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Ген сек ААН: пла не та бліз кая 
да «пунк ту не зва ро ту»

Та кім чы нам ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то ніу Гу тэ рыш 

акрэс ліў су час ную эка ла гіч ную аб ста ноў ку ў све це пад час 

ад крыц ця ў Мад ры дзе кан фе рэн цыі ААН па праб ле мах зме-

ны клі ма ту, пе рад ае Еurоnеws. Ён за клі каў су свет ных лі да-

раў пра явіць па лі тыч ную во лю і пра ду хі ліць ка та стра фіч ныя 

на ступ ствы гла баль на га па цяп лен ня. «У най блі жэй шыя дзе ся ці год дзі нам да вя дзец ца 

вы браць свой шлях. Аль бо мы ка пі ту лю ем у паў бяс па мят ным ста не, аль бо мы ста нем 

на шлях над зеі і доў га тэр мі но вых ра шэн няў», — за явіў ге не раль ны сак ра тар ААН. 

Япо нія за 146 міль ё наў до ла раў на бу дзе вост раў 
для ва ен ных ву чэн няў ЗША

Урад Япо ніі за явіў, што мяр ку ец ца вы ку піць з пры ват най улас нас ці бяз люд ны 

вост раў ка ля паўд нё ва-за ход ня га ўзбя рэж жа за 146 міль ё наў до ла раў для аме ры-

кан скіх ва ен ных ву чэн няў, па ве да міў ге не раль ны сак ра тар ка бі не та мі ніст раў кра і ны 

Ёсі хі дэ Су га. Па вод ле яго слоў, ад па вед ны аб' ект бу дзе па бу да ва ны тут «у хут кім 

ча се». Праў да, не ка то рыя жы ха ры, якія жы вуць на на ва коль ных аст ра вах, вы ка за лі 

за не па ко е насць у су вя зі з тым, што ва ен ная ба за мо жа вы да ваць за над та шмат шу-

му. Ця пер трэ ні роў кі ВПС ЗША пра хо дзяць на вост ра ве Іва дзі ма, што за 1,2 ты ся чы 

кі ла мет раў ад То кіа. Ва шынг тон за па тра ба ваў змя ніць мес ца ву чэн няў у су вя зі з тым, 

што Іва дзі ма зна хо дзіц ца за над та да лё ка ад ва ен най ба зы ЗША ў го ра дзе Іва ку ні 

прэ фек ту ры Яма гу ці. 

У Віф ле ем праз 1400 га доў вяр ну ла ся ўні каль ная хрыс ці ян ская рэ лік вія
Бяс цэн ная хрыс ці ян ская рэ лік вія — ка ва ла чак дрэ ва, з яко га, па вод ле пад ан ня, 

бы лі зроб ле ныя яс лі Хрыс то вы, — вяр ну ла ся ў Віф ле ем з Ры ма праз 1400 га доў. Па па 

Рым скі Фран цыск рас па ра дзіў ся ад пра віць свя ты ню, якая з VІІ ста год дзя за хоў ва ла ся 

ў ба зі лі цы Сан та-Ма рыя-Ма джо рэ, у якас ці да ру. Пад час да ро гі да до му рэ лік вія бы ла 

на не пра цяг лы час вы стаў ле на на агляд у Іе ру са лі ме. Ка ва ла чак дрэ ва даў жы нёй уся го 

не каль кі сан ты мет раў у разь бя ным аб рам лен ні быў ура чыс та су стрэ ты ў Віф ле е ме з 

ар кест рам і свя точ най пра цэ сі яй. Пас ля гэ та га рэ лік вія бы ла пе ра не се на ў фран цыс-

кан скую царк ву Свя той Ка ця ры ны па блі зу ад ба зі лі кі На ра джэн ня Хрыс то ва га. Хрыс-

ці я не ве раць, што ма лень кія ка ва лач кі до шчач кі, зма ца ва ныя ме та ліч ны мі па ло са мі, 

ка лісь ці бы лі част кай яс ляў — кар муш кі для жы вё лы, 

ку ды па кла лі не маў ля-Хрыс та пас ля на ра джэн ня. 

Па вод ле Еван гел ля, Дзе ва Ма рыя і Іо сіф пры бы лі ў 

Віф ле ем, каб за рэ гіст ра вац ца для пе ра пі су, які пра-

во дзіў ся па ўка зан ні рым ска га ім пе ра та ра. Па коль кі 

ўсе гас ці ні цы і за ез ныя два ры бы лі пе ра поў не ныя, 

свя тое ся мей ства бы ло вы му ша на раз мяс ціц ца на 

нач лег у хля ве, дзе і на ра дзіў ся Ісус Хрыс тос.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ЛЁС ЛЯ ЦЕЦЬ ЛЁС ЛЯ ЦЕЦЬ 
НА ДВУХ КРЫ ЛАХНА ДВУХ КРЫ ЛАХ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У кра са ві ку 1999 го да, 

ка лі авія цыя НА ТА бам бі ла 

серб скія га ра ды, дэ ле га-

цыя на шай кра і ны на ча ле 

з Аляк санд рам Лу ка шэн-

кам на ве да ла Бялг рад з 

афі цый ным ві зі там. Поў ную 

бяс пе ку бе ла рус ка му бор ту 

№ 1 Паў ноч на ат лан тыч ны 

аль янс не га ран та ваў. Вось 

што праз 20 га доў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі рас ка заў пра тыя 

па дзеі: «Та ды ні хто не ду маў 

пра тое, што мы здзяйс ня-

ем ней кі ге ра іч ны ўчы нак: 

мы еха лі да сва іх бра тоў, 

сяб роў. Ка лі-не будзь я ў дэ-

та лях рас ка жу, што гэ та му 

па пя рэд ні ча ла, што бы ло 

по тым, але так скла ла ся, 

што мы не маг лі кі нуць у 

бя дзе бліз кіх нам лю дзей. 

Так, мы не гі ганц кая ім пе-

рыя, але мы ва шы лю дзі, а 

вы — на шы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ак цэн та ваў ува гу, што та ды 

бы лі ня прос тыя ча сы, але і 

сён ня яны скла да ныя. Буй-

ныя геа па лі тыч ныя гуль цы, 

каб вы жыць у кан ку рэн цыі, 

ства ра юць на пру жа ную аб-

ста ноў ку ў све це — па ві-

не ад ной з «ім пе рый» ідзе 

ганд лё вая вай на, ін шыя ме-

ра юц ца сі ла мі ў Сі рыі.

«Ад гэ та га па ку ту е це і вы, 

та му што вя ліз ны па ток, сот-

ні ты сяч бе жан цаў хлы ну лі 

сю ды. Па ча лі ўжо сур' ёз на 

па га вор ваць пра но вы су-

свет ны эка на міч ны кры зіс. 

Нам гэ та га не трэ ба. Мы, на 

жаль, удзель ні кі ўся го гэ та-

га, але ві на не ў нас», — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Сер бію ён на зваў бал-

кан скай жам чу жы най і за-

пэў ніў, што Бе ла русь бу дзе 

да па ма гаць у яе ад наў лен ні: 

«Гэ та цу доў ная кра і на, цу-

доў ная зям ля, якая мо жа 

пра кар міць знач на больш 

на сель ніц тва, чым сён ня 

жы ве ў Сер біі. Гэ та бліс ку-

чы, ге ра іч ны, па тры я тыч ны 

на род. Та му Сер бія заў сё ды 

бу дзе квіт не ю чай».

На пе ра га во рах у па шы-

ра ным скла дзе Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў асаб-

лі васць у ад но сі нах кра ін — 

дзяр жа вы ні ко лі не ста ві лі 

ўмоў ад на ад ной.

«Мно гія ма лыя, ся рэд нія 

дзяр жа вы (я гэ та за сваё 

доў гае прэ зі дэнц кае жыц цё 

ба чыў не адзін раз) заў сё-

ды ары ен ту юц ца на гэ тыя 

гі ганц кія і ба га тыя дзяр жа-

вы, та му што яны ва ло да-

юць ты мі рэ сур са мі, якіх 

не ха пае ў нас. Але мы не 

па він ны за бы ваць пра тое, 

што лю быя ім пе рыі і буй ныя 

дзяр жа вы ні ко лі з на мі не 

бу дуць су пра цоў ні чаць без 

па пя рэд ніх умоў, яны аба-

вяз ко ва неш та па про сяць 

на ўза мен, на ват яшчэ ні чо га 

для ця бе не зра біў шы», — 

пе рад ае сло вы бе ла рус ка га 

лі да ра Бел ТА.

Не абы шоў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка скла да ную, але 

важ ную для кож на га сер-

ба праб ле му Ко са ва. Ён 

ска заў, што Бе ла русь не 

змя няе сваю па зі цыю па 

пы тан нях тэ ры та ры яль най 

цэ лас нас ці Сер біі.

Кі раў нік на шай кра і ны 

ад зна чыў, што з па ва гай 

ста віц ца да жа дан ня Сер біі 

стаць чле нам Еў ра пей ска га 

са ю за.

«Еў ра пей скі са юз — гэ-

та ад на з най ма гут ней шых 

апор на шай пла не ты. Ка лі 

яе выд раць з-пад гэ тай сіс-

тэ мы, яна не прос та за хіс-

та ец ца, а мо жа аб ры нуц ца. 

Та му я пры хіль нік за ха ван ня 

Еў ра пей ска га са ю за, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка і да даў:  «Вы ж ба чы це, 

якая сі ту а цыя ў са мім Еў-

ра пей скім са ю зе. Ім не да 

пры ёму но вых чле наў, хо ць 

бы за ха ваць ста рых».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ўпэў-

не ны: брац кая кра і на змо-

жа знай сці шчас це і ў ЕС, 

і ў ЕА ЭС, з якім пад пі са ла 

па гад нен не аб зо не сва бод-

на га ганд лю. У Еў ра пей скім 

саю зе па лі чы лі, што гэта 

пя рэ чыць імк нен ню Сер біі 

стаць яго чле нам. Кі раў-

нік бе ла рус кай дзяр жа вы 

лі чыць, што Сер бія раз бя-

рэц ца з па доб ны мі ўльты ма-

ту ма мі са ма стой на. «Вы ра-

зум ныя, та ле на ві тыя лю дзі. 

Вы змо жа це ўсё ўзва жыць. 

Ка лі вам бу дзе вы гад на пры 

ўльты ма ту ме су пра цоў ні-

чаць з Еў ра пей скім са юзам, 

вы бу дзе це су пра цоў ні чаць 

з ім. Ка лі вам бу дзе больш 

вы гад на мець спра ву з Еў-

ра зій скім эка на міч ным са-

юзам, вы бу дзе це су пра цоў-

ні чаць з ім. Але, на жаль, у 

вас, як і ў нас, лёс ля цець на 

двух кры лах. У вас, ні ку ды 

ад гэ та га не па дзец ца, па-

він ны быць доб рыя ад но сі-

ны перш за ўсё з су се дзя мі, 

якія б яны ні бы лі», — лі чыць 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Ву чыч ад-

зна чыў, што Сер бія заў сё-

ды бу дзе шчы рым сяб рам 

Бе ла ру сі: «Бы лі ча сы, ка лі 

не ка то рыя ба я лі ся ска заць, 

на коль кі мы цэ нім і лю бім 

бе ла рус кі на род. Сён ня мы 

ўсю ды га во рым пра гэ та 

з го на рам і хо чам, каб вы 

пры яз джа лі сю ды як ма га 

час цей».

Пас ля пе ра га во раў ён 

так са ма па ве да міў прад-

стаў ні кам срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі аб тым, што Бе-

ла русь да па мо жа рэ фар ма-

ваць ар мію Сер біі, зра біць яе 

больш ма біль най і хут кай.

* * *
Вы сту па ю чы ў На род най 

скуп шчы не Сер біі, Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі ска заў, што ця пе-

раш ні ві зіт мае для яго асаб-

лі вае зна чэн не. Па сло вах 

кі раў ні ка на шай дзяр жа вы, 

за 25 апош ніх га доў краі-

на мі прой дзе ны ня прос ты 

гіс та рыч ны шлях, га лоў нае 

да сяг нен не яко га — «маг-

чы масць быць гас па да ра мі 

на сва ёй зям лі, са ма стой на 

вы зна чаць кі рун кі раз віц-

ця, ад па вед ныя ду ху ча су і 

дзяр жаў ным ін та рэ сам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра па на ваў Сер біі да лу чыц-

ца да аб мер ка ван ня праб-

лем су свет най бяс пе кі. Ён 

звяр нуў ува гу на на рас тан-

не на пру жа нас ці ў ад но сі нах 

па між кра і на мі, рас хіст ван не 

асноў гла баль най бяс пе кі, 

па ве лі чэн не коль кас ці рэ-

гі я наль ных кан флік таў. На 

яго дум ку, не аб ход на вы сту-

паць за вы ра шэн не лю бых 

спрэ чак вы ключ на мір ным 

шля хам, на асно ве нор маў 

між на род на га пра ва.

«Бе ла русь вы лу чы ла 

іні цы я ты ву аб уз наў лен ні 

шы ро ка га дыя ло гу ад Ат-

лан ты кі да Ула дзі вас то ка 

па ўма ца ван ні мер да ве ру, 

бяс пе кі і су пра цоў ніц тва. 

Лі чу, што Сер бія бу дзе ў лі ку 

дзяр жаў, за ці каў ле ных у аб-

мер ка ван ні гэ тых праб лем. 

Бо Юга сла вія ў свой час 

бы ла ад ным з за сна валь-

ні каў Ру ху не да лу чэн ня. Гэ-

тая ар га ні за цыя да зво лі ла 

кра і нам так зва на га трэ ця-

га све ту за явіць пра ся бе на 

між на род най арэ не, да нес ці 

свой го лас да вя лі кіх дзяр-

жаў», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пра ка мен та ваў 

ня даў нія пар ла менц кія вы-

ба ры ў Бе ла ру сі: «Па вер це, 

больш за тую дэ ма кра тыю 

і сва бо ду, у якой пра хо дзі лі 

вы ба ры ў Бе ла ру сі, мы не 

зро бім. Мы, на пэў на, прос-

та не здо ле ем пра вес ці 

лепш. Мы ўся ляк імк ну лі ся 

да га дзіць не толь кі на шым 

спон са рам і заў зя та рам на 

Ус хо дзе, але і ў Еў ра са ю зе. 

І што ў вы ні ку? Ад ны бы лі 

ўра жа ныя вы ні ка мі вы ба раў, 

а ін шыя ска за лі: апа зі цыя не 

тра пі ла ў пар ла мент — бя-

да, зна чыць, дрэн на ці не дэ-

ма кра тыч на, зна чыць, зноў 

ня ма сва бо ды, дык та ту ра. 

Глуп ства поў нае. Мы ні ко-

га не ціс ну лі», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы за-

явіў, што за ход нія на зі раль-

ні кі за га дзя пад рых та ва лі 

не га тыў ныя спра ва зда чы 

пра вы ба ры ў Бе ла ру сі, а 

по тым толь кі пад пі са лі іх. 

«Я ха цеў, каб бы ло тры, 

пяць, дзе сяць апа зі цы я не-

раў, — да даў ён. — Але як 

іх пра вес ці, ка лі ў апа зі цы я-

не раў 3,5 % га ла соў?»

На дум ку Прэ зі дэн та, 

бя да бе ла рус кай апа зі цыі ў 

тым, што яна пра цуе толь кі 

ў пе ры я ды элек та раль ных 

кам па ній. «Які на род абя-

рэ та кую апа зі цыю? І жы-

ве апа зі цыя на за меж ныя 

гран ты: фон ды Эбер та, Адэ-

наўэ ра, аме ры кан скія фон-

ды. Ні дзе не пра цу юць — у 

доб рых аса бня ках жы вуць, 

на доб рых аў та ма бі лях раз'-

яз джа юць. На род за да ец ца 

пы тан нем: ад куль? Ад ка зу 

ня ма», — за ўва жыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. На мі ну-

лых пар ла менц кіх вы ба рах 

у Бе ла ру сі гра ма дзя не пад-

тры ма лі тых кан ды да таў, 

якія пра цу юць і пры но сяць 

ка рысць гра мад ству, упэў-

не ны кі раў нік дзяр жа вы.

Бе ла рус кі лі дар да даў, 

што за ход нім парт нё рам не 

па да ба ец ца па лі ты ка, якая 

пра во дзіц ца Бе ла рус сю, 

та му ў свой час ЗША і Еў-

ра са юз увя лі су праць кра і-

ны санк цыі. Ад нак з ча сам 

яны зра зу ме лі, што гэ та бы-

ла па мыл ка, звяр нуў ува гу 

Прэ зі дэнт. «Яны шу ка лі на-

го ду, каб, за ха ваў шы аб ліч-

ча, вый сці з гэ тай сі ту а цыі. 

І на ша па зі цыя па асноў-

ным па рад ку між на род ных 

ад но сін ака за ла ся для све-

ту пры маль ная. Та му сі ту а-

цыя рэз ка па мя ня ла ся, і мы 

сён ня спра бу ем на ла дзіць 

на шы ад но сі ны з Еў ра пей-

скім са юзам, вы сту па ю чы 

ка тэ га рыч на су праць уся-

ля кіх «брэк сі таў» і су праць 

яго рас па ду», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы за-

пра сіў серб скіх дэ пу та таў 

ад крыць для ся бе Бе ла русь: 

гас цін ную, прад пры маль ную 

і ад каз ную, ба га тую сва ёй 

куль тур най і гіс та рыч най 

спад чы най, са праў ды сла-

вян скую, ду шэў ную і вель мі 

бліз кую Сер біі.

Учо ра ста лі вя до мыя вы ні кі апош ня-

га між на род на га да сле да ван ня аду-

ка цый ных да сяг нен няў на ву чэн цаў 

РІSА (Рrоgrаm fоr Іntеrnаtіоnаl Studеnt 

Аssеssmеnt).

У мно гіх кра і нах іх аб вя шчэн не ста но віц ца 

ад ной з га лоў ных па дзей. І ка лі сіс тэ ма аду-

ка цыі аказ ва ец ца вель мі да лё ка ад су свет-

ных лі да раў, гэ та раз гля да ец ца як на цы я-

наль ная па гро за і сіг нал, што трэ ба тэр мі но ва 

штось ці мя няць: пе ра гля даць па тра ба ван ні 

да аду ка цый ных стан дар таў, уно сіць ка рэк-

ты вы ў ву чэб ныя пра гра мы і пла ны, змя няць 

па ды хо ды да вы кла дан ня ву чэб ных дыс цып-

лін і гэ так да лей. Так, пер шыя вы ні кі РІSА ў 

Гер ма ніі ў 2000 го дзе па ка за лі ніз кі ўзро вень 

ве даў на ву чэн цаў у па раў на нні з іх ад на год-

ка мі з ін шых кра ін і вы клі ка лі ў гра мад стве 

рэ ак цыю, якую на зва лі «РІSА-шок».

Да сле да ван не пра во дзіц ца кож ныя тры 

га ды, а за тым на пра ця гу яшчэ ад на го го да 

ана лі зу юц ца вы ні кі тэс таў, перш чым яны 

бу дуць прад стаў ле ны су свет най гра мад скас-

ці. Пер шы рэй тынг быў скла дзе ны ў 2000 

го дзе. Вы ні кі апош ня га агу ча ны 3 снеж ня 

2019 го да. У да сле да ван ні, што пра хо дзі ла 

ле тась, удзель ні ча ла 79 кра ін і ад мі ніст ра-

цый на-эка на міч ных тэ ры то рый. Для бе ла рус-

кіх пад лет каў гэ та быў пер шы во пыт удзе лу 

ў між на род ным да сле да ван ні.

— Тым не менш на шы на ву чэн цы пра дэ-

ман стра ва лі да во лі вы со кі ўзро вень па ўсіх 

трох кі рун ках да сле да ван ня, па ка заў шы 

вы ні кі, якія пе ра вы ша юць ся рэд нія агуль на -

сусвет ныя па каз чы кі, — па ве да міў жур на ліс-

там на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Аляк сандр 

КАД ЛУ БАЙ. — Бе ла русь за ня ла мес ца ў пер-

шай па ло ве агуль на су свет на га рэй тын гу. Так, 

у рэй тын гу чы тац кай адукаванасці ў бе ла рус-

кіх пад лет каў 36-я па зі цыя, у ма тэ ма тыч най — 

38-я і ў пры ро да знаў ча на ву ко вай — 37-я.

У РІSА-2018 удзель ні ча ла 236 бе ла рус-

кіх уста ноў аду ка цыі: 176 школ, 27 гім на зій, 

шэсць лі цэ яў, 13 уста ноў ся рэд няй спе цы яль-

най аду ка цыі і 14 уста ноў пра фе сій на-тэх ніч-

най аду ка цыі — уся го бы лі ахоп ле ны 5830 

пад лет каў. Для атры ман ня аб' ек тыў най кар-

ці ны вы бар ка ўста ноў аду ка цыі і на ву чэн цаў 

ра бі ла ся вы пад ко вым чы нам ар га ні за цы яй 

Wеstаt (ЗША). На ша Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

ні як не маг ло паў плы ваць на іх вы бар.

Тэс ці ра ван не РІSА пра во дзі ла ся ў кам-

п'ю тар ным фар ма це. Гэ та быў каг ні тыў ны 

тэст, на вы ка нан не яко га ад во дзі ла ся дзве 

га дзі ны, плюс апы таль нік, на за паў нен не 

яко га да ва ла ся яшчэ 35 хві лін. Кант роль за 

хо дам пра вя дзен ня тэс ці ра ван ня ажыц цяў-

ляў ся на цы я наль ны мі і між на род ны мі на зі-

раль ні ка мі.

Ці ка ва, што на ву чэн цы не ка то рых гім на зій 

і лі цэ яў па ка за лі ўзро вень ве даў, які не са сту-

пае лі да рам су свет на га рэй тын гу. Пра гэ та 

па ве да міў ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін-

сты ту та кант ро лю ве даў Юрый МІК СЮК.

Кож ны раз ак цэн ты ў да сле да ван ні змя-

шча юц ца. У 2018 го дзе га лоў ны ўпор быў 

зроб ле ны на чы тац кую адукаванасць — 

здоль насць ча ла ве ка ра зу мець і вы ка рыс-

тоў ваць пісь мо выя тэкс ты, раз ва жаць пра іх 

і зай мац ца чы тан нем для та го, каб да ся гаць 

сва іх мэт, па шы раць свае ве ды і маг чы мас-

ці ўдзе лу ў са цы яль ным жыц ці. Бе ла рус кія 

школь ні кі на бра лі па чы тац кай асве це 474 

ба лы, а ся рэд ні бал усіх кра ін — 454. Для 

па раў на ння: у ра сій скіх школь ні каў — 479 

ба лаў, укра ін скіх — 466, лі тоў скіх — 476.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

РІSА-ШОК ДЛЯ БЕ ЛА РУС КАЙ 
ШКО ЛЫ... АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА!

 Будзь у кур се! Будзь у кур се!
У рам ках РІSА пра вя ра юц ца не столь-

кі ака дэ міч ныя да сяг нен ні 15-га до вых 

пад лет каў, коль кі іх умен не пра ца ваць 

з ін фар ма цы яй і рэ аль ныя жыц цё выя 

кам пе тэн цыі, здоль насць вуч няў уста-

наў лі ваць пры чын на-вы ні ко выя су вя зі, 

іх умен не су па стаў ляць фак ты і ана лі-

за ваць, хут ка пры маць ра шэн ні, вы ка-

рыс тоў ваць на бы тыя ве ды і во пыт для 

вы ра шэн ня шы ро ка га дыя па зо ну жыц-

цё вых за дач.


