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Не зва рот ныя 
авія бі ле ты

У во сень скую се сію пла-
ну ец ца пры няць за ко на пра-
ект аб уня сен ні змя нен няў і 
да паў нен няў у Па вет ра ны 
ко дэкс. Асноў ная на ві на гэ та-
га да ку мен та — вы зна чэн не 
пра ва во га ста ту су экс пе ры-
мен таль най авія цыі.

«Зме ны пра дык та ва ны 
ды на міч ным раз віц цём бу даў-
ніц тва ў Бе ла ру сі бес пі лот ных 
ля таль ных апа ра таў, — ска-
заў стар шы ня пар ла менц-
кай ка мі сіі. — Па куль што ў 
за ко не не бы лі ўрэ гу ля ва ны 
ні вы твор часць, ні вы пра ба-
ван ні, ні экс плу а та цыя та кіх 
апа ра таў. Ця пер та кі пра бел 
бу дзе лік ві да ва ны. За ко на-
пра ект вы зна чае, які па ві нен 
быць апе ра тар бес пі лот на га 
ля таль на га апа ра та, якія ён 
па ві нен мець да ку мен ты, што 
з'яў ля ец ца экс пе ры мен таль-
ным па лё там».

Пра ект за ко на пры во дзіць 
на ша за ка на даў ства ў ад па-
вед насць з па тра ба ван ня мі 
між на род най ар га ні за цыі гра-
ма дзян скай авія цыі, што па-
лег чыць су пра цоў ніц тва з за-
меж ны мі авія пе ра воз чы ка мі.

Уво дзіц ца па няц це сіс тэ-
мы «не зва рот ных бі ле таў», 
каб аба ра ніць на цы я наль на га 
апе ра та ра ад страт. Да гэ туль 
ту ра генц твы, якія за га дзя бра-

ні ра ва лі авія бі ле ты, маг лі ад-
мо віц ца ад іх па куп кі, у вы ні ку 
ча го са ма лё ты ў пік се зо на 
аказ ва лі ся на па ло ву пус ты-
мі. Гэ та ад люст роў ва ла ся і на 
кош це бі ле таў, якія ўклю ча юць 
стра ха выя ўзно сы ад па доб ных 
страт. Ця пер, ка лі бе ла рус кая 
авія кам па нія змо жа пра да ваць 
«не зва рот ныя бі ле ты», яны па-
він ны быць больш тан ны мі, бо 
не бу дуць змя шчаць вы дат кі 
на стра ха ван не ад страт. За-
раз ідзе аб мер ка ван не до лі 
та кіх бі ле таў у рэй се.

Кур' ер ская 
пош та

За ко на пра ект аб уня сен-
ні змя нен няў і да паў нен няў 
у за кон аб паш то вай су вя зі 

рас пра ца ва ны на пад ста ве 
пра ва пры маль най прак ты кі 
і пад пі са ных Бе ла рус сю між-
на род ных да га во раў. Пра-
ект уво дзіць но выя па няц ці: 
«кур' ер ская су вязь» і «кур'-
ер ская па слу га».

«У пра ек це за ко на зме-
шча ны шэ раг нор маў, на кі-
ра ва ных на па вы шэн не кан-
ку рэн цыі ў сфе ры ака зан ня 
паш то вых па слуг, — лі чыць 
дэ пу тат. — На прык лад, знач-
на аб мя жоў ва юц ца вы ключ-
ныя пра вы на цы я наль на га 
апе ра та ра і ад кры ва юц ца 
боль шыя маг чы мас ці для 
дзе ян ня пры ват ных апе ра-
та раў».

За кон 
аб мет ра па лі тэ не

Во сен ню пла ну ец ца раз гле-
дзець цал кам но вы за ко на пра-
ект — аб га рад скім элект рыч-
ным транс пар це і мет ра па лі тэ-
не. Да гэ туль вы шэй зга да ная 
сфе ра рэ гу ля ва ла ся толь кі 
агуль ны мі за ко на мі аб транс-
пар це і пад за кон ны мі ак та мі.

«Ад сут насць ба за ва га за-
ко на не да зва ля ла дак лад на 
вы бу да ваць сіс тэ му ад но сін у 
гэ тай сфе ры, — ска заў Дзміт-
рый Ха ры тон чык. — Ця пер 
за кон дасць асноў ныя вы зна-
чэн ні, да зво ліць за ма ца ваць 
пра вы і аба вяз кі за каз чы ка, 
апе ра та ра па слуг, пе ра воз-
чы ка і гра ма дзян».

За кон так са ма пра пі ша 
асноў ныя па тра ба ван ні да 

ўстой лі вай і бяс печ най ра бо ты 
транс парт най сіс тэ мы. Ад на з 
на він — да га вор ныя ад но сі ны 
па між за каз чы кам, якім вы-
сту пае дзяр жаў ны ор ган (вы-
ка наў чы ка мі тэт), і апе ра та рам 
па са жыр скіх пе ра во зак. Апе ра-
тар вы зна чае не аб ход насць і 
да стат ко васць па са жыр скіх пе-
ра во зак, на прам кі і коль касць 
марш ру таў. Аба вяз кі па ўтры-
ман ні да рог, па са дач ных стан-
цый і пры пын каў ус кла да юц ца 
на за каз чы ка. Кант роль за іх 
ста нам і экс плу а та цы яй — за 
апе ра та рам. Апе ра тар, зы хо-
дзя чы з не аб ход нас ці, пры цяг-
вае пе ра воз чы каў і, у сваю чар-
гу, за клю чае да га вор з імі.

«Та кім чы нам, мы бу дзем 
мець праз рыс тую і зра зу ме-
лую сіс тэ му га рад скіх пе ра во-
зак элект рыч ным транс пар там 
на да га вор ных ад но сі нах», — 
рэ зю ма ваў дэ пу тат.

Абавязковая 
хуткасць

Асноў нае но ва ўвя дзен не 
за ко на пра ек та аб уня сен-
ні змя нен няў і да паў нен няў у 
за кон аб элект ра су вя зі — па-
тра ба ван не да якас ці прада-
стаў лен ня па слуг. Гэ та зна-
чыць, што, ка лі, на прык лад, 
ін тэр нэт-пра вай дар дэк ла руе 
пэў ную хут касць пе ра да чы да-
ных, то ён па ві нен яе вы тры-
маць у аба вяз ко вым па рад ку. 
На ўзроў ні за ко на ўво дзіц ца 
ад каз насць за ад па вед насць 
гэ тых да ных.

«Гэ ты за кон так са ма на кі-
ра ва ны на ства рэн не кан ку-
рэнт ных умоў у гэ тай сфе ры 
дзей нас ці, — ска заў Дзміт рый 
Ха ры тон чык, — для ча го пра-
піс ва юц ца паўнамоцтвы ор га-
на дзяр жаў на га кі ра ван ня ў 
гэ тай сфе ры — апе ра тыў на-
ана лі тыч нага цэнтра пры Прэ-
зі дэн це, які бу дзе вы зна чаць 
апе ра та раў з маг чы мас цю 
про пус ку між на род на га ін тэр-
нэт-тра фі ку і пад клю чэн ня да 
за меж ных ін тэр нэт-се так. Гэ та 
зна чыць, з мо ман ту пры няц ця 
гэ та га за ко на «Бел тэ ле ком» 
па збаў ля ец ца ма на поль на га 
пра ва на пра да стаў лен не та кіх 
па слуг. Гэ та да зво ліць зні зіць 
кошт на ін тэр нэт-тра фік для 
на сель ніц тва».

Па няц це «на цы я наль ны 
апе ра тар элект ра су вя зі» за-
мя ня ец ца на «пры зна ча на га 
апе ра та ра ўні вер саль на га аб-
слу гоў ван ня». Пры зна чац ца 
та кі апе ра тар, у за леж нас ці 
ад якас ці па слуг і ўмоў, бу дзе 
Мі ніс тэр ствам су вя зі.

Уво дзіц ца па няц це «адзі най 
сет кі пе ра да чы да ных», пра ва 
до сту пу да якой так са ма бу-
дзе вы зна чаць Мі ніс тэр ства 
су вя зі.

За ко на пра ект так са ма кан-
крэ ты зуе пы тан ні па прад стаў-
лен ні ра дыё час тот, уста лёў вае 
пра ві ла ка ры стан ня імі. Лі бе ра-
лі зу ец ца вы ка ры стан не ра дыё-
элект рон ных срод каў, вы со ка-
час тот ных устрой стваў, якія не 
пад ля га юць лі цэн за ван ню.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗА КОН ДЛЯ КАН КУ РЭН ЦЫІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ма рыя Са пе га з вёс кі Яс ная Ра ні ца 

Круг лян ска га ра ё на пра ца ва ла вы ха-
ва цель кай, але на пра па но ву ра ён на га 
ад дзе ла аду ка цыі змя ніць пра цу па га-
дзі ла ся.

— Я ра зу мею, што ад каз насць вя-
лі кая, — ка жа жан чы на. — Але ў мя не 
ў сям'і шмат дзя цей вы хоў ва ла ся, і я 
кі рую лег ка вым аў та ма бі лем. Так што 
бу ду ву чыц ца, і спраў лю ся. Трэ ба быць 
вель мі ўваж лі вым на да ро зе, ка лі вя-
зеш дзя цей. Не ад цяг ваць сваю ўва гу 
ад да ро гі і пра віль на прай сці марш рут. 
І, без умоў на, вель мі доб ра, што бу дзе 
но вы аў то бус: гэ та ра дасць і для мя не, 
і для дзя цей.

Сё ле та ў шко лах Ма гі лёў скай воб-
лас ці з'я вяц ца 32 но выя аў то бу сы. 
22 з іх на бы ты па вод ле дзяр жаў най 
пра гра мы ўстой лі ва га раз віц ця вёскі. 
Яшчэ дзе сяць сель скіх ра ё наў, якія 
больш за ін шых ма юць па трэ бу ў тэх-
ні цы, атры ма юць но выя аў то бу сы ад 
Бе ла рус ка га бан ка раз віц ця і рэ кан-
струк цыі, якія за куп ля юц ца па вод ле 
рас па ра джэн ня Прэ зі дэн та. Пры чым 
вы ра ша на, што дзе ля бяс пе кі пе ра воз-
кі дзя цей за руль гэ тых но вых аў то бу-
саў па він ны сес ці ме на ві та жан чы ны. 
Для іх у Ма гі лё ве ар га ні за ва лі на ву-
чаль ны пра цэс.

— Ва дзі це лі аў то бу саў з дзяў чат 
атрым лі ва юц ца доб рыя, та му што яны 
больш ад каз ныя, — пад трым лі вае ідэю 
вы клад чык аў та шко лы Іван Ва ран ко. 
— Мо жа, у іх і не атры ма ец ца дас ка на-
ла ве даць ме ха ніз мы, але пра ві лы яны 
ву чаць доб ра і стро га пры трым лі ва юц-
ца іх. Яны спа чат ку ду ма юць, а по тым 
вы кон ва юць, як і на ле жыць.

На па лі го не аў та шко лы па чы на ец ца 
проб ны за ня так па ва джэн ні аў то бу са. 
Во пыт ны ін струк тар Сяр гей Шлях таў 
за пра шае ад ну з жан чын сес ці за руль. 
Пер шай «кі да ец ца на амб ра зу ру» На-
тал ля Сы чо ва. Яна — жы хар ка Бы ха-
ва, пра цуе на мес ні кам ды рэк та ра па 
ву чэб най ра бо це ў сель скай шко ле, 
за не каль кі дзя сят каў кі ла мет раў ад 
рай цэнт ра.

— Кож ны дзень я ез джу на пра цу 
на сва ім аў та ма бі лі, і ўжо столь кі ты сяч 
кі ла мет раў за ру лём на кру ці ла! — усмі-
ха ец ца На тал ля. — Та му і вы ра шы ла 
па спра ба ваць стаць ва дзі це лем аў то-
бу са, па су мя шчаль ніц тве. План та кі: 
ра ні цай са джу ся ў Бы ха ве ў школь ны 
аў то бус, збі раю дзя цей па да ро зе, вя зу 

іх у Абі да ві чы, вы хо джу і ста наў лю ся 
за ву чам. Пас ля за кан чэн ня за ня ткаў 
— зва рот ны пра цэс. Ну ча му не?

Ра зам з На тал ляй пры ехаў на за ня-
ткі яе 7-га до вы сын Ар цём. Ён з ці ка-
вас цю і гор дас цю на зі рае за ма неў ра мі 
аў то бу са, дзе за ру лём ма ці, і спа дзя-
ец ца быць яе га лоў ным па са жы рам.

Ган на Бек ман су ра ва жы ве ў вёс цы 
За пол ле Бя лы ніц ка га ра ё на: у свае 28 

га доў яна з упэў не нас цю га то ва па-
мя няць пра цу па моч ні цы вы ха валь ні-
цы на ва дзі це ля школь на га аў то бу са. 
Ха ця б з-за за роб ку: на но вым мес цы 
абя ца юць як мі ні мум на міль ён руб лёў 
больш.

— Мне па да ба ец ца аў то бус, — дзе-
ліц ца яна ўра жан ня мі ад пер шай па-
езд кі. — Вя лі кія га ба ры ты — гэ та не 
страш на, а ці ка ва. Я ду маю, не здар ма 
я сю ды прый шла. І мя не пад тры ма лі 
сва я кі і сяб ры: маў ляў, ма лай чы на, трэ-
ба быць сме лай і ра шу чай!

На дзея Ні ка на ва ад дае пе ра ва гу 
вы со кім аб ца сам, але дзе ля но вай пра-
цы га то ва і бо сы мі на га мі на ціс каць 
на пе да лі.

— Я пра ца ва ла са да во дам, ця пер у 
дэ крэт ным вод пус ку. Але мне спа да ба-
ла ся ідэя стаць ва дзі це лем аў то бу са, 
— пры зна ец ца жан чы на. — Ці ка вая 
пра фе сія, ха чу па спра ба ваць ся бе ў 
но вай ро лі. Гэ та ж не звы чай на — быць 
заў сё ды ў ру ху!

Але на Ча ку ла е ва пры еха ла з Кры-
ча ва. Яна ра ней пра ца ва ла на мяс цо-

вым мас ла за вод зе, по тым паш таль ё-
нам, са цы яль ным ра бот ні кам, а ця пер, 
у 43 га ды, вы ра шы ла зноў па мя няць 
пра цоў ную сфе ру і на рэш це сес ці за 
руль аў то бу са. Яна смя ец ца, што жан-
чы ны ў іх кам па ніі спра ба ва лі ва дзіць 
усё —ад трак та роў і да гру за ві коў, та му 
па він ны спра віц ца з чар го вай, амаль 
што муж чын скай пра фе сі яй.

— Лёг кіх за ня ткаў сён ня ўво гу ле ня-

ма, — мяр ку юць жан чы ны. — Усю ды 
ад каз насць. А мы мо жам і да кос ма су 
да брац ца, ка лі трэ ба.

Не сак рэт, што ў наш час жан чы-
ны амаль што па га лоў на се лі за руль 
лег ка ві коў, мно гія прад пры маль ні цы з 
лёг кас цю кі ру юць мік ра аў то бу са мі. А 
ця пер пры га жу ні і ра зум ні цы з эн ту зі яз-
мам асвой ва юць і пра фе сію ва дзі це ля 
аў то бу са.

— Жан чы ны за ру лём — гэ та вель мі 
доб ра, — не ма юць су мнен няў На тал ля 
Сы чо ва і яе ка ле гі. — Мы ўваж лі выя, 
ад каз ныя і спа кой на ста вім ся да, пра-
бач це, усіх дур няў на да ро зе. Ду маю, 
мы па він ны спра віц ца з за да чай.

Акра мя та го, што жан чы ны бу дуць 
вель мі аку рат на ва дзіць школь ныя аў-
то бу сы і вель мі абач лі ва па во дзіць ся-
бе на да ро зе, ёсць яшчэ і ін шая на го да 
для та го, каб за руль но вых аў то бу саў 
се лі ме на ві та прад стаў ні цы пры го жай 
па ло вы ча ла вец тва. Ім у пра він цыі ця-
жэй знай сці пра цу з доб рым за роб кам, 
а та му ва кант ныя мес цы ва дзі це ляў бу-

дуць на ка рысць жа но чай за ня тас ці.
У не каль кіх сель скіх ра ё нах ад ра зу 

знай шлі ах вот ніц за няць но выя пра цоў-
ныя мес цы. Гэ та ў асноў ным жан чы ны, 
якія ўжо зай ма лі ся па са жыр скі мі пе ра-
воз ка мі на марш рут ных так сі.

У Клі ма віц кім ра ё не жан чы на, якая 
возь мец ца за пад воз дзя цей у сель-
скай мяс цо вас ці ва ўста но вы аду ка цыі, 
ця пер пра цуе ў сфе ры ганд лю, але яна 
— не на ві чок у транс парт ным ру ху і 
кі ра ва ла марш рут кай больш за тры га-
ды. У ра ён ным ад дзе ле аду ка цыі спа-
дзя юц ца, што но вы школь ны аў то бус 
бу дзе ў доб рых ру ках.

У ад дзе ле аду ка цыі Асі по віц ка га 
рай вы кан ка ма рас ка за лі, што ім па-
шан ца ва ла: яны знай шлі на мес ца ва-
дзі це ля но ва га аў то бу са жан чы ну, якая 
больш за дзя ся так га доў ад пра ца ва ла 
на марш рут ным так сі. Яна ся рэд ня га 
ўзрос ту, мае сям'ю і двух дзя цей, жы ве 
ў па сёл ку па блі зу ад ра ён на га цэнт ра. 
І, што вель мі важ на для ўсіх, яна са-
ма ра да за няц ца пе ра во зам дзя цей. 
За ро бак па пя рэд не акрэс лі ва ец ца ў 
3 міль ё ны руб лёў.

— Но выя аў то бу сы — гэ та вель мі 
важ на, — па ве да мі ла на чаль нік ад дзе-
ла тэх ніч на га на гля ду і раз віц ця ма тэ-
ры яль на-тэх ніч най ба зы на ву чаль ных 
уста ноў упраў лен ня аду ка цыі Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма Ган на Блюм нік. 
— Школь ныя аў то бу сы па він ны мя-
няц ца пас ля 10 га доў экс плу а та цыі, і 
мы ро бім па этап ную за ме ну. Так са ма 
пра цяг ва ец ца рэ ар га ні за цыя ўста ноў 
аду ка цыі, і та му зна чэн не пад во зу дзя-
цей ў шко лы і дзі ця чыя сад кі ў сель скай 
мяс цо вас ці па вя ліч ва ец ца.

Сё ле та ў Ма гі лёў скай воб лас ці ска-
ро ціц ца коль касць уста ноў аду ка цыі — 
іх ста не менш на 23, а яшчэ 12 бу дуць 
рэ ар га ні за ва ныя. Ва ўпраў лен ні аду ка-
цыі тлу ма чаць, што ў не ка то рых кла сах 
сель скіх школ ву чац ца па ад ным ці два 
дзі ця ці: гэ та не толь кі не га тыў на ўплы-
вае на якасць на ву чаль на га пра цэ су 
з-за ад сут нас ці зда ро вай кан ку рэн цыі, 
але і эка на міч на ня вы гад на. Та му ро-
біц ца ап ты мі за цыя ўста ноў аду ка цыі. 
І ў та кіх умо вах, ка лі ўсё больш дзя-
цей бу дзе ву чыц ца ў су сед ніх вёс ках, 
аг ра га рад ках аль бо рай цэнт рах, усё 
боль шы на ціск ро біц ца на школь ны 
транс парт і, без умоў на, на бяс пе ку 
пе ра воз кі дзя цей.

Іло на ІВА НО ВА. Фо та аў та ра.

ЖАН ЧЫ НЫ РУ ЛЯЦЬ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

За руль но вых школь ных аў то бу саў ся дуць За руль но вых школь ных аў то бу саў ся дуць 
жан чы ны, якія ця пер ву чац ца ў тэх ніч най шко ле.жан чы ны, якія ця пер ву чац ца ў тэх ніч най шко ле. ТрагедыіТрагедыі  ��

Па та нуў, 
ра ту ю чы ўнуч ку

У Пін скім ра ё не муж чы-
на за гі нуў, ра ту ю чы з 
ва ды сваю ўнуч ку. 

50-га до вы пін ча нін ад па чы-
ваў з род ны мі на бе ра зе Пры-
пя ці. У ней кі мо мант муж чы на 
за ўва жыў, што яго ма лыя ўнук 
і ўнуч ка то нуць у ра цэ. Яго пры-
яцель вы цяг нуў з ва ды хлоп чы-
ка, а сам дзя ду ля кі нуў ся ра та-
ваць унуч ку. Дзяў чын ка за ста-
ла ся жы вой. А са мо му пін ча ні ну 
вы плыць не ўда ло ся. Па вод ле 
ін фар ма цыі та ва рыст ва вы ра-
та ван ня на во дах на ва да ёмах 
Брэсц кай воб лас ці за мі ну лы 
ты дзень за гі ну лі тры ча ла ве кі.

Яна СВЕ ТА ВА.

У Ка на дзе пі тон 
за ду шыў хлоп чы каў

Па лі цыя Ка на ды рас-
сле дуе аб ста ві ны гі бе-
лі двух хлоп чы каў, якіх 
задушыў пі тон, што ўцёк 
з эк за тыч на га ма га зі на.

Хлоп чы кі ва ўзрос це пя ці і 
ся мі га доў спа лі ў сва ёй ква-
тэ ры, раз ме шча най над зо а-
ма га зі нам у го ра дзе Кэмп бел-
тан, у пра він цыі Нью-Бран су ік. 
Прад стаў нік Ка ра леў скай ка-
над скай кон най па лі цыі за явіў, 
што змяя за па ўзла ў ква тэ ру 
па сіс тэ ме вен ты ля цыі. Дзя цей 
знай шлі мёрт вы мі ў па ня дзе-
лак, 5 жніў ня, ра ні цай. Па вод ле 
па пя рэд ніх звес так, пі тон за ду-
шыў іх. Змяю ўжо зла ві лі.

�

Ну і ню!Ну і ню!  ��

Паў аго ле ная дзяў чы на 
з ін тэр нэ ту ў мі лі цыі 

не пра цуе
У са цы яль най сет цы 
дзяў чы на па іме ні Іло на 
вы кла ла свае фа та гра фіі 
ў паў аго ле ным вы гля дзе. 
Усё, як той ка заў, бы ло б 
яшчэ ні чо га (на коль кі так 
уво гу ле мож на ска заць: 
та кі мі фо та се сі я мі за раз 
гра шаць мно гія дзяў ча-
ты, вы стаў ля ю чы здым-
кі на ўсе агуль ны агляд), 
каб яна не прад ста ві ла ся 
як «ін спек тар па спра вах 
не паў на лет ніх Ле нін ска-
га РА УС г. Мін ска». Фа-
та гра фіі пай шлі «гу ляць» 
на ін тэр нэ це, збі ра ю чы 
ка мен та рыі...

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
апе ра тыў на пра вя ло па пя-
рэд нюю пра вер ку, па вы ні ках 
якой па ве да мі ла, што дзяў чы-
на Іло на, пра якую га во рыц ца 
ў пуб лі ка цы ях, без пад стаў на 
тое ўка за ла на сва ёй аса біс-
тай ста рон цы ў са цы яль най 
сет цы мес цам пра цы вы шэй-
на зва нае РУ УС. «Яна са-
праў ды звяр та ла ся з за явай 
ў ор га ны ўнут ра ных спраў з 
мэ тай пра ца ўлад ка ван ня. Ад-
нак не прай шла ўста ноў ле най 
для та кіх вы пад каў пра вер кі і 
два тыд ні та му ёй бы ло ад моў-
ле на ў пры ёме на служ бу па 
не га тыў ных пад ста вах. Та кім 
чы нам, яе ста тус на аса біс тай 
ста рон цы не мае ні чо га агуль-
на га з рэ ча іс нас цю. За раз ён 
вы да ле ны. Пра во дзіц ца да-
лей шы раз бор». На пры кан цы 
ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма на-
га да лі пра ар ты кул 24 За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб срод-
ках ма са вай ін фар ма цыі», якія 
аба вяз вае жур на ліс та пра вя-
раць дак лад насць атры ма ных 
ім звес так і пра да стаў ляць для 
рас паў сюдж ван ня дак лад ную 
ін фар ма цыю. «Ад нак у гэ тым 
вы пад ку гэ та па тра ба ван не 
вы ка на на не бы ло».

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.


