
Бы лая філь ма тэ ка 
і бу дын кі 
цар скіх ча соў

Свой утуль ны офіс прак тыч на ў цэнт ры Мас тоў у 

кам па ніі з'я віў ся два га ды та му. Вы ку пі лі бу ды нак, які не 

вы ка рыс тоў ваў ся і быў у сум ным ста не і на ват пса ваў 

вон ка вае аб ліч ча го ра да. Ра ней у ім зна хо дзі ла ся філь-

ма тэ ка, по тым ён не каль кі ра зоў змя няў пры зна чэн не, а 

апош нія 10 га доў і ўво гу ле ста яў за кі ну ты. Прад пры маль-

ні кі вя лі ся на пры ваб ную ца ну, куп ля лі, але не ве да лі, 

што з ім ра біць. І так не каль кі ра зоў, па куль на га ры-

зон це ўрэш це не з'я ві ла ся ТАА «Мас ты цеп ла ман таж». 

Кам па нія на бы ла на аў кцы ё не бу ды нак 1930-х га доў, 

улад ка ва ла ў ім свой офіс, а так са ма аб ста ля ва ла тут 

жа мес цы пад дзве кра мы.

У Мас тоў скім рай вы кан ка ме ад зна ча юць, што та кая 

іні цы я ты ва не мо жа не ра да ваць. Праб ле ма з не ру хо мас-

цю, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца, ёсць. Так, на прык лад, ця-

пер пус туе ва ен ная пля цоў ка, га ра джа не пра па ноў ва юць 

свае ідэі, што мож на зра біць на яе мес цы, — на прык лад, 

аў та мый ку. У гэ тым пла не «Мас ты цеп ла ман таж» — вы-

дат ны прык лад для мно гіх. Доб ры спо саб раз віц ця пры-

ват на га біз не су, якія пра ду гледж вае ства рэн не пра цоў-

ных мес цаў і па паў нен не каз ны ра ё на за кошт вы пла ты 

па дат каў, што спры яе за ма ца валь нас ці жы ха роў.

Пры гэ тым рэ кан струк цыя бу дын ка ў ме жах го ра да 

не адзі ная іні цы я ты ва «Мас ты цеп ла ман та жа». Кам па нія 

вы ку пі ла тэ ры то рыю, на якой ра ней зна хо дзіў ся ін тэр нат 

для псі ха хро ні каў, за 15 кі ла мет раў ад го ра да. Ін тэр нат 

пе ра ехаў, а пус тыя бу дын кі за ста лі ся за кі ну ты мі. На са-

май спра ве гіс то рыя мяс тэч ка Бя ла ві чы вель мі ба га тая. 

Ра ней тут быў ма ён так, на тэ ры то рыі на ват раз мя шчаў ся 

улас ны крух маль ны за вод. Не ка то рыя бу дын кі за ха ва-

лі ся яшчэ з цар скіх ча соў. На ту раль на, зно сіць іх ні хто 

не збі ра ец ца, на ад ва рот, — у пла нах ва ўла даль ні каў 

кам па ніі вяр нуць ім пер ша род ную пры га жосць і аў тэн-

тыч насць.

Ба за зай мае 22 гек та ры. Яшчэ па ру га доў та му тэ ры-

то рыя бы ла за рос лай хмыз ня ка мі, бу дын кі зна хо дзі лі ся 

ў ава рый ным ста не. Ця пер мес ца не па знаць — на ват у 

ха лод ную па ру яно вы гля дае да гле джа ным і не губ ляе 

сва ёй не паў тор най, ра ман тыч най ат мас фе ры. Нель га 

ад кі даць фак тар уплы ву кла пат лі вай ру кі ча ла ве ка, але і 

мяс ці ны тут ма ляў ні чыя. На тэ ры то рыі ба зы зна хо дзяц ца 

пры го жыя азё ры, ужо па бу да ва лі аль тан кі. Яшчэ праз не-

каль кі га доў тут пла ну юць ад крыць для ту рыс таў і мяс цо-

вых жы ха роў паў на вар тас ны аг ра ся дзіб ны комп лекс.

Да рэ чы, у Бя ла ві чах ёсць свая гас па дар ка. Ко ні, ку ры, 

ін шая жыў насць і га лоў ны го нар — 140 ба ра ноў. На ват 

у та кім вы гля дзе гэ ты мі мяс ці на мі ўжо ці ка вяц ца. Яў ген 

Кузь мін ус па мі нае, што ле там пры яз джа ла не каль кі ту-

рыс тыч ных груп з Поль шчы, пра сі лі да зво лу тра піць на 

тэ ры то рыю ко ліш няй ся дзі бы. У хут кім ча се збі ра юц ца 

вы ра шыць юры дыч ныя пы тан ні і па чаць зда ваць аль-

тан кі, вы дзя ляць мес ца для ры бал кі. Так што ўжо гэ тым 

ле там ча ка юць пер шых гас цей.

Агрэ гат па ме рам 
з дом

Ад кры ла ся прад пры ем ства ў 2011 го дзе. Ка ля 

яго вы то каў ста я лі двое ка лег: Яў ген Кузь мін і Яў ген 

Са віц кі. Муж чы ны пра ца ва лі на ём ны мі май стра мі-

аб му роў шчы ка мі на мін скую ар га ні за цыю і ў пэў-

ны мо мант вы ра шы лі, што ў гэ тай сфе ры ма юць 

ужо да стат ко ва во пы ту, та му мо гуць за мах нуц ца і 

на сваю спра ву. Па спра ба ва лі — і не пра лі чы лі ся. 

У шта це фір мы, якая пер ша па чат ко ва скла да ла ся з 

двух ча ла век, ужо 30 ра бот ні каў, яшчэ ка ля 20 пра-

цу юць па да га во рах пад ра ду.

Асноў ны від дзей нас ці прад пры ем ства — аб му-

ро вач ныя, фу тэ ро вач ныя і цеп ла іза ля цый ныя ра-

бо ты. Акра мя та го, у пе ра лі ку па слуг фір мы ёсць 

прак тыч на ўсе ві ды бу даў ні чых ра бот. Пра ва на іх 

вы ка нан не па цвер джа на сер ты фі ка та мі, у 2015 го-

дзе прад пры ем ства бы ло атэс та ва на ІSО. «Хі ба што 

га за за бес пя чэн нем не зай ма ем ся», — ка жа га лоў-

ны ін жы нер і адзін з за сна валь ні каў ТАА «Мас-

ты цеп ла ман таж» Яў ген СА ВІЦ КІ.

У спе цы фі цы ра бо ты прад пры ем ства лю дзям, да-

лё кім ад гэ тай сфе ры, ра за брац ца ня лёг ка. Для па-

чат ку трэ ба ўя віць са бе пра мыс ло выя кат лы аль бо 

кат ла аг рэ га ты. Каб бы ло пра сцей, за асно ву мож на 

ўзяць звы чай ную печ ку, толь кі па вя лі ча ную ў сот ні 

ра зоў. Так, ка цёл цал кам мо жа быць па ме рам з 

двух- або трох па вяр хо вае збу да ван не. Па доб ныя 

агрэ га ты ёсць на прад пры ем ствах, якія зай ма юц ца 

вы пус кам пра дук цыі ў вя лі кіх аб' ёмах аль бо жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кай — ра бо та мі, пры якіх 

па трэб ны вя лі кія энер га ма гут нас ці.

Са мі кат лы па стаў ля юць за меж ныя вы твор цы. 

Яны, у сваю чар гу, шу ка юць спе цы я ліс таў, якія змо-

гуць да ра біць усё не аб ход нае і ўвес ці іх у экс плу а-

та цыю на мес цы. Асноў ны парт нёр «Мас ты цеп ла-

ман таж» — аў стрый ская кам па нія Роlуtесhnіk, якая 

пра ек туе, кам плек туе і пра дае энер га ўста ноў кі на 

пост са вец кай пра сто ры. З ёй спе цы я ліс ты з Мас тоў 

па ста ян на кан так ту юць па суб пад ра дзе. Ме на ві та 

гэ тая кам па нія за бяс пе чы ла біз нес ме нам-па чат-

коў цам пер шыя за ка зы, з якіх і па ча ла ся іх спра ва. 

Роlуtесhnіk быў га то вы пра ца ваць з прад пры маль ні-

ка мі як з юры дыч най асо бай, што і ста ла штурш ком 

для ства рэн ня ТАА.

Як рас каз вае Яў ген Са віц кі, над мес цам рэ гіст-

ра цыі доў га не ду ма лі. Сам ён ро дам з Мас тоў, да 

та го ж для раз віц ця біз не су ў ма лых га ра дах да юц ца 

пэў ныя бо ну сы, вось і пра пі са ла ся прад пры ем ства 

ў Гро дзен скай воб лас ці. Праў да, на геа гра фію за-

ка заў гэ та ні як не ўплы вае — май стры пра цу юць па 

ўсёй Бе ла ру сі і ў бліз кім за меж жы.

За раз, на прык лад, рых ту юць буй ны аб' ект у 

Смар го ні на за вод зе «Кра нас пан». У Ма гі лё ве бу-

ду ец ца вя лі кі за вод па вы твор час ці тэх ніч на га вуг-

ля ро ду «Омск Кар бон Ма гі лёў», там су пра цоў ні кі 

«Мас ты цеп ла ман таж» пра цу юць ужо дру гі год. На 

час ка ман дзі ро вак фір ма для ра бот ні каў зды мае 

ква тэ ры. На ме сяц бы ло спы не на прад пры ем ства 

«Крас на сельск буд ма тэ ры я лы» — мас тоў скія спе-

цы я ліс ты па спе лі пра явіць ся бе і там. А вось у са міх 

Мас тах пра ца ваць да во дзіц ца рэд ка. Праў да, пад-

час ма дэр ні за цыі дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці 

бы лі за дзей ні ча ны на трох вя лі кіх аб' ек тах, адзін з 

якіх «Мас тоў дрэў», а так са ма на «Ві цеб скдрэ ве» і 

«Го мель дрэ ве». Та ды рых та ва лі да ўво ду ў экс плу-

а та цыю тры ўста ноў кі: дзве ня мец кія і ад ну італь-

ян скую.

«У бе лых кас ках 
ні хто не хо дзіць»

Пра ца лі чыц ца бяс печ най, але па вы ша най скла-

да нас ці. І вы ключ на муж чын скай. Асноў ная ма са 

май строў — муж чы ны ва ўзрос це 30—45 га доў, 

ча ла ве ку пе рад пен сій на га ўзрос ту спраў ляц ца бу-

дзе ўжо не так прос та. Але бы ва юць, вя до ма, і вы-

клю чэн ні.

Трэ ба за ўва жыць, што ў Бе ла ру сі ні на фу тэ роў-

шчы каў, ні на аб му роў шчы каў у спе цы я лі за ва ных 

на ву чаль ных уста но вах не ву чаць, хоць гэ ты від ра-

бот у атэс та цыі пры сут ні чае. За раз у шта це кам па ніі 

ёсць не каль кі пра ве ра ных спе цы я ліс таў, якія доб ра 

за рэ ка мен да ва лі ся бе. Вось яны і на ву ча юць но вых 

ра бот ні каў, рых ту юць са бе падмогу. На ву чыц ца, як 

сцвяр джа юць да свед ча ныя ра бот ні кі, мо жа кож-

ны, га лоў нае — на ват не пры род ныя здоль нас ці, 

а ад каз насць. Бо ў фір ме ня ма па са ды май стра ці 

пра ра ба. Ёсць бры га дзір, які пра цуе на роў ні з усі мі. 

«У бе лых кас ках ні хто не хо дзіць, — пад крэс лі вае 

Яў ген. — Ка лі аў раль ная сі ту а цыя, то мы з ды рэк та-

рам мо жам са мі не каль кі дзён па пра ца ваць у кат ле, 

каб па да гнаць аб' ёмы».

На прад пры ем стве ў прын цы пе вель мі сур' ёз на 

ста вяц ца да ап ты мі за цыі, ліш ні штат не раз вод зяць, 

ад бяс кон цых пла нё рак ста ра юц ца ад маў ляц ца. Як 

га во рыц ца, менш слоў, а больш спра вы. Ка ля 30 % 

ра бот ні каў пра цу юць па да га во рах пад ра ду, — та кім 

чы нам імк нуц ца пе ра стра ха вац ца ад пра сто яў на вы па-

дак ча со вай ад сут нас ці пра цы. Ка лі з'яў ля юц ца но выя 

за ка зы, лю дзей пад цяг ва юць, па куль іх ня ма — ча со ва 

рас пус ка юць. Але тых, хто ўжо тра піў у штат, імк нуц ца 

пад трым лі ваць заў сё ды. З тых, хто пра цуе па да га во-

рах пад ра ду, най леп шыя, прай шоў шы вы пра ба валь ны 

тэр мін, улад коў ва юц ца на па ста ян ную пра цу.

У пла нах — па ста рац ца як ма га больш лю дзей са 

ста ту су пад соб ных ра бо чых пе ра вес ці ў ранг ква лі фі-

ка ва ных спе цы я ліс таў, каб су пра цоў ні кі атрым лі ва лі 

да стой ную за ра бот ную пла ту. З гла баль на га — пад-

трым лі ваць унут ра ную па лі ты ку са цы яль на га ары-

ен та ван ня. У кан цы го да тра ды цый на вы бі ра юць 

най леп шых ра бот ні каў, якія атрым лі ва юць гра шо вую 

ўзна га ро ду. Праў да, як пры зна ец ца кі раў ніц тва, у 

коль кас ным эк ві ва лен це па лі чыць, хто зра біў боль шы 

план, не маг чы ма. Але мэ та на кі ра ва насць і пра ца ві-

тасць усё роў на заў сё ды ві даць да свед ча ным во кам. 

Ра шэн не хоць і суб' ек тыў нае, але, як сы хо дзяц ца ў 

мер ка ван ні ра бот ні кі, заў сё ды спра вяд лі вае.

Пра ца ваць сум лен на — у ін та рэ сах са мой кам па-

ніі. Су пра цоў ніц тва мяр ку ец ца доў га ча со вае, та му 

за якасць трэ ба ад каз ваць па га ран тый ных аба-

вя за цель ствах. Ка лі аб му роў ка па сып лец ца (хоць 

та ко га, на шчас це, не бы ва ла), пе ра раб ляць усё 

прый дзец ца за свае ўлас ныя срод кі. А пра ца май-

строў, якія маг лі б быць за дзей ні ча ны ў гэ ты час на 

ін шым аб' ек це, як і ма тэ ры я лы, каш ту е до ра га.

Пра цэс экс плу а та цыі цеп ла агрэ га таў га лоў ны 

ін жы нер фір мы па раў ноў вае з куп ляй да ра го га 

аў та ма бі ля ў фір мен ным са ло не. Яна мае на 

ўва зе тэх ніч нае аб слу гоў ван не, так і тут пра ду-

гле джа ны пэў ны сэр віс. У вы пад ку па лом кі пер-

шае пы тан не, якое ўзні кае, — а ці вы кон ва лі ся 

ўсе нор мы экс плу а та цыі? Не вы ка нан не нор маў 

не не бяс печ нае, але пры во дзіць да та го, што 

ўста ноў ка не бу дзе пра ца ваць у тым рэ жы ме, у 

якім за пла на ва на.

До ка зам та го, што, ка лі звяр нуц ца ў ТАА «Масты -

цеп ла ман таж», усё бу дзе вы ка на на ў най леп шым 

вы гля дзе, з'яў ля ец ца тое, што кам па нія ра ней ні ко лі 

не да ва ла рэ кла му. Сайт быў, але ня ўда лы, ця-

пер рых ту ец ца да за пус ку но вая вер сія, — прос та 

каб ад па вя даць па тра ба ван ням су час нас ці. А так, 

як сцвяр джа юць абод ва Яў ге ны, ка лі вы кон ва еш 

пра цу якас на, лю дзі са мі пе ра да юць адзін ад на му 

ін фар ма цыю аб доб рых спе цы я ліс тах.

— Усе тыя, з кім мы па чы на ем су пра цоў ніц тва, 

ста но вяц ца на шы мі па ста ян ны мі парт нё ра мі. Га лоў-

нае — вы кон ваць сваю част ку аба вя за цель стваў і 

не за вы шаць кош ты. Рас слаб ляц ца нель га ні ко лі. 

Для пра вя дзен ня шмат лі кіх ра бот трэ ба ўдзель-

ні чаць у тэн да рах, а каб у іх пе ра ма гаць, трэ ба 

ста рац ца аб' ек тыў на быць са мы мі леп шы мі, — пад-

крэс лі вае Яў ген Са віц кі.

Фір ма-вы твор ца па стаў ляе ме та ліч ны кар кас топ кі, усё ас тат-

няе май стры на но сяць па чар ця жах, вы ка рыс тоў ва ю чы спе цы-

яль ныя цеп ла іза ля цый ныя ма тэ ры я лы. Не так даў но «Мас ты цеп-

ла ман таж» па ча лі вы кон ваць но вы від ра бот — тарк рэ ці ра ван не. 

Унут ры кат ла ёсць участ кі, дзе не маг чы ма па клас ці блок аль бо 

ён не вы трым лі вае не аб ход ную тэм пе ра ту ру. Там ужы ва юц ца 

ад мыс ло выя вог не тры ва лыя су ме сі, якія вы трым лі ва юць тэм пе-

ра ту ру ў 1,5-2 ты ся чы гра ду саў па Цэль сію. Для гэ та га па трэб ны 

спе цы яль ныя ўста ноў кі, якія пад ціс кам на но сяць гэ ты ма тэ ры ял 

без апа луб кі. Кож ная ма шы на каш туе ка ля 20 ты сяч еў ра. За ра-

бо тай агрэ га та со чыць не вя лі кая бры га да: двое — за уста ноў кай, 

двое ста яць на пуш цы.

— Я сам яшчэ га доў дзе сяць та му не ўяў ляў, што та кое мо жа 

быць. У Бе ла ру сі і ця пер ня ма ана ла гаў на шай пра цы. Хоць тэх-

на ло гія вель мі ка рыс ная. Уя ві це, на прык лад, шас ці дзе ся ці мет-

ро вы мост, у яко га ў кан струк цыі блі жэй да ва ды вы бі ла част ку 

бе то ну, ага лі ла ся ар ма ту ра — трэ ба ад на віць, уз мац ніць апо-

ру. Маг чы мас ці па ста віць апа луб ку ня ма, не аб ход ны ка ра бель. 

А з тар кет-уста ноў кай з гэ тай за да чай мо гуць спра віц ца два аль-

пі ніс ты са шлан гам, — тлу ма чыць ды рэк тар і дру гі за сна валь нік 

кам па ніі Яў ген КУЗЬ МІН.

Для ра бо ты агрэ га та аба вяз ко ва па трэб ны кам прэ сар, які па-

ста ян на дае ціск у шэсць ат мас фер. А на огул тарк рэ ці ра ван не бы-

вае двух ві даў: су хое аль бо мок рае. Пры мок рым змеш ва ец ца ма-

тэ ры ял і па да ец ца пад ціс кам да 100 мет раў у даў жы ню 

і 60 мет раў у вы шы ню. Яго мож на на кі ра ваць на сця ну 

знут ры ці звон ку — і на нес ці да паў мет ра бе то ну без 

апа лу бак. Па коль кі ён па да ец ца пад вель мі вы со кім 

ціс кам, то ма мен таль на за сты вае. Склад ма тэ ры я лу і 

таў шчы ня плас та пад ладж ва юц ца пад кож ны кан крэт-

ны вы па дак.

Дру гую тар кет-уста ноў ку фір ма на бы ла зу сім ня-

даў на. Вы кон ва лі вя лі кі аб' ём ра бот для ста ліч най 

ЦЭЦ-3, а тэр мі ны бы лі вель мі сціс лыя, каб уклас ці ся, 

прый шло ся спе цы яль на на быць яшчэ ад ну ма шы ну. 

Але гэ та ўкла дан не дак лад на апраў да на — кан ку рэн-

таў у гэ тай сфе ры ў Бе ла ру сі па куль ня ма на огул, так 

што без пра цы не за ста нуц ца ні ко лі. Тым больш ка лі 

га то выя вы кон ваць па стаў ле ныя за да чы сум лен на і 

ўдар ны мі тэм па мі. Тая ж ЦЭЦ-3 вель мі доў га шу ка ла 

пад рад чы ка, які б ад па вя даў гэ тым кры тэ ры ям, і да 

«Мас ты цеп ла ман таж» так ні ко га і не знай шла. А мас-

тоў скія май стры ўкла лі ся ў 19 ка лян дар ных, на ват не 

пра цоў ных, дзён. Аб' ём вый шаў у 100 ку боў бе то ну, а 

пе рад гэ тым клад ка сет кі, на бі ван не — уво гу ле вель мі 

скла да ная пра ца.

Але да та ко га на прад пры ем стве пры вык лі — тэр-

мі ны сціс лыя заў сё ды. Ба ла зе, су час нае аб ста ля ван не 

да зва ляе іс тот на па вя ліч ваць пра дук цый насць пра цы. Ды рэк тар 

ад зна чае, што дзя ку ю чы гэ та му мя ня ец ца ўяў лен не аб пра цы ў 

цэ лым. Ча ты ры ча ла ве кі мо гуць за зме ну на роў най сця не зра біць 

7 ку боў бе то ну. Не па трэб ны ні мік сер, ні апа луб ка. Той жа ПМК 

(пе ра соў най ме ха ні за ва най ка ло не) для гэ тых аб' ёмаў не аб ход ны і 

мік сер, і кран, і яшчэ шмат уся го. Гэ та цяг не за са бой ка ла саль нае 

па ве лі чэн не ца ны і тэр мі наў пры той жа якас ці.

За мя жой та кія ўста ноў кі пры мя ня юц ца з па чат ку 2000-х. Ця пер 

у прад пры ем ства іх дзве: сла вац кая і італь ян ская. У Бе ла ру сі па-

доб ная тэх ні ка толь кі з'я ві лі ся, та му, як гэ та заў сё ды бы вае, па куль 

да яе, як і да ўся го не зна ё ма га, ста вяц ца з асця ро гай.

Ра ней для пра вя дзен ня гэ тых ра бот вы клі ка лі спе цы яль на на ву-

ча ных лю дзей з-за мя жы. Па стаў шчы кі аб ста ля ван ня ад праў ля лі 

сва іх спе цы я ліс таў для ўста ноў кі цеп ла агрэ га таў. За да валь нен не, 

зра зу ме ла, не з тан ных. Ця пер гэ тыя пы тан ні мож на вы ра шыць 

знач на пра сцей.

Ка лі ўста ноў кі вя лі кія, па стаў ка ма тэ ры я лу звы чай на ідзе з імі, 

аль бо яго за бяс печ вае за каз чык. Для бя гу ча га ра мон ту кам па-

нія яго звы чай на са ма стой на за куп ляе ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 

У Бе ла ру сі па доб ныя су ме сі, як і са мо аб ста ля ван не, па куль не 

вы раб ля юць.

Да рэ чы, аб' ём пра ве дзе най ра бо ты лі чаць у коль кас ці вы-

дат ка ва на га ма тэ ры я лу. Так, на прад пры ем стве «Мас тоў дрэў» 

рых та ва лі да за пус ку ўста ноў ку ма гут нас цю 63 ме га ва ты. Там 

за амаль пяць ме ся цаў руч ной пра цай бы ло вы ка ры ста на ка ля 

700 тон ма тэ ры я лу.

Уя ві це: кам па нія, у якой па куль 
на ват ня ма свай го сай та — ён у 
рас пра цоў цы, з лёг кас цю зна хо дзіць 
клі ен таў не толь кі па ўсёй Бе ла ру сі, 
але і на тэ ры то рыі СНД. Фан тас ты ка? 
Рэ аль насць! Ка лі пра па ноў ваць 

за па тра ба ва ныя па слу гі і пры гэ тым 
вы кон ваць пра цу якас на, прын цып 
«са ра фан на га ра дыё» бу дзе пра ца ваць 
ідэа льна. У пад ра бяз нас цях пра тое, як 
гэ та га мож на да сяг нуць, нам рас ка за лі 
ў ТАА «Мас ты цеп ла ман таж».

Амаль усе ма гут нае аб ста ля ван не
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Га лоў ны бух гал тар Але на АТО КА.

Га лоў ны ін жы нер 
і адзін з за сна валь ні каў 
ТАА «Мас ты цеп ла ман таж» 
Яў ген СА ВІЦ КІ.

Яў ген КУЗЬ МІН, 
ды рэк тар 

і дру гі за сна валь нік 
кам па ніі.

Сяр гей ЗДА НО ВІЧ пра цуе пад соб ным ра бо чым 
і на цяперашні мо мант зай ма ец ца аб слу гоў ван нем тэх ні кі.

Бу ды нак офі са.

У Бя ла ві чах пла ну юць ад крыць 
аг ра ся дзіб ны комп лекс.

3 сакавіка 2018 г. 9МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!


