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У Бе ла ру сі на 1 лю та га 
2014 го да за рэ гіст ра ва нае 
бес пра цоўе за ха ва ла ся на 
ўзроў ні 0,5% эка на міч на ак-
тыў на га на сель ніц тва (год та-
му бы ло 0,6%). За сту дзень 
гэ ты па каз чык па вы сіў ся на 
0,1% у Гро дзен скай і Ма гі-
лёў скай аб лас цях (да 0,6%), 
а так са ма ў Мін скай воб лас ці 
(да 0,5%).

Амаль 91 тыс. дзя цей з чар-
но быль скіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
атры ма лі пу цёў кі ў здраў ні цы 
ў 2013 го дзе. У Бе ла ру сі са-
на тор на-ку рорт нае ля чэн не 
пра да стаў ля ец ца 100% дзя-
цей, якія пра жы ва юць на за-
бру джа ных ра дые нук лі да мі тэ-
ры то ры ях і ма юць пры гэ тым 
ад па вед ныя ме ды цын скія па-
ка зан ні.

Цяг ні кі ў на прам ку На цы я -
 наль на га аэ ра пор та Мінск 
пла ну ец ца пус ціць 7 ліс та-
па да.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі да 1 са ка ві ка бя гу ча га 
го да пры мае за яў кі на ўдзел у 
Х На цы я наль ным тэ ле ві зій ным 
кон кур се «Тэ ле вяр шы ня». На 
кон курс прад стаў ля юц ца ра бо-
ты, якія вый шлі ў эфір у 2013 
го дзе.
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Кры ху бо лей за ме сяц та му ў Па лес кім дзяр жаў-
ным ра ды я цый на-эка ла гіч ным за па вед ні ку з'я ві ла ся 
зуб ра ня. Ня гле дзя чы на моц ныя ма ра зы, якія лю та ва лі 
ў дру гой па ло ве сту дзе ня і па чат ку лю та га, ця лят ка 
вы гля дае зда ро вым, ду жэе, пад рас тае, у яго гул лі вы 
на строй. Што дня ра зам са стат кам зуб ра ня пры хо дзіць 
на кар ма вую пля цоў ку зуб ра га да валь ні ка, ла су ец ца се-

нам, спра буе кру пы з ві та мін ны мі да баў ка мі. Звы чай на 
па паў нен не ў зуб роў ад бы ва ец ца ў маі-чэр ве ні, і ця ля ты 
да ха лод на га ча су на бы ва юць «са ма ві ты» вы гляд. Та му 
ін та рэс да «не свое ча со ва га» дзі ця ня ці знач на боль шы, 
чым да ас тат ніх жы вёл-чыр ва на кніж ні каў. Ка лі ж мер ка-
ваць па ра гах ма лень ка га во ла та, якія толь кі-
толь кі пра бі лі ся, гэ тае зуб ра ня — бы чок.

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
с 15.02.2014 вводит новый срочный банковский вклад 

в белорусских рублях и иностранной валюте 

«Четыре сезона» 
на следующих условиях: 

� срок хранения вклада 12 месяцев;
� размер процентной ставки по вкладу:
 - в белорусских рублях – 43% годовых;
 - в иностранной валюте – 5% годовых. 
� минимальная сумма первоначального взноса и сумма 

неснижаемого остатка вклада 4 000 000 белорусских рублей, 
500 долларов США, 500 евро, 20 000 российских рублей; 
� возможность до срока возврата вклада совершать расхо-

дные операции в пределах части остатка вклада, превышаю-
щей сумму неснижаемого остатка вклада; 
� пополнение вклада в течение всего срока хранения; 
� возможность получения по истечении каждых трех меся-

цев хранения (каждого сезона) премиального дохода. 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 
в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов 

(депозитов) 

Жы вая зям ляЖы вая зям ля  �� «НЕ СВОЕ ЧА СО ВЫ» 
ЧЫР ВА НА КНІЖ НІК
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Мож на ска заць, што амаль кож ны 
з нас ха ця б адзін раз быў Рас коль-
ні ка вым ці ледзь ім не стаў. У тым 
сэн се, што звяр та лі ся да ба бу лі-
пра цэнт шчы цы па па зы ку. Толь кі 
сён ня функ цыі та кой не пры ем най, 
сквап най ста рой вы кон ва юць мік-
ра фі нан са выя ар га ні за цыі і бан кі. 
Ды і вы гля да юць яны ўжо не так 
брыд ка: пры ця галь ная рэ кла ма, 
усмеш лі вы пер са нал і гэ так да лей. 
Ад нак ёсць і ў гэ тай бо чач цы мё ду 
ма ле-е-енеч кая лы жач ка дзёг цю. 
Пра цэн ты...

Са чыць за тым, 
коль кі за ста ло ся?

«Аба ро на пра воў спа жыў цоў фі нан са-
вых па слуг ажыц цяў ля ец ца ў на шай кра і не 
ў ад па вед нас ці з За ко нам «Аб аба ро не 
пра воў спа жыў цоў» і ні чым не ад роз ні ва-
ец ца ад ін шых га лін дзе ян ня гэ та га да ку-
мен та, — па ве дам ляе Іры на Ба рыш ні ка-
ва, на чаль нік упраў лен ня аба ро ны пра-
воў спа жыў цоў і кант ро ля за рэ кла май 
Мі ніс тэр ства ганд лю. — Упаў на ва жа ным 
ор га нам у гэ тай сфе ры з'яў ля ец ца Нац-

банк, а так са ма Мі ніс тэр ства фі нан саў». 
Прад стаў ні ца Мін ганд лю сцвяр джае, што 
за апош ні час пра ве дзе на вя лі кая пра ца 
ў сфе ры рэ гу ля ван ня бан каў скіх па слуг: 
бы лі ўне се ны зме ны ў Бан каў скі ко дэкс. «І 
сён ня бан кі аба вя за ны пра да стаў ляць крэ-
ды ты, указ ва ю чы ў да га во ры пра цэнт ную 
стаў ку і су му, якую мы па він ны вяр таць 
па крэ ды це. Ней кіх ін шых, скры тых пла-
ця жоў не па він на быць. А так са ма ў но вы 
За кон «Аб рэ кла ме», які ўсту піў у сі лу ў 
лі пе ні 2013 го да, уне се на па тра ба ван не, 
што ка лі ў рэ кла ме ідзе раз мо ва аб пры-
цяг нен ні гра шо вых срод каў і ў да га во ры 
ёсць пункт, па якім банк у ад на ба ко вым 
па рад ку мо жа змя ніць пра цэнт ную стаў ку, 
то ў рэ кла ме гэ тыя звест кі па він ны аба вяз-
ко ва пры сут ні чаць».

Вар та ад зна чыць, спе цы я ліст ка лі чыць, 
што фі нан са вая аду ка ва насць за клю ча ец-
ца не толь кі ва ўмен ні пра віль на чы таць да-
га вор і гэ так да лей, але і ў ад каз ным стаў-
лен ні да сва іх гро шай: «Трэ ба ўмець ра біць 
уз ва жа ны вы бар пе рад тым, як за клю чаць 
крэ дыт ны да га вор. Ацэнь ваць свой бюд-
жэт. Та кой асве це маг лі б спры яць не ка-
то рыя сэр ві сы бан каў. На прык лад, мно гія 
бан кі аказ ва юць па слу гі SMS-бан кін гу (пас-

ля раз лі ку па карт цы тут жа пры хо дзіць 
па ве дам лен не аб тым, коль кі зня та срод-
каў). Ад нак у гэ тым вы пад ку ха це ла ся б 
атры маць да дат ко вую ін фар ма цыю аб тым, 
коль кі гро шай за ста ло ся на ра хун ку. Гэ та 
бу дзе пры ву чаць лю дзей да кант ро лю за 
вы дат ка мі». Пра важ насць ад каз на га стаў-
лен ня да сва іх фі нан са вых маг чы мас цяў 
свед чыць і та кі прык лад: «Да нас звяр нуў ся 
адзін гра ма дзя нін. Скар дзіц ца: «Я на пі саў 
пісь мы пра даў цам, каб яны не пра да ва лі 
май му сы ну-сту дэн ту ў крэ дыт. Бо пас ля 
рас плач ва ю ся ўсё роў на я».

Аба ро на крэ ды та атры маль ні ка пра ду-
гле джа на і нор май ін струк цыі На цы я наль на-
га бан ка аб пра да стаў лен ні крэ ды ту: «Згод-
на з ёю, лю бое змя нен не ўмоў крэ дыт на га 
да га во ра, якое цяг не за са бою па ве лі чэн не 
аба вя за цель стваў крэ ды та атры маль ні ка, 
па він на быць аформ ле на да дат ко вым па-
гад нен нем крэ дыт на га да га во ра, — тлу-
ма чыць Дзміт рый На бздо раў, на чаль нік 
упраў лен ня рэ гу ля ван ня ня бан каў скіх 
апе ра цый Нац бан ка. — Трэ ба ве даць, што 
пры ня зго дзе крэ ды та атры маль ні ка з но-
вы мі ўмо ва мі іс нуе льгот ны пе ры яд — 3 
ме ся цы, ка лі не спа га ня ец ца па вя лі ча ная 
пра цэнт ная стаў ка і мож на да тэр-
мі но ва па га сіць крэ дыт». 

Тры май удар!Тры май удар!  �� ТВО РЫ ДА СТА ЕЎ СКА ГА 
ЯК КРЫ НІ ЦА ЭКА НА МІЧ НАЙ ІН ФАР МА ЦЫІ

Як аба ра ніць ся бе пры ка ры стан ні фі нан са вы мі па слу га мі?
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Ала Цу пер і Да р'я До мра ча ва, 
вы сту па ю чы 

ў роз ных ві дах алім пій скай 
пра гра мы пад ад ным ну ма рам 

13, да бі лі ся ад ноль ка ва га — 
«за ла то га» — вы ні ку. 

Вось і вер пас ля 
гэ та га ў пры кме ты...

У пят ні цу бе ла рус кія жур на ліс ты 
ста я лі пе рад вы ба рам: пры клад на ў 
адзін і той жа час (з не вя лі кім зу сім 
ін тэр ва лам) — два стар ты. «Ін ды-
ві ду ал ка» ў жа но чым бія тло не, дзе 
зноў бы лі над зеі на Да шу і кам па-
нію, і фрыс тайл, жа но чая акра ба-
ты ка. Тут спа дзя ван няў прак тыч на 
не бы ло. Та му боль шасць рэ пар цё-

раў на кі ра ва лі ся да больш бліз ка га 
і ўтуль на га бія тлон на га ста ды ё на 
«Ла у ра». Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
пай шоў ін шай да ро гай. У эк стрым-
парк «Ру жа Ху тар», раз ме шча ны 
знач на вы шэй — на вы шы ні 1530 
мет раў. І пра вёў там 9 га дзін, ні хві-
лі ны не па шка да ваў шы, што вы браў 
фрыс тайл...

Пад ра бяз нас ці вы ўжо ве да е це. 
Ска жу толь кі, што гэ та бы лі дра ма-
тыч ныя спа бор ніц твы. На ша Ган на 
Гусь ко ва ў фі нал не тра пі ла. А Ала 
Цу пер толь кі пас ля дру го га фі на лу, 

за ня ўшы апош няе, шос тае, мес ца, 
якое да ва ла пра ва пра цяг ваць ба раць-
бу за ме даль, уз дых ну ла больш-менш 
спа кой на. Хоць у той мо мант яна да-
ва ла мне ка мен та рый у мікст-зо не, 
усё яшчэ тры вож на па гляд ва ю чы на 
таб ло: пра цяг ва лі ся вы ступ лен ні, і 
са пер ні цы ў лю бы мо мант маг лі ад-
су нуць яе да лей. І та ды ўсё — бы-
вай, Алім пі я да. Не ад су ну лі. Па спе ла 
ўско чыць у апош ні ва гон, за мкнуў шы 
чац вёр ку най мац ней шых, уся го на 
0,03 ба ла апя рэ дзіў шы кі та-
ян ку Сінь Чжан.

ПАД ШЧАС ЛІ ВАЮ 
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка цёп ла па-
він ша ваў бе ла рус кіх бія-
тла ніс так Да р'ю До мра ча ву 
і Над зею Скар дзі на з за ва-
я ван нем за ла то га і брон за-
ва га алім пій скіх ме да лёў у 
ін ды ві ду аль най гон цы на 
15 км і чле на на цы я наль най 
ка ман ды Бе ла ру сі па фрыс-
тай ле Алу Цу пер з за ва я-
ван нем за ла то га ме да ля на 
Алім пій скіх гуль нях у Со-
чы. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве-
да мі лі ў прэс-служ бе бе ла-
рус ка га лі да ра.

«Да ра гія дзяў ча ты!
Ад усёй ду шы він шую вас з 

вы дат най пе ра мо гай.
Ваш пос пех вы клі каў ра-

дасць, тры ум фа ван не і са-
праўд нае на тхнен не міль ё наў 
ба лель шчы каў. Бе ла рус кі на род 
га на рыц ца ва мі.

Вя лі кі дзя куй, дзяў ча ты! 
Асаб лі вая па дзя ка ўся му трэ-
нер ска му ка лек ты ву.

На пе ра дзе но выя стар ты, і 
мы ве рым у ваш пос пех.

Нам так па трэб ны ва шы 
пе ра мо гі!»

ВЕ НЕ СУ Э ЛА АБ ВІ НА ВА ЦІ ЛА ЗША Ў ПАД ТРЫМ ЦЫ 
АПА ЗІ ЦЫІ — «ЯК ВА УКРА І НЕ»

Ула ды Ве не су э лы пры ня лі ра шэн не аб вы два рэн ні з кра і ны трох су пра цоў ні каў па-
соль ства ЗША. Пра гэ та за явіў сам прэ зі дэнт Ні ка лас Ма ду ра. Ма ду ра аб ві на ва ціў ЗША ў 
пад трым цы апа зі цыі. Аб па да зрэн ні ў да тыч нас ці Ва шынг то на да ак цый пра тэс ту Ка ра кас 
за яў ляў і ў кан цы мі ну ла га тыд ня, па раў ноў ва ю чы сі ту а цыю з тым, што ад бы ва ец ца ва 
Укра і не. «За па дзея мі ва Укра і не ста яць тыя ж спон са ры, якія рых ту юць гэ тых лю дзей 
(удзель ні каў бес па рад каў у Ве не су э ле). Гэ та аме ры кан скія ар га ні за цыі, якія пра вод зяць 
ім пе ры я ліс тыч ную па лі ты ку ўмя шан ня і кант ро лю над све там», — за явіў Ма ду ра.

ВІ ТА МІН С АБА РА НЯЕ АД ГЕ МА РА ГІЧ НА ГА ІН СУЛЬ ТУ
Ужы ван не ў ежу пра дук таў, ба га тых на ві та мін С (апель сі ны, па пая, пе рац, бро ка лі, 

клуб ні цы), мо жа зні зіць ры зы ку ін суль ту, пі ша Сінь хуа. Гэ та да ка заў экс пе ры мент з 65 доб-
ра ах вот ні ка мі, якія пе ра жы лі ге ма ра гіч ны ін сульт (раз рыў кры вя нос ных са су даў моз га), і 
з 65 зда ро вы мі людзь мі (кант роль ная гру па). Ге ма ра гіч ны ін сульт менш рас паў сю джа ны, 
чым ішэ міч ны, але ён больш не бяс печ ны. Спе цы я ліс ты за мя ра лі ўзро вень ві та мі ну С у 
кры ві доб ра ах вот ні каў. У цэ лым нар маль ная кан цэнт ра цыя ві та мі ну фік са ва ла ся ў 41% 
удзель ні каў да сле да ван ня. У 45% — зні жа ная, а ў 14% — дэ фі цыт ві та мі ну С. У ся рэд нім 
лю дзі, якія пе ра жы лі ін сульт, ме лі зні жа ную кан цэнт ра цыю ві та мі ну С, а лю дзі, якія не 
су ты ка лі ся з ін суль там, ме лі нар маль ны ўзро вень ві та мі ну. Стэ фан Ванье з Уні вер сі тэц-
кай баль ні цы Пант шэ лу пад крэс лі вае: трэ ба ўнес ці дэ фі цыт ві та мі ну С у спіс фак та раў 
ры зы кі ін суль ту, ра зам з вы со кім ціс кам, ал ка го лем і ліш няй ва гой. Вя до ма, што ві та мін 
С рэ гу люе кры вя ны ціск, спры яе вы пра цоў цы ка ла ге ну, які змя шча ец ца ў кас цях, ску ры 
і ін шых ткан ках. Ра ней ві та мін ужо звяз ва лі з ры зы кай хва ро бы сэр ца.

У ЕГІП ЦЕ ПА ДА РВА НЫ ТУ РЫС ТЫЧ НЫ АЎ ТО БУС
Пяць ча ла век за гі ну лі, па мен шай ме ры 13 па цяр пе лі 

ў вы ні ку пад ры ву ту рыс тыч на га аў то бу са ў ку рорт ным 
го ра дзе Та ба (Егі пет) не да лё ка ад мя жы з Із ра і лем, па-
ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Трое з за гі ну лых з'яў ля-
юц ца гра ма дзя на мі Паўд нё вай Ка рэі. На цы я наль ная 
пры на леж насць ас тат ніх па куль не вя до мая. Між тым, па 
не ка то рых да ных, усе па са жы ры бы лі паўд нё ва к арэй скі-
мі гра ма дзя на мі, якія вяр та лі ся з эк скур сіі ў Із ра іль.

ПА ВОД КІ Ў ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ 
ПА ЦВЯР ДЖА ЮЦЬ ПА ГРО ЗУ 

ЗА ТАП ЛЕН НЯ ЧАСТ КІ ЕЎ РО ПЫ 
ДА СЯ РЭ ДЗІ НЫ СТА ГОД ДЗЯ

Па вод кі ў Вя лі ка бры та ніі ста лі но вым па-
цвяр джэн нем па гро зы за тап лен ня част кі Еў ро-
пы да ся рэ дзі ны ста год дзя. Пра гэ та па ве да міў 
пра фе сар Сва бод на га бру сель ска га ўні вер-
сі тэ та, ві цэ-прэ зі дэнт Між ура да вай гру пы па 
зме не клі ма ту Жан-Па скаль ван Іпер се ле.

«Тое, што мы на зі ра ем сён ня ў Вя лі ка бры-
та ніі, — гэ та толь кі па ча так, мож на ска заць, па-
пя рэ джан не», — ад зна чыў ён. Па куль па вод кі 
ў Вя лі ка бры та ніі вы клі ка ны яшчэ не ўзды мам 
узроў ню мо ра, а «ўся го толь кі знач ным па ве лі-
чэн нем ін тэн сіў нас ці апад каў», ад нак усё гэ та 
след ства ад ной пры чы ны — гла баль на га змя-
нен ня клі ма ту і рас та ван ня арк тыч ных льдоў. У 
су вя зі з гэ тым, па вод ле яго ацэ нак, у блі жэй шыя 
тры дзе ся ці год дзі Еў ро пе трэ ба рых та вац ца да 
сіс тэм ных па во дак з-за апад каў і вы ха ду рэк з 
бе ра гоў. Ад нак па-са праўд на му дра ма тыч най 
сі ту а цыя мо жа стаць пас ля 2050 го да, ка лі па-
вы шэн не ўзроў ню Су свет на га акі я на, якое ця пер 
ацэнь ва ец ца ў 3 мм у год, пач не на ўпрост па гра-
жаць за тап лен нем буй ных еў ра пей скіх пры бя-
рэж ных га ра доў, уклю ча ю чы Лон дан, Амстэр-
дам, Ра тэр дам, Ант вер пен, Ка пен га ген.

Пахмурнае горнае надвор’е ў Сочы, з-за 
якога прыйшлося пераносіць мужчынскі 
мас-старт, усё ж такі дазволіла выйсці на 
старт біятланісткам. Прыемна, што зноў на 
дыстанцыі тон задавала Дар’я Домрачава 
— між іншым, ужо  трохразовая алімпійская 
чэмпіёнка! Ва ўпартай гонцы Домрачава ў чар-
говы раз прадэманстравала фенаменальны 

ход. Хоць Даша і дапусціла адзін промах на 
апошнім рубяжы, але вытрымала, не аддала 
прагным саперніцам першага месца. І, дарэчы, 
устанавіла сапраўдны алімпійскі рэкорд! Зава-
яваць тры залатыя медалі на адной Алімпіядзе 
раней нікому не ўдавалася. Пад сілу гэта толькі 
Домрачавай. Яе вынік – проста космас! Іншых 
слоў  не падабраць.

ДАША, ТЫ — КОСМАС!

«Да ра гая Ала!
Ад уся го сэр ца він шую ця бе з бліс ку чай пе ра мо гай!
Сён ня зноў на Алім пе моц ная ду хам жан чы на. За лог тва ёй 

пе ра мо гі — мэ та на кі ра ва насць, во ля, вя лі кая пра ца ві тасць і 
сме ласць.

Сва ім яр кім вы ступ лен нем ты па да ры ла са праўд нае свя та 
не толь кі бе ла рус кім ба лель шчы кам, але і ўсім пры хіль ні кам гэ-
та га ві до вішч на га і эк стрэ маль на га ві ду спор ту.

Пры зна ныя фа ва ры ты за ста лі ся да лё ка зза ду, і ты пра дэ-
ман стра ва ла ўся му све ту май стэр ства най вы шэй ша га кла са.

Го нар пе ра паў няе на шы сэр цы!
Дзя куй та бе, трэ не рам і ўся му ка лек ты ву на цы я наль най ка-

ман ды за ра дас ныя хві лі ны тры ум фу.
Шчас ця, зда роўя і ўда чы!» — га во рыц ца ў він ша валь най 

тэ ле гра ме.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў трох ра зо вую алім-
пій скую чэм пі ён ку Да р'ю До мра ча ву з за ва я ван нем за ла то га ме да ля ў мас-стар це на 
Алім пі я дзе ў Со чы і пры сво іў спарт смен цы зван не Ге роя Бе ла ру сі. Аб гэ тым БЕЛ ТА па-
ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Да ра гая Да ша!
Гэ та гран ды ёз ны пос пех! Ты прос та ма лай чы на! Уся Бе ла русь у за хап лен ні ад тва ёй 

но вай пе ра мо гі.
За ва я ваў шы зван не трох ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кі, ты здзейс ні ла подз віг.
Гіс то рыя су час нас ці не ве дае та кіх вы пад каў. У на шай Ай чы не подз ві гі ша ну юць асаб-

лі ва.
Ад усёй ду шы він шу ем ця бе з пры сва ен нем най вы шэй шай уз на га ро ды Ра дзі мы — зван-

нем «Ге рой Бе ла ру сі».
Шчас ця, зда роўя і ўда чы!», — га во рыц ца ў він ша валь най тэ ле гра ме Прэзідэнта.
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Аляксандр Лукашэнка прысвоіў Дар’і Домрачавай званне Героя Беларусі

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
УСЁ ПРА АД РАС НУЮ СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ ДА ПА МО ГУ
Свае пы тан ні вы змо жа це за даць на мес ні ку мі ніст ра пра цы і са цы-

яль най аба ро ны Аляк санд ру Аляк се е ві чу РУ МА КУ ў хо дзе пра мой 
тэ ле фон най лі ніі «Пад трым ка на сель ніц тва праз сіс тэ му дзяр жаў най 
ад рас най са цы яль най да па мо гі», якая ад бу дзец ца ў рэ дак цыі «Звяз ды» 
20 лю та га. Тэ ле фа нуй це па ну ма ры (8-017) 287 18 66 з 11 да 12 га дзін. 
Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це за да ваць па тэ ле фо не (8-017) 292 21 03.


