тэх ні ку, і па пра сіў унес ці 
ка рэк ты вы ў кан струк цыю не ка то рых вуз лоў для 
та го, каб мож на бы ло пры ста са ваць тэх ні ку пад 
глус кія зем лі. Фір ма ўсё ўлі чы ла, і вось ужо пя ты 
се зон гэ та тэх ні ка пра цуе на па лях фер ме ра.

За пі са ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by



Кад рыКад ры  

Но вы ўзро вень і вя лі кая ад каз насць

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Пра су ну тым» ка рыс таль ні кам гла баль-
на га се ці ва фі нан сіс ты ча сам ро бяць да во-
лі ня дрэн ныя пра па но вы, дзе да ход насць 
кры ху боль шая. На прык лад, Бе ла рус банк 
пра па нуе тэр мі но вы бан каў скі ўклад, які 
ад кры вае для клі ен таў маг чы масць кі ра-
ван ня ўлас ны мі збе ра жэн ня мі праз ін тэр-
нэт з вы ка ры стан нем сва ёй бан каў скай 
пла цеж най карт кі. Ся род пе ра ваг па доб-
най пра па но вы бу дзе ад крыц цё і кі ра ван-
не ўкла дам без на вед ван ня струк тур на га 
пад раз дзя лен ня бан ка, а по тым вяр тан не 
ўкла ду пры на ды хо дзе тэр мі ну ажыц цяў-
ля ец ца шля хам пе ра во ду рэшт каў гра шо-
вых срод каў з на лі ча ны мі пра цэн та мі на 
бан каў скую карт ку. Па гэ тай сіс тэ ме пры 
вы ка нан ні пэў ных умоў пра ду гле джа на на-
лі чэн не і прэ мі яль ных пра цэн таў, а агуль ны 
да ход мо жа склас ці да 8—9% га да вых. Па 
па доб най схе ме банк дае боль шы да ход 
клі ен ту, бо аб слу гоў ван не та кіх укла даў 
фі нан са вай уста но ве абы хо дзіц ца знач на 
тан ней, чым пры звы чай ных дэ па зі тах.

Уво гу ле, сён ня за ха ван не гра шо вых 
срод каў ме на ві та ў на цы я наль най ва лю-
це на бан каў скіх ра хун ках ро біц ца больш 
вы гад ным, чым па лі ніі роз ных ашчад ных 
ме ха ніз маў у за меж най ва лю це. Па вод ле 
пра гно заў спе цы я ліс таў, наш ру бель тра піў 
у па ла су ста біль най раў на ва гі.

Ка лі стаў ка пла вае
Сён ня да во лі шмат пра па ноў ад ка-

мер цый ных бан каў, дзе доб рыя пра цэн ты 
та бе абя ца юць і на тэр мін 6 ме ся цаў. Ад-
нак у бан ку мне па ве да мі лі, што агу ча ныя 
10—11% га да вых бу дуць га ран та ва на «ка-
паць» на мой бу ду чы дэ па зіт толь кі на стар-
це ўся го тэр мі ну за хоў ван ня. А по тым умо-
вы дэ па зі ту да пус ка юць змя нен не бан кам 
у ад на ба ко вым па рад ку гэ тай стаў кі пас ля 
па пя рэд ня га апа вя шчэн ня ўклад чы ка. Што 
ў нас та ды атрым лі ва ец ца? Уклад без ад-
зыў ны, та му гро шы з бан ка мож на бу дзе 
за браць толь кі праз паў го да. Да пус цім, што 
банк ужо праз не каль кі ме ся цаў іс тот на па-
мен шыць пра цэнт ную стаў ку па ўкла дзе. 

У гэ тым вы пад ку клі ент на пра цэнт ную па-
лі ты ку бан ка паў плы ваць ні як не змо жа, 
бо ў да га во ры не дзе там уні зе са праў ды 
пра пі са на, што стаў ка «пла ва ю чая». Але 
тут уз ні ка юць слуш ныя пы тан ні на конт та го, 
як моц на тая ці ін шая фі нан са вая ўста но-
ва мо жа «пад рэ заць» абя ца ныя ў рэ кла-
ме пра цэн ты. Спе цы я ліст вы бра на га мною 
бан ка су па ко і ла, што іх пра цэнт ная па лі-
ты ка за ле жыць ад агуль най тэн дэн цыі на 
рын ку, рэ ка мен да цый Нац бан ка і змя нен ня 
па ме ру стаў кі рэ фі нан са ван ня. Ме на ві та 
на апош нюю ака ліч насць бан кі звы чай на і 
звяр та юць ува гу, ад зна чы ла яна.

На прык лад, у іх ця пер іс нуе та кі руб лё-
вы без ад зыў ны ўклад, па якім пра цэн ты 
бу дуць ка рэк та вац ца толь кі та ды (і на ад-
па вед ную ве лі чы ню), ка лі рэ гу ля тар зні зіць 
стаў ку рэ фі нан са ван ня. На мой по гляд, 
гэ та ўжо больш зра зу ме лы для лю дзей 
ме ха нізм, але ў та кім вы пад ку пра цэнт ная 
стаў ка па ўкла дзе на ват на стар це скла-
дае не 9—11%, а толь кі 7—9% га да вых. 
У па доб ных да га во рах та кія ўмо вы так і 
пра піс ва юць, што ва ша стаў ка па ўкла дзе 
скла дае 7,5% або — стаў ка рэ фі нан са-
ван ня мі нус 4 пра цэнт ныя пунк ты (СР?— 
2 п.п.). Сён ня СР скла дае 11,5%, та му пас-
ля зні жэн ня яе на 1—2% у ад па вед ных 
пра пор цы ях па мен шыц ца і да ход насць 
на шых дэ па зі таў. Ча сам руб лё выя дэ па-
зі ты на тэр мін больш за год ма юць кам бі-
на ва ны ме ха нізм пра цэнт най стаў кі. Ка лі 
па па доб ным дэ па зі це пра ду гледж ва ец ца 
10% га да вых, то ў рэ кла ме мо жа быць пра-
пі са на, што пер шыя 6 ме ся цаў та кая стаў-
ка бу дзе за ста вац ца фік са ва най.

На ка рот кіх ад зыў ных
Ка лі вы шэй мы раз гля да лі без ад зыў ныя 

руб лё выя ўкла ды на ад нос на доў гія тэр мі-
ны, то дэ па зі ты да трох ме ся цаў і на ват да 
ме ся ца ад ра зу пра па ну юць мен шыя пра-
цэн ты. Звы чай на стаў ка на тэр мін да го да 
скла дае ад 1,5 да 3%. Гэ та пры тым, што 
і тут стаў ка «пла вае». Але са мае ці ка вае, 
што бан кі ча сам пра па ну юць ня дрэн ную 
да ход насць па мэ та вых кам пакт ных укла-
дах, якія скла да юць 2—3 ме ся цы. Іс нуе 

толь кі не каль кі сур' ёз ных бан каў, якія мо-
гуць пра па на ваць па дэ па зі це на 3 ме ся цы 
фік са ва ныя 8—9% га да вых.

Тут так са ма трэ ба ўдак лад ніць, што па 
дэ па зі тах на тэр мін да го да (у ай чын най 
ва лю це) дзей ні чае ме ха нізм па дат ка аб кла-
дан ня. Дак лад ней, дзяр жа ва возь ме па да-
так у па ме ры 13% з да хо даў клі ен та, якія ён 
атры мае ад свай го ка рот ка га ўкла ду.

Ра хун кі да за па тра ба ван ня
Ле там бе ла ру сы прак тыч на не ра бі лі 

тэр мі но выя ўкла ды і за хоў ва лі срод кі на 
бя гу чых ра хун ках. За чэр вень — жні вень 
пе ра вод ныя руб лё выя дэ па зі ты фі зіч ных 
асоб вы рас лі на 13,1%, у той час як тэр-
мі но выя — уся го на 1%. Пе ра вод ныя ва-
лют ныя дэ па зі ты фі зіч ных асоб пры гэ тым 
вы рас лі на 12,3%, а тэр мі но выя — ска ра-
ці лі ся на 0,2%.

Фі нан са вы кан суль тант Жан на КУ ЛА-
КО ВА тлу ма чыць гэ та на ступ ным чы нам. 
Са праў ды, за ле та аб' ём тэр мі но вых укла-
даў фі зіч ных асоб прак тыч на не змя ніў-
ся, а аб' ём срод каў на бя гу чых ра хун ках 
вы рас. Гэ та свед чыць аб тым, што лю дзі, 
атры маў шы ў рас па ра джэн не не ка то рую 
су му сва бод ных срод каў, не спя ша юц ца 
ад кры ваць тэр мі но вы дэ па зіт у бан ку, а 
лі чаць за леп шае за хоў ваць гро шы пад 
ру кой, на прык лад на карт цы.

Хут чэй за ўсё, гэ та звя за на з ды на мі-
кай ста вак па дэ па зі тах. Ся рэд няя стаў ка 
па но вых тэр мі но вых руб лё вых укла дах 
фі зіч ных асоб у жніў ні скла ла 6,3%, а па 
ва лют ных — 1,7%. Та кая стаў ка здоль-
ная аба ра ніць гро шы ад ін фля цыі, але 
да дат ко ва га да хо ду прак тыч на не пры ня-
се, упэў не на Жан на Ку ла ко ва. Пры гэ тым 
умо вы па тэр мі но вых дэ па зі тах звы чай на 
пра ду гледж ва юць на яў насць аб ме жа ван-
няў на вы ка ры стан не срод каў, у шэ ра гу 
вы пад каў — да во лі жорст кіх. Та му мно гія 
за раз ад маў ля юц ца ад тэр мі но вых дэ па-
зі таў на ка рысць пе ра вод ных, ах вя ру ю чы 
пры быт ко вас цю ў аб мен на маг чы масць 
сва бод на ка рыс тац ца гра шы ма.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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