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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
«Яны пе ра маг лі не толь кі 

та му, што ры зык ну лі ў па-
трэб ны мо мант, зра біў шы 
не ве ра год нае, — за ўва жыў 
Прэ зі дэнт. — Яны пе ра маг лі 
та му, што пра ца ва лі, ве ры лі 
ў свой пос пех, і са мае га-
лоў нае — жа да лі пе ра маг-
чы».

Быць на «ка ра леў скай» 
дыс тан цыі ў лыж ных гон ках 
ся род 30 леп шых, а не тое 
што зай маць пя тае мес ца, — 
вель мі вя лі кае да сяг нен не, 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ў ад рас Сяр гея Да лі до ві-
ча. «Асаб лі ва — на той дзі-
кун скай тра се, па якой яны 
бег лі. Больш за паў та ра кі-
ла мет ра вы шы ня і страш ная 
пе ра се ча ная мяс цо васць, 
дзе, уво гу ле, і на гор ных лы-
жах не бяс печ на і цяж ка спус-
кац ца, а яны спа бо ні ча лі на 
бе га вых. Та му пя тае мес ца 
Сяр гея ў лыж ных гон ках — 
гэ та вель мі вы со кі вы нік для 
кра і ны, які за слу гоў вае дзяр-
жаў най уз на га ро ды», — да-
даў Прэ зі дэнт.

Пас ля слоў па дзя кі алім-
пій цам, а так са ма іх сва я кам 
і пер шым трэ не рам і на стаў-
ні кам Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за клі каў усіх, хто мае да чы-
нен не да раз віц ця спор ту ў 
кра і не, не асляп ляц ца бляс-
кам ме да лёў, а пра ана лі за-

ваць як пры чы ны пос пе хаў, 
так і ня ўдач.

«Да лё ка не ўсе чле ны бе-
ла рус кай збор най вы сту пі лі 
так, як мы ад іх ча ка лі, — 
ска заў Прэ зі дэнт. — Не дзе 
бы лі аб' ек тыў ныя пры чы ны, 
не дзе са мі спарт сме ны і трэ-
не ры не над та на пруж ва лі ся, 
каб пра явіць ся бе ў поў ную 
сі лу і апраў даць спа дзя ван ні 
на ша га на ро да. Трэ ба спа-
кой на, прын цы по ва ра за-
брац ца ў пры чы нах пос пе-
хаў і ня ўдач, зда быць з сён-
няш ня га бяс цэн на га до све ду 
ўро кі на бу ду чы ню. Перш за 
ўсё гэ та да ты чыц ца на шых 
ха ке іс таў».

Кі раў нік дзяр жа вы на га-
даў, што зу сім хут ка Бе ла-
русь бу дзе пры маць чэм пі я-
нат све ту па ха кеі і бе ла рус-
кая ка ман да па він на на ім 
год на вы сту піць.

На цы ры мо ніі ў Па ла цы 
Не за леж нас ці алім пій цам і 
тым, хто меў пра мое да чы-
нен не да іх пе ра мог, бы лі 
ўру ча ны вы со кія дзяр жаў-
ныя ўзна га ро ды. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за ма ца ваў на пі-
джа ку трох ра зо вай алім пій-
скай чэм пі ён кі Да р'і До мра-
ча вай зор ку Ге роя Бе ла ру сі. 
Ор дэ нам Ай чы ны І сту пе ні 
ўзна га ро дзіў га лоў на га трэ-
не ра на цы я наль най ка ман-
ды па фрыс тай ле Мі ка лая 
Ка зе ку. Ор дэн Ай чы ны ІІІ 

сту пе ні Прэ зі дэнт уру чыў 
Але Цу пер, Ан то ну Куш ні ру, 
Над зеі Скар дзі на і га лоў на-
му трэ не ру на цы я наль най 
ка ман ды па бія тло не Анд ры-
я ну Цы буль ска му. На мес нік 
кі раў ні ка Бе ла рус кай фе дэ-
ра цыі бія тло на Сяр гей Бу лы-
гін атры маў з рук кі раў ні ка 
дзяр жа вы ор дэн Па ша ны, вя-
ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 
ла ба ра то рыі бія хі міі спор ту 
На ву ко ва га да след ча га ін-
сты ту та куль ту ры і спор ту 
Іры на Ры бі на — ме даль «За 
пра цоў ныя за слу гі». Га на-
ро вае зван не «За слу жа ны 
трэ нер Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
пры свое на стар ша му трэ-
не ру на цы я наль най ка ман-
ды Бе ла ру сі па фрыс тай ле 
Аляк санд ру Пя ні гі ну і стар-
ша му трэ не ру на цы я наль най 
ка ман ды па бія тло не Фё да ру 
Сва бо дзе.

— Атры маць зван не Ге-
роя Бе ла ру сі сён ня, у мір-
ны час, для мя не асаб лі вы 
го нар, — ска за ла ў ад каз 
Да р'я До мра ча ва. — Атры-
маў шы гэ тае зван не, я пра-
цяг ваю тра ды цыі па пя рэд ніх 
па ка лен няў бе ла ру саў, якія 
ад да ва лі свае жыц ці дзе ля 
бу ду чы ні на шай кра і ны. Я 
бу ду імк нуц ца год на нес ці 
гэ тае зван не і за клі каю ўсіх 
бе ла ру саў раз ві ваць свае 
та лен ты, каб пра слаў ляць 
Бе ла русь.

Спарт сме наў па він ша-
ва лі прад стаў ні кі твор чай 
ін тэ лі ген цыі. На пры кан цы 
ад бы ла ся ўра чыс тая пе-
ра да ча Дзяр жаў на га сця га 
Бе ла ру сі, пад якім вы сту па-
ла на ша ка ман да ў Со чы, 
юным спарт сме нам. Паз ней 
гэ ты сцяг бу дзе зме шча ны 
ў Му зей алім пій скай сла вы. 
За вяр шы ла ся ўра чыс тасць 
вы ка нан нем бе ла рус ка га 
гім на.

«Хто б мог ма рыць, што 
мы атры ма ем на гэ тай Алім-
пі я дзе 6 ме да лёў, з якіх 5 
— за ла тых!» — та кія сло вы 
гу ча лі з вус наў ве тэ ра наў 
спор ту ўчо ра ў сце нах Па-
ла ца Не за леж нас ці. Гэ так 
раз ва жа лі мно гія бе ла ру сы, 
бліз кія і да лё кія ад спор ту, 
якія са чы лі за алім пі я дай 
аль бо толь кі да вед ва лі ся 
аб пе ра мо гах сва ёй кра і ны. 
Пра фе сі я на лы ж ве да юць 
дак лад на, што гэ ты пос пех 
— не вы пад ко васць, а вы нік 
доў гай, кар пат лі вай і дас ка-
на лай ра бо ты.

На рэш це, са мае га лоў-
нае, што па да ры ла нам 
Алім пі я да ў Со чы, — цу доў-
ную ма ру, якая збы ла ся. А 
зна чыць, сме ласць ве рыць у 
Бе ла русь на да лей. Го нар за 
Бе ла русь. Го нар за нас. Хто 
ця пер змо жа не ма рыць пра 
боль шае?

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ХТО Б МОГ МА РЫЦЬ!

Доб ры дзень! Я маю ін ва лід насць. Ня-
даў на да ве да ла ся, што ў мя не ёсць пра-
ва на да дат ко вы вод пуск. Ад нак кі раў-
ніц тва не жа дае ад пус каць мя не. Што я 
ма гу зра біць?

На тал ля КУ ХА РЭН КА, г. Мінск
На пы тан не на шай чы тач кі мы па пра сі лі 

ад ка заць юрыс та Офі са па пра вах лю дзей 
з ін ва лід нас цю Воль гу ТРЫ ПУ ЦЕНЬ:

Пра цоў ным ко дэк сам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
рэ гу лю юц ца пы тан ні, звя за ныя з пра да стаў-
лен нем вод пус каў без за ха ван ня за ра бот най 
пла ты. Так, згод на з арт. 189, най маль нік 
аба вя за ны па жа дан ні ра бот ні ка пра да ста-
віць вод пуск без за ха ван ня за ра бот най пла ты 
пра цяг лас цю да 14 ка лян дар ных дзён пэў ным 
ка тэ го ры ям ра бот ні каў, у тым лі ку ін ва лі дам, 
якія пра цу юць на вы твор час ці, у цэ хах і на 
ўчаст ках, спе цы яль на пры зна ча ных для пра-
цы гэ тых асоб.

Ка лі най маль нік, ня гле дзя чы на не ад на-
ра зо выя зва ро ты да яго з бо ку ра бот ні ка, не 
дае да дат ко вы ад па чы нак, то ра бот нік мае 
пра ва:

— звяр нуц ца ў ор га ны па раз гля дзе ін ды-
ві ду аль ных пра цоў ных спрэ чак (у Ка мі сію па 

пра цоў ных спрэч ках, а по тым у суд па агуль-
най схе ме) з іс кам аб пры му се най маль ні ка да 
пра да стаў лен ня вы шэй зга да на га вод пус ку;

— звяр нуц ца ў ор га ны па на гля дзе і кант-
ро лі за вы ка нан нем за ка на даў ства аб пра-
цы (на прык лад, у Дэ парт амент дзяр жаў най 
ін спек цыі пра цы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны), якія ма юць пра ва вы нес-
ці най маль ні ку ад па вед нае прад пі сан не і 
пры цяг нуць яго да ад каз нас ці за па ру шэн не 
арт. 189 Пра цоў на га ко дэк са;

— фак тыч на сыс ці ў ад па чы нак, ка лі да 
за кан чэн ня пе ры я ду, на пра ця гу яко га ён па ві-
нен пра да стаў ляц ца, за ста ло ся роў на столь кі 
ж дзён, коль кі скла дае пра цяг ласць вод пус ку, 
на які мае пра ва ра бот нік.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО

�

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Пра цяг ласць асноў на га вод пус ку ў 

на шай кра і не не па він на быць менш за 
24 ка лян дар ныя дні. Для асоб ных ка тэ-
го рый ра бот ні каў мо жа быць уста ноў-
ле на пра цяг ласць асноў на га вод пус ку 
больш за 24  ка лян дар ныя дні. Ра бот ні-
кам з ін ва лід нас цю ўста ноў ле ны асноў-
ны пра цоў ны вод пуск пра цяг лас цю 
30  ка лян дар ных дзён.

ФСАН БЕ ЛА РУ СІ АТРЫ МАЎ ПРА ВА 
ПРЫ ПЫ НЕН НЯ АПЕ РА ЦЫЙ 
ПА БАН КАЎ СКІХ РА ХУН КАХ 

ПЛА ЦЕЛЬ ШЧЫ КАЎ-ДАЎ ЖНІ КОЎ
Ор га нам Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
Мінп ра цы і са ца ба ро ны Бе ла ру сі пра да стаў ле на 
пра ва пры пы няць апе ра цыі па бан каў скіх ра хун ках 
пла цель шчы каў-даў жні коў. Ад па вед ны ўказ № 87 
«Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў ва ўка зы Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях дзяр жаў-
на га са цы яль на га стра ха ван ня» кі раў нік дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 21 лю та га, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.
Да ку мент пры ня ты ў мэ тах за бес пя чэн ня поў на га і свое ча-

со ва га па ступ лен ня пла ця жоў у бюд жэт дзяр жаў на га па за бюд-
жэт на га фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, а так са ма ўзмац нен ня пла цеж най дыс цып лі ны.

«Указ пра да стаў ляе ор га нам Фон ду са цы яль най аба ро-
ны на сель ніц тва Мінп ра цы і са ца ба ро ны пра ва ў вы пад ках 
ня вы пла ты (ня поў най вы пла ты) ва ўста ноў ле ныя за ка на-
даў ствам тэр мі ны аба вяз ко вых стра ха вых уз но саў, уз но саў 
на пра фе сій нае пен сій нае стра ха ван не і ін шых пла ця жоў у 
бюд жэт дзяр жаў на га па за бюд жэт на га фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва пры пы няць апе ра цыі пла цель шчы каў 
аба вяз ко вых стра ха вых уз но саў па бя гу чых (раз лі ко вых) 
бан каў скіх ра хун ках, а так са ма атрым лі ваць ад бан каў ін-
фар ма цыю аб ас тат ках і ру ху срод каў на гэ тых ра хун ках», 
— па ве да мі лі ў прэс-служ бе.

Уво дзіц ца так са ма за ба ро на на ад крыц цё бан кам но вых 
раз лі ко вых ра хун каў пла цель шчы ку-даў жні ку пры на яў нас ці 
ра шэн ня ор га наў фон ду аб пры пы нен ні апе ра цый па яго 
раз лі ко вых ра хун ках.

БІ ЛЕТ НА ЦЯГ НІК БЕЗ ЧАР ГІ — 
У ІН ФА КІ ЁС КУ

Буй ней шы банк Бе ла ру сі су мес на з 
Бе ла рус кай чы гун кай дня мі ар га ні за-
ва лі про даж квіт коў на рэ гі я наль ныя 
цяг ні кі эка ном-кла са праз сіс тэ му ін-
фа кі ёс каў і на чы гу нач ным вак за ле 
Ма гі лё ва, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-
служ бе Бе ла рус бан ка.

Ця пер пра цэ ду ра куп лі бі ле та ў ін фа кі-
ёс ку зай мае не больш за хві лі ну, а атры-
ма ны чэк з'яў ля ец ца пра яз ным бі ле там 
(бі ле там на ба гаж). На быць яго мо гуць 
тры маль ні кі бан каў скіх кар так пла цеж ных 
сіс тэм Vіsa, MasterCard і Бел Карт.

Бе ла рус банк у якас ці бан ка-эк вай е-
ра ўжо ка ля 3 га доў су пра цоў ні чае з Бе-
ла рус кай чы гун кай у рам ках пра ек та па 
ўста ля ван ні пла цеж на-да ве дач ных тэр-
мі на лаў (ін фа кі ёс каў), пры зна ча ных для 
про да жу квіт коў на элект ра цяг ні кі. Сён ня, 
акра мя Ма гі лё ва, та кія ін фа кі ёс кі так са ма 
ўста ля ва ны на мін скім і ві цеб скім чы гу-
нач ных вак за лах.

Сяр гей КУР КАЧ.

СТАР ШЫ НІ КАН ЦЭР НА 
«БЕЛ ЛЕГП РАМ» ПА ГРА ЖАЕ 
ТЭР МІН ЗА ХА БАР

Пра гэ та па ве да мі ла «Звяз дзе» афі-
цый ны прад стаў нік След ча га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі Юлія ГАН ЧА РО ВА.

У ме жах кры мі наль най спра вы, якую 
за вёў След чы ка мі тэт, ра зам са стар-
шы нёй кан цэр на «Бел легп рам» фі гу руе 
ды рэк тар ААТ «Сло нім ская кам воль на-
пра дзіль ная фаб ры ка». Абод ва чы ноў ні кі 
аб ві на вач ва юц ца ў атры ман ні ха ба ру. Ця-
пер яны зна хо дзяц ца пад вар тай. Згод на 
з бе ла рус кім за ка на даў ствам, ім па гра-
жае да 15 га доў па збаў лен ня во лі.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

У «АР СЕ НАЛ» ЗДА ДЗЕ НА 
РЭД КАЯ ВІН ТОЎ КА

Да кан ца ме ся ца на тэ ры то рыі Мін-
ска бу дзе пра хо дзіць асноў ны этап 
спе цы яль на га комп лекс на га ме ра пры-
ем ства «Ар се нал». На прык лад, толь кі 
ў Цэнт раль нае РУ УС го ра да ў пер шы 
ж дзень яго пра вя дзен ня бы ло доб ра-
ах вот на зда дзе на 22 адзін кі зброі, а 
так са ма рэд кая він тоў ка вы твор час ці 
Туль ска га збро е ва га за во да.

Пра ра ры тэт мі лі цы я не рам рас па вя ла 
77-га до вая мін чан ка. Він тоў ка на ле жа ла 
яе баць ку, які атры маў зброю ў па да ру нак 
за ўзор ную ву чо бу па за кан чэн ні снай пер-
скай шко лы ў Пе цяр го фе. Пас ля смер ці 
ўла даль ні ка мно гія з яго рэ чаў жон ка пе-

рад ала ў гіс та рыч ны му зей. Дач ка лі чы ла, 
што і він тоў ка тра пі ла ў іх лік. Ад нак тая 
знай шла ся за ша фай пад час пад рых тоў-
кі да пе ра ез ду. Жан чы на на пі са ла за яву 
і доб ра ах вот на зда ла зброю ў мі лі цыю. 
Яна вы ка за ла па жа дан не, каб рэд кі ўзор 
у да лей шым быў пе ра да дзе ны ў Бе ла-
рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

31 КГ АНА БО ЛІ КАЎ
Ме на ві та столь кі стэ ро ід ных прэ па-

ра таў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца спарт-
сме на мі для хут ка га па ве лі чэн ня цяг-
ліц, знай шлі су пра цоў ні кі Го мель скай 
мыт ні і вай скоў цы Го мель скай па меж-
най гру пы ў аў та ма біль ным пунк це 
про пус ку «Но вая Гу та».

Гра ма дзя нін Мал до вы на аў та ма бі лі 
«Meрседэс 212D» вы браў «чыр во ны ка-
лі дор», у якім за дэк ла ра ваў аў то, але ж 
«за быў» пра ана ба ліч ныя стэ ро і ды роз-
ных най мен няў у вы гля дзе таб ле так і рас-
тво раў для ін' ек цый агуль най ва гой звыш 
31 кг. У прэс-гру пе Го мель скай мыт ні рас-
ка за лі, што кан фіс ка ва ны та вар каш туе 
больш за Br531 млн. Па гэ тым фак це рас-
па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

НЕ «РА ЗЫ ШЛІ СЯ» 
ТРА ЛЕЙ БУС І «БМВ»

У ста лі цы ўдзень тра лей бус №51, 
які на ле жаў тра лей бус на му пар ку №3, 
пе ра ся ка ю чы скры жа ван не ву ліц Талс-
то га і Мас коў скай, су тык нуў ся з лег ка-
вым аў та ма бі лем «БМВ-750».

У вы ні ку да рож на-транс парт на га зда-
рэн ня па цяр пе лі дзе вяць ча ла век, па-
ве да мі лі ў Мін скім га рад скім упраў лен ні 
МНС. Гэ та кі роў ца лег ка ві ка 1982 го да 
на ра джэн ня і па са жыр — дзі ця 2005 го да 
на ра джэн ня. У тра лей бу се па цяр пе лі сем 
па са жы раў, у тым лі ку двое дзя цей 2006 
і 2009 га доў на ра джэн ня. З траў ма мі роз-
най сту пе ні цяж кас ці яны бы лі шпі та лі за-
ва ныя. Ад бы ло ся спы нен не гра мад ска га 
транс пар ту — трох тра лей бус ных марш ру-
таў. Рух быў ад ноў ле ны праз 38 хві лін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пы таль нікПы таль нік  ��ВОД ПУСК ДЛЯ РА БОТ НІ КА 
З ІН ВА ЛІД НАС ЦЮ

26 лю та га з 14.30 да 15.30 стар шы ня Прэ зі ды у ма 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ула дзі мір Ры-
го ра віч Гу са коў пра вя дзе «ПРА МУЮ» ТЭ ЛЕ ФОН НУЮ 
ЛІ НІЮ з на сель ніц твам. Усе ах вот ныя атры маць ад-
ка зы, якія ты чац ца на ву ко вай і іна ва цый най па лі ты кі 
на шай кра і ны і дзей нас ці ар га ні за цый На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, мо гуць зва ніць у зга да ны 
час па тэ ле фо не (017) 284 24 67.

Учо ра на па ся джэн ні 
Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст-
раў Бе ла ру сі агу чы лі вы ні кі 
Го да бе раж лі вас ці.

«Ле тась бы ла зні жа на 
энер га ёміс тасць ВУП на 
10,7% пры за дан ні 7%. Эка-
но мія энер га рэ сур саў — 1,57 
млн тон умоў на га па лі ва пры 
за дан ні 1,43-1,8 млн тон», — 
па ве да міў прэм' ер-мі ністр 
Бе ла ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО-
ВІЧ. Ад нак по тым ён на га даў, 
што яшчэ за ста ец ца шмат 
праб лем. Ся род іх: «...вы пад-
кі не аб грун та ва ных вы дат каў 
на за куп ку аб ста ля ван ня, 
ад сут насць сіс тэм най пра цы 
па па вы шэн ні эфек тыў нас ці 
вы ка ры стан ня дзяр жаў най 
ма ё мас ці». Кі раў нік ура да 
асаб лі ва вы лу чыў апош нюю 
праб ле му: «Най боль шая 
коль касць пло шчаў, якія не 

вы ка рыс тоў ва юц ца, ма юць 
кан цэрн «Бел легп рам» (37 
тыс. кв. м), «Бел наф та хім» 
(50 тыс. кв. м), Мі ніс тэр ства 
су вя зі (28 тыс. кв. м), Мінп рам 
(93,3 тыс. кв. м). І гэ та ня гле-
дзя чы на тое, што ёсць ад па-
вед ны ўказ Прэ зі дэн та».

Не эка ном насць пра яві ла ся 
і ў не да стат ко вым збо ры дру-
гас най сы ра ві ны. «Ня гле дзя-
чы на тое, што ёсць пра гра ма 
па пе ра пра цоў цы дру гас най 
сы ра ві ны, гэ тая дзей насць 
за ста ец ца ў кра і не на вель мі 
ніз кім уз роў ні, — за явіў Мі ха-
іл Мяс ні ко віч. — Уся го толь кі 
12,3% ад аб' ёму ўтво ра ных 
цвёр дых ка му наль ных ад хо-
даў на кі роў ва ец ца на пе ра-
пра цоў ку. У раз рэ зе рэ гі ё наў 
гэ та вы гля дае так: за дан ні па 
збо ры ад хо даў па пе ры і кар-
до ну не вы ка на лі ўсе абл вы-

кан ка мы. Па збо ры шкла — 
Брэсц кі, Ві цеб скі, Мін скі, Ма гі-
лёў скі абл вы кан ка мы і Мін скі 
га рад скі вы кан кам. Горш за 
ўсё сі ту а цыя ў Мін скім гар вы-
кан ка ме: не вы ка на ны за дан-
ні па збо ры ўсіх дру гас ных рэ-
сур саў». Мо жа пад ацца, што 
ні чо га страш на га ў гэ тым ня-
ма, але не вы ка нан не, асаб-
лі ва па ма ку ла ту ры і шкле, 
ства рае шмат праб лем: «У 
нас жа пра мыс ло васць на ла-
джа на на тое, каб па сту па лі ў 
аба рот дру гас ныя рэ сур сы. У 
вы ні ку мы ім пар та ва лі амаль 
65 тыс. тон ма ку ла ту ры, 17 
тыс. тон шкла. А ка лі ўзяць 
ды ў та кіх па ме рах руб лём па-
ка раць? Я бу ду пра па ноў ваць 
та кія ме ры ад каз нас ці».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

ЭКА НО МІ ЛІ, АЛЕ НЕ ДА ЭКА НО МІ ЛІ


