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Ад ным з са мых яск ра вых 

мо ман таў свя та ста ла шэс-

це най леп шых аг ра ры яў Гро-

дзен шчы ны. Іх пра цу сім ва лі-

за ваў важ кі ка ра вай, за якім 

ру ха ла ся ўся вя лі кая ка ло на 

прад стаў ні коў 17 ра ё наў воб-

лас ці. На фес ты ва лі зга да лі і 

даў нюю тра ды цыю — услаў-

ляць за вяр шэн не зем ля роб-

ча га го да аб ра да мі ў го нар 

Ба га ча. На кір ма шы ён быў 

прад стаў ле ны ў вы гля дзе 

трох мет ро ва га ко шы ка, які 

на поў ні лі збож жам прад стаў-

ні кі дэ ле га цый рэ гі ё на. Да-

жы нач ны ка ра вай пры няў ад 

гас па да роў свя та стар шы ня 

Гро дзен ска га абл вы кан ка-

ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ. Ён 

ад зна чыў, што аг ра рыі поў-

нас цю ўбра лі ўсё з па лёў і 

з год нас цю вы тры ма лі эк за-

мен, які ім «ар га ні за ва ла» 

на двор'е.

— Мы не толь кі за бяс пе-

чы лі на шу хар чо вую бяс пе-

ку, але і за кла лі асно ву для 

бу ду ча га ўра джаю, — пад-

крэс ліў гу бер на тар. — Нам 

да во дзіц ца пра ца ваць у зо не 

ры зы коў на га зем ля роб ства, 

та му па він ны быць га то вы 

да та кіх клі ма тыч ных пе ра-

па даў. За раз важ на раз ліч-

ваць на но выя, іна ва цый ныя 

тэх на ло гіі і пра віль на іх вы-

ка рыс тоў ваць. Спе цы я ліс таў 

у аграр най га лі не Гро дзен-

шчы ны да стат ко ва.

Да рэ чы, у сель скай гас па-

дар цы пра цуе кож ны трэ ці з 

за ня тых у эка но мі цы рэ гі ё-

на. Ра бот ні кі АПК за бяс печ-

ва юць 15 % ва ла во га рэ гі я-

наль на га пра дук ту, а з улі кам 

за ня тых у пе ра пра цоў цы — 

ка ля 40 %.

Сё ле та ў воб лас ці на ма-

ла ці лі 1 міль ён 150 ты сяч тон 

збож жа вых і зер не ба бо вых. 

У пя ці гас па дар ках ура джай-

насць пе ра вы сі ла 65 цэнт не-

раў з гек та ра. Най леп шым 

у аб лас ным спа бор ніц тве на 

ўбор цы стаў Гро дзен скі ра ён. 

Ён так са ма вый шаў у лі да ры 

і ў га лі не жы вё ла га доў лі.

— Тая част ка ка ра вая, 

якую Гро дзен шчы на пры-

нес ла кра і не, свед чыць, што 

хле ба ро бы спра ца ва лі на 

вы со кім уз роў ні, — ад зна чыў 

на мес нік мі ніст ра сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня 

Ігар БРЫ ЛА. — Та кія ра ё-

ны, як Гро дзен скі, Ка рэ ліц-

кі, Шчу чын скі, зай ма юць лі-

дзі ру ю чыя па зі цыі ў кра і не. 

Гро дзен цы змаг лі ўтры маць 

ста ноў чую ды на мі ку па вы-

твор час ці ма ла ка і мя са. На 

255 но вых ма лоч на та вар ных 

фер мах вы раб ля ец ца 77 % 

ма ла ка — гэ та са мы вы со кі 

па каз чык у кра і не.

Па да рун кам ра ё ну з рук 

мі ніст ра пры род ных рэ сур-

саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Анд рэя ХУ ДЫ КА 

ста лі два элект ра ма бі лі, якія 

за куп ле ны ў рам ках пра ек та 

пра гра мы Гла баль на га эка-

ла гіч на га фон ду па ска ра чэн-

ні вы кі даў пар ні ко вых га заў. 

Транс парт ныя срод кі пе-

рададуць ра ён най баль ні цы 

і цэнт ру са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня на сель ніц тва. У ра-

ё не ёсць і пер шая за рад ная 

стан цыя, якая па кла ла па ча-

так ства рэн ню інф ра струк ту-

ры для за праў кі элект рыч на га 

транс пар ту ў ра ё не.

І гэ та да лё ка не ўсе пры-

ем ныя мо ман ты для ра ё на, 

які сё ле та стаў ста лі цай аб-

лас ных «Да жы нак». Знач-

ныя зме ны ад бы лі ся ў са мім 

воб лі ку го ра да. Толь кі ад-

на го пло та ад ра ман та ва на і 

за ме не на больш за 20 кі ла-

мет раў. Доб ра ўпа рад ка ва на 

амаль 30 кі ла мет раў ву ліц. 

Ад ноў ле ны фа са ды амаль 

300 ін ды ві ду аль ных жы лых 

да моў і 120 аб' ек таў, у тым 

лі ку До ма куль ту ры. Уве дзе-

ны но вы школь ны ста ды ён, 

на бу даў ніц тва яко га бы ло 

вы дат ка ва на 640 ты сяч руб-

лёў. На ім, да рэ чы, увесь 

фес ты валь ны дзень пра хо-

дзі ла куль тур на-спар тыў ная 

«Сель ская эс та фе та». Яшчэ 

425 ты сяч руб лёў на кі ра ва лі 

на ка пі таль ны ра монт Іў еў-

скай ся рэд няй шко лы. Так са-

ма быў ад ноў ле ны мост це раз 

рэч ку Іў ян ку, а на ўзбя рэж жы 

з'я ві лася ка ля 20 скульп тур. 

Гэ та — па да ру нак гас па да-

рам «Да жы нак» ад кож на га 

ра ё на. Тут з'я ві лі ся скульп ту-

ры ў вы гля дзе за ла той рыб-

кі, ру сал кі, вя ліз на га со ма, 

ула да ра пад вод на га цар ства 

і мно гіх ін шых, аб'яд на ных 

вод най тэ ма ты кай.

Ад ноў ле ны га рад скі сквер 

за ка ха ных. Тут уста ля ва-

на лаў ка ў вы гля дзе сэр ца 

і «вы рас ла» ка ва нае дрэ ва. 

Пер шы за мо чак на ім па кі-

ну ла сям'я ма ла дых спе цыя-

ліс таў Вік то рыі і Дзміт рыя 

Ку це ляў, для якіх гэ та свя та 

ста ла яшчэ і аса біс тым — 

яны па жа ні лі ся і атры ма-

лі він ша ван не ад га рад скіх 

і аб лас ных улад, а ў якас ці 

па да рун ка — сер ты фі кат на 

арэнд ную ква тэ ру ў но вай 

шмат па вяр хоў цы.

Да рэ чы, на го даў для ве ся-

лос ці ха па ла ўсім, хто прый-

шоў на цэнт раль ную пло шчу 

Іўя. З усіх ба коў чу ваць бы ло 

спе вы, вя сё лыя за клі кі гас па-

да роў пад вор каў. Ім пра ві за ва-

ную сель ска гас па дар чую вы-

стаў ку да сяг нен няў прад ста віў 

кож ны ра ён Гро дзен шчы ны. 

На прык лад, Іўе вя до ма як 

край па мі до ра ў. Іх тут па ча лі 

вы рошч ваць пяць ста год дзяў 

та му, ка лі ў гэ тых мяс ці нах 

па ся лі лі ся та та ры. І за раз на 

Іў еў шчы не ага род ніц тва шы-

ро ка рас паў сю джа на.

Гас па ды няй Аст ра вец ка-

га пад вор ка ста ла ку ку ру-

за. Гас цей час та ва лі пі ра-

га мі па мяс цо вых рэ цэп тах. 

А ашмян цы зра бі лі дзі вос ную 

ін ста ля цыю з ба то наў у вы-

гля дзе двух мет ро ва га ко ла-

са. Гас па да ры пра па на ва лі 

зма лоць збож жа як у ста ра-

жыт на сці ці зля піць з са лё-

на га цес та фі гур ку. Бы ла тут 

і ма лоч ная кра і на, і мя до вая, 

і яб лыч ная, і буль бя ная... Усё, 

чым сла віц ца Гро дзен шчы на. 

А для на вед валь ні каў «смач-

ныя» кам па зі цыі ста лі ка ла-

рыт ны мі фо та зо на мі.

Доб рым сюр пры зам для 

сель скіх пра цаў ні коў ста ла 

вы стаў ка тэх ні кі МТЗ. Тут 

мож на бы ло ўба чыць і трак-

тар го да, які стаў най леп шым 

на спе цы я лі за ва най вы стаў-

цы ў Ра сіі і на ват атры маў 

ты тул «Міс тар трак тар». 

Да рэ чы, яск ра вае свя та 

доў жы ла ся ўвесь дзень. На 

пля цоў ках вы сту пі лі твор-

чыя ка лек ты вы з усіх ра ё наў 

Гро дзен шчы ны, аб лас ной 

фі лар мо ніі. Аг ра ры яў рэ гі ё на 

па він ша ва лі і вя до мыя бе ла-

рус кія ар тыс ты. На кір ма шы 

вы сту пі лі ан самблі «Пес ня-

ры» і «Драз ды».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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Путем проведения повторного открытого аукциона реализуется незавер-
шенное законсервированное капитальное строение (здание неустановлен-
ного назначения) (публикация извещения в газете «Звязда» 19.09.2018 г.).
Инвентарный номер 334/U-11194, общая площадь 8 258 кв. м, объект 
расположен по адресу: Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, 
ул. Меньшикова, 75Б. Готовность строения – 65 %. 
Земельный участок общ. пл. 1,7776 га предоставлен на праве аренды 
до 23.10.2037 г.
Начальная цена с НДС 20 % – 162 000 долларов США (расчет в белорус-
ских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты). С учетом понижения цены 
на 10 %.
Дата и время проведения аукциона: 28.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Заявления 
принимаются до 26.11.2018 до 17.00 по тому же адресу.
Подробная информация на сайте www.cpo.by.                  УНП 193089647

Контактная информация: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42; 
auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТРЕСУРС» сообщает 
о проведении 26.12.2018 г. торгов в форме открытого аукциона по про-
даже имущества должника: фальцпрокатная машинка КМ-2,0км-2,0к вк 
стоимостью 2 683,57 бел. руб., подробную информацию можно узнать на 
сайте bankrot.gov.by.     УНП 691893812

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У ад каз Іль хам Алі еў па дзя ка ваў 

за за пра шэн не і ска заў, што вель-

мі ра ды чар го вы раз па бы ваць на 

брац кай бе ла рус кай зям лі. Па вод ле 

яго слоў, час тыя ві зі ты прэ зі дэн таў у 

абедз ве кра і ны — гэ та па каз чык ад-

но сін, бліз кіх і сяб роў скіх су вя зяў.

Прэ зі дэнт Азер бай джа на звяр-

нуў ува гу, што ад но сі ны на шых 

дзяр жаў вы лу чае той факт, што 

ўсё, пра што ба кі да маў ля юц ца, 

вы кон ва ец ца. Ён на га даў, што мы 

пад трым лі ва ем адзін ад на го ва ўсіх 

між на род ных струк ту рах, раз ві ва-

ец ца пра мыс ло вая ка а пе ра цыя, 

су пра цоў ніц тва ў ва ен на-тэх ніч най 

сфе ры, куль ту ры і аду ка цыі, па ўсіх 

кі рун ках ёсць па зі тыў, доб ры на-

строй і кан крэт ныя вы ні кі.

«Мой ця пе раш ні ві зіт — не толь кі 

маг чы масць аб мер ка ваць, што бы-

ло зроб ле на, пра ана лі за ваць, пад-

вес ці вы нік, але і так са ма на ме ціць 

шля хі да лей ша га су пра цоў ніц тва, 

зблі жэн ня. Упэў не ны, у гэ тым кі-

рун ку мы сён ня пры мем важ ныя 

ра шэн ні», — за явіў Іль хам Алі еў.

Ён так са ма за пра сіў Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку ў Азер бай джан у лю бы 

зруч ны час.

Ад кры ва ем 
но выя маг чы мас ці

Пас ля ад бы лі ся пе рагаворы ў 

па шы ра ным фар ма це.

На іх Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс ліў: Бе ла русь на стро е на на сіс-

тэм нае і доў га ча со вае су пра цоў ніц-

тва ў ганд лё ва-эка на міч най сфе ры. 

Ня гле дзя чы на ста ноў чую ды на мі ку 

та ва ра аба ро ту з Азер бай джа нам, 

яго аб' ёмы да лё кія ад ап ты маль-

ных. «Мы ба чым па тэн цы ял для іх 

па ве лі чэн ня», — да даў ён.

Бе ла рус кі лі дар за явіў, што 

дзя ку ю чы па да бен ству по гля даў 

з Іль ха мам Алі е вым на раз віц цё 

эка но мі кі за кла дзе на ас но ва для 

шы ро кай вы твор чай ка а пе ра цыі. 

Да рэ чы, год ны прык лад та кой ра-

бо ты пра дэ ман стра ва лі флаг ма ны 

бе ла рус ка га ма шы на бу да ван ня — 

МТЗ і МАЗ ра зам з Гян джын скім 

аў та ма біль ным за во дам. У Гян джы 

ўжо са бра на больш за дзе сяць ты-

сяч трак та роў і тры з па ло вай ты ся-

чы адзі нак аў та ма біль най тэх ні кі.

«Сён ня мы га то выя пры сту піць 

да прын цы по ва но ва га эта пу су пра-

цоў ніц тва — су мес на га асвой ван-

ня рын каў трэ ціх кра ін. Не ка лі мы 

пра гэ та толь кі ма ры лі. У вы со кай 

сту пе ні га тоў нас ці зна хо дзіц ца пра-

ект вы пус ку трак та роў у Тур цыі з 

удзе лам Мінск ага і Гян джын ска га 

за во даў. Ме на ві та за па доб ны мі 

іні цы я ты ва мі бу ду чы ня, на іх трэ ба 

ра біць ак цэнт», — пад крэс ліў кі раў-

нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Акра мя та го, ёсць перс пек ты-

вы па та кіх кі рун ках, як па стаў ка і 

збор ка ў Азер бай джа не элект ро бу-

саў, ліф таў, збож жа ўбо рач ных кам-

бай наў і ін шай сель гас тэх ні кі.

Так са ма Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу 

на аграр ную сфе ру: і тут не аб ход на 

па шы раць кан так ты, па вя ліч ваць 

уза ем ныя па стаў кі хар ча ван ня. 

Бе ла рус кая ма лоч ная, мяс ная і 

рыб ная пра дук цыя, кан ды тар скія 

вы ра бы ка рыс та юц ца по пы там у 

азер бай джан ска га спа жыў ца.

Між на род ны ган даль — гэ та да-

ро га з двух ба ко вым ру хам, та му 

ёсць за ці каў ле насць у па ве лі чэн ні 

пры сут нас ці азер бай джан скіх та ва-

раў на бе ла рус кім рын ку, пад крэс-

ліў Лу ка шэн ка.

Ня даў на ў Тур цыі азер бай джан-

скі бок па бу да ваў наф та пе ра пра-

цоў чы комп лекс. «Бу дзем ра ды 

пры хо ду азер бай джан скіх ін вес та-

раў у Бе ла русь і га то выя да сур'-

ёз на га ўза е ма дзе ян ня ў стра тэ гіч-

ных га лі нах. Ця пер аб мяр коў ва ец ца 

маг чы масць ін вес ты цый Дзярж-

наф та кам па ніі Азер бай джа на ў 

ма дэр ні за цыю «Грод на Азо та».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ёсць 

знач ны рэ зерв у транс парт на-ла-

гіс тыч най сфе ры. На прык лад, у 

чы гу нач ных зно сі нах, у тым лі ку 

ў рам ках ства рэн ня між на род на га 

транс парт на га ка лі до ра «Поў нач — 

Поў дзень» і іні цы я ты вы «Эка на міч-

ны по яс Шаў ко ва га шля ху».

Перс пек тыў ным ён на зваў ства-

рэн не су мес ных прад пры ем стваў 

у фар ма цэў ты цы, а так са ма ка-

ар ды на цыю на ма ган няў у сфе ры 

ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 

тэх на ло гій, на ву кі, куль ту ры. «Мы 

на стро е ны пра цяг ваць пад рых тоў-

ку кад раў для Азер бай джа на, пры-

тым у па трэб ным для вас аб' ёме па 

лю бых спе цы яль нас цях, якія вам 

бу дуць па трэб ныя. У тым лі ку на ву-

чан не ва шых ра та валь ні каў ва Уні-

вер сі тэ це гра ма дзян скай аба ро ны 

МНС Бе ла ру сі», — ска заў ён.

Тра ды цый на цес ныя і ак тыў ныя 

двух ба ко выя кан так ты пад трым-

лі ва юц ца па між су пра цоў ні ка мі 

пра ва ахоў ных струк тур, ор га наў 

са цы яль най аба ро ны, аг ра комп лек-

су, сфер су вя зі і ін фар ма ты за цыі. 

«Пад рых та ва ныя да пад пі сан ня 

па гад нен ні зро бяць на ша су пра-

цоў ніц тва яшчэ больш эфек тыў-

ным», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Так са ма Прэ зі дэнт ад імя ўсёй 

на шай кра і ны па дзя ка ваў кан суль-

тан там з Азер бай джа на, якія су-

пра цоў ні ча юць з Ды рэк цы яй Дру гіх 

Еў ра пей скіх гуль няў, Мі ніс тэр ству 

мо ла дзі і спор ту і аса біс та мі ніст-

ру Аза ду Ра гі ма ву за пра фе сій ную 

да па мо гу і пад трым ку ў пы тан нях 

ар га ні за цыі гуль няў у 2019 го дзе. 

Бе ла рус кі лі дар за пра сіў усіх пры-

сут ных на ве даць гэ тае ме ра пры-

ем ства.

Пра што да мо ві лі ся?
Апош нім эта пам пе ра га во раў 

прэ зі дэн таў ста ла пры няц це су мес-

най за явы, а так са ма пад пі сан не 

шэ ра гу двух ба ко вых да ку мен таў 

у іх пры сут нас ці.

Так, згод на з за явай мае мес-

ца быць пе ра ход на якас на но вы 

ўзро вень ад но сін друж бы і су пра-

цоў ніц тва, які ад па вя дае рэа лі ям 

XXІ ста год дзя. Акра мя агуль ных па-

ды хо даў па знеш не па лі тыч ных пы-

тан нях, да ку мент фік суе па ла жэн ні 

эка на міч на га су пра цоў ніц тва.

Што да двух ба ко вых да ку мен-

таў, то ся род іх на ступ ныя: па гад-

нен не ў га лі не міг ра цыі, па гад-

нен не аб су пра цоў ніц тве па між 

пра ку ра ту ра мі дзвюх кра ін, а так-

са ма ў сфе ры су до ва-экс перт най 

дзей нас ці.

Так са ма ба кі пад пі са лі па гад-

нен не аб су пра цоў ніц тве ў га лі не 

сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 

і ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен-

ні ў га лі не пра цы, за ня тас ці і са-

цы яль най аба ро ны, ме ма ран дум 

аб уза е ма ра зу мен ні аб раз віц ці 

ўза е ма вы гад на га двух ба ко ва га 

су пра цоў ніц тва ў га лі не па ста вак 

уз бра ен ня і тэх ні кі су праць па вет-

ра най аба ро ны.

Яшчэ чле ны дэ ле га цый па ста-

ві лі под пі сы пад пра та ко лам на-

ме раў аб раз віц ці су пра цоў ніц тва 

ў га лі не су вя зі і ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій, пры ня лі комп лекс ны 

план ме ра пры ем стваў на 2019—

2021 га ды па рэа лі за цыі Па гад нен-

ня аб су пра цоў ніц тве па між МНС 

дзвюх дзяр жаў.

За ста ец ца 
толь кі вы кон ваць

Пе ра тва рыць на ме ры ў спра вы 

да па мо жа рэа лі за цыя да сяг ну тых 

да моў ле нас цяў — пра гэ та за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ-

чы з прад стаў ні ка мі СМІ па вы ні ках 

пе ра га во раў.

Па вод ле яго слоў, пад час пе ра-

моў асноў ная ўва га ад да ва ла ся па-

спя хо ва му ганд лё ва-эка на міч на му 

і ін вес ты цый на му су пра цоў ніц тву. 

«Да сяг ну ты да моў ле нас ці, якія бу-

дуць да дат ко вым ім пуль сам для яго 

на рошч ван ня», — за явіў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі.

Бе ла русь за ці каў ле на ў азер-

бай джан скіх ін вес ты цы ях і вы-

са ка я кас най пра дук цыі, да даў 

Аляк сандр Лука шэн ка. На га да ем, 

сён ня та ва ры з гэ тай кра і ны шы-

ро ка прад стаў ле ны ў Ганд лё вым 

до ме Азер бай джа на, які ад крыў-

ся ле тась у Мін ску. «Ад зна чу, што 

яны ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю ў 

бе ла рус кіх па куп ні коў. Та му Прэ-

зі дэнт Азер бай джа на пры няў ра-

шэн не аб па шы рэн ні гэ тай сет кі ў 

аб лас ныя цэнт ры», — ска заў кі раў-

нік Беларусі.

«Шмат што мож на зра біць ра-

зам і ў транс парт на-ла гіс тыч най 

сфе ры. Мы га то выя ўдзель ні чаць у 

інф ра струк тур ных пра ек тах у Азер-

бай джа не: бу даў ніц тве но вых чы гу-

нак, мар скіх парт оў, ла гіс тыч ных 

цэнт раў, — пе ра лі чыў бе ла рус кі 

лі дар. — Ёсць рэ зер вы су пра цоў-

ніц тва ў ахо ве зда роўя, аду ка цыі, 

ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 

тэх на ло гі ях, спор це і ту рыз ме».

Так, на прык лад, ужо вя дзец ца 

ра бо та па ства рэн ні ў Азер бай джа-

не су мес на га прад пры ем ства па 

вы пус ку бе ла рус кіх ле каў. «Аб са-

лют на пе ра ка на ны — не за га ра мі 

рэа лі за цыя і ін шых маш таб ных і ці-

ка вых пра ек таў», — да даў ён.

«Бе ла русь і Азер бай джан на-

заўж ды за ста нуц ца на дзей ны мі і 

стра тэ гіч ны мі парт нё ра мі, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Пе ра ка на ны, што тра ды цый на 

плён нае су пра цоў ніц тва, уза ем ная 

пад трым ка бу дуць і на да лей ад-

мет най ры сай бе ла рус ка-азер бай-

джан скіх ад но сін».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

РУХ НА ПЕ РАД

СВЯ ТА КА РА ВАЯ
Сё ле та ста лі цай аб лас ных «Да жы нак» на Гро дзен шчы не 

стаў го рад Іўе. Пад час пад рых тоў кі на се ле ны пункт стаў 

больш пры ваб ны, тут з'я ві лі ся но выя аб' ек ты. Адзін з 

іх — скульп тур ны парк — ства ра лі ўсе ра ё ны воб лас ці, 

як, да рэ чы, і агуль ны ка ра вай. Ён атры маў ся важ кі — аж-

но 30 кі ла гра маў. Так са ма кож ны ра ён пра дэ ман стра ваў 

свае ўні каль ныя ры сы і да сяг нен ні ў сфе ры АПК. Най леп-

шых уша на ва лі ва ўра чыс тай аб ста ноў цы.


