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Жы ха ры спа сы ла юц ца на 
ар хіў ныя па пе ры, ся род якіх, 
на прык лад, спі сы ўсіх да моў і 
ін тэр на таў на ба лан се прад пры-
ем ства — і тыя, і дру гія па зна-
ча ны асоб на. Усе пяць да моў 
па вул. За сло на ва і Бу даў ні коў, 
ва кол якіх ідзе спрэч ка, у лі ку 
жы лых да моў. Та кі ж ста тус яны 
ма юць і ў вы піс цы з ра шэн ня 
Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма 
№13-28 ад 16 лі пе ня 1997 го-
да «Аб пра ва вым афарм лен ні 
іс ну ю чых зем ле ка ры стан няў». 
Лю дзі лі чаць гэ та асноў ным 
до ка зам та го, што іх да мы да 
2000 го да не бы лі ін тэр на та мі. 
Бо гэ тыя квад ра ты вы дзя ля лі-
ся ім не будт рэс там, а вы кан ка-
мам. Ёсць і ін шыя, на іх по гляд, 
не менш знач ныя да ку мен ты.

— У су сед кі ма ец ца да вед ка, 
якая па цвяр джае, што яе брат 
аб мя няў сваё па мяш кан не без 
вы год на доб ра ўпа рад ка ва ную 
ква тэ ру ў шмат па вяр хо ві ку, — 
ар гу мен туе Ве ра Бан дар ко ва, 
жы хар ка до ма №28 па ву лі цы 
За сло на ва. — Ка лі б гэ та быў 
ін тэр нат, та кі аб мен быў бы не-
маг чы мы.

Свят ла не Зуб рыц кай, якая 
па да га во ры най му з будт рэс-
там зай мае ў до ме №29 па ву-
лі цы За сло на ва больш за 87 
«квад ра таў», поз ва ў суд яшчэ 
не пры хо дзі ла, але сэр ца яе не 
спа кой нае.

— Гэ тае жыл лё атры ма-
лі мае баць кі, якія ад-
пра ца ва лі ў будт рэс це 
амаль 50 га доў, — свед-
чыць яна. — Ка лі яны 
па мер лі, ква тэ ру пе ра-
афор мі лі на мя не — па 
ра шэн ні абл вы кан ка ма 
ад 1992 го да. По тым 
ор дар за бра лі, каб пе-
ра за клю чыць да га вор 
най му жы ло га па мяш-
кан ня. Да лі пад пі саць 
пус ты ліст па пе ры, а 
ка лі вяр ну лі, там ужо 
бы ло па зна ча на, што 
мес ца май го пра жы ван-
ня — ін тэр нат.

У Га лі ны Сіт ке віч з 
до ма №28 па ву лі цы За сло на-
ва ор дар на ква тэ ру за ха ваў ся, 
ён так са ма вы да дзе ны рай вы-
кан ка мам. У яе з бы лым му жам 
па дзе ле ны аса бо выя ра хун кі. 
Па вод ле штам па ў паш пар це 
су жэн цы пра пі са ны ў ква тэ ры 
№14. Але апош нія два га ды ў 
квіт ках на жыл лё выя па слу гі 
ўказ ва ец ца, што яна жы ве ў 
па коі №14, а бы лы муж — у па-
коі 14 з па мет кай «а». Ад куль 
гэ тае «а» ўзя ла ся, жан чы на не 
ра зу мее.

Яшчэ ад на пад ста ва лі чыць 
жы ха рам гэ та жыл лё ква тэ ра мі, 
а не па ко я мі ў ін тэр на це, — тое, 
што іх — пры на яў нас ці да стат-
ко вай коль кас ці мет раў — зды-
ма лі з чар гі на па ляп шэн не 
жыл лё вых умоў.

КА МЕНЬ НА ШЫІ
З 2013 го да да мы №№28, 29, 

30 па ву лі цы За сло на ва, №№4 
і 6 па ву лі цы Бу даў ні коў зна хо-
дзяц ца ў ка му наль най ма ё мас ці 
го ра да, а будт рэст №12 ва ло-
дае імі на пра ве бяз вы плат на га 
ка ры стан ня.

— Мы вы стаў ля ем жы ха рам 
гэ тых да моў та ры фы, як для на-
сель ніц тва, а пла цім за іх утры-
ман не па стаў шчы кам па слуг па 
рас цэн ках прад пры ем ства — у 
не каль кі ра зоў вы шэй, — тлу-
ма чыць ге не раль ны ды рэк тар 
будт рэс та №12 Дзміт рый Ма-
ро заў. — На пра ця гу го да вы-
дат кі па жыл лі скла да юць для 
нас міль яр ды. Пры тым, што там 
жы вуць толь кі адзін кі з на шых 
ра бот ні каў. Што да ты чыц ца 
не па срэд на до ма №29 па ву-
лі цы За сло на ва, ён у ава рый-
ным ста не, і яго трэ ба знес ці. 
Тым, хто ў нас пра цуе, мы пра-
па ноў ва ем ін тэр на ты. Ас тат нія 

па він ны па кі нуць гэ тае жыл лё. 
За ста ла ся 5 сем' яў, якія жы вуць 
там бес пад стаў на.

— Лю дзі ка жуць, што гэ тыя 
да мы пе ра вя лі ў ін тэр на ты на 
па чат ку 2000-х.

— Гэ тыя да мы — ін тэр на ты. 
Ме на ві та пад та кім ста ту сам 
яны за рэ гіст ра ва ны ў Агенц тве 
па дзяр жаў най не ру хо мас ці і зя-
мель ным ка даст ры.

ПА ПЕ РЫ І СВЕД КІ
Су до выя па ся джэн ні пра хо-

дзяць у Ле нін скім су дзе го ра да 
Ма гі лё ва ін ды ві ду аль на, але па-
куль не на ка рысць іс цоў. Су-
жэн цы Кан дра шо вы атры ма лі 
маг чы масць за стац ца толь кі 
дзя ку ю чы сва ёй не паў на лет няй 
да чцэ. Па за ко не ба лан сат ры-
маль нік не мо жа вы се ліць з ін-
тэр на та тых, хто 10 га доў ад пра-
ца ваў на прад пры ем стве або 
мае дзя цей да 18 га доў (ар ты-
кул 93 Жыл лё ва га ко дэк са).

— Ор дар на жы лыя па мяш-
кан ні, дзяр жаў ны акт на ка ры-
стан не зям лёй, ар хіў ныя вы піс кі 
аб прад стаў лен ні і аб ме не ква-
тэр не свед чаць пра тое, што 
зай ма нае жы лое па мяш кан не 
з'яў ля ец ца ква тэ рай, — пад-
крэс лі ла Ва лян ці на ЛА ПА ЦІ-
НА, на мес нік стар шы ні су да 
Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва. — 
Згод на з пунк там 1 ар ты ку ла 
119 ЖК, ін тэр нат — гэ та жы лы 
дом (яго част ка), спе цы яль на 
па бу да ва ны або пе ра аб ста ля-

ва ны для пра жы ван ня на пе-
ры яд пра цы або ву чо бы. А тое, 
што жы лыя да мы №6 па ву лі цы 
Бу даў ні коў і №29 па ву лі цы За-
сло на ва з'яў ля юц ца ін тэр на та-
мі, па цвяр джа ец ца свед чан ня-
мі аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і 
вы піс ка мі з рэ гіст ра цый най кні гі 
«Аб пра вах, аб ме жа ван нях пра-
воў на ка пі таль нае бу да ван не 
ад 26.11.2015 го да». А так са ма 
ін вен тар ны мі і рэ гіст ра цый ны мі 
спра ва мі на гэ тае ка пі таль нае 
збу да ван не ад 1959 го да, дзе 
змя шча юц ца ха рак та рыс ты кі 
гэ тых збу да ван няў. Яны ўказ-
ва юць на тое, што дом №29 
па ву лі цы За сло на ва і №6 па 
ву лі цы Бу даў ні коў бы лі па бу-
да ва ны і вы ка рыс тоў ва лі ся, як 
ін тэр на ты.

Ад нак на конт пры зна чэн ня 
гэ тых бу дын каў ма ец ца і ін шае 
мер ка ван не. Пен сі я нер ка Ма-
рыя Пра та са ва з 1966 па 2007 
го д пра ца ва ла ў ЖКК будт рэс та 
№12 — спа чат ку ма ля ром, а по-
тым ін спек та рам па жыл фон дзе 
і май страм. Ёй па ро ду за ня ткаў 
пры хо дзі ла ся мець спра ву з тэх-
ніч ны мі паш пар та мі на жы лыя 
па мяш кан ні.

— Так, пер ша па чат ко ва 
гэ тыя да мы са праў ды бы лі ін-
тэр на та мі, але ў 1963 го дзе 
атры ма лі ста тус жы лых да моў 
з част ко вы мі вы го да мі, і ту ды 
лю дзей за ся ля лі па ор да рах, 
якія да ваў не будт рэст, а вы кан-
кам, — свед чыць яна. — Ад нак, 
у па чат ку 2000-х з'я ві лі ся но выя 
тэх паш пар ты на гэ тыя да мы, 
дзе яны ўжо ме лі ста тус ін тэр-
на таў. Ста рыя тэх ніч ныя паш-
пар ты ку дысь ці знік лі.

Ма рыя Пра та са ва па цвер-
дзі ла, што лю дзей зды ма лі з 
жыл лё вай чар гі, ка лі ў іх ха па ла 
пло шчы ў гэ тых да мах без вы-

год. Яна спа чу вае лю дзям, якія 
тра пі лі ў скла да ную сі ту а цыю, і 
га то ва свед чыць у су дзе. На яе 

па мя ці толь кі ад на ра бот-
ні ца будт рэс та па спе ла 
пры ва ты за ваць па доб ную 
ква тэ ру і пра даць.

— У 90-х га дах не каль-
кі да моў, дзе не бы ло вы-
год, трэст ад ра ман та ваў, 
зра біў там сан вуз лы і кух-
ні, над бу да ваў яшчэ адзін 
па верх, — рас каз вае Ма-
рыя Пра та са ва. — Бы лі 
на ме ры зра біць рэ кан-
струк цыю і ін шых да моў 
па ву лі цах За сло на ва і 
Бу даў ні коў, але не ха пі ла 
срод каў. Трэст вы дзя ляў 
сем' ям да дат ко выя па коі 
для рас шы рэн ня і не за ба-

ра няў ра біць там вы го ды. Та му 
лю дзі і лі чы лі іх сва і мі ква тэ ра-
мі. Іх баць кі даў но па мер лі, а ім, 
ужо так са ма не ма ла дым, ця пер 
неш та да ка заць скла да на.

Трэ ба ска заць, што сі ту а цыя 
з ма гі лёў скі мі пас ля ва ен ны мі 
да ма мі, якія пер ша па чат ко ва 
бы лі без вы год, не ўні каль ная. 
Та кія да мы ёсць па ўсёй кра і не. 
Пен сі я нер Мі ха іл Рысь коў, які 
доў гі час пра ца ваў юрыс там у 
ін шым ма гі лёў скім будт рэс це, 
згад вае, што ў са вец кія ча сы 
бы лі вы пад кі, ка лі кі раў ні кі прад-
пры ем стваў да ва лі ква тэ ры ў ін-
тэр на тах і на ад ва рот — ква тэ ры 
ў жы лых да мах пе ра ўтва ра лі ў 
па коі ча со ва га пра жы ван ня.

Ад нак у ін тэр на тах не маг-
чы ма бы ло па дзя ліць аса бо выя 
ра хун кі па між жыль ца мі ад на го 
па мяш кан ня. Не маг чы ма бы ло і 
аб мя няць мес ца ў ін тэр на це на 
ква тэ ру. Гэ та вар та бы ло б уліч-
ваць у вы ра шэн ні спрэ чак ва кол 
ста ту су та кіх да моў. На жаль, у 
ця пе раш нім Жыл лё вым ко дэк се 
та кі ню анс не пра ду гле джа ны, і 
на шчад кі тых, хто ў 60-80-я га-
ды атрым лі ваў не перс пек тыў-
нае жыл лё, апы ну лі ся пе рад 
фак там, што іс ці ім ня ма ку ды.

НІ МЕТ РАЎ, 
НІ ПРА ВОЎ

— У са вец кі час стро гіх па-
тра ба ван няў да рэ гіст ра цыі 
жыл фон ду, як сён ня, не іс на ва-
ла. Ме лі ся ін вен тар ныя кар ты, у 
леп шым вы пад ку — тэх ніч ныя 
паш пар ты, — ка жа Ге надзь 
ЛЕ БЕ ДЗЕЎ, за гад чык сек та-
ра па ра бо це са зва ро та мі гра-
ма дзян упраў лен ня ЖКГ Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма. — 
Пры чым тэх ніч ныя паш пар ты і 
на жыл лё вы дом, і на ін тэр нат 

вы да ва лі ся ад ноль ка выя. Ад роз-
нен не бы ло толь кі ў тым, што ў 
да га во ры най му жыл ля ага вор-
ва ла ся — ін тэр нат гэ та або жы-
лы дом. У па чат ку 2000-х га доў 
у Бе ла ру сі па ча лі пры мац ца ме-
ры па ўпа рад ка ван ні рэ гіст ра цыі 
жыл лё ва га фон ду. У па ста но ве 
Саў мі на №800 указ ва ец ца кан-
чат ко вая да та, ка лі гэ та трэ ба 
бы ло зра біць, — да 1 сту дзе ня 
2014 го да. Па сан тэх ніч ных па-
тра ба ван нях да мы па ву лі цах 
За сло на ва і Бу даў ні коў нель га 
пры знаць жы лы мі, па коль кі яны 
ўяў ля юць з ся бе доў гі ка лі дор, па 
абод ва ба кі яко га 12-14 па ко яў 
на 2-3 кух ні. Та му і за рэ гіст ра ва-
ны яны як ін тэр на ты.

На што мо гуць раз ліч ваць 
жы ха ры да моў па ву лі цах За-
сло на ва і Бу даў ні коў (а гэ та ка-
ля 40 сем'яў)? Яны звяр ну лі ся 
да ўлад з пра па но вай да зво ліць 
ім ства рыць жыл лё ва-бу даў ні чы 
ка а пе ра тыў. Для та го, каб яны 
змаг лі па бу да ваць ін шае жыл-
лё, ім па трэб на пра ва на мет ры, 
у якіх яны пра жы ва юць за раз, і 
льгот ны крэ дыт. Ула ды не жа да-
юць іс ці на та кі кам пра міс. Маў-
ляў, лю дзі не ста яць на ўлі ку на 
атры ман не жыл ля, та му пра ва 
на льгот ны крэ дыт не ма юць. 
Пра воў на мет ры, дзе яны жы-
вуць, так са ма не мо жа быць, бо 
ста тус да моў не да зва ляе. Вель-
мі зруч ная для ад пі сак сі ту а цыя. 
Але што ра біць лю дзям?

Зрэш ты, спра ва не толь кі ў 
пэў най ін фан тыль нас ці і юры-
дыч най не аду ка ва нас ці гра ма-
дзян. Тое, што та кая коль касць 
лю дзей мо жа апынуц ца на ву лі-
цы — ад каз насць так са ма кі раў-
ніц тва прад пры ем ства і тых, хто 
кант ра люе яго дзе ян ні. Ця пер, 
ка лі жы ха ры пра па ноў ва юць 
свае ва ры ян ты вый сця, дру гі 
бок аба вя за ны па чуць лю дзей 
і зра біць так, каб ін та рэ сы гра-
ма дзян бы лі аба ро не ныя.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра.

P.S.
Па куль ма тэ ры ял рых та ваў-

ся да дру ку, жы ха ры атры ма лі 
ад каз на свой зва рот у Ма гі лёў-
скі абл вы кан кам. У ліс це га во-
рыц ца, што да мы па ву лі цы За-
сло на ва №28, 29, 30 і ін шыя па 
іх тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках 
за рэ гіст ра ва ны як ін тэр на ты, 
але па на яў ных да ку мен тах ста-
тус не ка то рых з іх ста віц ца усё 
ж пад су мнен не. Каб па ста віць 
усе кроп кі над «і», абл вы кан кам 
звяр нуў ся ў Мі ніс тэр ства ЖКГ 
па ацэн ку сі ту а цыі. «Звяз да» 
бу дзе са чыць за яе раз віц цём.

МЕТ РЫ, ВЫ ЧЫЕ?

Га лі на СІТ КЕ ВІЧ: «Май му баць ку да лі ор дар 
на ква тэ ру, а ця пер ка жуць, што гэ та — ін тэр нат».

Жыль цы спа дзя юц ца, што іх да мы пе ра ста нуць лі чыць ін тэр на та мі.

Са бе кошт па слуг 
іс тот на па мен шаць

Сё ле та за тра ты на ака зан не жыл лё ва-ка му-
наль ных па слуг на сель ніц тву пла ну ец ца зні-
зіць не менш як на 15%, па ве да міў мі ністр 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Аляк сандр 
ЦЕ РА ХАЎ на вы ні ко вай ка ле гіі ве дам ства.

На яго по гляд, асноў ным па ра мет рам эфек тыў нас ці, 
па якім бу дзе ацэнь вац ца ра бо та кі раў ні коў жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі, у бу ду чай пя ці год цы аб'-
яў ле ны па каз чык па зні жэн ні вы дат каў. «На 2016 год 
за пла на ва на зні зіць гэ тыя вы дат кі як мі ні мум на 15%, 
а зні жэн не ў на ступ ныя га ды скла дзе 5%», — ад зна-
чыў Аляк сандр Це ра хаў. Ня дрэн на спра ца ва ла сіс тэ ма 
ЖКГ у мі ну лым го дзе, лі чыць мі ністр, ка лі вы дат кі па 
га лі не ўда ло ся зні зіць на 10,7%. Уво гу ле ле тась бы лі 
за бяс пе ча ны не аб ход ныя аб' ёмы і якасць па слуг, якія 
аказ ва лі ся на сель ніц тву.

Ад ным са знач ных фак та раў па зні жэн ні вы дат-
каў на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі з'яў ля ец ца 
ап ты мі за цыя коль кас ці су пра цоў ні каў. Ле тась штат 
су пра цоў ні каў ЖКГ быў змен ша ны на 4,5 ты ся чы 
ча ла век, або на 2,9%. Пры гэ тым до ля ад мі ніст ра-
цый на-кі раў ні ча га апа ра ту зні зі ла ся з 9,2% да 8,4% 
ад агуль най коль кас ці ра бот ні каў ар га ні за цыі. Эка на-
міч ны эфект ад па доб най ап ты мі за цыі склаў больш 
за 500 млрд руб лёў. Гэ ты вы нік за бяс пе ча ны перш 
за ўсё за кошт ак тыў най пра цы па ўжы ван ні прад-
пры ем ства мі пе ра гле джа ных нор маў і нар ма ты ваў 
коль кас ці су пра цоў ні каў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Жы ха ры пер шых 
па вер хаў за ліфт 
пла ціць не бу дуць

Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да міў 
на чаль нік упраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі 
гра ма дзян і СМІ Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі Ге надзь АКС ЦІ ЛО ВІЧ.

З пер шых дзён го да ўсту піў у сі лу ўказ аб но вай сіс-
тэ ме апла ты ка му наль ных па слуг. Згод на з ім, ця пер у 
жы роў ках з'я вяц ца но выя рад кі. У пры ват нас ці, пла та 
за ліфт па дзе ліц ца на дзве част кі, дзе ад ным пунк там 
бу дзе ста яць тэх ніч нае аб слу гоў ван не ліф та, а дру-
гім — пла та за энер гію, якую ён спа жы вае.

Па слу гу «тэх ніч нае аб слу гоў ван не ліф та» ўла даль-
ні кі ква тэр бу дуць аплач ваць у ад па вед нас ці з пло шчай 
іх жыл ля. Па вод ле слоў кі раў ні ка ўпраў лен ня эка но мі кі 
Мін жыл ка мун га са Але ны Ду дзін скай, ра ней апла та за 
ка ры стан не ліф там бра ла ся згод на з коль кас цю за рэ-
гіст ра ва ных у ква тэ ры ча ла век, а ця пер апла та бу дзе 
раз ліч вац ца па та ры фах на 1 квад рат ны метр жыл ля. 
Эка на міс ты ЖКГ пад лі чы лі, што з кож на га «квад ра та» 
за ліфт трэ ба бу дзе за пла ціць 617 руб лёў.

Спе цы я ліст па тлу ма чы ла, што ў но вых да мах лю дзі 
ня рэд ка куп ля юць ква тэ ры і не рэ гіст ру юц ца па мес цы 
жы хар ства. Та кім чы нам, яны не пла цяць за ліфт, які 
не аб ход на аб слу гоў ваць. Яна пад крэс лі ла, што ліфт 
з'яў ля ец ца не ад' ем най част кай аб ста ля ван ня жы ло га 
до ма, та му пла та за яго вы ка ры стан не па він на раз ліч-
вац ца, зы хо дзя чы з зай ма най жы лой пло шчы. Але на 
Ду дзін ская ад зна чы ла, што та кая прак ты ка пры мя ня-
ец ца ў Ра сіі, Гер ма ніі і ін шых дзяр жа вах.

А вось пла та за 
элект ра энер гію, спа-
жы тую пры ра бо це 
ліф та ў кож ным кан-
крэт ным ме ся цы, бу-
дзе «рас кід вац ца» 
па між жы ха ра мі до ма, 
якія там за рэ гіст ра ва-
ны. Тут вы зна ча ны 
та рыф — 6,8 ты ся чы 
руб лёў з ча ла ве ка. 
Апла та бу дзе пра во-
дзіц ца па фак це ў за-
леж нас ці ад коль кас ці 
лю дзей, якія пра жы ва-
юць.

Пер ша па чат ко ва 
га ва ры ла ся, што жы ха ры пер шых па вер хаў не бу дуць 
пла ціць уво гу ле. Ад нак на «пра мой лі ніі» Мін скай га-
рад ской жыл лё вай гас па дар кі жур на ліс там па ве да мі лі, 
што жы ха ры пер шых па вер хаў па він ны бу дуць пла ціць 
за тэх аб слу гоў ван не ліф та. Спра ва ў тым, што ліфт — 
гэ та агуль на да ма вая ўлас насць і яго тэх аб слу гоў ван не 
ўклю чае ў ся бе пэў ныя рэг ла мент ныя ра бо ты.

Атрым лі ва ец ца, што за тэх ніч нае аб слу гоў ван не 
ліф тоў па він ны пла ціць усе ўлас ні кі, не за леж на ад та го, 
ка рыс та юц ца яны гэ тай ма ё мас цю ці не. Та кая нор ма 
пра пі са на ў дзей ным за ка на даў стве.

З та кой ло гі кай не згод ны жы ха ры пер шых па вер-
хаў. Гэ та пры му сі ла больш дас ка на ла раз гле дзець 
сі ту а цыю ў мі ніс тэр стве і зра біць там «ра бо ту над па-
мыл ка мі». Ге надзь Акс ці ло віч па ве да міў «Звяз дзе», 
што ця пер рых ту ец ца ад па вед ная па ста но ва Саў мі на, 
дзе жы ха роў пер шых па вер хаў вы зва ляць ад пла ты за 
ліфт. Яны не бу дуць пла ціць ні за тэх аб слу гоў ван не, ні 
за элект рыч насць, якую спа жы вае ліфт. «Ка заць пра 
тое, што ліш ніх сум дак лад на не бу дзе ў жы роў ках 
жы ха роў пер шых па вер хаў ужо за сту дзень, па куль 
за ра на», — удак лад ніў спе цы я ліст.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

КА МЕН ТА РЫЙ ДЭ ПУ ТА ТА

Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ, 
член Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па 
жыл лё вай па лі ты цы і бу-
даў ніц тве:

— Маг чы масць уня сен ня 
змен у за ка на даў ства пра-
пра цоў ва ец ца: са праў ды, 
лю дзі з пер шых па вер хаў 
амаль не ка рыс та юц ца ліф-
там. Пы тан не бу дзе раз гля-
дац ца ў Саў мі не. На пэў на, 
рас пра цоў шчы кі ўка за ўлі-
чы лі не ўсё.


