
У на шай га зе це ад бы ла ся «пра мая лі нія» з удзе лам 
стар шы ні праў лен ня На цы я наль на га бан ка Над зеі 
Ер ма ко вай. Кі раў нік Нац бан ка ад ка за ла на пы тан ні 
больш чым 20 ча ла век. На дзея Анд рэ еў на не толь кі 
кан суль та ва ла, але і рэ аль на да па маг ла не каль кім на-
шым чы та чам у вы ра шэн ні іх праб лем. Так, спа да ры ня 
Ні на Ня дзель ка са Слуц ка га ра ё на рас па вя ла аб сва ёй 
скла да най сі ту а цыі, звя за най з ва лю тай: «Ні ко лі не 
звяз ва ла ся з гэ ты мі до ла ра мі. А тут зна ё мыя па ра і лі: 
маў ляў, ку пі, — ка за ла яна са слязь мі ў го ла се. — На-
бы ла іх у лар ку на рын ку. А ня даў на да чцэ спат рэ бі лі ся 
гро шы, і я пай шла ў банк тыя до ла ры па мя няць зноў 
на руб лі. Але ад ну банк но ту ў сто до ла раў у мя не не 
пры ня лі…» 

На дзея Ер ма ко ва:
— Не трэ ба пла каць, да ра жэнь кая мая. Ка лі ў вас банк но-

ту не ўзя лі, зна чыць, яна кры ху па шко джа на. Каб вы ра шыць 
гэ тую праб ле му, вам не аб ход на звяр нуц ца ў мяс цо вае ад-
дзя лен не Бе ла рус бан ка. Па кінь це мне свой ну мар тэ ле фо на. 
Я да ру чу сва ім спе цы я ліс там, каб яны звя за лі ся з гэ тым ад-
дзя лен нем, а по тым па тэ ле фа на ва лі вам і ска за лі, ка лі лепш 
ту ды па ды сці.

БАН КАЎ СКІЯ КАРТ КІ «ПА СЯБ РУ ЮЦЬ» 
З РЫН КА МІ І ТАК СІ 

Ана толь Ба лік, г. Коб рын:
— Я жы ву ў не вя лі кім га рад ку, атрым лі ваю (як амаль усе 

сён ня) зар пла ту на карт ку Бе ла рус бан ка. Але не ва ўсіх крамах 

і служ бах мож на ёю рас пла ціц ца. Ка лі, на рэш це, сіс тэ ма без-
на яў ных раз лі каў бу дзе ўка ра нё на ва ўсіх сфе рах?

Н. Е. — Мы пла ну ем, што за 2014 год ва ўсіх ганд лё вых пун-
ктах, на ват на рын ках, па він ны з'я віц ца тэр мі на лы з 
бес пра вад ной су вяз зю.
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1 сту дзе ня ся рэд няя су-
тач ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
(клі ма тыч ная нор ма) скла дзе 
ка ля мі нус 6,3 гра ду са. «Раз у 
пяць га доў гэ ты па каз чык бы-
вае вы шэй шым за 0 гра ду саў, 
пры клад на кож ны дру гі год — 
ва га ец ца ў ме жах ад 0 да мі-
нус 10 гра ду саў, раз на ча ты ры 
га ды тэм пе ра ту ра апус ка ец ца 
яшчэ ні жэй, пры гэ тым раз на 
20 га доў — ні жэй за 20 гра ду-
саў ма ро зу».

Ба кін скі му зей мі ні я цюр най 
кні гі па поў ніў ся эк зэмп ля рам 
бе ла рус ка га вы дан ня вер шаў 
Ле а ні да Дрань ко-Май сю ка. 
Гэ ту кні гу па да ры ла му зею 
з аса біс та га ар хі ва на мес нік 
стар шы ні Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын Рэ гі на Да ві до віч.

У Бе ла ру сі ся рэд ні па мер 
на зна ча ных пен сій у ліс та па-
дзе 2013 го да склаў Br2 млн 
206,7 тыс., што ў 2,5 ра за пе ра-
вы шае бюд жэт пра жыт ко ва га 
мі ні му му для пен сі я не раў.

Аляк сандр Куд раў цаў і На-
стас ся Ве ра ме ен ка пры зна ны 
леп шы мі бас кет ба ліс та мі Бе-
ла ру сі 2013 го да.

КОРАТКА

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     +7°
Віцебск     +3°
Гомель     +4°
Гродна     +5°
Магілёў     +3°
Мінск     +3°  

6

Фо
та

 Я
ўг

ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.

5

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 28.12.2013 г. 
Долар ЗША    9500,00
Еўра 13070,00
Рас. руб. 291,00
Укр. грыўня 1150,12

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

МВФ ПА ТРА БУЕ ДЭ ВАЛЬ ВА ВАЦЬ
УКРА ІН СКУЮ ВА ЛЮ ТУ Ў 1,5-2 РА ЗЫ

Па тра ба ван не Між на род на га ва лют на га фон ду (МВФ ) аб дэ валь-
ва цыі грыў ны пры вя дзе да па дзен ня яе кур су ў 1,5-2 ра зы, за явіў 
прэм' ер-мі ністр Укра і ны Мі ка лай Аза раў. «Гэ та пры вя дзе да рос ту 
цэн на ім парт у 2 ра зы», — ска заў прэм' ер у пят ні цу ў эфі ры Пер ша га 
на цы я наль на га тэ ле ка на ла.

ЗША ВЫ ДАТ КУ ЮЦЬ НА ЯДЗЕР НУЮ ЗБРОЮ 
355 МЛРД ДО ЛА РАЎ

Бюд жэт нае ўпраў лен не кан грэ са ЗША апуб лі ка ва ла інфармацыю аб вы дат ках на пад тры ман не 
ў ба я вым ста не на яў ных ядзер ных уз бра ен няў і іх нось бі таў і на рас пра цоў ку но вых. Так, у 2014-
2023 гг. на гэ тыя мэ ты бу дуць вы дат ка ва ны 355 млрд до ла раў. Пас ля 2023 вы дат кі на ядзер ную 
зброю бу дуць па вя ліч вац ца, па коль кі Мі ніс тэр ства аба ро ны ЗША пач не куп ляць но выя нось бі ты 
і бо е за ра ды.

БАН ДЫ САН ТА-КЛА У САЎ РА БУ ЮЦЬ ЮВЕ ЛІР НЫЯ КРА МЫ 
Ў АЛ БА НІІ І КО СА ВА

Зла чын цы, пе ра апра ну тыя Сан та-Кла у са мі, пад час ка ляд ных свят 
здзейс ні лі два ўзбро е ныя на лё ты на юве лір ныя кра мы ў Ал ба ніі і Ко са ва. 
Як па ве да мі лі прад стаў ні кі ал бан ска га МУС, пер шы ін цы дэнт ад быў ся ў 
аў то рак у Ты ра не: чац вё ра зла мыс ні каў у кас цю мах Сан та-Кла у са ўвар-
ва лі ся ў юве лір ны ма га зін пры ад ным з ганд лё вых цэнт раў ал бан скай 
ста лі цы і, па гра жа ю чы ўла даль ні ку аў та ма та мі, вы нес лі вя лі кую коль касць 

каш тоў нас цяў. Ужо ў чац вер бан да з трох 
«Сан та-Кла у саў» аб ра ба ва ла юве лір ную 
кра му ў ко саў скім го ра дзе Пры зрэн. Пад-
час гэ та га на лё ту бы лі па ра не ны два ча-
ла ве кі. Па куль не яс на, ці з'яў ля юц ца гэ-
тыя ра ба ван ні спра вай рук ад ной бан ды, або роз ныя зла чын ныя 
гру поў кі не за леж на ад на ад ад ной вы ра шы лі ска рыс тац ца для 
мас кі роў кі ка ляд ным ажы я та жам.

УМЕ РА НАЕ 
СПА ЖЫ ВАН НЕ 

СПІРТ НЫХ
НА ПО ЯЎ — ЗА ЛОГ 

ШЧАС ЛІ ВА ГА 
ІН ТЫМ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ?
Аў стра лій скі Ін сты тут ме ды цын скіх 

да сле да ван няў да ка заў, што ал ка голь 
па зі тыў на ўплы вае на сек су аль нае 
жыц цё. Як пе рад ае «BFM.RU», на ву-
коў цы вы свет лі лі ў не каль кіх ты сяч 
ча ла век, якім на по ям яны ад да ва лі 
пе ра ва гу і ў якім аб' ёме іх спа жы ва лі. 
Так са ма ана лі за ваў ся ўзро вень па ла-
вой ак тыў нас ці. 

Ака за ла ся, што лю дзі, якія спа жы ва-
юць спірт ное ва ўме ра ных аб' ёмах, на 
30% ра дзей су ты ка лі ся з праб ле ма мі ў 
ін тым най сфе ры. Ідэа льная до за — 4-5 
пор цый спірт но га ў ты дзень. З ёй муж-
чы на аба ро не ны ад эрэк тыль най дыс-
функ цыі. Так са ма лю дзі, якія вы пі ва лі ў 
вы хад ныя і на свя та, ра дзей па ку та ва лі 
ад сек су аль ных рас строй стваў пры па-
раў на нні з людзь мі, якія вы пі ва юць мак-
сі мум раз у ты дзень. А вось ал ка го лі каў 
амаль у 100% вы пад каў ча ка юць праб ле-
мы ў сек су аль ным пла не, прад ра ка юць 
да след чы кі. Са мыя сур' ёз ныя ад хі лен ні 
фік са ва лі ся ме на ві та ў гэ тай гру пы лю-
дзей. Да рэ чы, з ана ла гіч най сі ту а цы яй 
су ты ка юц ца і бы лыя ал ка го лі кі. 2

Карысная цацка 
для дарослага 

чалавека

Ці бывае
дружба паміж 

мужчынам 
і жанчынай?

У чым сустракаць
Новы год

і што паставіць 
на стол?

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 
стар шы ня Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма

«Ма дэр ні за цыя па він на стаць 
вы ра шаль ным фак та рам па вы-
шэн ня кан ку рэн та здоль нас ці 
прад пры ем стваў. У вы ні ку рэа лі-
за цыі на ме ча на га комп лек су ме-
ра пры ем стваў па ма дэр ні за цыі 
воб ласць па він на да сяг нуць у 2014 
го дзе вы руч кі на ад на го ся рэд ня-
спі сач на га ра бот ні ка Br611 млн 
(рост у 1,3 ра за), ся рэд ня ме сяч най 
на мі наль най за ра бот най пла ты 
Br5570 тыс. (рост у 1,2 ра за). На 
фо не дэ фі цы ту кры ніц фі нан са-
ван ня вя лі кую знач насць на бы-
вае ўдас ка на лен не вы твор ча га 
пра цэ су, ап ты мі за цыя коль кас ці 
і струк ту ры вы дат каў, удас ка на-
лен не мер сты му лю ю ча га ха рак-
та ру. Уся го ў воб лас ці на пе ры яд 
2013—2015 га доў за пла на ва на да 
ма дэр ні за цыі больш за 700 ар га-
ні за цый пра мыс ло вас ці».

На на ва год ні ра ніш нік у Жда но віц кім дзі ця чым 
до ме для дзя цей з асаб лі вас ця мі раз віц ця 
ў ме жах рэс пуб лі кан скай даб ра чын най ак цыі 
«На шы дзе ці» па він ша ваць вы ха ван цаў 
пры еха лі Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Ана толь РУ БІ НАЎ 
і стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні Свят ла на ГЕ РА СІ МО ВІЧ.

Вы ха ван цы па ка за лі гас цям ка зач нае прад стаў лен не. 
Пад апла дыс мен ты гле да чоў здзяйс ня лі ся на ва год нія 
цу ды: за зі ха це ла ялін ка, з'я ві лі ся Дзед Ма роз са Сня-
гу рач кай, і на ват Ба ба Яга вяр ну ла дзят ве ўкра дзе ныя 
па да рун кі. Да рэ чы, гос ці не толь кі на зі ра лі свя точ ны кан-
цэрт звон ку, але і са мі ра зам з дзець мі ва дзі лі ка ра го ды 
ва кол ёл кі і спя ва лі пес ні.

Пас ля та кой дзеі Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі не 
ўтой ваў па чуц цяў і пры знаў ся, што эмо цыі пе ра паў ня-
юць яго.

«На гэ тым свя це не маг чы ма быць абы яка вым, — ска-
заў Ана толь Ру бі наў. — Кра і на ацэнь ва ец ца па стаў лен ні 
да дзя цей і ста рых: ка лі ў ёй пра іх кла по цяц ца — гэ та 
са мая леп шая кра і на. У нас ні ад но дзі ця не за ста ец ца на 
Но вы год без па да рун каў, а гэ та свед чыць пра вя лі кую 
сар дэч насць на ша га на ро да. Сён ня свя та не толь кі для 
гэ тых дзе так, але і для мя не».

Ана толь Ру бі наў зга даў і сваё ва ен нае і пас ля ва ен-
нае дзя цін ства, за ўва жыў шы, што яно бы ло не та кім 
шчас лі вым, як у сён няш ніх ма лых. Стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі па жа даў дзе цям быць зда ро вы мі, пры го жы-
мі і шчас лі вы мі, як у гэ ты свя точ ны дзень, і па да рыў ім 
цац кі і са лод кія ла сун кі. А вы ха ван цы дзі ця ча га до ма па-
він ша ва лі гас цей і ўру чы лі пры го жыя на ва год нія ёлач кі, 
зроб ле ны мі сва і мі ру ка мі.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Мін скі ра ён.

НАША БУДУЧЫНЯ —
У РУКАХ НОВАГА ПАКАЛЕННЯ

Бу ду чы ня Бе ла ру сі — у ру-
ках пад рас та ю ча га па ка лен-
ня. Аб гэ тым за явіў Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, ад кры ва ючы 
на ва год няе даб ра чын нае 
свя та ў рам ках ак цыі «На-
шы дзе ці», якое ад бы ло ся ў 
Па ла цы Рэс пуб лі кі 27 снеж-
ня, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

«Якім бу дзе заўт ра Бе ла ру сі, 
за ле жыць толь кі ад вас, ад ва-
ша га ро зу му і сэр ца, — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — У кож на-
га з нас свае на ва год нія над зеі. 
Але ва ўсіх ёсць ад но агуль нае 
жа дан не. І гэ та жа дан не — быць 
больш шчас лі вым».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што «ў 
гэ тыя цу доў ныя дні не ўсе на пла-
не це та кія шчас лі выя і пры го жыя, 
як вы». «Вось і ў гэ тыя хвіліны 
хтось ці з ва шых за меж ных ра-
вес ні каў сціс ка ец ца ад стра ху 
пад бам бёж ка мі, а ка мусь ці ня ма 
ча го ес ці. Вы на дзей на аба ро не-
ны ад та кіх бед, та му што на ра-
дзі лі ся і вы хоў ва е це ся ў мір най 
спа кой най кра і не — кра і не, якой 
ёсць чым га на рыц ца», — пад-
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы га на рым ся не паў тор най 
пры ро дай з са мы мі вя лі кі мі ў Еў-
ро пе пу шча мі і чыс ты мі азё ра-
мі. На шы мі куль ту рай, пес ня мі, 
каз ка мі, кні га мі. Мі ну лым з яго 
ле ген да мі і пад ан ня мі, зам ка мі 
і ста ра жыт ны мі га ра да мі. Подз-
ві га мі аба рон цаў Ай чы ны. І су-
час най Бе ла рус сю, якую ўпры-
гож ва юць мно гія цу доў ныя но-
ва бу доў лі, — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Мы атры ма лі гэ ту 
зям лю ад прод каў як каш тоў ны 

дар і пры мно жы лі яго сва ёй пра-
цай».

Прэ зі дэнт так са ма пад крэс ліў: 
«Вы мо жа це вы браць лю бую з 
дзя сят каў жыц цё вых да рог, да 
якой ля жыць ва ша ду ша. Для 
тых, ка му цес на ў рам ках звы-
чай най школь най пра гра мы, ад-
кры ты гурт кі, гім на зіі, лі цэі. Для 
юных та лен таў ство ра ны шко лы 
мас тац тваў. У рас па ра джэн не 
па чы на ю чых спарт сме наў пра-
да стаў ле ны ста ды ё ны, ба сей ны 
і ля до выя арэ ны, і вы спаў на мо-
жа це ска рыс тац ца пра да стаў ле-
ны мі маг чы мас ця мі».

Звяр та ю чы ся да баць коў, кі-
раў нік дзяр жа вы ска заў: «Ні я кія 
за ба вы і цац кі ў ва чах дзі ця ці не 
ма юць та кой каш тоў нас ці, як 
раз мо вы з баць ка мі. Та му хо-
чац ца па пра сіць тых да рос лых, 
якія чу юць мя не ця пер, — не па-
шка дуй це ча су на тое, каб у гэ-
тыя зі мо выя дні па быць са сва і мі 
дзець мі. Ра зам сха дзі це на ра-
ніш нік, у кі но або на ка ток, па-
чы тай це кні гу пе рад сном і на ват 
прос та па га ва ры це шчы ра. Ва ша 
баць коў ская лю боў — са мы да-
ра гі па да ру нак».

«А яшчэ Но вы год і Рас тво — 
гэ та час, ка лі мы ву чым ся мі ла-
сэр нас ці і спа чу ван ню», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт. Ён па жа даў, каб у 
рам ках ак цыі «На шы дзе ці», якая 
пра хо дзіць па ўсёй кра і не, свя та 
прый шло да кож на га дзі ця ці.

Для юных гас цей на сцэ не 
раз гар нуў ся ка зач ны па каз з 
Дзе дам Ма ро зам, які пры ехаў з 
Бе ла веж скай пу шчы, каб па ка-
заць дзе цям ча роў ную каз ку.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ра зам 
з дзець мі па гля дзеў свя точ ны па-
каз. Ад імя Прэ зі дэн та ўдзель-

ні кам спек так ля бы лі ўру ча ны 
квет кі, а кож на му дзі ця ці — свя-
точ ныя па да рун кі. Дзе ці ў сваю 
чар гу ўру чы лі кі раў ні ку дзяр-
жа вы зроб ле ныя сва і мі ру ка мі 
па но з на ва год ні мі ма ты ва мі і 
дэ ка ра тыў на га Сне га ві ка.

На га лоў ную ёл ку кра і ны 
бы лі за про ша ны 2 370 дзя цей 
ва ўзрос це 8–14 га доў з усіх 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі. У склад дэ-
ле га цый бы лі ўклю ча ны дзе-
ці-сі ро ты, дзе ці, якія за ста лі ся 
без апе кі баць коў, вы ха ван цы 
дзі ця чых ін тэр на тных уста ноў, 
дзе ці-ін ва лі ды; дзе ці са шмат-
дзет ных і ма ла за бяс пе ча ных 
сем' яў; вы ха ван цы ка дэц кіх 

ву чы лі шчаў; дзе ці з сем' яў 
ва ен на слу жа чых, су пра цоў ні-
каў ор га наў унут ра ных спраў 
і фі нан са вых рас сле да ван няў, 
баць кі якіх за гі ну лі або ста-
лі ін ва лі да мі пры вы ка нан ні 
служ бо вых аба вяз каў; дзе ці, 
якія па цяр пе лі ад на ступ стваў 
ка та стро фы на ЧА ЭС; вуч ні, 
уз на га ро джа ныя па вы ні ках 
ра ён ных, аб лас ных, рэс пуб лі-
кан скіх і між на род ных алім пі яд, 
твор чых кон кур саў і спар тыў-
ных спа бор ніц тваў; вуч ні, якія 
ма юць пос пе хі ў гра мад скай 
ра бо це; вуч ні Бе ла рус кай ся-
рэд няй шко лы імя Фран цыс ка 
Ска ры ны ў Віль ню се.

Прэзідэнт 
узяў удзел 
у на ва год нім 
даб ра чын ным свя це 
для дзя цей

«Пра мая лі нія»«Пра мая лі нія»  ��

«З УВЯ ДЗЕН НЕМ АДЗІ НАЙ ВА ЛЮ ТЫ 
СПЯ ШАЦ ЦА НЕ ТРЭ БА…» 

На дзея ЕР МА КО ВА:

На шы дзе ці На шы дзе ці   ��

КА ЛІ НЕ МАГ ЧЫ МА БЫЦЬ АБЫ ЯКА ВЫМ 
Учо ра Стар шы ня Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 
на ве даў з пра цоў най па езд кай 
Док шыц кі ра ён Ві цеб скай 
воб лас ці.

Вы сту па ю чы на цы ры мо ніі ад-
крыц ця фіз куль тур на-азда раў лен ча-
га комп лек су ў го ра дзе Док шы цы, 
спі кер ніж няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та ад зна чыў, што на яго бу-
даў ніц тва прак тыч на не пры цяг ва лі ся 
срод кі ра ён на га бюд жэ ту. «Ра дас на, 
што за вяр шы лі гэ тую доб рую спра-
ву на пя рэ дад ні на ва год ня га свя та. 
Комп лекс зна хо дзіц ца ў не па срэд най 
бліз ка сці са шко лай і злу ча ны з ёй 
пе ра хо дам, каб дзе цям бы ло зруч на 
зай мац ца тут, ума цоў ваць зда роўе і 
ста віць спар тыў ныя рэ кор ды», — пад-
крэс ліў ён.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
так са ма звяр нуў ся з прось бай да кі-
раў ніц тва ра ё на: «Важ на, каб тут быў 
доб ры кі раў нік, са праўд ны гас па дар, 
які бу дзе са чыць за тэх ніч ным ста нам 
і ўтрым лі ваць гэ та скла да нае збу да-

ван не ў ідэа льным па рад ку. Пры гэ-
тай умо ве комп лекс бу дзе пра ца ваць 
доў га і да па мо жа ўма ца ваць зда роўе 
і да маг чы ся доб рых спар тыў ных вы ні-
каў вя лі кай коль кас ці лю дзей».

По тым Ула дзі мір Анд рэй чан ка па-
бы ваў у Бя гомль скай да па мож най 
шко ле-ін тэр на це Док шыц ка га ра ё на, 
каб аса біс та па він ша ваць вы ха ван цаў 
з на ва год нім свя там. І гэ та ўжо ста ла 
тра ды цы яй.

Спі кер бе ла рус ка га пар ла мен та 
што год у рам ках рэс пуб лі кан скай даб-
ра чын най ак цыі «На шы дзе ці» пры-
яз джае сюды. У ін тэр на це жы вуць 
хлоп чы кі і дзяў чын кі не толь кі з Док-
шыц ка га ра ё на, але і з ін шых ра ё наў 
Ві цеб шчы ны. І кож ны з іх атры маў са-
лод кі па да ру нак, а ўсе ра зам — муль-
ты ме дый ную ўста ноў ку.

— Мы, да рос лыя, не за леж на ад та-
го, дзе зна хо дзяц ца дзе ці (у дзі ця чым 
сад ку, у баль ні цы ці ў дзі ця чым пры-
тул ку), па він ны пра явіць ува гу да іх, 
ства рыць ім ка зач ны на строй, а так са-
ма па ра да ваць па да рун ка мі, — гэ тыя 
сло вы Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі вель мі 
доб ра рас кры ва юць мэ ту ак цыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.Фо
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