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Кі тай скія ўла ды аца ні лі шко ду, на не се ную 
бес па рад ка мі ў Ган кон гу

Гра мад скія бес па рад кі 

не га тыў на ад бі ва юц ца на 

ган конг скай эка но мі цы і фі-

нан са вым сек та ры гэ та га 

спе цы яль на га ад мі ніст ра-

цый на га ра ё на, за яві ла афі-

цый ны прад стаў нік кан цы-

ля рыі Дзярж са ве та КНР па 

спра вах Ган кон га і Ма каа Сюй Лу ін, пе рад ае ТАСС. «Да 

ня даў ня га ча су ў Ган кон гу пад трым лі ва лі ся доб рыя ўмо вы 

для вя дзен ня біз не су, — ад зна чы ла яна на прэс-кан фе-

рэн цыі. — Ад нак су тык нен ні і гвалт, якія ад бы ва юц ца ў 

апош нія дні, ака за лі сур' ёз ны не га тыў ны ўплыў на гра мад-

скі па ра дак гэ та га рэ гі ё на, як і на між на род ную сі ту а цыю. 

Ка лі зні жа ец ца да вер ка мер цый ных ко лаў, фі нан са вы 

сек тар на ту раль ным чы нам ста но віц ца больш ураз лі вым 

да знеш ніх ры зык». Па сло вах прад стаў ні ка, ця пер вель мі 

важ на спы ніць эс ка ла цыю гвал ту. У ад ва рот ным вы пад ку 

ўзмоц няц ца не га тыў ныя тэн дэн цыі ў эка но мі цы Ган кон га, 

якія мож на на зі раць па па дзен ні роз ніч ных про да жаў і 

зні жэн ні тур па то ку.

«Слу га на ро да» за бя рэ ўсе па са ды 
ва ўра дзе Укра і ны

Прад стаў нік прэ зі дэн та Укра і ны Ула дзі мі ра Зя лен ска-

га ў ка бі не це мі ніст раў Анд рэй Ге рус за явіў, што пар тыя 

«Слу га на ро да» за бя рэ ўсе мі ніс тэр скія парт фе лі са бе. 

Пра гэ та ён рас ка заў у ін тэр в'ю «РБК-Укра і на». Па вод ле 

слоў Анд рэя Ге ру са, фар маль на ў пар ла мен це ўжо ёсць 

ка а лі цыя, і гэ та ма на боль шасць прэ зі дэнц кай пар тыі. «Ня-

ма та ко га, каб апа зі цыя бы ла ва ўра дзе. У пар ла мен це, 

ду маю, не ка то рыя ка мі тэ ты ад да дуць апа зі цыі, каб ні ў 

ко га не бы ло су мнен няў у дэ ма кра тыч нас ці но вай ула-

ды. Якія ме на ві та — па куль не ве даю», — ска заў Ге рус. 

Па вы ні ках апра цоў кі 100 % бю ле тэ няў на пар ла менц кіх 

вы ба рах пар тыя «Слу га на ро да» змо жа сфар мі ра ваць 

ад на пар тый ную боль шасць, атры маў шы 254 з 450 ман-

да таў. Су пра цоў ніц тва з пар ты яй му зы кан та Свя та сла ва 

Ва кар чу ка «Го лас» маг чы мае, ад нак гэ та бу дзе за ле жаць 

ад іх па зі цыі і па жа дан няў. Па стоў ва ўра дзе пры хіль ні кі 

Ва кар чу ка ў лю бым вы пад ку не атры ма юць.

У Ка бу ле 20 ча ла век за гі ну лі 
ў вы ні ку на па ду на офіс кан ды да та 
ў ві цэ-прэ зі дэн ты

У Ка бу ле на пра ця гу шас ці га дзін пра хо дзі ла пе ра стрэл-
ка з ба е ві ка мі, якія на па лі на офіс кан ды да та ў ві цэ-прэ-
зі дэн ты Аф га ні ста на Амру лы Са ле ха. За гі ну лі двац цаць 
ча ла век, яшчэ пяць дзя сят бы лі па ра не ныя, па ве дам ляе 
агенц тва TоlоNеws са спа сыл кай на прад стаў ні ка МУС 
кра і ны. Ата ка па ча ла ся пас ля та го, як ка ля офі са Са ле ха 
і ўзна чаль ва е ма га ім па лі тыч на га ру ху вы бух нуў за мі ні ра-
ва ны аў та ма біль. Пас ля гэ та га па мен шай ме ры чац вё ра 
ба е ві коў па ча лі аб стрэль ваць бу ды нак. У мо мант вы бу ху 
Са лех з яшчэ пры клад на сот няй пры хіль ні каў зна хо дзіліся 
ў бу дын ку. Па лі тык атры маў ра нен не, яго эва ку я ва лі. На-

пад ні кі бы лі лік ві да ва ныя. Офіс зна хо дзіц ца па су сед стве 

з жы лы мі да ма мі і ўні вер сі тэ там. У МУС па ве да мі лі, што 16 

за гі ну лых у пе ра стрэл цы ака за лі ся мір ны мі гра ма дзя на мі. 

На пад на Са ле ха асу дзі лі ва ўра дзе Аф га ні ста на, ко ліш ні 

прэ зі дэнт кра і ны Ха мід Кар зай, а так са ма прад стаў ні кі ААН 

і ўла ды Ін дыі і Па кі ста на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ВЕК ТАР СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
Учо ра ў Мін ску стар та ваў І Фо рум рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на
На пра ця гу двух дзён на роз ных ста ліч ных пля цоў ках 

пра хо дзіць маш таб ная па дзея — пер шы ў гіс то рыі бе-

ла рус ка-ўзбек скіх ад но сін фо рум рэ гі ё наў.

У па ня дзе лак ад бы лі ся сек цый ныя па ся джэн ні, пры све ча ныя 

ўза ем на му раз віц цю аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, пра мыс ло-

вай ка а пе ра цыі дзвюх кра ін, іх су пра цоў ніц тву ў сфе ры ІТ-тэх на-

ло гій, на ву кі, аду ка цыі і гу ма ні тар ных пы тан нях. У гэ ты ж дзень 

быў ура чыс та ад кры ты пер шы ў Бе ла ру сі пом нік-бюст вя лі ка му 

ўзбек ска му паэ ту і дзяр жаў на му дзея чу Алі шэ ру На ваі.

Сён ня ў Па ла цы Рэс пуб лі кі ўдзель ні кі фо ру му аб мяр ку-

юць тэ му су пра цоў ніц тва на ўзроў ні рэ гі ё наў. Ме на ві та ён, 

на дум ку ар га ні за та раў, з'яў ля ец ца клю ча вым фак та рам у 

раз віц ці між дзяр жаў ных ад но сін. На пле нар ным па ся джэн ні 

прад стаў ні кі дэ ле га цый агу чаць пра па но вы па ак ту а лі за цыі 

іс ну ю чай да рож най кар ты су пра цоў ніц тва, а так са ма но выя 

кі рун кі ў двух ба ко вым дыя ло гу.

Пла ну ец ца, што на фо ру ме бу дзе пад пі са на ка ля 15 да га-

во раў аб су пра цоў ніц тве і 20 ка мер цый ных кант рак таў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Ге надзь Са ла вей ро дам 

з Гро дзен шчы ны, заа тэх нік 

па пер шай аду ка цыі, кі ра ваў 

гас па дар ка мі, Клец кім і Ня с-

віж скім ра ё на мі, з ліс та па да 

мі ну ла га го да пра цуе на Го-

мель шчы не.

«Ну, Ге надзь Мі хай ла віч, 

мы з та бой на гэ ту тэ му гу-

та ры лі, і па-муж чын ску, зу-

сім ня даў на, па ру дзён та му. 

Ка лі бя рэш ся, зна чыць, ве-

да еш, ку ды ідзеш, — звяр-

нуў ся Прэ зі дэнт да Ге на дзя 

Са лаўя. — Пра ца ваў, сам 

ба чыў. Га лоў нае, каб быў 

вы нік».

Кі раў нік дзяр жа вы аха-

рак та ры за ваў Го мель скую 

воб ласць як рэ гі ён ня прос ты. 

«Ка неш не, там цэ лы клу бок 

праб лем, і мне зда ец ца, ня-

гле дзя чы на тое, што са мая 

паўд нё вая воб ласць, яна 

больш скла да ная на ват, чым 

Ві цеб ская. На перс пек ты ву. 

Там трэ ба вель мі сур' ёз на 

па пра ца ваць, па чы на ю чы 

ад се ва зва ро таў і за кан чва-

ю чы пра мыс ло вы мі гі ган та мі, 

пра што свед чыць сі ту а цыя 

на «Гом сель ма шы», — ска-

заў ён.

Прэ зі дэнт да даў, што ін-

фар ма ва ны пра Ге на дзя Са-

лаўя як пра ча ла ве ка, як пра 

доб ра га кі раў ні ка, які пас ля 

аб мер ка ван ня пры мае кан-

крэт ныя ра шэн ні без хі стан-

няў.

Го мель ская воб ласць за-

ста ва ла ся без гу бер на та ра 

з вяс ны гэ та га го да, пас ля 

та го, як Ула дзі мір Двор нік, 

які ўзна чаль ваў воб ласць на 

пра ця гу 9 апош ніх га доў, быў 

пры зна ча ны на па са ду ві цэ-

прэм' е ра.

Па моч ні кам Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ін-

спек та рам па Ві цеб скай 

воб лас ці кі раў нік дзяр жа вы 

пры зна чыў Ана то ля Лі не ві-

ча, які з са ка ві ка 2016 го-

да ўзна чаль ваў Ка пыль скі 

рай вы кан кам. Да чэр ве ня 

па са ду па моч ні ка Прэ зі дэн-

та — ін спек та ра па Ві цеб скай 

воб лас ці зай маў Ві таль Воўк, 

бы лы мі ністр пра мыс ло вас ці, 

які ця пер уз на чаль вае Мін скі 

трак тар ны за вод.

«Што да ты чыц ца Ві цеб-

скай воб лас ці, там так са ма 

вель мі шмат праб лем, — 

звяр нуў ся кі раў нік дзяр жа вы 

да но ва га свай го па моч ні ка 

ў гэ тым рэ гі ё не. — Кан ды-

да таў бы ло ня ма ла. На ват 

учо ра пра па ноў ва лі ад на го 

кан ды да та. Але я вы зна чыў-

ся на ва шай кан ды да ту ры, 

бо вы ве да е це ся ло. І там 

сён ня трэ ба вель мі сур' ёз-

на раз бі рац ца з сель скай 

гас па дар кай. І са мае га лоў-

нае — не па мы ліц ца! Каб не 

бы ло та ко га, што мы ней кую 

пра ду шы ну да дзім для страт-

ных гас па да рак, якія так або 

інакш аб' яд ноў ва юц ца ў ней-

кія струк ту ры... А да лей што? 

Та му ха це ла ся б, каб вы, сы-

хо дзя чы са свай го во пы ту, 

унік лі ў гэ тую праб ле му і ў 

най блі жэй шы час мы яе па-

він ны раз гле дзець».

Ана толь Лі не віч на ра дзіў-

ся і па чы наў пра цоў ную дзей-

насць на Пру жан шчы не на-

чаль ні кам ме хат ра даў. Уз на-

чаль ваў ад но з вя ду чых сель-

ска гас па дар чых прад пры ем-

стваў Брэсц кай воб лас ці ААТ 

«Жу раў лі нае», паз ней — аг-

ра кам бі нат «Ма чу лі шчы» на 

Мін шчы не, пра ца ваў у Дзяр-

жын скім рай вы кан ка ме на 

па са дзе пер ша га на мес ні ка 

стар шы ні, на чаль ні ка ўпраў-

лен ня сель скай гас па дар кі і 

хар ча ван ня.

Кі раў нік дзяр жа вы даў 

зго ду на пры зна чэн не Дзміт-

рыя Кор чы ка на па са ду ге-

не раль на га ды рэк та ра ААТ 

«Бе ла рус кі ме та лур гіч ны 

за вод — кі ру ю чая кам па нія 

хол дын га «Бе ла рус кая ме та-

лур гіч ная кам па нія» і Аляк-

санд ра Асма лоў ска га на 

па са ду стар шы ні праў лен ня 

ААТ «Бе ла рус кая ўні вер-

саль ная та вар ная бір жа».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў, што па са ды, на 

якія пры зна ча юц ца ўсе на-

зва ныя кан ды да ты, вель мі 

важ ныя і па тра бу юць на вя-

дзен ня па рад ку.

Пад час прад стаў лен ня кі-

раў ні ку дзяр жа вы кан ды да-

таў на ўзгад нен не стар шы ня-

мі рай вы кан ка маў Прэ зі дэнт 

ска заў, што жа дае па бы ваць 

у Кі раў скім ра ё не. Ён рас пы-

таў Аляк санд ра Бу та ра ва, які 

сы хо дзіць з па са ды стар шы-

ні Кі раў ска га рай вы кан ка ма, 

пра сла быя і моц ныя прад-

пры ем ствы ра ё на і го ра да, 

доб ра ўпа рад ка ван не Кі раў-

ска, аг ра га рад кі, аб' яд на ныя 

гас па дар кі. Спы таў і пра тое, 

ці зна ё мы Аляк санд ру Бу та-

ра ву Го рац кі ра ён, ку ды ён 

пры зна ча ец ца. «Гэ та мая ра-

дзі ма, — ад ка заў кан ды дат 

на па са ду. — Я там вы рас, 

ву чыў ся і пра ца ваў».

Па ці ка віў ся Аляк сандр 

Лу ка шэн ка сён няш нім ста-

но ві шчам у Гор ках у Мі ха і ла 

Гу ла га, які там уз на чаль вае 

ву чэб на-во пыт ную гас па дар-

ку, а ця пер атры маў зго ду 

на пры зна чэн не стар шы нёй 

рай вы кан ка ма ў Кі раўск.

Прэ зі дэнт звяр нуў ся да 

Сця па на Па лон ні ка ва, які 

пры зна ча ец ца на па са ду кі-

раў ні ка Круг лян ска га ра ё на: 

«Круг лае — гэ та пры стой ны 

ра ён, пра ца ваць там мож на 

і трэ ба, але праб лем у вас 

хо піць, бо ра зоў 20 на год я 

ба чу твой ра ён, як на да ло ні. 

Не вя лі кі ра ён, там быў абра-

ны ў свой час пра віль ны кі ру-

нак, але трэ ба гэ та пад трым-

лі ваць і ру хац ца да лей».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

рас пы таў кан ды да таў пра 

сфе ры, за якія яны ад каз ва-

лі, і пра тое, на коль кі ім зна ё-

мыя асаб лі вас ці рэ гі ё наў, на 

якія пры зна ча юц ца.

Кан стан цін Жы гуц кі рас-

ка заў пра рэа лі за цыю да ру-

чэн ня кі раў ні ка дзяр жа вы аб 

раз віц ці паўд нё ва г а ўсхо ду 

Ма гі лёў скай воб лас ці. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка зноў ак-

цэн та ваў ува гу на тым, каб 

сель ска гас па дар чая тэх ні ка, 

на якую вы дат коў ва юц ца 

дзяр жаў ныя гро шы, доб ра 

за хоў ва ла ся і ўтрым лі ва-

ла ся. Што да ты чыц ца тэ-

ры то рый, якія па цяр пе лі ад 

ава рыі на Чар но быль скай 

АЭС, Прэ зі дэнт за ўва жыў: 

«Будзь це больш жорст кі мі, 

не рас слаб ляй це ся і па менш 

«ры дан няў» з на го ды та го, 

што лю дзі не тыя, «чар но-

быль скі ра ён» і ін шае. Вы 

та кія як усе! Слаў га рад скі 

і су сед нія ра ё ны, ка неш не, 

у свой час па цяр пе лі, лю-

дзей на пу жа лі, ра за гна лі, а 

за раз ге ра іч ны мі на ма ган-

ня мі пры хо дзіц ца вяр таць 

да жыц ця гэ тыя тэ ры то рыі. 

А без лю дзей гэ та зра біць 

не маг чы ма. Сё ле та я па бу ду 

ў паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах 

Ма гі лёў шчы ны, трэ ба па гля-

дзець, як рэа лі зу ец ца гэ тая 

пра гра ма. Там су стрэ нем ся 

і па га во рым».

Па гу та рыў шы з кож ным 

па асоб ку, кі раў нік дзяр жа вы 

звяр нуў ся да ўсіх з агуль ным 

на ка зам. «З па лі ты кі ха чу 

па чаць. Гэ ты і на ступ ны год, 

вы ве да е це, асаб лі вы. Не ха-

чу ка заць пра іх важ насць, 

пра гэ та ска за на ня ма ла, ды 

і вы лю дзі да свед ча ныя, у 

той або ін шай якас ці ўдзель-

ні ча лі ў та кіх кам па ні ях, — 

ска заў ён. — Але асоб на 

па лі ты кай у нас зай мац ца 

ня ма ка му, та му ўсё скан-

цэнт ра ва на ў ва шых ру ках, 

на мес цы. Та му я вас пра шу 

ўсё ар га ні за ваць на год ным 

уз роў ні. Ста но ві шча ў ра ё-

нах, ку ды вы на кі роў ва е це-

ся, роз нае, але ў цэ лым яно 

ста біль нае. Лю дзі ця пе раш-

нюю ўла ду пад трым лі ва юць, 

і кры ты кі ха пае, што пра віль-

на. Та му трэ ба раз маў ляць 

з людзь мі, ні ў якім ра зе не 

па він на быць ні я ка га ціс ку, 

трэ ба лю дзей ін фар ма ваць. 

Ад ня сі це ся да лю дзей па-ча-

ла ве чы!»

Прэ зі дэнт за га даў пад-

трым лі ваць па ра дак не толь-

кі ў аг ра га рад ках і рай цэнт-

рах. «Па гля дзі це на вы пла-

ту за роб каў. Па ста рай це ся 

зра біць усё, каб у за роб ках 

быў пры рост. І не дзе ля вы-

ба раў, — ак цэн та ваў ува гу 

бу ду чых кі раў ні коў ра ё наў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — За-

пыт на спра вяд лі васць ні ку-

ды не дзеў ся. Ас но ва на шай 

з ва мі па лі ты кі — спра вяд-

лі выя і шчы рыя ад но сі ны да 

лю дзей».

Да тыч на эка но мі кі асноў-

ны ак цэнт Прэ зі дэнт па ста-

віў на сель скай гас па дар цы. 

Ён зноў паў та рыў за да чу, 

сфар му ля ва ную на ня даў-

няй се лек тар най на ра дзе па 

ўбо рач най кам па ніі: ні жэй за 

9 міль ё наў тон збож жа сё ле-

та са браць нель га, імк нуц ца 

трэ ба да 9,5 міль ё на тон. 

«Жорст ка бу дзем кант ра-

ля ваць урад і, ка неш не, вас. 

Бо ад вас гэ та за ле жыць!» — 

звяр нуў ся ён да кан ды да таў 

на па са ды стар шынь рай вы-

кан ка маў.

Спы ніў ся Аляк сандр Лу-

ка шэн ка на яшчэ ад ной ня-

даў на пад ня тай тэ ме: ад каз-

насць дзярж слу жа чых за па-

дзеж жы вё лы. «Я вас пра шу: 

звяр ні це на гэ тыя праб ле мы 

асаб лі вую ўва гу! Ад каз насць 

бу дзе вель мі сур' ёз ная за гэ-

тыя рэ чы. І гэ та пра мая на ша 

не да пра цоў ка. Ка лі вы на кі-

роў ва е це ся ў гэ тыя ра ё ны, 

зна чыць там трэ ба на вес ці 

па ра дак», — рэ зю ма ваў Прэ-

зі дэнт.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

АС НО ВА — СПРА ВЯД ЛІ ВАЕ 
І ШЧЫ РАЕ СТАЎ ЛЕН НЕ ДА ЛЮ ДЗЕЙ

Прэ зі дэнт 
пры няў 

кад ра выя ра шэн ні

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
СА ЛАЎЯ Ге на дзя Мі хай ла ві ча — стар шы нёй Го мель ска га 

абл вы кан ка ма;

ЛІ НЕ ВІ ЧА Ана то ля Кан стан ці на ві ча — па моч ні кам Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ін спек та рам па Ві цеб скай воб лас ці;

ГУР' Я НА ВА Аляк санд ра Яў ге на ві ча — Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Сан-
Ма ры на па су мя шчаль ніц тве.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на на зна чэн не:
ШУБ СКА ГА Аляк санд ра Мі ка ла е ві ча — стар шы нёй Глы-

боц ка га рай вы кан ка ма;

ГУ ТА РА ВА Вік та ра Сяр ге е ві ча — стар шы нёй Шу мі лін ска га 
рай вы кан ка ма;

СІ ДА РЭН КІ Аляк санд ра Мі ка ла е ві ча — стар шы нёй Жыт ка-
віц ка га рай вы кан ка ма;

ТУ РУ КА Анд рэя Ва сі ле ві ча — стар шы нёй Кар мян ска га 
рай вы кан ка ма;

КРУ КО ВІ ЧА Яў ге на Мі хай ла ві ча — стар шы нёй Ва ло жын-
ска га рай вы кан ка ма;

МЕЛЬ НІ КА Ва ле рыя Вік та ра ві ча — стар шы нёй Лю бан ска га 
рай вы кан ка ма;

ПІ ЛІ ШЧЫ КА Сяр гея Мі хай ла ві ча — стар шы нёй Ка пыль-
ска га рай вы кан ка ма;

БУ ТА РА ВА Аляк санд ра Мі хай ла ві ча — стар шы нёй Го рац-
ка га рай вы кан ка ма;

ГУ ЛА ГА Мі ха і ла Ула дзі мі ра ві ча — стар шы нёй Кі раў ска га 
рай вы кан ка ма;

ПА ЛОН НІ КА ВА Сця па на Іва на ві ча — стар шы нёй Круг лян-
ска га рай вы кан ка ма;

ЖЫ ГУЦ КА ГА Кан стан ці на Аляк санд ра ві ча — стар шы нёй 
Асі по віц ка га рай вы кан ка ма;

МІ ХА ЛЮ ТЫ Сяр гея Ва лер' е ві ча — стар шы нёй Слаў га рад-
ска га рай вы кан ка ма;

УЛА СЕ ВІ ЧА Ві та ля Эду ар да ві ча — кі раў ні ком ад мі ніст ра цыі 
Пер ша май ска га ра ё на Баб руй ска;

КОР ЧЫ КА Дзміт рыя Аляк санд ра ві ча — ге не раль ным ды-
рэк та рам ААТ «Бе ла рус кі ме та лур гіч ны за вод — кі ру ю чая 
кам па нія хол дын га «Бе ла рус кая ме та лур гіч ная кам па нія»;

АСМА ЛОЎ СКА ГА Аляк санд ра Ры го ра ві ча — стар шы нёй 
праў лен ня ААТ «Бе ла рус кая ўні вер саль ная та вар ная бір жа»;

КАД ЛУ БАЯ Аляк санд ра Ула дзі мі ра ві ча — на мес ні кам мі-
ніст ра аду ка цыі;

НЕ СЦЯ РО ВІ ЧА Сяр гея Ана то ле ві ча — пер шым на мес ні кам 
мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі;

ЯКАБ СО НА Анд рэя Льво ві ча — на мес ні кам на чаль ні ка 
Бе ла рус кай чы гун кі.

На ва кант ную з кра са ві ка гэ та га го да па са ду 

стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма кі раў нік 

дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пры зна чыў 

Ге на дзя Са лаўя, які да гэ туль у якас ці пер ша га 

на мес ні ка стар шы ні абл вы кан ка ма ку ры ра ваў 

на Го мель шчы не раз віц цё аг ра пра мыс ло вай 

га лі ны, ахо ву на ва коль на га ася род дзя 

і зем ле ўпа рад ка ван не.


