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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Кі раў ніц тва Пер ша май скай ЖКГ 

сцвяр джае, што пе нап ласт таў шчы нёй 
30 мм «...за бяс печ вае ад па вед насць 
цеп ла вой ахо вы і су пра ці ву цеп ла пе ра-
да чы знеш ніх ага ра джаль ных кан струк-
цый до ма №22 па тра ба ван ням ТКП 45-
1.04-206-2010 «Ра монт, рэ кан струк цыя і 
рэ стаў ра цыя жы лых і гра мад скіх бу дын-
каў і збу да ван няў...». Ад нак жы ха ры ў 
гэ тым су мня ва юц ца і хо чуць, каб слой 
уцяп ляль ні ка быў таў сцей шы.

Ча го ча кае фа сад?
Аляк сандр МА ЦЭ ВІЧ, ды рэк тар 

КУП «Жыл лё вая ка му наль ная гас па-
дар ка Пер ша май ска га ра ё на г. Мін-
ска» тлу ма чыць у ліс це пе ра пы нен не 
ра бот па ўцяп лен ні на ступ ным:

— З пры чы ны вы ка нан ня жа дан ня 
ўлас ні каў (най маль ні каў) жы ло га до ма 
№22 па вя лі чыць таў шчы ню пліт уцяп-
лен ня за кошт улас ных срод каў, ра бо ты 
па ра мон це фа са даў на гэ тым аб' ек це 
пры пы не ныя да афарм лен ня не аб ход-
най да ку мен та цыі згод на з за ка на даў-
ствам.

Трэ ба за ўва жыць, што ка пі таль ны 
ра монт ад бы ва ец ца ад ра зу ў трох да-
мах па вуліцы Ка лі ні на: №№ 18, 20 і 22. 
Слой уцяп ляль ні ка па фа са дзе быў па-
мен ша ны ва ўсіх іх. У ліс це з Дзярж ка-
мі тэ та па стан дар ты за цыі, які прый шоў 
у ад каз на зва рот жы ха роў до ма №22, 
па ве дам ля ец ца, што но вую пра ект ную 
да ку мен та цыю (пра вы ка ры стан не ін-
ша га ўцяп ляль ні ка) Пер ша май ская ЖКГ 
на дзярж экс пер ты зу ў каст рыч ні ку не 
прад стаў ля ла.

У сваю чар гу га лоў ны ін жы нер 
ЖКГ Пер ша май ска га ра ё на Сяр гей 

ЖА ХОЎ СКІ ўпэў ні вае, што «ка лі зме ны 
ў ПКД не пры вод зяць да па ве лі чэн ня 
кош ту кап ра мон ту, іх не аба вяз ко ва на-
кі роў ваць на экс пер ты зу».

— Пэў ныя зме ны ў пра ек тах уцяп лен-
ня да моў ад бы ва юц ца амаль паў сюд на, 
гэ та не па збеж на на кож ным кан крэт ным 
бу дын ку. А праз сі ту а цыю з до мам №22 
па вуліцы Ка лі ні на скла ла ся бес прэ цэ-
дэнт нае ста но ві шча — ця пер па ўсім 
Мін ску за каз чы кі ка пі таль на га ра мон ту 
па він ны да сы лаць зме не ныя ра шэн ні на 
экс пер ты зу. А гэ та да дат ко выя тэр мі ны 
і гро шы, якія ля гуць на пле чы ўсіх мін-
чан, на ват тых, хто яшчэ толь кі ро біць 
ад лі чэн ні на ра монт, і дзе ён яшчэ не 
за пла на ва ны, — да даў ён.

У ліс це Дзярж стан дар та, між ін шым, 
па ве дам ля ец ца: ін спек цый ныя пра вер кі 
да моў №20 і №22 па ву лі цы Ка лі ні на 
ў каст рыч ні ку бя гу ча га го да ўста на ві-
лі, што шэ раг ра бот на до ме №22 вы-
кон ваў ся з па ру шэн нем па тра ба ван няў 
тэх ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых ак-
таў. Ін спек цыя вы яві ла па ру шэн ні за-
цвер джа най ПКД і пры ўцяп лен ні пе-
нап лас там у 30 мм фа са да до ма №20. 
У вы ні ку ра бо ты па ўцяп лен ні фа са да 
пры пы не ныя, «пад рых та ва ны ма тэ ры я-
лы па пры цяг нен ні да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці за каз чы ка, пад рад чы ка, аў-
тар ска га і тэх ніч на га на гля ду, а так са ма 
на кі ра ва на прад пі сан не па лік ві да цыі 
вы яў ле ных па ру шэн няў».

Ва да знад вор ку 
і ўнут ры

Вя лі кую і мок рую праб ле му ства ры ла 
жы ха рам до ма №22, як пі са ла «Звяз да», 
зняц це ва да сцё ка вых труб пры ра мон це 
стра хі. Праз дзір кі ў жо ла бе, які пра хо-

дзіць пад да хам, даж джа вая ва да лі ла-
ся на бу даў ні чыя рыш та ван ні і сце ны. У 
вы ні ку ў ква тэ ры №35 пер ша га па вер-
ха кан струк цыя пра мок ла на скрозь. У 
каст рыч ні ку ў па цяр пе лым па мяш кан ні 
бы ло два ка мі сій ныя аб сле да ван ні, па 
вы ні ках якіх «па за кан чэн ні ра монт ных 
ра бот ген пад рад най ар га ні за цы яй бу-
дуць пра ве дзе ны ад наў лен ча-аздоб ныя 
ра бо ты ў гэ тай ква тэ ры», — па абя ца лі 
ў ліс це з ЖКГ.

Ін шыя ўлас ні кі ад чу ваць на ступ ствы 
мок рых сцен ста лі кры ху паз ней. Так, 
над вок на мі ква тэ ры №29 ма юц ца па ста-
ян ныя сля ды за ліц ця, а ў ква тэ ры №48 
уво гу ле па ўнут ра най част цы за лі тай 
сця ны па шпа ле рах пай шла цвіль. Яе 
жы хар ка Ган на Ман ціц кая на кі ра ва ла ў 
ды рэк цыю ЖКГ ліст з прось бай пра су-
шыць сця ну знут ры ква тэ ры і вы вес ці 
цвіль. Ка му наль ні кі Пер ша май ска га ра-
ё на на ве да лі ся ў азна ча ную ква тэ ру і, па 
сло вах гас па да роў, не скла лі ні я ка га ак-
та, па абя цаў шы прый сці праз 20 дзён.

Да рэ чы, га за выя ка лон кі, якія прад-
стаў ні кі жыл лё вай гас па дар кі пла на ва лі 
дэ ман ці ра ваць яшчэ па ру тыд няў таму, 
пра цу юць у ква тэ рах да гэ туль, і сіс тэ ма 
цэнт ра лі за ва на га па да грэ ву ва ды так і 
не на ла джа на. Пры гэ тым жы ха ры не-
каль кіх ква тэр па спя ша лі ся па зба віц ца 
ад ка ло нак за га дзя, вы клі каў шы для 
гэ та га ад па вед ныя служ бы. Ця пер тыя, 
хто па спа дзя ваў ся на хут кае ра шэн не 
пы тан ня, за ста лі ся ўво гу ле без га ра-
чай ва ды.

Уліч ва ю чы коль касць іс ну ю чых і но-
вых праб лем, на ват на мё ку на ка нец 
гэ тых ра монт ных ра бот па куль што не 
ві даць. А на два рэ ўжо зі ма...

Іры на СІ ДА РОК. 
sіdаrоk@zvіаzdа.bу

Што ста вяць са бе за мэ ту 
гра мад скія ар га ні за цыі, 
якія ак тыў на пры цяг-
ва юць у пра фі лак ты ку 
ВІЧ/СНІ Ду фі нан са выя 
срод кі за меж ных фон-
даў і ар га ні за цый? Спы-
ніць рас паў сюдж ван не 
ін фек цыі, вя до ма! Але 
якім чы нам? Што та ко-
га ро бяць адзін кі, па куль 
боль шасць пра цяг вае... 
спа кой на спаць?

У Ра сіі аб ме жа ва лі гра-
мад скую іні цы я ты ву па 
пра фі лак ты цы ВІЧ. У вы-
ні ку там па чаў ся рост рас-
паў сюдж ван ня ін фек цыі, аб 
чым за раз ак тыў на пі шуць 
СМІ су сед няй кра і ны. Бе ла-
ру сі ўда ец ца за хоў ваць ста-
біль ную сі ту а цыю дзя ку ю чы 
ве лі зар ным на ма ган ням у 
тым лі ку не дзяр жаў ных гра-
мад скіх ар га ні за цый. Яны 
аха пі лі сён ня пра фі лак тыч -
ны мі па слу га мі больш за 
5 ты сяч жан чын — прад стаў -
ніц секс-біз не су, ка ля 6 ты-
сяч муж чын, якія ме лі секс з 
муж чы на мі, і звыш 40 ты сяч 
спа жыў цоў ін' ек цый ных нар-
ко ты каў. Ад нак лі та раль на 
праз па ру га доў сі ту а цыя мо-
жа змя ніц ца да гор ша га...

Пе ра маг чы эпі дэ мію сён ня 
— гэ та зна чыць да біц ца «трох 
90». Каб 90 пра цэн таў лю дзей 
з ВІЧ ве да лі пра свой ста тус 
(у нас сён ня, па вод ле ацэн кі, 
«у кур се» толь кі 48 пра цэн-
таў), каб 90 пра цэн таў з гэ-
тых 90 атрым лі ва лі ля чэн не 
— ан ты рэ тра ві рус ную тэ ра-
пію (у нас та кіх толь кі 48 пра-
цэн таў), і каб яшчэ 90 пра цэн-
таў з лі ку апош ніх ля чы лі ся 
што дня і ўсё жыц цё (толь кі ў 
та кім ра зе яны пе ра ста юць 
быць кры ні цай ін фек цыі для 
ін шых). Гра мад скія ар га ні за-
цыі да бі ва юц ца та го, каб ча-
ла век не ба яў ся да ве дац ца 
пра стан свай го зда роўя, меў 
маг чы масць па га ва рыць з ты-

мі, хто «ў тэ ме», і атрым лі ваў 
ля чэн не.

Эпі дсі ту а цыя па каз вае, 
што не толь кі гру пы ры зы кі — 
спа жыў цы ін' ек цый ных нар ко-
ты каў, муж чы ны, якія ма юць 
секс з муж чы на мі, і жан чы ны 
секс-біз не су, — але і ў цэ-
лым на сель ніц тва пад вяр га-
юц ца не бяс пе цы за ра жэн ня 
ВІЧ-ін фек цы яй. 60 пра цэн таў 
ін фі цыра ва ных за ра жа юц ца 
па ла вым шля хам. Пры чым у 
нас даў но ня ма ні вод най ад мі-
ніст ра цый най тэ ры то рыі, дзе 
не бы ло б вы яў ле на хоць бы 
ад на го вы пад ку. А ў Гро дзен-
скай воб лас ці ёсць на ват 85-
га до вы муж чы на, яко му ўнук 
зра біў не да рэ чны нар ка тыч-
ны «па да ру нак». Ка ра цей, 
ры зы ку юць усе.

У 2004 го дзе нар ко ты кі і 
па ла вы шлях за бяс пе чы лі ў 
спра ве пе ра да чы ВІЧ пра пор-
цыю 50/50. З та го мо ман ту ў 
гру пе ры зы кі апы ну лі ся ўсе, 
хто зай ма ец ца сек сам. «Ад-
нак ру ха ю чым ме ха ніз мам ін-
фек цыі за ста юц ца нар кас па-
жыў цы, ся род якіх фак тыч на 
кож ны чац вёр ты жы ве з ВІЧ, 
— ка жа стар шы ня Бе ла рус-
ка га гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Па зі тыў ны рух» Іры на 
СТАТ КЕ ВІЧ. — Мы зай ма-
ем ся пра гра ма мі зні жэн ня 
шко ды, якія пад трым лі ва юць 
між на род ныя ар га ні за цыі, у 

тым лі ку Гла баль ны фонд па 
ба раць бе з ВІЧ, ту бер ку лё-
зам і ма ля ры яй. Так з'я ві лі ся 
пунк ты аб ме ну шпры цаў, з 
да па мо гай якіх уда ло ся аха-
піць у Мін ску спа чат ку 5 ты-
сяч (пры тым, што па са мых 
пры бліз ных пад лі ках, у го ра-
дзе пра жы вае ка ля 30 ты сяч 
нар кас па жыў цоў), праз год з 
на мі бы лі ўжо ка ля 12 ты сяч, 
сён ня — 17 ты сяч (па кра і не 
— 40 ты сяч)... Гэ тыя лю дзі не 
ду ма юць пра ней кія за хвор-
ван ні, яны не ба яц ца ВІЧ ці 
ге па ты ту С, а мы спра бу ем 
да нес ці да іх ін фар ма цыю пра 
гэ ту ры зы ку, звя заць з ура-
чом-ін фек цы я ніс там».

Да вы ра шэн ня праб ле мы 
рас паў сюдж ван ня ВІЧ гра мад-
скія ар га ні за цыі пад клю чы лі ся 
ў кан цы 1990-х, ка лі ра зам з 
дзяр жаў ны мі ўста но ва мі па-
ча лі ня лёг кую ра бо ту з вы-
шэй пе ра лі ча ны мі ўраз лі вы мі 
гру па мі. І гэ та бы ла не толь кі 
раз да ча бяс плат ных прэ зер-
ва ты ваў, аб мен шпры цаў, але 
і пра да стаў лен не кан суль та-
цыі, на кі ра ван не на тэс ты... 
«За леж ныя ад нар ко ты каў 
або тыя, хто зай ма ец ца ка-
мер цый ным сек сам, мо гуць 
звяр тац ца да нас, бо мы ство-
ра ны ме на ві та для да па мо гі 
кан крэт ным лю дзям, — тлу ма-
чыць стар шы ня Бе ла рус кай 
аса цы я цыі клу баў ЮНЕС КА 

Дзміт рый СУБ ЦЭЛЬ НЫ. — 
Мы рас пра цоў ва ем у тым лі ку 
ме та ды бяс плат на га дыс тан-
цый на га на ву чан ня, і гэ тым 
мо гуць ка рыс тац ца ме ды-
кі, пе да го гі, ва лан цё ры, якія 
пра цу юць з яшчэ ад ной вель мі 
важ най гру пай ры зы кі — мо-
лад дзю. Важ на вы яў ляць най-
больш ры зы коў ных ма ла дых 
лю дзей, каб яны свое ча со ва 
атрым лі ва лі не аб ход ную кан-
суль та цыю».

З мі ну ла га го да ў кра і не 
асоб ная ува га звер ну та на 
муж чын, якія ма юць секс з 
муж чы на мі. Раз мо ва — не 
пра сек су аль ную ары ен та-
цыю, а пра сек су аль ныя па во-
дзі ны: па вод ле не афі цый ных 
да сле да ван няў, 10 пра цэн-
таў муж чын, якія ма юць секс 
з муж чы на мі, жа на тыя, ка ля 
2 пра цэн таў жы вуць не за рэ-
гіст ра ва ным шлю бам з жан-
чы на мі, 45 пра цэн таў муж-
чын гэ тай ка тэ го рыі ўсту па лі 
ка лі-не будзь у сек су аль ныя 
кан так ты з жан чы на мі. Так 
што гэ та гру па ры зы кі — пра-
мы мост для пе ра да чы ВІЧ у
агуль ную па пу ля цыю. «Але, 
на маю дум ку, дзяр жа ва не 
га то ва пад тры маць пра фі лак-
ты ку та кой ка тэ го рыі за мест 
Гла баль на га фон ду», — лі-
чыць стар шы ня праў лен ня 
Рэс пуб лі кан ска га гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Су стрэ-
ча» Аляк сандр ШАБ ЛЫ КА.

На ба зе не дзяр жаў ных 
гра мад скіх ар га ні за цый сён ня 
пра цуе 48 ана нім ных кан суль-
та цый ных пунк таў, дзе спе цы-
я ліс ты раз маў ля юць на роў-
ных, без эмо цый і асу джэн ня, 
пас ля ча го з'яў ля ец ца рэ аль-
ны шанц, што не ма ты ва ва ны 
да гэ та га прад стаў нік гру пы 
ры зы кі з'я віц ца ў дзяр жаў най 
уста но ве, ста не на ўлік і пач не 
ля чэн не.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

�

Па вы ша юц ца пен сіі
Пра цоў ныя пен сіі, па ацэн цы Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны, па вя лі чац ца з 1 снежня ў 
ся рэд нім на 5 працэнтаў. Пра фі нан суе іх чар го-
вае па вы шэн не дзяр жаў ны па за бюд жэт ны фонд 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва.

Ся рэд няя пен сія, па чы на ю чы з гэ та га ме ся ца, бу дзе 
раў няц ца пры бліз на 298,19 руб ля. Як ад зна ча юць спе-
цы я ліс ты, па мер па вы шэн ня пен сіі ў кож на га пен сі я не ра 
бу дзе за ле жаць ад ін ды ві ду аль ных па ра мет раў ста жа 
ра бо ты і ве лі чы ні за роб ку да зва ро ту па пен сію.

Свят ла на БУСЬКО.

Каб па чуць і да па маг чы
Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны пра цяг ва юць ра бо ту пра мыя 

тэ ле фон ныя лі ніі. Раз бі рац ца ў ка му наль ных, жыл лё вых, 
да рож ных і ін шых на ба ле лых пы тан нях 3 снеж ня бу дуць 
прад стаў ні кі аб лас ных, га рад скіх і ра ён ных вы ка наў чых 
ка мі тэ таў, а так са ма кі раў ні кі спра ва мі. Па тэ ле фа на ваць 
чы ноў ні кам мож на з 9 ра ні цы да 12 га дзін. На га да ем, 
«га ра чыя» лі ніі пра цу юць кож ную су бо ту.

Брэсц кі абл вы кан кам:
стар шы ня Са ве та дэ пу та таў Ашмян цаў Сяр гей Дзміт-

ры е віч (80162213121);
Ві цеб скі абл вы кан кам:
пер шы на мес нік стар шы ні Граб нёў Ге надзь Іва на віч 

(80212222222);
Го мель скі абл вы кан кам:
стар шы ня Са ве та дэ пу та таў Ба ры сен ка Алег Ле а ні-

да віч (80232751237);
Гро дзен скі абл вы кан кам:
на мес нік стар шы ні Дзяш ко Ула дзі мір Іо сі фа віч 

(80152735644);
Ма гі лёў скі абл вы кан кам:
стар шы ня Са ве та дэ пу та таў Іса чэн ка Ана толь Мі хай-

ла віч (80222501869);
Мін скі абл вы кан кам:
на мес нік стар шы ні Сі рэн ка Вік тар Іва на віч 

(80175004160);
Мін скі гар вы кан кам:
на мес нік стар шы ні Кар пен ка Ігар Ва сіль е віч 

(80172224444).

Сітуацыя пад кантролем
Як ужо па ве дам ля ла ся, у ня дзе лю ве ча рам на Пры-
буг скім пад зем ным схо ві шчы га зу ад бы ла ся ава рыя. 
У па ня дзе лак ве ча рам уцеч ку га зу спы ні лі, свід ра ві-
ну за гер ме ты за ва лі.

Але ў ноч на 30 ліс та па да ад быў ся паў тор ны пра рыў 
га зу. Як па ве да міў па моч нік на чаль ні ка Брэсц ка га аб-
лас но га ўпраў лен ня МНС Сяр гей МАШ НОЎ, у сціс лыя 
тэр мі ны ўда ло ся лік ві да ваць уцеч ку. У свід ра ві ну за пам-
поў ва ец ца спе цы яль ны рас твор. Ра монт ныя ра бо ты бу-
дуць за вер ша ны най блі жэй шы мі дня мі.

Па вод ле слоў Сяр гея Маш но ва, са ні тар ныя служ бы 
па ста ян на вя дуць ма ні то рынг за га за ва нас ці па вет ра. 
Рэ гіст ру юц ца па каз чы кі бліз кія да нор мы. На вы па дак 
пе ра вы шэн ня да пу шчаль най кан цэнт ра цыі быў рас пра ца-
ва ны план эва ку а цыі жы ха роў най блі жэй шых на се ле ных 
пунк таў. На шчас це, эк стран ных мер пры маць не да вя-
ло ся, сі ту а цыя за ста ва ла ся пад кант ро лем.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

Рых ту ем ся да на ва год ніх кір ма шоў
Ка ля 15 ты сяч ка ляд ных і на ва год ніх вы ста вак-
про да жаў і кір ма шоў пла ну ец ца пра вес ці ў Бе-
ла ру сі. Та кая ін фар ма цыя пра гу ча ла на ка ле гіі 
Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 
ганд лю.

Як па ве да мі ла яго прэс-служ ба, у пе ры яд ка ляд ных і 
на ва год ніх свя т па кра і не за пла на ва на пра вя дзен не ка ля 
890 свя точ ных кір ма шоў, а так са ма ка ля 14 ты сяч 965 
ме ра пры ем стваў, скі ра ва ных на сты му ля ван не па куп ніц-
ка га по пы ту, — вы ста вак-про да жаў, ак цый па зні жэн ні 
ца ны та ва раў і ін шых рэ клам ных ме ра пры ем стваў.

Кошт за ка зу — на вы бар клі ен та
На пя рэ дад ні зі мо вых свят пра гэ та на га да юць 
ка вяр ням і рэ ста ра нам

З гэтай мэтай Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу-
ля ван ня і ганд лю пра вя дзе ма ні то рынг аб' ек таў гра мад-
ска га хар ча ван ня.

Ганд лё вая ін спек цыя ак ты ві зуе на зі ран не з мэ тай 
кант ро лю вы ка нан ня за ка на даў ства аб' ек та мі гра мад-
ска га хар ча ван ня ўсіх форм улас нас ці. Асаб лі вая ўва га, 
як па ве дам ляе прэс-служ ба мі ніс тэр ства, бу дзе ўдзе ле на 
па рад ку афарм лен ня па пя рэд ніх за ка заў на аб слу гоў ван-
не, не да пу шчаль нас ці вы зна чэн ня мі ні маль на га кош ту 
за ка зу, а так са ма ўста наў лен ня пла ты за арэн ду па мяш-
кан ня, у якім пра во дзіц ца аб слу гоў ван не.

Пра фак ты па ру шэн няў у аб' ек тах гра мад ска га хар-
ча ван ня гра ма дзя не мо гуць па ве дам ляць па «тэ ле фо не 
да ве ру» ганд лё вай ін спек цыі Мі ніс тэр ства ан ты ма на-
поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю (8 017) 200-92-02.

Вы ра та ва лі з пят лі ла ся
У Круп скім ра ё не на гра ні цы з за каз ні кам «Се ля-
ва» апе ра тыў ні кі Дзярж ін спек цыі знай шлі ла ся, які 
тра піў у бя ду.

Жы вё ла прый шла па ла са вац ца яб лы ка мі ў ста ры 
кал гас ны сад. Ка лі са ха ты па спра ба ваў па да браць пла-
ды з зям лі, то за блы таў ся ра га мі ў пры вя за най да дрэ ва 
бра кань ер скай пят лі. Апош няя бы ла скру ча на з тры ва-
ла га сталь но га тро са так, што на ват моц ная жы вё ла не 
маг ла яго ра за рваць. Спра бу ю чы вы рвац ца, лось кі даў-
ся і ўсё ту жэй за цяг ваў пят лю на ра гах. Каб вы зва ліць 
жы вё лу, да вя ло ся трос пе ра сек чы. Мес ца не за кон на га 
па ля ван ня дзярж ін спек та ры ўзя лі на за мет ку. Цал кам 
маг чы ма, што не ўза ба ве бу дуць злоў ле ны бра кань е ры, 
якія зай ма лі ся тут па ля ван нем.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Да ты чыц ца кож на гаДа ты чыц ца кож на га  ��

ЦІ БУ ДЗЕ СУХІ ФІ НАЛ У МОК РАЙ ГІС ТО РЫІ?..

БЕЗ ЭМО ЦЫЙ І АСУ ДЖЭН НЯ
Што трэба, каб хворы на СНІД стаў на ўлік і пачаў лячэнне
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