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Усе доб ра па мя та юць гуч ны ві зіт Прэ зі дэн та на 
ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Ба ры саў-
дрэў», які ад быў ся вось ма га ліс та па да. Прай-
шло два тыд ні, пад час якіх, ка лі мер ка ваць па 
па ве дам лен нях з Ба ры са ва, на прад пры ем стве 
кі пе ла аў раль ная пра ца. І вось у мі ну лую пят-
ні цу на за вод ад пра ві ла ся пра цоў ная гру па па 
вы ра шэн ні праб лем на прад пры ем ствах дрэ-
ва ап ра цоў кі на ча ле са стар шы нёй Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю Аляк санд рам Якаб со-
нам.

Але пас ля не пра цяг ла га рэй ду па тэ ры то рыі ста-
но віц ца зра зу ме ла: па ра дак да кан ца так і не на ве-
дзе ны. З'я ві ла ся не каль кі за ас фаль та ва ных да рог, 
але іх у маш та бах за во да не да стат ко ва. Знач ная ж 
част ка ўнут ра ных шля хоў уяў ляе пас ля пра цяг лых 
во сень скіх даж джоў су цэль нае ме сі ва, якое дзе-ні дзе 
моц на кант рас туе з па фар ба ва ны мі ў яр кія ко ле ры 
сце на мі цэ хаў. Вя до ма ж, за два тыд ні, тым больш у 
ліс та па дзе, за ас фаль та ваць усё на ўрад ці атры ма ец-
ца. Але, па-пер шае, ма дэр ні за цыя прад пры ем ства, 
якая ўклю чае ў ся бе не толь кі за ме ну аб ста ля ван ня, 
па ча ла ся яшчэ ў да лё кім 2007 го дзе. Па-дру гое, на-
ват за два тыд ні мож на бы ло б зра біць хоць неш та 
ча со вае для больш зруч най ха ды. На прык лад, па-
клас ці дош кі ўздоўж асноў ных шля хоў, як тое ро біц ца 
пад час ра мон ту тра ту а раў, каб эле мен тар на не да во-

дзі ла ся лез ці ў бруд. З ін ша га бо ку, ска заць, што тут 
не ро біц ца ўво гу ле ні чо га, так са ма нель га. Так, бе раг 
ра кі Бя рэ зі ны ўжо амаль доб ра ўпа рад ка ва ны.

У са міх цэ хах за раз су час нае аб ста ля ван не. Але 
аб слу гоў ва юць яго лю дзі, якія не апра ну ты ў ад па-
вед ную ўні фор му, што ад ра зу кі да ец ца ў во чы ста-
рон ня му ча ла ве ку...

— Вазь мі це ка ман дзі роў ку, з'ез дзі це, на прык лад, 
на дрэ ва ап ра цоў чыя прад пры ем ствы ў Рэ чы цы ці 
Ма зы ры, — ра іць Аляк сандр Якаб сон стар шы ні Ба-
ры саў ска га рай вы кан ка ма Ула дзі мі ру Мі ра но ві чу. 
— Па гля дзі це, як ін шыя лю дзі па ра дак на вод зяць. 
І гэ та пры тым, што аб' ёмы пра цы там ку ды больш 
знач ныя, чым у Ба ры са ве. Што тут змя ні ла ся за два 
тыд ні? Я ба чу, што не так і шмат. Ак тыў ней пра ца-
ваць трэ ба. А мяс цо выя га лі ны ўла ды маг лі б да па-
маг чы прад пры ем ству, на якім пра цуе амаль ты ся ча 
ча ла век. Ня ўжо гэ та так скла да на і не вы ка наль на? 
Усе праб ле мы ў вас — ад ня якас на га пла на ван ня, 
што ві даць тут паў сюль. На ват ад па вед ныя са ні тар-
ныя служ бы не пра цу юць, як трэ ба. Ня ма на леж най 
куль ту ры ў бы тоў ках для ра бо чых. Га лоў ны са ні тар ны 
ўрач Ба ры са ва па зба віў ся сва ёй па са ды. Ка лі так 
бу дзе пра цяг вац ца, то і ця пе раш ня га вы кон ва ю ча га 
аба вяз кі га лоў на га са ні тар на га ўра ча мо жа спа сціг-
нуць той жа лёс. Май це гэ та на ўва зе.

Што да ты чыц ца са мо га пра цэ су ма дэр ні за цыі на 
ААТ «Ба ры саў дрэў», у Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю так са ма на за па сі ла ся шмат пы тан няў. Пе ры я-
дыч на змя ня ла ся кі раў ніц тва за во да, а біз нес-план 
«раз дзьмуў ся» пад час па ста ян ных да паў нен няў з 41 

да 109 міль ё наў еў ра. Агуль ны аб' ём ін вес ты цый у 
прад пры ем ства пе ра вы сіў ад зна ку ў 800 міль яр даў 
руб лёў. Ад нак...

— Яшчэ ў чэр ве ні мы пра вя лі пра вер ку фі нан са-
ва-гас па дар чай дзей нас ці за каз чы ка — ААТ «Ба-
ры саў дрэў», пра ек ці роў шчы ка — КУП «Ін сты тут 
«Ба ры саў пра ект», ге не раль на га пад рад чы ка — ААТ 
«Бу даў ні чы трэст №21», — га во рыць стар шы ня Ка-
мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю па Мін скай воб лас ці 
Ва ле рый Ста доль нік. — Пад час яе бы лі вы яў ле ны 
сур' ёз ныя па ру шэн ні за ка на даў ства. У пры ват нас ці, 
бы лі за цяг ну ты тэр мі ны пра ек та ван ня і вы ка нан ня 
бу даў ні ча-ман таж ных ра бот. У ад па вед нас ці з Дэ-
крэ там Прэ зі дэн та № 9, у да чы нен ні да служ бо вых 
асоб гэ тых ар га ні за цый за ве дзе ны ад мі ніст ра цый-
ныя спра вы.

Ні вод ны з но вых аб' ек таў на «Ба ры саў дрэ ве» 
да гэ туль так і не ўве дзе ны ў экс плу а та цыю. І ка лі 
ка цель ная, за пал ка вая вы твор часць і цэх, які бу-
дзе вы пус каць плі ты МДФ, га то вы пры клад на на 
ча ты ры пя тыя, то па фа нер най вы твор час ці па куль 
іс нуе толь кі ар хі тэк тур ны пра ект. Ха ця, згод на з біз-
нес-пла нам, гэ тыя ра бо ты ўжо даў но па він ны быць 
скон ча ны. На па ся джэн ні пра цоў най гру пы на ват 
уз нік ла пы тан не: а ці вар та ўво гу ле ма дэр ні за ваць 
вы твор часць фа не ры?

— Хоць гэ ты ма тэ ры ял ка рыс та ец ца на рын ку не 
та кім вя лі кім по пы там, як ра ней, але вы са ка я кас-
ная шлі фа ва ная фа не ра па-ра ней ша му зна хо дзіць 
свай го па куп ні ка, — ана лі зуе сі ту а цыю Аляк сандр 
Якаб сон. — Гэ та ж жы выя гро шы, якія мо жа за-
ра біць за вод! Ду маць аб тым, па трэб на гэ та ці не, 
трэ ба бы ло ра ней. За раз жа пра ект ма дэр ні за цыі 
за цвер джа ны ўка зам, які не аб ход на вы кон ваць. 
Пра ве дзе ны ўсе не аб ход ныя раз лі кі. І што ж, вы-

дат ка ва ныя на гэ та гро шы бу дуць тым са мым вы-
кі ну ты на ве цер?

Пад час па ся джэн ня ўсплы лі яшчэ больш ці ка выя 
фак ты. Праз шэсць га доў пас ля па чат ку ма дэр ні за-
цыі прад пры ем ства пра цуе ў страт ным рэ жы ме з рэн-
та бель нас цю ў мі нус 18%. І гэ та пры тым, што сё ле та 
аб' ёмы вы пус ку пра дук цыі па вя лі чы лі ся. А тэр мін 
акуп ляль нас ці і ўво гу ле па вы сіў ся да 18 га доў. Ад-
нак, па сло вах Аляк санд ра Якаб со на, «Ба ры саў дрэў» 
не мае не пе ра адоль ных праб лем для за вяр шэн ня 
пра цэ су ма дэр ні за цыі. Прос та трэ ба на пру жыц ца 
і мэ та на кі ра ва на пра ца ваць, а не спа дзя вац ца на 
тое, што хтось ці яшчэ дасць гро шай, каб рэа лі за ваць 
чар го вы біз нес-план.

Ма дэр ні за цыя на ААТ «Ба ры саў дрэў» па він на за-
вяр шыц ца ўжо зу сім хут ка — 1 чэр ве ня 2014 го да. 
Але ці скон чыц ца свое ча со ва та кі пра цяг лы шлях 
прад пры ем ства ў ла бі рын це са мых роз ных праб-
лем?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. Фо та аў та ра.
Мінск-Ба ры саў.

(Заканчэнне. Пачатак 
у нумары за 23 лістапада.)
— Ма рыя Але гаў на Міг люй 

вас тур буе. Я з Ня свіж ска га ра-
ё на, з Га ра дзеі. У мя не 37 га доў 
ста жу, я ма ці тра іх дзя цей. Мая 
пен сія сён ня — 1.317.000 руб-
лёў. Як мож на на яе жыць? По-
бач жы ве жан чы на, п'е, не пра-
ца ва ла. Яна ка жа, што атрым лі-
вае 1,7 млн пен сіі...

— Ка лі ва ша су сед ка не пра-
ца ва ла, то, хут чэй за ўсё, атрым-
лі вае не пра цоў ную, а са цы яль-
ную пен сію ў па ме ры 523 тыс. 
руб лёў... Што да вас, то стаж у 
вас вя лі кі. Ска жы це, ка лі лас ка, 
які ў вас ін ды ві ду аль ны ка э фі цы-
ент за роб ку?

— ???
— А з кім вы жы вя це?
— З му жам, ён яшчэ пра-

цуе.
— Дзе ці ва шыя пра цу юць?
— Так.
— Вы ж ве да е це, што да рос-

лыя пра ца здоль ныя дзе ці па він-
ны да па ма гаць сва ім не пра ца-
здоль ным баць кам? — пы та ец-
ца На тал ля Му раш ке віч. — Гэ та 
і ў Кан сты ту цыі за пі са на. Стаж 
у вас доб ры, а вось ін ды ві ду аль-
ны ка э фі цы ент за роб ку вель мі 
ніз кі, — ка чае га ла вой На тал-
ля Ула дзі мі ра ўна. — І ка лі вы 
вы га да ва лі тра іх дзя цей, то 
ня дрэн на бы ло б сён ня дзе цям 
па ду маць аб тым, як да па маг чы 
сва ёй ма ме. Дзяр жа ва — гэ та 
не адзі ны ін сты тут са цы яль най 
аба ро ны ў ста рас ці. Да та го ж 
у вас, дзя куй Бо гу, ёсць муж, 
які пра цуе, пры но сіць да до му 
гро шы. І — яшчэ раз паў та ру ся 
— трое пра цу ю чых дзя цей. Для 
та го, каб пен сія пры ва шым ста-
жы і за роб ку бы ла вы шэй, трэ ба 
для лю дзей, якія пра цу юць, і іх 

пра ца даў цаў уста на віць больш 
вы со кія ўнёс кі. Гэ та зна чыць, 
ва шы дзе ці па він ны вы плач ваць 
больш вы со кія ўнёс кі, каб вам 
да да лі пен сію...

На ступ ны зва нок. Гэ та Га-
лі на Мі ка ла еў на Чар на во кая з 
Лу нін ца:

— Я пра ца ва ла вы ха ва це лем, 
пай шла на пен сію ў 51 год, бо 
ў мя не ма ма цяж ка хва рэе, ін-
ва лід. Ця пер мне споў ні ла ся 55 
га доў. Пен сія ма лень кая, уся го 
1 млн 620 ты сяч руб лёў. Мне 
ка жуць: «Ча му ты не ідзеш, каб 
та бе пе ра лі чы лі пен сію? Ты ж 
атрым лі ва еш са цы яль ную пен-
сію...» Ці мо гуць мне зра біць 
пе ра раз лік?

— Пе ра раз лік з улі кам ча су 
пра цы пас ля вы ха ду на пен сію 
ро біц ца толь кі ў тым вы пад ку, 
ка лі пен сі я нер, пра цу ю чы, не 
атрым лі вае пен сію, — тлу ма чыць 
на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
пен сій на га за бес пя чэн ня. — Каб 
вам бы ло зра зу ме ла: са цы яль-
ная пен сія сён ня скла дае 523 
тыс. руб лёў. У вас пра цоў ная 
пен сія. Але ў вас, хут чэй за ўсё, 
не пра цяг лы стаж і не вы со кі ін-
ды ві ду аль ны ка э фі цы ент за роб-
ку. Так?

— Стаж у мя не ка ля 26 га доў, 
і — так, ін ды ві ду аль ны ка э фі-
цы ент ма лень кі.

— У нас жан чы ны вы хо дзяць 
на пен сію, ма ю чы ў ся рэд нім 36 
га доў ста жу і ся рэд ні ін ды ві ду-
аль ны ка э фі цы ент — ка ля 1. У 
вас не вы со кі стаж і ін ды ві ду-
аль ны ка э фі цы ент, на пэў на, ні-
жэй шы за 1. Та му і пен сія ні жэй. 
Адзі нае, што я ма гу па ра іць, гэ та 
пай сці ва ўпраў лен не па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
і спы таць, які за ро бак у вас уліч-
ваў ся пры вы лі чэн ні ін ды ві ду аль-

на га ка э фі цы ен та. У вас, ка лі вы 
вы хо дзі лі на пен сію ў 2009 го дзе, 
для вы лі чэн ня ін ды ві ду аль на га 
ка э фі цы ен та пры маў ся за ро бак 
за 15 га доў з апош ніх 25 га доў 
пра цы.

Там па ды муць ва шу пен сій-
ную спра ву, па гля дзяць, які за ро-
бак у вас пры ня ты для вы лі чэн ня 
ін ды ві ду аль на га ка э фі цы ен та, вы 
ўба чы це так са ма, які стаж пры-
ня ты для вы лі чэн ня пен сіі, — і 
атры ма е це вы чар паль ную кан-
суль та цыю аб маг чы мас ці пе-
ра раз лі ку за роб ку і ста жу. Але 
яшчэ раз пад крэс лі ваю, што час 
пра цы пас ля пры зна чэн ня пен сіі 
ўклю ча ец ца ў стаж толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі пен сі я нер ад мо віў-
ся на гэ ты час ад пен сіі. Так што 
ў вас ёсць ва ры янт па ве лі чэн-
ня пен сіі — пай сці пра ца ваць і 
ад мо віц ца на гэ ты час ад пен сіі. 
За кож ныя 2 ме ся цы пра цы без 
атры ман ня пен сіі ва ша пен сія бу-
дзе па вя ліч вац ца як за 1 да дат-
ко вы год ста жу. Вы га да ў гэ тым 
ёсць, але гэ та вы га да не сён няш-
ня га дня, а доў га тэр мі но вая, якая 
вы явіц ца ў бу ду чы ні.

— Дзя куй вя лі кі за пад ра бяз-
ную ін фар ма цыю.

Ва лян ці ну Сяр ге еў ну Ві ці еў-
скую з вёс кі Не жан ка Чэр вень-
ска га ра ё на тур буе на ступ нае 
пы тан не:

— У мя не пра цоў ны стаж 30 
га доў. 6 га доў вы плач ва ла са-
цы яль ныя стра ха выя ўнёс кі. У 
на ступ ным го дзе мне на пен-
сію. Я 25 га доў пра пра ца ва ла 
бух гал та рам. Апош нія 5 га доў 
да гля даю ін ва лі да пер шай гру-
пы. Ці бу дуць ува хо дзіць у стаж 
гэ тыя га ды? — тры во жыц ца 
жан чы на. — І ці бу дзе ўво гу-
ле мне пры зна ча на пен сія? Я 
чы та ла, што з на ступ на га го да 

па тра бу ец ца 10 га доў вы пла ты 
стра ха вых унёс каў для ўзнік-
нен ня пра ва на пра цоў ную пен-
сію...

— Вы атрым лі ва е це да па мо-
гу па до гля дзе ін ва лі да пер шай 
гру пы?

— Так.
— Гэ тыя га ды бу дуць уклю-

ча ны вам у стаж. Што ты чыц ца 
пры зна чэн ня пен сіі, то для та го, 
каб у вас бы ло пра ва на пен сію, 
не аб ход на 10 га доў пра цы з вы-
пла тай унёс каў. У вас бы ла афі-
цый ная пра ца?

— Так, я пра ца ва ла на сель-
гас прад пры ем стве.

— Вы пра ца ва лі афі цый на бух-
гал та рам 25 га доў? Ка лі так, та ды 
у вас ёсць па трэб ныя 10 га доў 
пра цы з вы пла тай унёс каў і вы бу-
дзе це мець пра ва на пра цоў ную 
пен сію. Што да ты чыц ца агуль на-
га ста жу, то ён у вас скла дае 30 
га доў — бо вы яшчэ 5 га доў да-
гля да лі ін ва лі да.

Ужо два нац ца тая га дзі на, 
але На тал ля Му раш ке віч пры-
мае яшчэ адзін зва нок. Як ака-
за ла ся, ад Люд мі лы Ка зі мі раў-
ны Ада мчук са Сто лі на:

— У чэр ве ні мне бу дзе 54 га-
ды. Я пра ца ва ла ў ад дзя лен ні 
бан ка, але ў ве рас ні мі ну ла га 
го да ад бы ла ся рэ ар га ні за цыя, і 
маю па са ду ска ра ці лі. Мне пра-
па ноў ва лі пра цу не па спе цы-
яль нас ці — я ад мо ві ла ся. Пен-
сію мне пры зна чаць не хо чуць. 
Ці пра віль на гэ та?

— За ка на даў ства пра ду гледж-
вае ска ро ча ным асо бам вы хад 
на пен сію на адзін год ра ней пры 
не маг чы мас ці пра ца ўлад ка ван-
ня, — ад каз вае жан чы не На тал-
ля Ула дзі мі ра ўна. — Ка лі лас ка, 
звяр тай це ся ў служ бу за ня тас ці. 
Без іх за клю чэн ня ор га ны па пра-

цы, за ня тас ці і са ца ба ро не вам 
пен сію не пры зна чаць.

— Але я не маю больш ні я-
кай ква лі фі ка цыі...

— Па за ко не, га вор ка тут ідзе 
не аб пра цы па спе цы яль нас ці, 
а аб лю бой пра цы. Ка лі ў служ-
бе за ня тас ці вам да дуць да вед ку 
аб не маг чы мас ці ва ша га пра ца-
ўлад ка ван ня, то пен сія вам бу дзе 
пры зна ча на. Ка лі вы не згод ны з 
за клю чэн нем служ бы за ня тас ці, 
то мо жа це звяр нуц ца ў вы шэй-
ста я чую ар га ні за цыю — у ка мі тэт 
па пра цы, за ня тас ці і са ца ба ро не, 
каб там аца ні лі гэ тае за клю чэн-
не...

...І яшчэ адзін зва нок.
Сяр гей Іва на віч Жу каў, афі-

цэр за па су:
— У ся рэ дзі не 1980-х слу-

жыў у тур ке стан скай ва ен най 
акру зе, г. Тэр мез. Жон ка там 
упер шы ню ўлад ка ва ла ся на 
пра цу. Пас ля мы па еха лі на 
мес ца но вай служ бы. Ця пер 
жон ка ідзе на пен сію. Па сла лі ў 
Тэр мез за пыт аб па цвяр джэн ні 
ста жу яшчэ ле там, але да гэ та-
га ча су ня ма ад ка зу. Што нам 
ра біць?

— Я рэ ка мен дую вам звяр нуц-
ца ва ўпраў лен не па пра цы, за ня-
тас ці і са ца ба ро не па мес цы жы-
хар ства. Спе цы я ліс ты ўпраў лен ня 
па са дзей ні ча юць вам у атры ман ні 
да ку мен таў, не аб ход ных для на-
зна чэн ня пен сіі.

— Дзя куй!
...На га дзін ні ку ўжо амаль 

па ло ва два нац ца тай. На тал ля 
Ула дзі мі ра ўна збі рае па пе ры. 
На пе ра дзе яшчэ цэ лы пра цоў-
ны дзень. Дзя куй усім чы та чам, 
якія нам па тэ ле фа на ва лі!

Свят ла на БУСЬ КО
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Мі ну лы ты дзень быў ад зна ча ны цэ-
лым шэ ра гам гуч ных па дзей, якія 
свед чаць аб тым, што сі ту а цыя ў кра-
і не і ва кол яе на бы вае ўсё боль шы 
ды на мізм.

Са май гуч най на ві ной для рэ гі ё на ста ла, 
без умоў на, ад мо ва ўкра ін ска га ўра да ад 
да лей шай пад рых тоў кі да пад пі сан ня да га-
во ра аб аса цы я цыі з Еў ра пей скім са юзам. 
Пры ма ю чы та кое ра шэн не, урад і прэ зі дэнт 
Укра і ны спа сла лі ся на тое, што гэ ты пра цэс 
пры вёў да па гар шэн ня ганд лё ва-эка на міч-
ных ад но сін з Ра сі яй. Гэ тая за ява су пра ва-
джа ла ся шмат лі кі мі ўцеч ка мі ін фар ма цыі аб 
тым, што меў мес ца шан таж з бо ку Маск вы 
ў да чы нен ні да Кі е ва.

Ад нак ві да воч на, што за ад мо вай на гэ-
тым эта пе ўкра ін ска га ўра да ад еў ра ін тэг-
ра цыі ёсць яшчэ дзве не менш іс тот ныя ака-
ліч нас ці. Па-пер шае, ня здоль насць Бру се ля 
пра па на ваць укра ін ска му бо ку пры маль ныя 
ўмо вы ін тэ гра цыі. Апуб лі ка ва ны пра ект да-
га во ра аб аса цы я цыі з ЕС пра ду гледж ваў 
вя лі кую коль касць ад на ба ко вых аба вя за-
цель стваў Укра і ны пе рад ЕС і фак тыч на 
ўяў ляў са бой ле галь ную фор му ка ла ні за цыі 
ўкра ін скай тэ ры то рыі. Па-дру гое, і еў ра ін-
тэг ра цыя, і па лі тыч ная рэ фор ма, якую яна 
пра ду гледж вае, маг ла пры вес ці да іс тот на-
га змя нен ня ба лан су сіл у кра і не і стра ты 
па зі цый вя ду чы мі фі нан са ва-па лі тыч ны мі 
гру поў ка мі.

Як бы там ні бы ло, на гэ тым эта пе та-

кое раз віц цё па дзей азна чае па ра жэн не 
Еў ра са ю за. Але ў той жа час ста но віц ца 
ві да воч ным, што са мае ці ка вае — яшчэ 
на пе ра дзе.

На фо не гэ та га ўзмац нен ня на пру жа нас-
ці Рэс пуб лі ка Бе ла русь пра цяг ва ла рэа лі за-
цыю скла да най «між бло ка вай» па лі ты кі. З 
ад на го бо ку, мі ністр за меж ных спраў Ула-
дзі мір Ма кей вы сту піў з сен са цый ным ін-
тэр в'ю поль ска му вы дан ню Dzіеnnіk Gаzеtа 
Рrаwnа. У ім кі раў нік бе ла рус ка га МЗС не 
вы клю чыў маг чы мас ці да лу чэн ня Бе ла ру сі 
да Еў ра пей ска га са ю за ў бу ду чы ні. Ма быць, 
гэ та пер шая за ява та ко га змес ту на па доб-
ным уз роў ні за мно гія га ды.

Ад на ча со ва на мі ну лым тыд ні Бе ла русь 
ак тыў на ўза е ма дзей ні ча ла з парт нё ра мі ЕС 
у рэ гі ё не — Тур цы яй і Азер бай джа нам. Ві зіт 
прэ зі дэн та на шай кра і ны ў Ба ку быў ад зна-
ча ны да сяг нен нем стра тэ гіч ных да моў ле-
нас цяў аб маг чы мым удзе ле азер бай джан-
ска га ка пі та лу ў пры ва ты за цыі бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў. Перш за ўсё, га вор ка ідзе 
аб про да жы дзярж до лі ў ка пі та ле кам па ніі 
МТС, але так са ма і пра шэ раг ін шых пры-
ваб ных пра ек таў.

Што ты чыц ца Тур цыі, то пры езд спі ке ра 
пар ла мен та гэ тай кра і ны ў Мінск спры яў за-
ма ца ван ню да сяг ну тых ра ней па гад нен няў і 
фар мі ра ван ню па лі тыч най сфе ры бе ла рус-
ка-ту рэц кіх ад но сін. Кі раў ні кі пар ла мен таў 
дзвюх кра ін пад пі са лі да ку мен ты аб раз віц-
ці су пра цоў ніц тва па між гэ ты мі прад стаў ні-
чы мі ор га на мі.

На гэ тым фо не не быў за бы ты і «ўсход ні 
век тар». 20 ліс та па да Ге не раль ная пра ку-
ра ту ра Бе ла ру сі пры ня ла ра шэн не аб эк-
стра ды цыі арыш та ва на га ў Мін ску топ-ме-
не джа ра кам па ніі «Урал ка лій» Ула дзі сла ва 
Баў мгерт не ра. А ўжо ўве ча ры 21 ліс та па да 
ён быў пе ра да дзе ны ра сій скім пра ва ахоў-
ным ор га нам і на кі ра ва ны ў СІ ЗА ў Маск ве. 
Та кім чы нам, Мінск пай шоў на су страч па-
тра ба ван ням ра сій ска га ўра да, што да зво-
лі ла ады сці ад да во лі да лі кат най сі ту а цыі ў 
двух ба ко вых ад но сі нах.

Праў да, як раз у дзень пры няц ця ра шэн-
ня ў да чы нен ні да Баў мгерт не ра прэм' ер-мі-
ністр Ра сіі, вы сту па ю чы на са ве це кі раў ні коў 
ура даў СНД, ад хі ліў пра па но ву бе ла рус ка га 
бо ку аб вы пра цоў цы на пра сто ры Са друж-
нас ці ска ар ды на ва най пра мыс ло вай па лі ты кі. 
Ды і на огул па во дзіў ся бе да во лі рэз ка, ва 
ўльты ма тыў най фор ме па ста віў шы пы тан не 
аб за вяр шэн ні пе ра моў па аб' яд нан ні МА За 
і КамА За. Гэ та яшчэ раз па цвяр джае ад сут-
насць кан струк тыў на га на строю ў ін тэ гра цый-
ных спра вах у ра сій ска га са ве та мі ніст раў. А 
зна чыць, па цвяр джа ец ца і аб грун та ва насць 
кро каў, на кі ра ва ных на нар ма лі за цыю ад но-
сін з Еў ра пей скім са юзам і яго парт нё ра мі ў 
рэ гі ё не. Бе ла русь па він на па шы раць свае 
маг чы мас ці для дзе ян ня і ма неў ру.

Да рэ чы, гэ та му ў не ма лой сту пе ні мо жа 
спры яць па спя хо вае і больш хут кае ра шэн не 
праб лем у сфе рах бу даў ніц тва і дрэ ва ап-
ра цоў кі. Па сут нас ці, як вы свят ля ец ца сён-
ня, пра вал ма дэр ні за цыі дрэ ва ап ра цоў чай 

га лі ны стаў сур' ёз ным уда рам па па зі цы ях 
кра і ны на між на род най арэ не. Па-пер шае, 
ён па ка заў сла басць пра мыс ло вай па лі ты кі 
кра і ны, па зба віў яе маг чы мас ці прэ тэн да-
ваць на ро лю лі да ра ў пра цэ се ма дэр ні за цыі 
пра мыс ло вас ці. Па-дру гое, ён аб умо віў не-
да атры ман не знач ных сум ва лют най вы руч кі 
бе ла рус кай дзяр жа вай. Та му ця пе раш нія 
на ма ган ні па за вяр шэн ні ма дэр ні за цыі і ад-
па вед ныя жорст кія кад ра выя ра шэн ні з'яў-
ля юц ца, без умоў на, не аб ход ны мі.

Да рэ чы, жорст кія кад ра выя ра шэн ні 
з'яў ля юц ца не па ка зу хай, а част кай но ва га 
па лі тыч на га сты лю, які ад па вя дае но вай па-
лі тыч най сі ту а цыі. На на ра дзе ў Прэ зі дэн та 
кра і ны па пы тан ні рэ фар ма ван ня су до вай 
сіс тэ мы 19 ліс та па да ста ла зра зу ме ла, што 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пай шоў на яшчэ ад но 
сур' ёз нае ра шэн не — пра вя дзен не рэ фе рэн-
ду му ў Бе ла ру сі. Пад ста вай для та ко га кро ку 
з'яў ля ец ца пры ня тае ра шэн не аб лік ві да цыі 
ў кра і не гас па дар чых су доў, уклю ча ю чы Вы-
шэй шы Гас па дар чы Суд, па ла жэн ні аб якім 
за ма ца ва ны ў Кан сты ту цыі кра і ны. Пе ра-
ўтва рэн не су до вай сіс тэ мы па він на быць за-
вер ша на да 1 сту дзе ня 2014 го да. А гэ та зна-
чыць, што мы ўжо фак тыч на ўсту пі лі ў но вы 
па лі тыч ны се зон. Ня хай звя за ны ён з да во лі 
фар маль най на го дай, але ў лю бым вы пад ку 
пра вя дзен не рэ фе рэн ду му — гэ та заў сё ды 
вы ра шэн не пы тан ня аб да ве ры та му кур су, 
які пра во дзіць кі раў ніц тва кра і ны.

Юрый ЦАРЫК
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Пы тан ні ма дэр ні за цыіПы тан ні ма дэр ні за цыі  ��

ДОЎ ГІ ШЛЯХ 
У ЛА БІ РЫН ЦЕ

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

ПЕН СІЯ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ У ПЕР ШУЮ ЧАР ГУ 
АД СТА ЖУ І ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НА ГА 
КА Э ФІ ЦЫ ЕН ТА ЗА РОБ КУ...

СІ ТУ А ЦЫЯ ВА КОЛ БЕ ЛА РУ СІ
 СТА НО ВІЦ ЦА БОЛЬШ ДЫ НА МІЧ НАЙ

Два тыд ні та му су свет ная прэ-
са аб мяр коў ва ла ня ўда лае за-
вяр шэн не чар го ва га раў нда 
пе ра га во раў «шас цёр кі» з Іра-
нам. Ня гле дзя чы на тое, што 
та ды да па гад нен ня прый сці 
не ўда ло ся, быў пры зна ча ны 
чар го вы раўнд пе ра моў, што свед чы ла аб 
на яў ным па тэн цы я ле вы ра шэн ня праб лем. 
І, на рэш це, пад час апош ня га раў нда пе ра га-
во раў, якія па ча лі ся 20 ліс та па да ў Жэ не ве, 
ба кам уда ло ся вый сці на па гад нен не, якое 
інакш як гіс та рыч ным не на зы ва юць.

Мож на ад зна чыць, што Тэ ге ран па га дзіў ся на 
сур' ёз ныя ўступ кі, част ку з якіх ра ней не ха цеў на-
ват аб мяр коў ваць. Па вод ле ін фар ма цыі кры ніц з 
ад мі ніст ра цыі ЗША, іран ская дэ ле га цыя да ла зго ду 
даць МА ГА ТЭ до ступ да аб' ек таў па збор цы і за хоў-
ван ні цэнт ры фуг для ўзба га чэн ня ўра ну, а так са ма 
да аб' ек таў па зда бы чы і пер ша снай пе ра пра цоў цы 
ўра ну. Ін спек та ры гэ тай ар га ні за цыі змо гуць бес-
пе ра шкод на на вед ваць рэ ак та ры На танз і Фар доў. 
Так са ма ім бу дзе прад стаў ле на ўся ін фар ма цыя па 
но вым рэ ак та ры ў Ара ке. Іран так са ма па га дзіў ся 
не ўста наў лі ваць да дат ко выя цэнт ры фу гі, ад мо-
віц ца ад вы ка ры стан ня най ноў шых цэнт ры фуг і 
за ма ро зіць бу даў ніц тва но вых аб' ек таў па ўзба га-
чэн ні ўра ну. Бу дзе спы не на ра бо та над пра цэ са мі, 
не аб ход ны мі для вы лу чэн ня плу то нію, які на раў не 
з ура нам мо жа быць вы ка ры ста ны пры ства рэн ні 
ядзер най зброі. Тэ ге ран даў зго ду і зні шчыць увесь 
уз ба га ча ны да 20 пра цэн таў уран, коль касць яко га 
ацэнь ва ец ца ў 200 кі ла гра маў. Іран за раз змо жа 
вы раб ляць толь кі ўран, уз ба га ча ны да 5%.

Трэ ба ад зна чыць, што па гад нен не ча со вае, па-
коль кі боль шасць чле наў «шас цёр кі» іні цы я ва ла 
ўвес ці свое асаб лі вы вы пра ба валь ны тэр мін для 
пра вер кі са праўд ных на ме раў Іра на. Ка лі па гад-
нен не бу дзе ім вы кон вац ца, праз шэсць ме ся цаў 
ба кі па він ны вы пра ца ваць больш доў га тэр мі но вы 
ва ры янт. Ме на ві та та ды пла ну ец ца зняць з Іра на 
эка на міч ныя санк цыі, на кла дзе ныя між на род най 
су поль нас цю.

Што ж атры маў Тэ ге ран ця пер? Перш за ўсё, 
«шас цёр ка» між на род ных па срэд ні каў пры зна ла 
пра ва Іра на на вы ка ры стан не атам най энер ге ты-
кі ў мір ных мэ тах пад кант ро лем з бо ку МА ГА ТЭ. 
За хад так са ма аба вя заў ся не на клад ваць на Іран 
но выя санк цыі на пра ця гу шас ці ме ся цаў, пры-
пы ніць пэў ныя санк цыі ў сфе ры аба ро ту зо ла та 
і каш тоў ных ме та лаў, аб ме жа ван ні ў да чы нен ні 
да іран ска га аў та ма біль на га сек та ра, а так са ма 
наф та хі міч на га экс пар ту. Акра мя та го, у вы хад ныя 
па сту пі ла ін фар ма цыя аб тым, што аме ры кан ская 

ад мі ніст ра цыя раз ма ро зі ла ак ты вы Іра на на во сем 
міль яр даў до ла раў.

Ад ным з на ступ стваў па гад нен ня з Іра нам ста не 
па ве лі чэн не па ступ лен ня наф ты на су свет ныя рын кі. 
З-за та го, што пад час аб ме жа ван няў экс пар ту наф-
ты з Іра на па пры чы не ўве дзе ных санк цый зда бы чу 
наф ты рэз ка па вя лі чы лі ін шыя кра і ны, і перш за 
ўсё Са удаў ская Ара вія, су свет ны ры нак мо жа быць 
ёю пе ра на сы ча ны, з-за ча го маг чы мае сур' ёз нае 
па ні жэн не цэн. Вы ні кі мо гуць ака зац ца для Бе ла-
ру сі не ад на знач ныя. З ад на го бо ку, мо жа сур' ёз на 
па цяр пець бюд жэт Ра сій скай Фе дэ ра цыі з-за ска ра-
чэн ня ца ны на га лоў ны экс парт ны та вар Ра сіі, што, 
маг чы ма, не га тыў на ада б'ец ца на яе эка но мі цы, а 
зна чыць, уда рыць па ды на мі цы ўсёй Адзі най эка на-
міч най пра сто ры. З ін ша га, сур' ёз нае па тан нен не 
наф ты мо жа стаць важ ным фак та рам для ажыў лен-
ня су свет най эка но мі кі, па коль кі праз мер на да ра гія 
наф та пра дук ты ўсклад ня юць перс пек ты вы раз віц ця 
боль шас ці на цы я наль ных эка но мік.

Вы ні кам пры мі рэн ня Іра на з «шас цёр кай» мо жа 
стаць па ляп шэн не перс пек тыў урэ гу ля ван ня гра-
ма дзян скай вай ны ў Сі рыі. Мно гія з на тхняль ні каў 
гэ тай вай ны ка рыс та лі ся без умоў най пад трым кай 
За ха ду для ўда ру па Сі рыі, перш за ўсё, як па са-
юз ні ку Іра на, каб асла біць гэ тую кра і ну. За раз ін-
та рэс За ха ду да та кой дзей нас ці рэз ка аслаб, што 
ска ро ціць тую па лі тыч ную, ва ен ную і фі нан са вую 
пад трым ку, якую атрым лі ва лі мя цеж ні кі. За кон на-
му ўра ду Сі рыі ста не знач на ляг чэй урэ гу ля ваць 
сі ту а цыю, чым да жэ неў ска га па гад нен ня. Бу дзем 
спа дзя вац ца, што за клю чэн не па гад нен ня з Іра нам 
ада б'ец ца ста ноў ча і на ма ю чых ад быц ца пе ра мо-
вах у Жэ не ве па са мой Сі рыі.

За клю чэн не па гад нен ня ста ла сур' ёз ным уда рам 
па із ра іль ска-аме ры кан скіх су вя зях. Прэм' ер-мі-
ністр Із ра і ля Бінь я мін Не тань я ху на зваў «гіс та рыч-
най па мыл кай» па гад нен не па ядзер най пра гра ме 
Іра на. Па вод ле яго слоў, мір у вы ні ку за клю чэн ня 
яго стаў яшчэ больш не бяс печ ным. У той жа час 
Із ра іль стра ціў пад ста вы для пла ну е ма га ўда ру па 
ядзер ных аб' ек тах Іра на, які мог сур' ёз на дэ ста бі-
лі за ваць сі ту а цыю ў рэ гі ё не.

У вы ні ку па гад нен ня Іран пач не вяр таць са бе 
ра ней стра ча ныя з-за санк цый геа па лі тыч ныя і геа-
эка на міч ныя па зі цыі ў рэ гі ё не. Тур цыі, Са удаў скай 
Ара віі і Із ра і лю прый дзец ца ад сту піць ад част кі з іх. 
У Тэ ге ра на бу дзе больш срод каў і на ма дэр ні за цыю 
эка но мі кі кра і ны, і на са цы яль ныя пра гра мы. Пер-
шае ста ноў ча ада б'ец ца на ства рэн ні эка но мі кі, у 
якой экс парт наф ты пе ра ста не ады гры ваць асноў-
ную ро лю, ро бя чы Іран вель мі ўраз лі вым. Дру гое 
— ума цуе па зі цыі цэнт раль на га ўра да.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

ПА ГАД НЕН НЕ З ІРА НАМ: 
ПЛЮ СЫ І МІ НУ СЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. )

За раз Мін скі за вод пе ніс тых він 
пра па нуе 45 най мен няў шам пан-
ска га і пе ніс тых він аб' ёмам 0,75 
літ ра па ад пуск ной ца не ад 27,5 да 
52,4 ты ся чы руб лёў. Апроч гэ та га, 
у на яў нас ці па два най мен ні шам-
пан ска га па вя лі ча на га аб' ёму — 3 
і 6 літ раў. Для па шы рэн ня асар ты-
мен ту шам пан ска га і пе ніс тых він і 
за да валь нен ня по пы ту ў ганд лё вай 
сет цы тра ды цый на бу дуць пры сут-
ні чаць і на піт кі з Мал до вы, Укра і ны, 
Іта ліі, Фран цыі, Гер ма ніі, Іс па ніі. Па 
15 ліс та па да ар га ні за цыі ганд лю 

атры ма лі ўжо больш за 80 пра цэн-
таў за пла на ва ных да про да жу аб'-
ёмаў шам пан ска га і пе ніс тых він.

Кан ды тар скія фаб ры кі, пад ве-
да мас ныя кан цэр ну «Бел дзярж-
харч прам», за пла на ва лі вы ра біць 
і па ста віць на ўнут ра ны ры нак 
1 870,6 ты ся чы штук на ва год-
ніх па да рун каў, у тым лі ку «Ка-
му нар ка» — 1 100 ты сяч штук, 
«Спар так» — 704,6 ты ся чы штук. 
На ва год нія па да рун кі бу дуць рас-
фа са ва ны ў ба у лы раз на стай най 
фор мы і па ме ру ва гой ад 300 
гра маў да 2,5 кі ла гра ма. За раз 
«Ка му нар ка» пра па нуе 24 ві ды 

ба у лаў, «Спар так» — 25. Дыя па-
зон ад пуск ных цэн на на ва год нія 
па да рун кі ад пер ша га вы твор цы 
скла дае ад 20,3 да 172,5 ты ся чы 
руб лёў, ад дру го га — ад 35,5 да 
235,7 ты ся чы руб лёў. Акра мя та-
го, ар га ні за цыі ганд лю на мес цах 
пры ма юць за ка зы ад на сель ніц-
тва і юры дыч ных асоб на фар мі-
ра ван не на ва год ніх па да рун каў. У 
ад дзе лах, якія рэа лі зу юць кан ды-
тар скія вы ра бы, ёсць у про да жы 
свя точ ныя ба у лы роз на га рас крою 
для са ма стой на га фар мі ра ван ня 
па куп ні ком яго змес ці ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

1. Пас ля доў гай бес пе ра мож най се-
рыi вiк то рыю ў Кан ты нен таль най ха кей-
най лi зе зда бы ла мiн скае «Ды на ма». 
Ад мет на, што гэ та му па пя рэд нi ча ла трэ-
нер ская ра кi роў ка ў скла дзе «бла кiт на-бе-
лых». У пят нi цу «зуб ры» ў чар го вы раз не 
здо ле лi на браць ба лы — прай гра лi «Са-
ла ва ту Юла е ву» (1:4). На пэў на, чар го вае 
па ра жэн не ра зам з агуль ны мi ня ўда ча мi 
ка ман ды ў гэ тым се зо не i паў плы ва лi на 
зме ну ў трэ нер скiм скла дзе. Як 
па ве дам ляе афi цый ны сайт ста-
лiч на га клу ба, на зi раль ны са вет 
ча со ва ад хi лiў ад па са ды Аляк-
санд ра Анд ры еў ска га, га лоў на-
га трэ не ра «Ды на ма». Вы кон вае 
аба вяз кi га лоў на га ця пер сла вак 
Лю ба мiр По ка вiч, якi ў пер шым 
па ядын ку пры вёў ды на маў цаў да 
пе ра мо гi. На род най «Мiнск-Арэ-
не» мiн ча не да лi бой маг нi та гор-
ска му «Ме та лур гу» (3:1). Шай бы 
на свой ра ху нак за пi са лi То маш 
Су ро вы, Аляк сандр Ма ця ру хiн i 
Джэф Плат. 

2. Мiж iн шым, фут боль нае 
«Ды на ма» так са ма па ра да ва ла 

заў зя та раў. У 31-м ту ры пер шын ства 
кра i ны па фут бо ле дру жы на Ро бер та 
Ма ас кан та пе ра маг ла на сва iм по лi ба-
ры саў скi БА ТЭ (2:1) i за бяс пе чы ла са-
бе трэ цi, «брон за вы», ра док у чэм пi я-
на це. Для ба ры саў чан гэ тая су стрэ ча 
нi чо га не вы ра ша ла. Праў да, кож нае 
па ра жэн не «жоў та-бла кiт ных» ус пры-
ма ец ца не ад на знач на. Тым больш ад 
«Ды на ма», су стрэ чы з якiм не ка то рыя 

ба лель шчы кi i жур на лiс ты на зы ва юць 
«бе ла рус кiм кла сi ка». Пры во дзiм вы нi кi 
iн шых мат чаў чар го ва га ту ра: «Нё ман» 
— «Тар пе да-Бе лАЗ» — 3:0, «Го мель» — 
«Шах цёр» — 1:3, «Наф тан» — «Сла вiя» 
— 2:1, «Дняп ро» — «Бел шы на» — 1:5, 
«Ды на ма» (Брэст) — «Мiнск» — 1:0. Пас-
ля пе рад апош ня га ту ра амаль цал кам 
сфар мi ра ва ла ся таб лi ца пер шын ства. 
Па мiж БА ТЭ i «Ды на ма» ўклi нiў ся са лi-

гор скi «Шах цёр», якi за ва я ваў ся-
рэб ра ныя ме да лi. Вы шэй шую лi гу 
па кi дае ма зыр ская «Сла вiя». Яе 
мес ца ў кам па нii леп шых ка манд 
кра i ны зой ме «Слуцк». А вось «Га-
ра дзея», ула даль нiк ся рэб ра ных ме-
да лёў пер шай лi гi, па зма га ец ца за 
пу цёў ку ў пер шы ды вi зi ён у сты ка-
вых су стрэ чах. Апа нент так зва най 
«цук ро вай дру жы ны» вы зна чыц ца ў 
апош нiм ту ры вы шэй шай лi гi.

3. Гро дзен скi «Нё ман» не пра-
бiў ся ў су пер фi нал Кан ты нен таль-
на га куб ка. У сва ёй гру пе, мат чы 
якой ад бы лi ся ў дац кiм Во ен се, бе-
ла ру сы прай гра лi па бу лi тах нар веж-
ска му «Ста ван ге ру» (3:4), пе рай гра лi 

мяс цо вы «Сэн дэ рус ке» (1:0) i вен гер скi 
«Ду най ва ра шы Ацэль бi как» (3:1). У вы-
нi ку — толь кi дру гое мес ца. Да лей iдуць 
нар веж цы.

4. У пер шым мат чы трэ ця га ква лi-
фi ка цый на га раў нда ганд боль на га Куб-
ка ЕГФ брэсц кi «БГК iмя Мяш ко ва» ў 
гас цях са сту пiў ня мец ка му «Бер лi ну» 
(20:22). Улiч ва ю чы моц апа не нта (бер лiн-
цы — адзiн з гран даў ня мец ка га руч но га 
мя ча), вы нiк мож на лi чыць да лё ка не са-
мым гор шым. Тым больш матч у ад каз 
ад бу дзец ца ў Брэс це 30 лiс та па да. А вось 
мiн скае «Ды на ма» ў ганд боль най Лi зе чэм-
пi ё наў па цяр пе ла яшчэ ад но па ра жэн не. 
У гас цях ка лек тыў Ба ры са Дэ нi ча са сту-
пiў «Бар се ло не» (25:35). Па ра да ва ла ў 
ро зыг ры шу Куб ка Вы клi ку «Вiк то рыя-Рэ-
гiя», якая прэ зен туе Мiн скую воб ласць. 
У пер шым па ядын ку 1/16 фi на лу на шы 
хлоп цы ўпэў не на пе рай гра лi грэ час кi 
ПА ОК (28:21). Вар та ад зна чыць, што су-
стрэ ча пра хо дзi ла ў Ма ла дзеч не i са бра ла 
са праўд ны анш лаг.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

Cпорт-таймCпорт-тайм  �� ХА КЕЙ НАЕ «ДЫ НА МА» 
ПЕ РА МАГ ЛО ФА ВА РЫ ТА

Фо та Над зеi БУ ЖАН.

Бу дзе шам пан скае, бу дзе іг лі ца... 
Бу дзе свя та ў ду шы іск рыц ца!

Вы ні кі тыд ня Вы ні кі тыд ня   ��

А ВЁС ЛАЎ НЕ ПРЫ ХА ПIЎ...
У Кi раў скiм ра ё не вы ра та валь нi кi ака за лi да па мо гу ры ба ку, 

якi «за храс» на ва да схо вi шчы.
Пра зда рэн не ў служ бу МНС удзень па ве да мiў сам па цяр пе лы: на 

аква то рыi ва да схо вi шча ка ля вёс кi Чы гi рын ка ў яго ма тор най лод кi 
за глух ма тор. З-за ад сут нас цi вёс лаў да плыць да бе ра га са ма стой на 
гра ма дзя нiн не мог. Вы ра та валь нi кi ар га нi за ва лi по шук ры ба ка з бе ра-
га пры да па мо зе па да чы гу ка во га сiг на лу, пад трым лi ва ю чы су вязь з 
па цяр пе лым па ма бiль ным тэ ле фо не. Муж чы ну 1966 го да на ра джэн ня 
ра бот нi кi МНС за ўва жы лi на ад лег лас цi ка ля кi ла мет ра ад бе ра га, 
пас ля ча го ад бук сi ра ва лi лод ку з iм да су шы. Ры бак зна хо дзiў ся ў 
зда валь ня ю чым ста не, у ме ды цын скай да па мо зе па трэ бы не меў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Дынама» на сваім 
полі прайграла БАТЭ (2:1).

Ад нак за кар пу са мі цэ хаў мож на ўба чыць Ад нак за кар пу са мі цэ хаў мож на ўба чыць 
зу сім ін шае...зу сім ін шае...

Ад ра зу пас ля ўва хо ду на тэ ры то рыю Ад ра зу пас ля ўва хо ду на тэ ры то рыю 
за во да: ад нос ны па ра дак ужо на ве дзе ны.за во да: ад нос ны па ра дак ужо на ве дзе ны.


