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Плыў чы ха за сваю кар' е ру за-

вая ва ла два ся рэб ра ныя ме да лі 

на лет ніх Гуль нях у Лон да не на 

50 і 100 мет раў воль ным сты лем, 

а ў Рыа-дэ-Жа ней ра на дыс тан-

цыі 50 мет раў воль ным сты лем 

вый гра ла брон за вы ме даль.

«Я, як ні хто ін шы, ха це ла па ехаць 

на Алім пій скія гуль ні ў То кіа. Але сён-

ня я не га то вая ўзяць ме даль. І ка-

лі быць шчы рай з са мой са бой, я 

не ба чу ся бе на Алім пі я дзе. Бу дзе 

сум лен на ска заць, што я за вяр шаю 

спар тыў ную кар' е ру. Але не ады хо-

джу ад спор ту на огул. У мя не ёсць 

свой спар тыў ны клуб, шмат пра ек-

таў. Маё ра шэн не ўзва жа нае і ўсвя-

дом ле нае. Па вер це, гэ та не кап рыз, 

а дак лад нае ра зу мен не сі ту а цыі. 

У нас у збор най ёсць на дзей ная апо-

ра, ёсць спарт сме ны, га то выя спа-

бор ні чаць на між на род ным уз роў ні. 

Ду маю, што яны бу дуць так са ма га-

то выя па каз ваць доб рыя се кун ды на 

Алім пій скіх гуль нях».

На га да ем, Аляк санд ра так са ма 

з'яў ля ец ца чэм пі ён кай све ту 2011 го-

да на дыс тан цыі 100 мет раў воль ным 

сты лем і ўла даль ні цай за ла то га ме да-

ля су свет на га фо ру му 2012 го да ў 25-

мет ро вым ба сей не. У жніў ні 2017 го-

да Аляк санд ра Ге ра сі ме ня вый шла 

за муж за плыў ца Яў ге на Цур кі на, а 

ў ве рас ні 2018-га на ра дзі ла дач ку 

Соф'ю, ад зна чыў шы, што гэ та яе са-

мая важ ная ўзна га ро да ў жыц ці.

 У ТЭ МУ
Алім пій ская чэм пі ён ка На дзея 

Скар дзі на ча кае дзі ця. На га да ем, 

34-га до вая бе ла рус кая бія тла ніст ка 

ў чэр ве ні 2018 го да аб' яві ла аб за-

вяр шэн ні пра фе сій най кар' е ры ў бія-

тло не. Апош ні раз яна вы сту пі ла ў 

«Гон цы ле ген даў» у Раў бі чах у лю тым 

2019 го да. Акра мя алім пій ска га зо ла-

та 2018 го да ў эс та фе це, На дзея за ва-

ёў ва ла Ку бак све ту ў ін ды ві  дуаль ных 

гон ках, шэсць ра зоў па ды ма ла ся на 

п'е дэс тал у ін ды ві ду аль ных куб ка вых 

гон ках і сем ра зоў — у куб ка вых эс та-

фе тах. Акра мя та го, яна бы ла брон за-

вым пры зё рам Гуль няў у Со чы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На пя рэ дад ні па дзеі

БІТ ВА КАН ТЫ НЕН ТАЎ
Ад ра джэн не ле ген дар на га 
лёг ка ат ле тыч на га мат ча 

ад бу дзец ца ў Мін ску 9—10 ве рас ня

З 29 лі пе ня да 3 жніў ня Мі ніс тэр ства ўнут ра-

ных спраў пра во дзі ла ў Бе ла ру сі ак цыю «По-

быт». Звя за на гэ та бы ло з тым, што ў на шай 

кра і не пры кмет на вы рас ла коль касць цяж кіх 

і асаб лі ва цяж кіх зла чын стваў, якія ад бы ва-

юц ца ў сям'і. Толь кі за пер шыя сем ме ся цаў 

хат нія агрэ са ры за бі лі 55 ча ла век, якія жы лі 

ра зам з імі і вя лі агуль ную гас па дар ку. Та-

кую ліч бу агу чыў на бры фін гу на мес нік на-

чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы пра ва-

па рад ку, на чаль нік упраў лен ня пра фі лак ты кі 

МУС Алег КА РА ЗЕЙ.

Гэ тая ліч ба пе ра вы шае па каз чы кі, за рэ гіст ра ва-

ныя ле тась. Та ды па ста не на 1 жніў ня ад рук сва іх 

бліз кіх за гі ну ла 48 ча ла век. 80 % ві ноў ні каў та кіх 

зла чын стваў — муж чы ны. Пры гэ тым пяць з кож ных 

шас ці цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх зла чын стваў бы лі 

ўчы не ны ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

— Ка лі раз гля даць усю ста тыс ты ку па цяр пе лых 

у сям'і, то муж чын і жан чын пры бліз на па роў ну, — 

пра цяг вае Алег Ка ра зей. — Але што да за бой стваў 

і на ня сен ня цяж кіх ця лес ных па шко джан няў, то тут 

на до лю сла ба га по лу пры па дае ўжо ка ля трэ ці та кіх 

зла чын стваў. Ча му так вы хо дзіць? Шмат кан флік таў 

у сям'і ідзе па на рас та ю чай. Па про кі змя ня юц ца па-

бо я мі, у ней кі мо мант на пру жан не да ся гае кры тыч-

най ад зна кі. Па коль кі фі зіч на жан чы на сла бей шая, 

то яна бя рэ нож і ро біць фа таль ны за мах.

І час ця ком ал ка голь «да па ма гае» ў гэ тай спра ве. 

Ле тась Ін сты тут са цы я ло гіі На цы я наль най ака дэ міі 

на вук пра вёў ці ка вае апы тан не ся род жан чын, якія 

па цяр пе лі ад гвал ту ў сям'і. Яны ска за лі, што ал ка-

голь — га лоў ная, але не вы ключ ная пры чы на гвал ту. 

Ся род ас тат ніх — рэў насць, жа дан не па ка заць, хто 

гас па дар, ма тэ ры яль ныя праб ле мы... А гэ та ўсё свед-

чыць пра тое, што ў сям'і не нар маль на вы бу да ва ны 

ад но сі ны. Та му, на дум ку пра ва ахоў ні каў, ран ні зва рот 

па да па мо гу мо жа за ха ваць сям'ю на ста дыі, па куль 

кан флікт не дай шоў да ру кап рык лад ства.

— За год мы атрым лі ва ем да 100 ты сяч вы клі каў 

ад ах вяр скан да лаў, — за ўва жыў Алег Ка ра зей. — 

Мы аба вяз ко ва вы е дзем, пры мем усе не аб ход ныя 

за ха ды. Але гэ та ўжо вы нік. А зма гац ца трэ ба з 

пры чы най. Так, на пра фі лак тыч ным улі ку ў кра і не 

ста іць амаль восем ты сяч хат ніх скан да ліс таў. Але 

гэ та га вор ка ідзе пра тых, ка го па ка ра лі руб лём паў-

тор на. Агу лам жа за год у гэ тай сфе ры рэ гіст ру ец ца 

пры бліз на 50 ты сяч ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-

шэн няў. Ча му ўзні кае амаль двух ра зо вая роз ні ца 

ў па раў на нні з коль кас цю вы клі каў? Па-пер шае, 

ад мі ніст ра цый ная ад каз насць уз ні кае па па тра ба-

ван ні па цяр пе лых. Бы вае, што жан чы на ка жа: «Вы 

дас це штраф, а пла ціць нам яго з на ша га ся мей на га 

бюд жэ ту». У шэ ра гу вы пад каў мы вы ка рыс тоў ва ем 

да па мо гу пра ку ро ра, ка лі ка жам пра сі ту а цыю, ка лі 

жан чы на зна хо дзіц ца ў за леж ным ста не і не мо жа 

са ма стой на аба ра ніць свае пра вы. Та ды мы па чы на-

ем ад мі ніст ра цый ны або кры мі наль ны пра цэс.

Пры гэ тым на вёс цы ад нос ная коль касць вы пад каў 

хат ня га гвал ту ў пе ра лі ку на 10 ты сяч ча ла век амаль 

у два ра зы вы шэй шая, чым у га рад ской за бу до ве. 

Ад бі так на гэ та на клад вае лад жыц ця. Шмат хто з агрэ-

са раў ні дзе не пра цуе або мае пра фе сію, звя за ную з 

ніз кай ква лі фі ка цы яй, але вель мі ах вот ны да спірт но га. 

Сло ва за сло ва — і да лей па не сла ся па на ка та най...

Ра зам з тым іс нуе пра ва вая ка лі зія, якая вы му-

шае МУС шу каць да дат ко выя ме ха ніз мы про ці дзе-

ян ня гвал ту ў сям'і.

— Ска жам, муж і жон ка раз вя лі ся. Але не раз'-

еха лі ся і жы вуць па асоб ку кож ны ў сва ім па коі. Ка лі 

па між імі ад бу дзец ца кан флікт, то ліч бы хат ня га 

гвал ту не вы рас туць, та му што пе рад на мі не сям'я. 

Але вар та бы ло б па шы рыць за кон аб су праць дзе-

ян ні хат ня му гвал ту і на та кія вы пад кі, — лі чыць Алег 

Ка ра зей. — Тым больш што ёсць рэ аль ныя пры-

кла ды. Не каль кі га доў та му ў Го мель скай воб лас ці 

жан чы на звяр ну ла ся да нас увес ну з на го ды агрэ сіі з 

бо ку бы ло га му жа. Яго мы пры цяг ну лі да ад каз нас ці. 

У ве рас ні жан чы на па чу ла ў свой ад рас па гро зу за-

бой ствам. З ад на го бо ку, зла чын ства сур' ёз нае. Але 

з пунк ту гле джан ня за ка на даў ства мак сі маль ная 

санк цыя ў та кім вы пад ку — да двух га доў па збаў-

лен ня во лі. А гэ та зна чы ла, што след чы не мае пра ва 

пры мя ніць ме ру стры ман ня ў вы гля дзе змя шчэн ня 

пад вар ту. І вось ад быў ся чар го вы скан дал, пад час 

яко га жан чы на бы ла вы кі ну та з акна...

Маг чы ма, пра ва выя нор мы і не змаг лі б пра ду-

хі ліць тра ге дыю. Ра зам з тым, як за зна чыў Алег 

Ка ра зей, на яў насць ме ха ніз маў, якія да зва ля юць 

уплы ваць на па доб ныя сі ту а цыі, важ ная для ака зан-

ня свое ча со вай да па мо гі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Праб ле ма 55 ЧА ЛА ВЕК ЗА ГІ НУ ЛА СЁ ЛЕ ТА 
АД РУК СВА ІХ БЛІЗ КІХ

Мат ча вая су стрэ ча Еў ро па—

ЗША — па дзея, якая не мае 

ана ла гаў, на зва ныя кан ты нен-

ты на бе га вых да рож ках у та кім 

фар ма це яшчэ не су стра ка лі-

ся, ка лі не лі чыць мат ча выя су-

стрэ чы ка ман даў СССР і ЗША, 

якія ў свой час бы лі вель мі па-

пу ляр ныя. Апош няя па доб ная 

лёг ка ат ле тыч ная біт ва прай шла 

як раз та кі на мін скім ста ды ё не 

«Ды на ма» 46 га доў та му.

Іні цы я та рам пра вя дзен ня Мат ча 

Еў ро па — ЗША стаў Прэ зі дэнт Еў ра-

пей скай лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі 

Свен Ар нэ Хан сен, бе ла рус кая фе-

дэ ра цыя лёг кай ат ле ты кі з ра дас цю 

пад тры ма ла гэ тую ідэю. У пра гра ме 

ця пе раш ня га мат ча ў Мін ску — усе 

ві ды лёг кай ат ле ты кі, акра мя доў гіх 

дыс тан цый (больш за тры ты сячы 

мет раў) і эс та фе ты 4х400 мет раў. У 

кож ным ві дзе пра гра мы вы сту пяць 

па восем ат ле таў (чатыры прад-

стаў ні кі ад Еў ро пы і чатыры — ад 

ЗША). Кан чат ко вы склад збор ных 

кан ты нен ты на за вуць 1 ве рас ня. У 

Бе ла русь пры едуць то па выя спарт-

сме ны су свет ных рэй тын гаў — гэ та 

304 най мац ней шыя ат ле ты све ту. 

Пла ну ец ца, што ў ка ман дзе Еў ро пы 

вы сту піць дзе сяць бе ла рус кіх спарт-

сме наў.

«Ува гу да мат ча з бо ку дзяр жаў-

на га кі раў ніц тва, аса біс та кі раў ні ка 

дзяр жа вы, не маг чы ма пе ра аца-

ніць, — ад зна чыў на мес нік мі ніст ра 

спор ту і ту рыз му Бе ла ру сі Аляк-

сандр БА РА У ЛЯ. — Па ві нен па ве-

да міць, што аса біс та на мес ні кам 

прэм' ер-мі ніст ра Іга рам Пет ры шэн-

кам быў ство ра ны ар га ні за цый ны 

ка мі тэт, які пла на ва вя дзе ра бо ту 

па пад рых тоў цы да гэ тай гран ды ёз-

най па дзеі. Та му мож на зра зу мець, 

на коль кі да дзе ны матч знач ны для 

Бе ла ру сі і на коль кі сур' ёз на па ды хо-

дзіць дзяр жа ва да пы тан няў яго ар га-

ні за цыі. Сам матч — без умоў на і без 

пе ра боль шан ня гіс та рыч ны мо мант, 

бо ў гіс то рыі су ве рэн най Бе ла ру сі па-

доб ных спа бор ніц тваў яшчэ не пра-

во дзі ла ся. Най мац ней шыя ат ле ты з 

Еў ро пы і ЗША яшчэ не су стра ка лі ся 

на бе ла рус кай зям лі, і я ду маю, што 

гле да чы, ама та ры лёг кай ат ле ты кі 

не па шка ду юць, ка лі прый дуць на 

ста ды ён».

Спар тыў ную па дзею бу дуць асвят-

ляць най буй ней шыя СМІ з уся го све-

ту, на прык лад, пра вы на транс ля цыю 

фо ру му ўжо ку пі ла кам па нія BBС. 

Што да гле да чоў, дык бі лет ная пра-

гра ма бы ла за пу шча на яшчэ ў маі, 

за па вет ныя бі ле ты пра цяг ва юць 

пра да вац ца і ця пер, іх мі ні маль ная 

ца на — 12 руб лёў, най вы шэй шая — 

25 руб лёў.

Ужо вя до ма, што з су свет ных зо-

рак у мат чы вы сту піць чэм пі ён све ту 

ў бе гу на 200 мет раў Ра міль Гу лі еў, 

не ад на ра зо вая чэм пі ён ка све ту і 

Еў ро пы ў скач ках у вы шы ню Ма-

рыя Ла сіц ке не і алім пій ская чэм пі-

ён ка ў скач ках з шас том Ка ця ры на 

Стэ фа ні дзі. «Уз ро вень мат ча бу дзе 

вель мі вы со кім, і толь кі топ-ат ле ты 

возь муць у ім удзел. Ра дуе, што ў 

Бе ла ру сі ёсць га ран та ва ная кво та 

ў коль кас ці дзе ся ці мес цаў у ка ман-

дзе Еў ро пы, але мы не вы клю ча ем 

маг чы мас ці і пра мо га пра хо джан ня 

ў ка ман ду», — ад зна чыў стар шы ня 

Бе ла рус кай фе дэ ра цыі лёг кай ат-

ле ты кі Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ.

Пе ра мож цы тур ні ру атры ма юць па 

сем ты сяч еў ра пры за вых, удзель ні кі, 

якія за ня лі дру гія мес цы, — па пяць 

ты сяч, трэ ція — па чатыры ты ся чы. 

Па сло вах Ва дзі ма Дзе вя тоў ска га, ад 

уз роў ню ар га ні за цыі мат ча бу дзе за-

ле жаць лёс бе ла рус кай за яў кі на пра-

вя дзен не чэм пі я на ту Еў ро пы па лёг кай 

ат ле ты цы ў 2024 го дзе. Гас па дар кан-

ты нен таль на га тур ні ру бу дзе абра ны ў 

2020 го дзе. Акра мя Мін ска, на яго прэ-

тэн дуе поль скі рэ гі ён Сі ле зія. Ра ней з 

ба раць бы вы бы лі Гё тэ барг (Шве цыя) 

і Там пе рэ (Фін лян дыя).

Пла ну ец ца, што лёг ка ат ле тыч ны 

матч Еў ро па — ЗША ста не тра ды-

цый ным і бу дзе пра во дзіц ца раз на 

два га ды (у 2021 го дзе — у ЗША, у 

2023-м — у Еў ро пе і г. д.).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«Я НЕ БА ЧУ СЯ БЕ 
НА АЛІМ ПІ Я ДЗЕ»

Аляк санд ра Ге ра сі ме ня аб вяс ці ла аб за вяр шэн ні кар' е ры

Фо
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.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах мі ніст ра, ста ноў-

чая тэн дэн цыя па па ве лі чэн ні 

коль кас ці шмат дзет ных сем' яў 

ска рэк та ва ла пла ны ве дам ства. 

Та му раз ві ва ец ца яшчэ адзін кі ру-

нак — ін ды ві ду аль нае бу даў ніцт-

ва. Мін бу дар хі тэк ту ры прад ста ві-

ла пры кла ды та кіх жы лых да моў, 

маг чы мых для бу даў ніц тва ў ін-

дуст ры яль ным вы ка нан ні. У гэ тай 

тэ ме сён ня за да ча ве дам ства — 

вый сці на са бе кошт квад ра та та-

ко га жыл ля, су ад нос ны з ца ной, 

ка лі б дом бу да ваў сам жы хар.

За апош нія во сем га доў чар га 

для тых, хто мае па трэ бу ў па ляп-

шэн ні жыл лё вых умоў, па мен шы ла-

ся на 190 ты сяч ча ла век. Але праб-

ле ма ўсё яшчэ ак ту аль ная — у гэ тай 

чар зе больш за 600 ты сяч сем' яў.

Бу даў ніц тва жыл ля для тых, 

хто мае па трэ бу, зна хо дзіц ца на 

кант ро лі і ў пла не ца ны, і ў пла не 

аб' ёмаў. Ся рэд ні кошт квад рат на-

га мет ра для гэ тай ка тэ го рыі — 

880 руб лёў пры ся рэд нім за роб ку 

па кра і не 1043 руб лі. Та кія су ад но-

сі ны за ха ва юц ца і да кан ца го да.

Чар га ві кі ста лі цы бу дуць на кі-

роў вац ца на бу даў ніц тва жыл ля ў 

га ра ды-спа да рож ні кі. А фі нан са-

ван не раз віц ця іх інф ра струк ту-

ры ўскла дзе на на Мінск. Пер шы-

мі для пі лот на га пра ек та абра ны 

Сма ля ві чы, пас ля ак цэнт зро бяць 

на Ру дзенск.

«По пыт на та кое жыл лё ёсць, 

як па ка за ла прак ты ка па пер шым 

жы лым до ме ў Сма ля ві чах. Ён пе-

ра вы шае пра па но ву ў не каль кі ра-

зоў, та му мы ба чым, што гэ тая 

ра бо та дасць свае вы ні кі», — пра-

ка мен та ваў Дзміт рый Мі ку лё нак.

Да 74 % па вя лі чы ла ся за груз ка 

за во даў мі ніс тэр ства, якія ства ра-

юць ін дуст ры яль ныя кан струк цыі. 

Ёсць ста ноў чая ды на мі ка і ў рэн-

та бель нас ці прад пры ем стваў: яна 

сё ле та скла дае ў ся рэд нім 5 %.

«Ка неш не, мы лі чым, што гэ та-

га не да стат ко ва. Па ро га вай з'яў-

ля ец ца ліч ба не менш за 10 %, — 

пад крэс ліў мі ністр. — У цэ лым 

уклад бу даў ніц тва ў фар мі ра ван-

не ВУП кра і ны вы рас да 5,5 % у 

2019 го дзе. Ён рас це па сту паль-

на, і за ле жыць усё, у прын цы пе, 

ад ін вес ты цый, якія ўклад ва юц-

ца ця пер у бу даў ніц тва роз на га 

ро ду».

Мін бу дар хі тэк ту ры пла нуе 

стра ха ваць ад каз насць пра ект най 

ар га ні за цыі за рас пра ца ва ную да-

ку мен та цыю. Ве дам ства па куль 

не мо жа знай сці агуль ную мо ву 

са стра ха вы мі кам па ні я мі.

«Са мае га лоў нае пы тан не: што 

мы стра ху ем? Ці мы стра ху ем 

дзей насць пра ект най ар га ні за цыі, 

ці дзей насць кан крэт на га пра ек-

ці роў шчы ка, ці стра ху ем аб' ект, 

якія пра ек ту ец ца? Усё за ле жыць 

ад гэ та га, у тым лі ку і ліч бы стра-

хоў кі. Мы пры трым лі ва ем ся дум кі, 

што трэ ба стра ха ваць дзей насць у 

цэ лым пра ект най ар га ні за цыі. Та-

кая стра хоў ка па він на быць ней кі 

пэў ны пе ры яд, мо жа два ці тры 

га ды, — ад зна чыў Дзміт рый Мі ку-

лё нак. — Ка лі ар га ні за цыя бу дзе 

прэ тэн да ваць на атры ман не атэс-

та та на аб' ек ты дру гой-пер шай ка-

тэ го рыі (гэ та тыя, што з'яў ля юц ца 

сур' ёз ны мі з пунк ту гле джан ня бу-

даў ніц тва), зна чыць, яна па він на 

мець стра ха вы по ліс на вы па дак 

сва іх па мы лак. Я ду маю, што да 

кан ца го да мы гэ ту тэ му пра ціс-

нем. Яна вель мі сур' ёз ная, на ра-

кан няў да пра ект ных ар га ні за цый 

вель мі шмат, і спра вяд лі вых».

Мі ністр па ве да міў, што амаль 

га то ва да пад пі сан ня па ста но ва, 

якая рэ гу люе па ра дак пры няц-

ця бу даў ні чых нор маў і пра ві лаў: 

«Я ду маю, на пра ця гу бя гу ча га 

і на ступ на га га доў мы скон чым 

фар мі ра ван не на 90 % но вых 

бу даў ні чых нор маў і бу даў ні чых 

пра ві лаў, якія ўбя руць у ся бе ўсе 

нар ма ты вы, звя за ныя з бу даў ніцт-

вам і пра ек та ван нем аб' ек таў, што 

сён ня па дзе ле ны ў тым лі ку па між 

роз ны мі рэ гу ля та ра мі акра мя нас. 

Гэ та Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

Мі ніс тэр ства над звы чай ных сі ту-

а цый, Мі ніс тэр ства энер ге ты кі, 

транс парт ні кі і ін шыя. Усё гэ та 

бу дзе вы бра на ў ад ны бу даў ні-

чыя нор мы, якія скан цэнт ру юц ца 

ў ад ным да ку мен це».

На ле та пла ну ец ца па бу да ваць 

ка ля 46 ты сяч квад ра таў жыл ля, 

дзе для ацяп лен ня і га ра ча га во-

да за бес пя чэн ня бу дзе вы ка рыс-

тоў вац ца элект рыч ная энер гія. 

Ад па вед ны нар ма тыў ны акт у 

вы гля дзе бу даў ні чых пра віл, які 

рэг ла мен туе пра ек та ван не та кіх 

аб' ек таў, ужо рых ту ец ца.

Бу даў ні чая га лі на ў рэс пуб лі цы 

сён ня прад стаў ле на больш чым 

10 ты ся ча мі ар га ні за цый, 60 % з 

іх — пры ват ныя. У сфе ры пра цуе 

151 ты ся ча ча ла век. Ся рэд ні за ро-

бак спе цы я ліс таў — 1148 руб лёў, 

што скла дае 123 % у па раў на нні 

з мі ну лым го дам. Ідзе вы раў ноў-

ван не за роб каў у су ад но сі нах з 

пра дук цый нас цю пра цы, якая 

ўзрас ла на 116 %. Агуль ны экс-

парт та ва раў па га лі не за паў год-

дзе ацэнь ва ец ца ў 240 міль ё наў 

до ла раў ЗША.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Я КІ МІ БУ ДУЦЬ АД КА ЗЫ 
НА ЖЫЛ ЛЁ ВЫЯ ПЫ ТАН НІ


