
ПА ВА ЖА НЫЯ РА БОТ НІ КІ 
ДА РОЖ НАЙ ГА ЛІ НЫ, 

ВЕ ТЭ РА НЫ-ДА РОЖ НІ КІ!
Пры мі це са мыя цёп лыя і сар дэч ныя він ша ван ні 

з на сту па ю чым пра фе сій ным свя там!

Зна чэн не да рог цяж ка пе ра аца ніць. Доб рая да ро га — 
гэ та доб ра ўпа рад ка ва нае жыц цё, паў на кроў ныя эка на міч ныя 
ста сун кі га ра доў і вё сак, аб лас цей і ра ё наў, гэ та, у рэш це рэшт, 
куль ту ра на ша га по бы ту. Ме на ві та з да рог па чы на ла ся ў да лё кай 
ста ра жыт на сці цы ві лі за цыя.

Ша ну ю чы ўсё, што зроб ле на па пя рэд ні ка мі, мы ўсве дам ля ем сваю 
мі сію па да лей шым раз віц ці да рож най гас па дар кі, па вы шэн ні якас ці 
бу даў ніц тва і ўтры ман ня да рог. Та му ў да рож най га лі не пра цу юць 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты, уме лыя і ад каз ныя ра бо чыя. 
Ад на з тра ды цый, які мі ба га тыя на шы ка лек ты вы — гэ та 
за хоп ле насць сва ёй спра вай, бе раж лі выя ад но сі ны да ве даў 
і во пы ту, пе ра да ча іх ад па ка лен ня да па ка лен ня. Ві да воч на, 
што гэ та пе ра ем насць і з'яў ля ец ца за ло гам пос пе ху ад ной 
з най важ ней шых га лін на род най гас па дар кі Бе ла ру сі.

Да ра гія да рож ні кі на шай кра і ны! Ад усёй ду шы він шую вас 
з пра фе сій ным свя там! Жа даю ра бот ні кам га лі ны пра цоў на га плё ну 
і даб ра бы ту, ве тэ ра нам — зда роўя і ап ты міз му, а ўсім нам — прос та га 
ча ла ве ча га шчас ця.

Ад імя ка лек ты ву ААТ «Да рож на-бу даў ні чы трэст № 4 г. Брэст»
ге не раль ны ды рэк тар Ігар ШУ ГА ЕЎ.

УНП 200274482.

САР ДЭЧ НА ВІН ШУЮ КА ЛЕК ТЫЎ 
КУП «МА ГІ ЛЁЎ АЎ ТА ДАР» І ЎСІХ, 
ХТО МАЕ ДА ЧЫ НЕН НЕ ДА ПРА ФЕ СІІ 
ДА РОЖ НІ КА, З ПРА ФЕ СІЙ НЫМ СВЯ ТАМ!

Пра ца ваць на та кім прад пры ем стве, як «Ма гі лёў аў та дар», 

вель мі га на ро ва і ў той жа час ад каз на. Ад на шай руп лі вас ці 

і са ма ад да на сці за ле жыць якасць да рог Ма гі лёў скай воб лас ці. 

Мы ро бім пры го жы мі і зруч ны мі на шы на се ле ныя пунк ты, 

ства ра ем да рож ную інф ра струк ту ру га ра доў, ра ён ных цэнт раў, 

вё сак, пад' ез ды да асоб на ўзя тых два ро вых тэ ры то рый. 

Да ро гі — гэ та жы выя ар тэ рыі кра і ны, і ад та го, на коль кі ды на міч на 

і воль на пуль суе па іх жыц цё, ру ха ец ца транс парт, за ле жыць 

даб ра быт усіх жы ха роў воб лас ці і ў цэ лым кра і ны.

Шчы ра жа даю вам моц на га зда роўя і шчас ця на доў гія га ды, 

пос пе хаў і да стат ку, уда чы і доб ра га на строю вам і ва шым сем' ям. 

Хай здзяйс ня юц ца са мыя за па вет ныя ма ры і жа дан ні, 

доб ра га вам плё ну ў пра цы і даб ра бы ту ў ся мей ных спра вах.

Ге не раль ны ды рэк тар  КУП «Ма гі лёў аў та дар» Ге не раль ны ды рэк тар  КУП «Ма гі лёў аў та дар» 
Ана толь Ана толь ЛА ПА ЦІНЛА ПА ЦІН..

УНП 700437908.

Па ва жа ныя ка ле гі!
З Днём аў та ма бі ліс та і да рож ні ка!

Гэ та пра фе сій нае свя та аб' яд ноў вае шмат лі кі атрад лю дзей да стой най 
і па ва жа най пра фе сіі. На ша прад пры ем ства мае 17 фі лі ялаў, у якіх пра цуе ка ля 
1 ты ся чы 600 ча ла век. Мы аб слу гоў ва ем амаль 11 ты сяч кі ла мет раў да рог. 
Што год у воб лас ці ма дэр ні зу юц ца іс ну ю чыя і бу ду юц ца но выя аў та ма біль ныя 

да ро гі, уз вод зяц ца да рож ныя збу да ван ні, за бяс печ ва ец ца бес пе ра бой ны 
рух аў та ма біль на га транс пар ту. На ша пра ца па тра буе вя лі ка га пра фе сій на га 
май стэр ства, вы нос лі вас ці і ап ты міз му. Але без нас не абы сці ся, бо жыц цё 
су час на га ча ла ве ка і ўся го гра мад ства не маг чы ма ўя віць без транс парт на га 

аб слу гоў ван ня. А гэ та мож на здзейс ніць толь кі пры на яў нас ці ад па вед ных да рог. 
Ад якас ці пра кла дзе на га шля ху за ле жыць мно гае, та му наш ка лек тыў пра цуе над 

тым, каб па бу да ва ныя і ад ра ман та ва ныя на мі да ро гі слу жы лі як ма га даў жэй.

А нам да вя ра юць бу да ваць і ра ман та ваць да ро гі не толь кі рэ гі я наль на га, 
але і рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня. Гэ та па тра буе вы со ка га пра фе сі я на ліз му, та му ка лек тыў 
па ста ян на асвой вае но выя ме та ды, пра цуе з са мы мі су час ны мі ма тэ ры я ла мі.

Ка ле гі! Він шую вас з пра фе сій ным свя там. Упэў не ны, што дзя ку ю чы во пы ту, вы со ка му 
пра фе сі я на ліз му і ад каз ным ад но сі на м да спра вы на шы да рож ні кі па-ра ней ша му бу дуць ра біць 
знач ны ўнё сак у фар мі ра ван не но ва га аб ліч ча да рож най сет кі рэ гі ё на і усёй кра і ны. Да ро га — 
гэ та не толь кі сім вал вы со кіх імк нен няў, але і ўва саб лен не жыц цё ва га шля ху. Ня хай у кож на га 
з вас гэ ты шлях бу дзе свет лы, а да ро га — шы ро кая і роў ная.

Ге не раль ны ды рэк тар КУП «Грод на абл дар буд» Дзміт рый ВАЛ КО ВІЧ.
УНП 500036511.

Да ро гі — гэ та жыц цёДа ро гі — гэ та жыц цё
Ві цеб ская воб ласць — адзін з ма ляў ні чых кут коў Еў ро пы. Каб да ро гі «ма лень кай Ві цеб ская воб ласць — адзін з ма ляў ні чых кут коў Еў ро пы. Каб да ро гі «ма лень кай 

кра і ны» — Пры дзвін ня бы лі бяс печ ныя, хут кас ныя, што дня плён на пра цуе вя лі кая і друж ная кра і ны» — Пры дзвін ня бы лі бяс печ ныя, хут кас ныя, што дня плён на пра цуе вя лі кая і друж ная 
ка ман да Пра фе сі я на лаў з вя лі кай лі та ры РУП «Ві цеб скаў та дар».ка ман да Пра фе сі я на лаў з вя лі кай лі та ры РУП «Ві цеб скаў та дар».

Сё ле та ка лек тыў гэ та га рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства аў та ма біль ных да рог Сё ле та ка лек тыў гэ та га рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства аў та ма біль ных да рог 
ад зна чыў 20-ю га да ві ну дзей нас ці.ад зна чыў 20-ю га да ві ну дзей нас ці.

І на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та да рож ні каў ёсць на го да ўспомніць пра плён ную дзей-І на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та да рож ні каў ёсць на го да ўспомніць пра плён ную дзей-
насць.насць.

Ві цеб ская воб ласць па сва ім геа гра фіч ным ста но ві шчы зна хо дзіц ца на скры жа ван ні транс-Ві цеб ская воб ласць па сва ім геа гра фіч ным ста но ві шчы зна хо дзіц ца на скры жа ван ні транс-
парт ных марш ру таў. Два нац цаць да рог, якія аб слу гоў ва юц ца Рэс пуб лі кан скім уні тар ным прад-парт ных марш ру таў. Два нац цаць да рог, якія аб слу гоў ва юц ца Рэс пуб лі кан скім уні тар ным прад-
пры ем ствам аў та ма біль ных да рог «Ві цеб скаў та дар», вы хо дзяць на знеш нія ме жы Бе ла ру сі пры ем ствам аў та ма біль ных да рог «Ві цеб скаў та дар», вы хо дзяць на знеш нія ме жы Бе ла ру сі 
і з'яў ля юц ца най важ ней шай част кай яе транс парт най сіс тэ мы. Бо яны за бяс печ ва юць унут-і з'яў ля юц ца най важ ней шай част кай яе транс парт най сіс тэ мы. Бо яны за бяс печ ва юць унут-
ра ныя і тран зіт ныя аў та пе ра воз кі з Ра сі яй і кра і на мі Бал тыі.ра ныя і тран зіт ныя аў та пе ра воз кі з Ра сі яй і кра і на мі Бал тыі.

Адзі нац цаць фі лі ялаў да рож на-экс плу а та цый ных упраў лен няў з пар кам су час най вы со ка пра-Адзі нац цаць фі лі ялаў да рож на-экс плу а та цый ных упраў лен няў з пар кам су час най вы со ка пра-
дук цый най да рож на-бу даў ні чай тэх ні кі, ма шы на мі і ме ха ніз ма мі за бяс печ ва юць круг ла га до вае дук цый най да рож на-бу даў ні чай тэх ні кі, ма шы на мі і ме ха ніз ма мі за бяс печ ва юць круг ла га до вае 
ўтры ман не больш як трох ты сяч кі ла мет раў (!!!) рэс пуб лі кан скіх аў та да рог. Яны ж вы кон ва юць ўтры ман не больш як трох ты сяч кі ла мет раў (!!!) рэс пуб лі кан скіх аў та да рог. Яны ж вы кон ва юць 
комп лекс ра бот па бя гу чым ра мон це. Іх вы твор чыя ба зы да зва ля юць ства рыць для ра бот ні каў комп лекс ра бот па бя гу чым ра мон це. Іх вы твор чыя ба зы да зва ля юць ства рыць для ра бот ні каў 
на леж ныя ўмо вы пра цы.на леж ныя ўмо вы пра цы.

Су пра цоў ні кі РУП «Ві цеб скаў та дар» бра лі ўдзел у ства рэн ні і рэ кан струк цыі вель мі важ ных Су пра цоў ні кі РУП «Ві цеб скаў та дар» бра лі ўдзел у ства рэн ні і рэ кан струк цыі вель мі важ ных 
аб' ек таў транс парт най інф ра струк ту ры Пры дзвін ня і Бе ла ру сі ў цэ лым.аб' ек таў транс парт най інф ра струк ту ры Пры дзвін ня і Бе ла ру сі ў цэ лым.

У пры ват нас ці, пра ца ва лі над ства рэн нем паўд нё ва-за ход ня га абы хо ду го ра да Ві цеб ска. У пры ват нас ці, пра ца ва лі над ства рэн нем паўд нё ва-за ход ня га абы хо ду го ра да Ві цеб ска. 
У спі се зна ка вых аб' ек таў так са ма: аў та ма біль ная да ро га М-3 Мінск — Ві цебск (88—126 км);У спі се зна ка вых аб' ек таў так са ма: аў та ма біль ная да ро га М-3 Мінск — Ві цебск (88—126 км);
аў та ма біль ная да ро га Р-20 Ві цебск — По лацк — мя жа Лат вій скай Рэс пуб лі кі (10—аў та ма біль ная да ро га Р-20 Ві цебск — По лацк — мя жа Лат вій скай Рэс пуб лі кі (10—
63 км); аў та ма біль ная да ро га Р-21.63 км); аў та ма біль ная да ро га Р-21.

«Ві цеб скаў та дар» мно гае зра біў для аб наў лен ня ін шых да рог, па якіх што дня едуць дзя-«Ві цеб скаў та дар» мно гае зра біў для аб наў лен ня ін шых да рог, па якіх што дня едуць дзя-
сят кі ты сяч аў то.сят кі ты сяч аў то.

Дзя ку ю чы зла джа най ра бо це пра цоў ных ка лек ты ваў ДЭУ ўда ец ца за бяс печ ваць бяс печ ны Дзя ку ю чы зла джа най ра бо це пра цоў ных ка лек ты ваў ДЭУ ўда ец ца за бяс печ ваць бяс печ ны 
і бес пе ра бой ны рух транс пар ту на за ма ца ва най сет цы аў та ма біль ных да рог.і бес пе ра бой ны рух транс пар ту на за ма ца ва най сет цы аў та ма біль ных да рог.

Ня гле дзя чы на скла да нас ці, ка лек тыў «Ві цеб скаў та да ра» з ап ты міз мам гля дзіць у бу ду чы ню Ня гле дзя чы на скла да нас ці, ка лек тыў «Ві цеб скаў та да ра» з ап ты міз мам гля дзіць у бу ду чы ню 
і па мя тае пра тое, што ў роз ныя ча сы бу даў ніц тва і ра монт аў та ма біль ных да рог з'яў ля лі ся і па мя тае пра тое, што ў роз ныя ча сы бу даў ніц тва і ра монт аў та ма біль ных да рог з'яў ля лі ся 
ге не ра та рам эка на міч на га раз віц ця дзяр жаў!ге не ра та рам эка на міч на га раз віц ця дзяр жаў!

Шчы ра він шую сва іх ка лег са свя там да рож ні каў. Асаб лі ва пад крэс лі ваю ўклад ве тэ ра наў Шчы ра він шую сва іх ка лег са свя там да рож ні каў. Асаб лі ва пад крэс лі ваю ўклад ве тэ ра наў 
пра цы, якія ста ран на пра ца ва лі, каб да ро гі Ві цеб шчы ны бы лі бяс печ ны мі.пра цы, якія ста ран на пра ца ва лі, каб да ро гі Ві цеб шчы ны бы лі бяс печ ны мі.

Зда роўя ўсім ра бот ні кам «Ві цеб скаў та да ра», іх род ным. Ня хай пра ца пры но сіць за да валь-Зда роўя ўсім ра бот ні кам «Ві цеб скаў та да ра», іх род ным. Ня хай пра ца пры но сіць за да валь-
нен не, а до ма каб быў на дзей ны тыл, па ра зу мен не. У на шым прад пры ем стве, як ка жуць, вы-нен не, а до ма каб быў на дзей ны тыл, па ра зу мен не. У на шым прад пры ем стве, як ка жуць, вы-
пад ко выя лю дзі не пра цу юць. Мы цэ нім тых, хто ад чу вае пра фе сій ную ад каз насць за тое, што пад ко выя лю дзі не пра цу юць. Мы цэ нім тых, хто ад чу вае пра фе сій ную ад каз насць за тое, што 
імі зроб ле на! Шчы ра він шую і на шых ка лег, з які мі мы ро бім агуль ную спра ву!імі зроб ле на! Шчы ра він шую і на шых ка лег, з які мі мы ро бім агуль ную спра ву!
З па ва гай, ге не раль ны ды рэк тар РУП «Ві цеб скаў та дар» Адам КА НОП ЛІЧ.З па ва гай, ге не раль ны ды рэк тар РУП «Ві цеб скаў та дар» Адам КА НОП ЛІЧ.

УНП 300582165.
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Мінт ранс Бе ла ру сі за ці каў ле-

ны ў тым, каб пе рай сці на без-

да зволь ную сіс тэ му з трэ ціх 

кра ін для пе ра воз чы каў у рам-

ках Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за. Та кую па зі цыю агу чыў 

мі ністр транс пар ту і ка му ні ка-

цый Ана толь СІ ВАК.

Ён на га даў, што ў рам ках ЕАЭС 

пад пі са на ад па вед нае па гад нен-

не, згод на з якім та кія да зво лы з 

2025 го да бу дуць не па трэб ныя. 

«Ха це ла ся б, каб мы да сяг ну лі та-

го, пра што да маў ля лі ся ў ЕА ЭС, 

хоць бы да 2025 го да. Але на шы 

па жа дан ні — і ра ней», — ска заў 

Ана толь Сі вак. Прэс-кан фе рэн цыя 

бы ла пры све ча на раз віц цю транс-

парт най інф ра струк ту ры і пла нам 

да 2020 го да.

Аў та ма бі лі
Ле тась на бы та звыш 340 аў то-

бу саў (у тым лі ку 20 элект ро бу саў у 

Мін ску) і 40 тра лей бу саў. Для па вы-

шэн ня хут ка сцяў ру ху га рад ско га 

па са жыр ска га транс пар ту вя дуц ца 

ра бо ты па ар га ні за цыі вы дзе ле ных 

па лос для ру ху аў то бу саў і тра лей-

бу саў на ву лі цах Мін ска і Брэс та.

Пры пы нач ныя пунк ты па са жыр-

ска га транс пар ту ў Мін ску, Го ме лі 

і Брэс це па этап на аб ста лю юц ца 

элект рон ны мі ін фар ма цый ны мі 

таб ло. Удас ка наль ва юц ца тэх ніч-

ныя срод кі аў та ма ты за ва на га кі ра-

ван ня ру хам га рад ско га па са жыр-

ска га транс пар ту. Ажыц цяў ля ец ца 

бу даў ніц тва трэ цяй лі ніі Мінск ага 

мет ра па лі тэ на.

Вод ны транс парт
Мі ністр ад зна чыў, што ў най блі-

жэй шыя га ды пла ну ец ца па чаць рэ-

кан струк цыю суд на ход ных шлю заў 

«Пе ра сек чы» і «Оў зі чы» на Дняп-

роў ска-Буг скім ка на ле, бу даў ніц тва 

Усць-Вет ліц ка га гід ра вуз ла, а так-

са ма бу даў ніц тва ба зы тэх ніч на га 

аб слу гоў ван ня суд наў у верх нім 

б'е фе Гро дзен скай ГЭС.

Сё ле та пры ня ты на ба ланс па-

бу да ва ны ў рам ках бу даў ніц тва Ві-

цеб скай ГЭС суд на ход ны шлюз на 

ра цэ За ход няя Дзві на. Па ды хо дзіць 

да за вяр шэн ня рэ кан струк цыя суд-

на ход на га шлю за «Ра га дошч» на 

Дняп роў ска-Буг скім ка на ле, а так-

са ма бу даў ніц тва пры ча лаў мі не-

раль на-бу даў ні чых гру заў рач но га 

пор та за ме жа мі го ра да Брэс та 

«Ям на».

Авія цыя
Сё ле та за вер ша на рэа лі за цыя 

трох эта паў ін вес ты цый на га пра-

ек та па аб наў лен ні пар ку па вет ра-

ных суд наў. Пла ну ец ца за вяр шэн-

не бу даў ніц тва ў На цы я наль ным 

аэ ра пор це Мінск дру гой штуч най 

уз лёт на-па са дач най па ла сы.

Да бу даў ніц тва но ва га па са жыр-

ска га тэр мі на ла ў На цы я наль ным 

аэ ра пор це Мінск пра па ну ец ца пры-

сту піць пас ля за вяр шэн ня ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў.

Да рож ная гас па дар ка
На мяс цо вых аў та ма біль ных 

да ро гах у бя гу чым го дзе пла ну ец-

ца за вяр шыць рэ кан струк цыю на 

7 кі ла мет рах да рог і 106 па гон ных 

мет рах мас тоў, вы ка наць бя гу чы 

ра монт 1725 км да рог і 325 па гон-

ных мет раў мас тоў.

На ле та бу дзе пра цяг вац ца ра бо-

та па рэ кан струк цыі аў та ма біль най 

да ро гі М-6 Мінск — Грод на — мя жа 

Поль шчы (Бруз гі). З Еў ра пей скім 

ін вес ты цый ным бан кам пра пра цоў-

ва ец ца пы тан не па фі нан са ван ні 

рэ кан струк цыі аў та ма біль най да-

ро гі М-7 Мінск — Ашмя ны — мя жа 

Літ вы (Ка мен ны Лог).

Цяпер пра пра цоў ва ец ца пы тан-

не раз віц ця аў та ма гіст ра лі Санкт-

Пе цяр бург — Мінск. Яе ства рэн не 

да зво ліць ска ра ціць ад лег ласць 

па між гэ ты мі га ра да мі на 132 км у 

па раў на нні з тра ды цый ным марш-

ру там. Па тэ ры то рыі кра і ны марш-

рут пра па ну ец ца пра клас ці ад Мін-

ска па аў та ма біль най да ро зе М-3 

Мінск — Ві цебск (да Ле пе ля), да лей 

па Р-46 Ле пель — По лацк — мя-

жа Ра сій скай Фе дэ ра цыі (Юха ві чы) 

праз По лацк да мя жы з Ра сі яй з 

вы ха дам на аў та ма біль ную да ро гу 

А-117.

Мост ад кры юць 
да 7 ліс та па да

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на-

ліс таў, мі ністр транс пар ту і ка му ні-

ка цый ад зна чыў, што рух па мос це 

це раз ра ку Пры пяць у Жыт ка віц кім 

ра ё не ад кры юць да 7 ліс та па да.

Рух па гэ тым мос це быў за кры-

ты на год у снеж ні 2017 го да. Па 

сло вах Ана то ля Сі ва ка, за да ча па 

яго ўвод зе ў экс плу а та цыю бу дзе 

вы ка на на ў тэр мін. «Пры пяц кі мост 

прак тыч на за вер ша ны. Да ліс та-

па да ён бу дзе ўве дзе ны ў экс плу-

а та цыю. Дак лад ней, на ват бу дзе 

ад кры ты рух па гэ тым мос це», — 

ска заў мі ністр. Так са ма фак тыч на 

за вер ша ны ра бо ты па мос це це раз 

Сож (тра са М-8 — мя жа Ра сіі — Ві-

цебск — Го мель — мя жа Укра і ны). 

Ана толь Сі вак ад зна чыў, што стан 

мас та вых збу да ван няў сён ня з'яў-

ля ец ца ад ным з пры яры тэт ных пы-

тан няў для Мінт ран са. Ён на га даў, 

што ў цэ лым у Бе ла ру сі ста іць за да-

ча па рэ кан струк цыі 32 мас тоў.

Хут кас ны трам вай 
да «Вя лі ка га ка ме ня»

Мінт ранс вы сту пае з пра па но-

вай, каб на тра се ў на прам ку На-

цы я наль на га аэ ра пор та Мінск, якая 

прой дзе праз Бе ла рус ка-кі тай скі 

ін дуст ры яль ны парк, быў пра ду-

гле джа ны шлях для хут кас на га 

трам вая. Га вор ка ідзе пра бу даў-

ніц тва да ро гі ў пра цяг ву лі цы Ваўп-

ша са ва.

«Па куль гэ та на ват не пе рад пра-

ект ная пра пра цоў ка, — пад крэс ліў 

Ана толь Сі вак. — Ідзе аб мер ка ван-

не ў цэ лым кан струк цыі та кой да-

рогі. Мінт ранс, на прык лад, вы сту-

пае з пра па но вай, каб гэ тая да ро га 

бу да ва ла ся не прос та як аў та ма-

біль ная, але каб там ад ра зу бу да-

ваў ся шлях для хут кас на га трам вая 

на па дзя ляль най па ла се». Мі ністр 

звяр нуў ува гу, што па куль та ко га 

аб' ек та ня ма ў пра гра ме «Да ро гі 

Бе ла ру сі». Ця пер толь кі аб мяр коў-

ва ец ца пы тан не аб уклю чэн ні яго 

ў зга да ную пра гра му і хто бу дзе 

вы сту паць за каз чы кам», — ска заў 

ён, ад зна чыў шы, што ка заць пра 

тэр мі ны рэа лі за цыі гэ та га пра ек та 

заў час на.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ана толь СІ ВАК: «МЫ ДЗВЮ МА РУ КА МІ 
ЗА БЕЗ ДА ЗВОЛЬ НУЮ СІС ТЭ МУ»
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