Паляўнічыя
вяртаюць у моду
беларускага
ганчака.

Ці абароняць
экалогію
нашых двароў
экапаркоўкі?
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Шматпавярхоўкі
хутка могуць
пазбавіцца
смеццеправодаў.
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...Паляўнiчы, якi перанёсся на машыне часу ў мiнулае, выпадкова задавiў там аднаго матылька. Калi ён вярнуўся ў свой
час, то ўбачыў свет, якi змянiўся да горшага... I, напэўна,
сапраўды нават адна маленькая iстота можа падтрымлiваць
баланс у свеце, трымаць яго, каб не загiнуў?.. Адно з апавяданняў Рэя Брэдбэры нагадаў славуты музыкант i грамадскi
дзеяч з Азербайджана Палад Бюль-Бюль Аглы на адкрыццi VIII Форуму творчай i навуковай iнтэлiгенцыi дзяржаў —
удзельнiц СНД. «Насамрэч ад тых цi iншых дзеянняў, якiя
здзяйсняюцца тут i цяпер, залежыць тое, якiм будзе наша
заўтра, i цi будзе яно наогул», — акцэнтаваў ён. Нездарма:
на прасторы СНД — год экалогii. I гэтая тэма стала бадай
галоўнай, якую палiчылi патрэбным абмеркаваць дзеячы
культуры i навукi.
I неяк зусiм сiмвалiчна яна
прагучала на форуме, якi праходзiць менавiта ў сталiцы Беларусi, для якой экалагiчныя
праблемы з шэрагу тэарэтычных абмеркаванняў даўно сталi
практычнымi: апошнiя 25 гадоў
мы пераадольваем наступствы
вялiкай тэхнагеннай катастрофы, якая здарылася ў Чарнобылi. Напамiн пра гэта прагучаў з
вуснаў дзяржаўных асоб нашай
краiны: першага намеснiка кiраўнiка Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
Аляксандра РАДЗЬКОВА (ён
зачытаў вiншаваннi ўдзельнiкам
форуму ад Кiраўнiка дзяржавы) i
Анатоля РУБIНАВА, старшынi
Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, якi падкрэслiў, што гэты
форум праводзiцца ў нашай краiне ў рамках старшынства Рэспублiкi Беларусь у Садружнасцi
Незалежных Дзяржаў.
Так супала, што экалагiчныя
праблемы iнтэлiгенцыя СНД абмяркоўвала на фоне прыроднага катаклiзму на расiйскiм Далёкiм Усходзе, дзе з-за паводкi
пацярпела шмат людзей. Беларусь адгукнулася на гэтую бяду
— аказала харчовую дапамогу.
Навучыць разумець прыроду,
каб жыць з ёй у ладзе, так, каб
яна не несла пагрозы чалавеку,
— адна з задач навукоўцаў, людзей адукаваных, творчых, якiя
павiнны стаць носьбiтамi экалагiчнай свядомасцi. Свядомасць
— тут сапраўды ключавы момант, на якiм хочацца спынiцца,
тым больш, што ў выступленнi
Анатоля Рубiнава прагучала:
— Найбольш прагрэсiўныя
ву чо ныя, гра мад скiя дзея чы
ўжо даўно настойлiва праводзяць думку аб тым, што ўстойлiвае развiццё ўсёй сусветнай
супольнасцi немагчыма без гарманiчнага развiцця прыроды, чалавека i грамадства. Адзiн з тых,

хто вылучыў i потым пераканаўча абгрунтоўваў гэтую думку,
— вялiкi рускi вучоны Вярнадскi
(сёлета 150 гадоў з яго дня нараджэння). У навуковым падыходзе, якi ён развiваў, закладзены
вялiкi сэнс: толькi цывiлiзаванае
ўзаемадзеянне соцыуму з бiясферай, прыродным асяродкам
бытавання чалавека забяспечваецца гарманiчнае i ўстойлiвае
развiццё ў сучасным свеце...
Залатыя словы!.. Акадэмiк
Уладзiмiр Вярнадскi, якi ўвёў у
зварот тэрмiн «наасфера» (сфера розуму), адводзiў у ёй галоўную ролю менавiта чалавеку, якi
павiнен гарманiчна ўзаемадзейнiчаць з прыродай. Не дзiўна,
што менавiта гэты чалавек задумаўся пра магчымыя наступствы
дзейнасцi чалавека: у кола яго
навуковых iнтарэсаў уваходзiлi
даследаваннi ўрану па атрыманнi ядзернай энергii...
Дзеля чаго тады чалавек надзелены розумам, калi з-за часовых выгод можа паставiць пад
сумнеў iснаванне таго багацця,
якое яму дадзена лёсам, жыццём, сусветам? I дзе яшчэ, калi не ў нас, у Беларусi, пра гэта
думаць? «Прырода — наша багацце», — кажам мы з гонарам
i пералiчваем: унiкальныя паркi
Белавежская пушча, Браслаўскiя
азёры, Прыпяцкi, Нарачанскi. У
краiне 99 заказнiкаў рэспублiканскага значэння, i больш за
400 — мясцовага. Усе яны маюць значэнне для рэгiянальнага i
сусветнага клiмату. Але выключнасць беларускай экалагiчнай сiтуацыi разумелi ўсе госцi: кожны
выступоўца так цi iнакш звяртаўся да самай галоўнай беларускай
экалагiчнай тэмы.
Яе закрануў i рэктар Маскоўскага ўнiверсiтэта, вiцэ-прэзiдэнт Расiйскай Акадэмii навук
Вiктар САДОЎНIЧЫ:
— ...Калi адбылася чарнобыльская трагедыя, я на наступ-
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ШТО ЗАЛЕЖЫЦЬ АД МАТЫЛЬКА
Вiктар Садоўнiчы падкрэслiў
неабходнасць супрацоўнiцтва
вучоных СНД, каб яны ставiлi
агульныя задачы: навука не павiнна мець межаў. У навукоўцаў шмат праблем абсалютна
агульных. Экалогiя — адна з такiх тэм. Таму рэктар МДУ прапанаваў у рамках форуму стварыць навуковы клуб, дзе б былi
людзi адказныя, мысляры, якiя
б вялi даследаваннi i рабiлi даклады па нейкай праблематыцы
— як, напрыклад, дэмаграфiя
цi экалогiя, ядзерныя пагрозы.
I адна з секцый у гэтым клубе
была б адведзена моладзi, таму
што ў яе руках будучыня.
Тое, што важна для нас, —
важна i для ўсяго свету, адзначыў Мiхаiл Швыдкой, якi быў
адным з iнiцыятараў правядзення яшчэ першага форуму і стварэння Міжнароднага

Кошт 1800 рублёў

ЦЫТАТА ДНЯ
ФОРУМ
ТВОРЧАЙ І НАВУКОВАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД

вялiкiм бiзнесам. Экалогiя — гэта праблема ваенных канфлiктаў. I мы памятаем, як на нашай
постсавецкай прасторы ваенныя
канфлiкты парушалi экасiстэмы.
Гэта цяпер адбываецца ў Цэнтральнай Азii, на Блiзкiм Усходзе.
Экалагiчная праблематыка сёння з'яўляецца ўсеабдымнай.
Яго пад тры маў Па лад
Бюль-Бюль Аглы, стар шыня праў лен ня Мiж на родна га фо нду гуманітарнага
супрацоўніцтва:
— Iн тэлi ген цыя за клi ка на
фармiраваць маральныя арыен цi ры раз вiц ця, стра та якiх
пагражае цяжкiмi наступствамi:
стратай уласнага твару, культурнай самабытнасцi i ў вынiку — дэградацыяй грамадства.
Мы ўплываем на шляхi развiцця
для сваiх краiн i народаў... Мы,
прадстаўнiкi iнтэлiгенцыi, заклi-

Ула дзi мiр КА РАЧЭЎ СКI,
першы намеснiк мiнiстра культуры:

«Мiнiстэрства культуры павiнна ствараць умовы для развiцця дзяржаўна-прыватнага
партнёрства пры рэалiзацыi
адпаведных праектаў: не перашкаджаць, не дыктаваць, а,
наадварот, усяляк дапамагаць.
Формы могуць быць розныя:
i выключна адмiнiстрацыйная падтрымка, i выдзяленне
бюджэтных сродкаў на новыя
пастаноўкi, пашыў касцюмаў
i дэкарацыi. Напрыклад, летась было прыцягнута каля
Br12 млрд пазабюджэтных
сродкаў. Сёння ў краiне каля
дзесяцi буйных тэатральных
праектаў рэалiзуюцца дзякуючы
супрацоўнiцтву са спонсарамi.
У iх лiку мiжнародны фестываль «Панарама», мiнскi мiжнародны калядны оперны форум,
мiжнароднае свята-фестываль
«Лялькi над Нёманам».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 25.09.2013 г.

ны дзень на «Жыгулях» 11-й мадэлi ехаў у напрамку Чарнобыля.
Я за рулём, сям'я, двое дзяцей.
Тады не паведамлялася, што
адбылося i чаму. Але я па дзецях адчуў, што нешта не тое:
якое было iх самаадчуванне, як
свяцiла сонца... Недзе ў раёне
Беларусi я збочыў, вырашыў
вярнуцца ў Маскву. У лабараторыi Маскоўскага ўнiверсiтэта
звярнуўся да прыбораў: «фанi-

САЦЫЯЛЬНЫЯ РЫЗЫКІ
РЭФАРМАВАННЯ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ
Давайце параўнаем...
— Самымі складанымі для ўсіх нашых краін былі 1990-я гады, калі існавала рэальная
пагроза разбурэння ўсёй сістэмы адукацыі на
постсавецкай прасторы. Апошнім часам вышэйшая школа імкліва развіваецца, аднак мы
вымушаны рэагаваць ужо на новыя выклікі,
звязаныя з сацыяльнымі наступствамі працэсу
рэфармавання вышэйшай школы, — падкрэсліў у гу тарцы з журналістам «Звязды» прэзідэнт Еўразійскай асацыяцыі прафсаюзных арганізацый універсітэтаў, прарэктар
Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта Ігар
КАТЛАБОЎСКІ. — У цэнтры нашай увагі паранейшаму патрэбы супрацоўнікаў і
студэнтаў ВНУ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ПОЛЬШЧА МОЖА ДАПАМАГЧЫ УКРАIНЕ З ГАЗАМ?
Польскi нафтагазавы канцэрн PGNiG, якi шукае новыя рынкi збыту ў сувязi з планамi лiбералiзацыi польскага рынку газу, гатовы пастаўляць ва Украiну да 1,7 мiльярда кубаметраў блакiтнага
палiва ў год на суму каля 700 мiльёнаў долараў. Аператар польскiх газаправодаў Gaz-System да
канца 2013 гэтага года павiнен аб'явiць конкурс на доступ да газаправоднага вузла ў Германавiчах
на мяжы з Украiнай, праз якi магчымы экспарт ва Украiну. Атрымаць доступ да гэтых магутнасцяў
зараз iмкнецца PGNiG. Нагадаем, Украiна ўжо некалькi гадоў спрабуе перагледзець газавыя дамовы
з «Газпрамам», лiчачы цэны на палiва завышанымi, i шукае дадатковыя спосабы дастаўкi газу з ЕС.
Украiна з лiстапада 2012 года пачала iмпарт прыроднага газу з Германii праз тэрыторыю Польшчы.
З красавiка 2013-га пачалiся пастаўкi блакiтнага палiва праз Венгрыю. Вядуцца перамовы па арганiзацыi паставак праз Славакiю i Румынiю.

НА БЕДНЫЯ КРАIНЫ ПРЫПАДАЕ 99% УСIХ ВЫПАДКАЎ СМЕРЦI
ЖАНЧЫН ПАДЧАС ЦЯЖАРНАСЦI I РОДАЎ
На краiны, якiя развiваюцца, прыходзiцца 99% усiх выпадкаў смерцi жанчын падчас родаў i цяжарнасцi. Генеральны сакратар ААН Пан Гi Мун заклiкаў сусветных лiдараў выправiць гэтую сацыяльную
несправядлiвасць, паведамляе Цэнтр навiн ААН. У штаб-кватэры арганiзацыi ў Нью-Ёрку дзяржавы
— члены ААН абмеркавалi ход выканання пятай Мэты развiцця тысячагоддзя, якая тычыцца абароны
мацярынства. «Адзiн з абуральных прыкладаў разрыву памiж багатымi i беднымi — гэта паказчыкi
мацярынскай смяротнасцi», — сказаў Пан Гi Мун. Поспех багатых краiн сведчыць аб тым, што прадухiленне смяротнасцi i захворванняў сярод жанчын падчас цяжарнасцi i родаў магчыма. Але для
гэтага неабходна прыцягнуць больш рэсурсаў. Генеральны сакратар ААН заявiў, што павелiчэнне
iнвестыцый у сферу абароны здароўя жанчыны дапаможа выратаваць сотнi тысяч жыццяў у год.

У БРЫТАНII ЎСПЫХНУЛА СПРЭЧКА ПРА ЗВЫЧКI МУЖЧЫН
У Вялiкабрытанii ўспыхнула грамадская дыскусiя пра тое, цi можна мужчынам ездзiць у грамадскiм транспарце з шырока расстаўленымi нагамi. Маштаб праблемы
такi, што ў яе абмеркаваннi паспела паўдзельнiчаць былы мiнiстр
унутраных спраў Джэкi Смiт. Асноўнай жа мiшэнню народнага гневу
стаў шатландскi акцёр Рычард Мэддан. Падстава да шырокай палемiкi ўзнiкла пасля таго, як у тэматычным блогу на сэрвiсе Tumblr
з'явiлася фатаграфiя, на якой «зорка» серыяла «Гульня прастолаў»
зняты падчас паездкi ў лонданскiм метро ў характэрнай позе.
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 Расклад на заўтра

Павышэнне канкурэнтаздольнасці вышэйшых
навучальных устаноў, сацыяльныя рызыкі, якія
цягне рэфармаванне вышэйшай школы, новыя кваліфікацыйныя патрабаванні да ўзроўню
прафесіяналізму выкладчыкаў, перабудова вучэбнага працэсу, змяненні вучэбных нагрузак,
сацыяльнае становішча выкладчыкаў і студэнтаў — усё гэта стала прадметам абмеркавання
ўдзельнікаў XXVІ з'езда Еўразійскай асацыяцыі прафсаюзных арганізацый універсітэтаў, які
прайшоў у Гродне. Удзел у з'ездзе ўзялі прадстаўнікі 40 універсітэтаў Расіі, Беларусі, Украіны,
Арменіі, Кыргызстана, Казахстана і Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі. А напярэдадні
ў Мінску адбылася сустрэча дэлегатаў з'езду з
кіраўніцтвам Міністэрства адукацыі нашай краіны і Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

2

ла» моцна. Тады я падумаў: а
як жа гэта абыдзецца людзям,
якiя жывуць там?.. У Беларусi, у Расii (Бранскай вобласцi),
ды i ў Яснай Паляне — адна з
кропак, дзе асела амаль максiмальная доза радыяцыi. Як жа
людзям? Гэта каласальная задача для ўсяго чалавецтва. Вось
мы спрачаемся, ваюем, нейкiя
прынцыпы адстойваем, а ёсць
пагрозы, якiмi трэба займацца

На палігоне «Гожскі»
працягваецца вучэнне «Захад-2013». У ходзе
вучэння адпрацоўваюцца пытанні правядзення
рэжымных мерапрыемстваў і спецыяльных
дзеянняў на прыгранічнай
тэрыторыі, падтрымання
рэжыму надзвычайнага
становішча ў прыгранічным раёне, ажыццяўлення пошуку, блакавання
выяўленых дыверсійна-разведвальных груп
і незаконных узброеных
фарміраванняў у раёнах
адказнасці, вядзенне баявых дзеянняў па іх знішчэнні.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

СОЧЫ ПАЧАЛI
ЭВАКУIРАВАЦЬ
З-ЗА ПАВОДКI
Жыхароў Сочы папярэдзiлi пра
пагрозу паводкi, у асобных раёнах.
МНС пачало эвакуацыю людзей.
Учора ў горадзе раўлi сiрэны экстраннага апавяшчэння, жыхароў
па гучнай сувязi папярэдзiлi аб пагрозе выхаду з берагоў ракi Сочы.
У гарадской службе выратавання паведамiлi, што «зафiксаваны

ўздым узроўню вады да небяспечных адзнак». Пажарныя машыны
адпампоўваюць ваду з цэнтральных вулiц. У Адлерскiм раёне Сочы ратавальнiкi пачалi эвакуацыю
жыхароў пасёлка Кепша. Таксама
паведамляецца, што вада пачала
падтапляць пасёлкi Лазараўскага
раёна. Падтоплены ўчастак аўтатрасы А-147 «Джубга — Сочы»
на ўчастку Адлер — Вясёлае. Рух
аўтатранспарту на гэтым участку
спынены. Рэжым надзвычайнай сiтуацыi з-за магчымай паводкi, тым
не менш, не ўводзiўся.

разам... Экалогiя — тое агульнае, што ў iнтарэсах абсалютна
ўсiх. I калi iдзе вырубка лясоў
Амазонкi цi Расii — то гэта пагроза экасiс тэме свету. Час та
экалогiя разумеецца спрошчана
— на ўзроўнi прыбiрання смецця. Але гэта глабальны працэс.
Гэта сусветны акiян, i трапiчныя
лясы, i мiкраклiмат, i мiкраскапiчныя часцiнкi, якiя ствараюць
нам жыццё...

фонду гуманітарнага супрацоўніцтва:
— Экалогiя сёння — гэта палiтыка, i палiтыка вельмi сур'ёзная, якая рэалiзуецца ў шэрагу
краiн. Дастаткова паглядзець,
што адбываецца ў Аўстрыi, Германii, дзе пад цiскам «зялёных»
зварочваюцца праграмы, звязаныя з атамнай энергетыкай.
Экалогiя — гэта iндустрыя перапрацоўкi смецця, якая стала

каныя распаўсюджваць у розумах i сэрцах людзей пазiтыўную
мадэль паводзiн. Толькi так мы
зможам наблiзiцца да аздараўлення свядомасцi i тым самым
паспрыяем ачышчэнню наасферы — агульнага асяродка суiснавання такiх розных i, разам з
тым, такiх падобных народаў.
Ларыса ЦIМОШЫК.
Фотаздымкі БЕЛТА.

Фота БЕЛТА.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9040,00
12210,00
284,00
1104,53

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

+ 13°
+ 8°
+ 10°
+ 12°
+ 9°
+ 9°

КОРАТКА
Па маршруце Мінск—Жлобін—Мінск з 29 верасня будзе
кожны дзень курсіраваць цягнік
рэгіянальных ліній бізнес-класа
№ 815/816.
Больш як 1 млрд чалавек
маюць тую ці іншую форму інваліднасці, 80 працэнтаў з іх —
людзі працаздольнага ўзросту.
Амаль 80 працэнтаў жывуць у
краінах, якія сталі на шлях развіцця.
Продаж білетаў на чэмпіянат
свету па хакеі 2014 года пачнецца 30 верасня.
Ветэраны Магілёўскай воблас ці звяр нулі ся з ха дай ніцтвам аб прысваенні Магілёву
звання «горад-герой». Хадайніцтва накіравана ў Магілёўскі
аблвыканкам.

ЗАМЕСТ ВIЗЫ —
КВIТОК НА ХАКЕЙНЫ МАТЧ!
Падрыхтоўка чэмпi я на ту све ту па
ха кеi-2014 вы ходзiць на фiнiшную
прамую. Па словах
кiраўнiка хакейнай
федэрацыi Беларусi Яўгена ВОРСIНА,
пытанне аб пераносе цi адмене планетарнага форуму даўно знята. Тым
не менш спартыўнае мерапрыемства
будзе застрахавана на суму 60 млн еўра. «Звычайна падобныя падзеi страхуюцца буйнымi еўрапейскiмi кампанiямi,
патлумачыў Яўген Ворсiн. — Але Прэзiдэнт краiны выступiў з прапановай,
каб гэта зрабiла нацыянальная кампанiя. I нам дазволiлi». Таксама будзе
дзейнiчаць страхаванне грамадзянскай
адказнасцi з разлiкам 50 тыс. еўра на
чалавека.
Па самых сцiплых падлiках, Мiнск рыхтуецца прыняць каля 20 000 гасцей. Дырэктар
афiцыйнага тураператара чэмпiянату Алег
Мiхайлаў запэўнiвае, што праблем з размяшчэннем не будзе. «Ужо распрацаваны праект фан-вёскi на 5 тыс. месцаў, якая размесцiцца ў студэнцкiм комплексе ў Пятроўшчыне, распавядае Алег Мiхайлаў. Тут выдатная
iнфраструктура, блiзка метро. Арганiзуем
трансферы да лядовых пляцовак, створым
зону гасцiннасцi для балельшчыкаў. Кошт за
апартаменты будзе дэмакратычным — каля

20 еўра ў дзень». Спартсменаў i членаў нацыянальных
каманд заселяць у гасцiнiцы
«Рэнесанс», «Мiнск», «Вiкторыя-1» i «Вiк торыя-2».
Для прадстаўнiкоў СМI будзе працаваць атэль «Беларусь», а таксама гасцiнiцы
«Свiслач» i «Славянская».
Да рэ чы, цэ ны на гас цiнiчныя нумары павышаць не збiраюцца! А
ўсе ўладальнiкi квiткоў на хакейныя матчы
атрымаюць праязны «Балельшчык», па якiм
змогуць бясплатна карыстацца грамадскiм
транспартам падчас чэмпiянату.
Станоўчую ацэнку Мiжнароднай федэрацыi хакея атрымала гатоўнасць «МiнскАрэны». «Усе хакеiсты адзначаюць высокую
якасць нашага лёду, — падкрэслiў Я. Ворсiн.
— А якiя тут раздзявальнi! Некаторыя дасягаюць 176 кв. м пры норме ў 80 кв. м. Тут i
масажныя кабiнеты, i пункты завострывання
канькоў... Словам, ёсць усё неабходнае».
Другую лядовую пляцоўку — «ЧыжоўкаАрэну» — плануюць здаць 7 лiстапада. На
аб'екце ўжо вядуцца ўнутраныя работы —
усталёўваюць сядзеннi для гледачоў, падключаюць халадзiльнае абсталяванне i г.д.
«На выхадзе» ўмяшчальнасць арэны складзе амаль што 10 тыс. чалавек.
Па словах кiраўнiка Беларускай федэрацыi хакея, былi прэтэнзii з боку Сусветнага
антыдопiнгавага агенцтва. Справа ў тым,

што ў Беларусi няма сертыфiкаванай допiнг-лабараторыi. Але i
гэтую праблему вырашылi: допiнг-пробы спартсменаў будуць
тэрмiнова адпраўляцца для экспертызы ў Маскву.
Рас паўсюдж ван не квiт коў
на матчы чэмпiянату афiцыйна рас пач нец ца 30 ве рас ня:
абанементы можна будзе набываць, пачынаючы з 16 кастрычнiка, квiткi на асобныя матчы — з 1 снежня. Кошт
абанементаў будзе вар'iравацца ад 100 да
300 еўра, адзiнкавых квiткоў — ад 6 да 400
еўра. Дарэчы, арыгiнальны квiток, яго электронная версiя цi сертыфiкат на абанементы
заменiць гасцям чэмпiянату вiзу. На ўездзе
ў краiну памежнiкам трэба будзе толькi пацвердзiць нумар квiтка ў спецыяльнай базе.
Па такiм жа прынцыпе будзе арганiзаваны
i выезд. Такiм чынам, адпраўляючыся ў Беларусь, хакейным балельшчыкам дастаткова будзе ўзяць з сабой пашпарт i квiток
на матч.
Мiж iншым, унiкальнасць мiнскага чэмпiянату ў тым, што ўсе падзеi першынства
пройдуць у межах адной краiны i нават аднаго горада (апошняе першынство па хакеi
праходзiла ў Фiнляндыi i Швецыi — Аўт.).
Так што павышаны камфорт i насычаная
атмасфера наведвальнiкам спаборнiцтваў
забяспечаны.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

