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Раз гле дзеў шы прад стаў лен ні Мі ніс-
тэр ства куль ту ры і са ве та фон ду Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы 
куль ту ры і мас тац тва, п а с т а н а ў л я ю:

1. За вы дат ныя да сяг нен ні ў га лі не му-
зыч на га і вы яў лен ча га мас тац тва, кі на ві-
дэа мас тац тва, му зей най спра вы, на род най 
мас тац кай твор час ці, ар хі тэк ту ры, вы ха ван-
ня твор чай мо ла дзі, якія атры ма лі гра мад-
скае пры знан не, пры су дзіць спе цы яль ную 
прэ мію Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
дзея чам куль ту ры і мас тац тва 2014 го да:

ан самб лю пес ні і тан ца «Ме ду ні ца» 
ўста но вы куль ту ры «Ма гі лёў ская аб лас-
ная фі лар мо нія» — за знач ны ўклад у за-
ха ван не і раз віц цё тра ды цый най бе ла рус кай 
му зыч най куль ту ры, ак тыў ную кан цэрт ную 
дзей насць;

аў тар ска му ка лек ты ву за кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ста ліч нае 
тэ ле ба чан не» ў скла дзе Ада шкі на Аляк-
сея Ва сіль е ві ча, ды рэк та ра ды рэк цыі 
спе цы яль ных пра ек таў, і Ма кей Воль гі 
Сяр ге еў ны, ка рэс пан дэн та спе цы яль-
най служ бы ка рэс пан дэн таў ды рэк цыі 
ін фар ма цый на га вя шчан ня, — за ства-
рэн не цык ла да ку мен таль ных філь маў 
«Шай-бу! Shаі-BY!..»;

аў тар ска му ка лек ты ву ў скла дзе Бо-
га не вай Але ны Мі хай лаў ны, су пра цоў-
ні ка дзяр жаў най на ву ко вай уста но вы 
«Цэнтр да сле да ван няў бе ла рус кай куль-
ту ры, мо вы і лі та ра ту ры На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі», Вар фа ла ме-
е вай Та ма ры Ба ры саў ны, стар ша га на-
ву ко ва га су пра цоў ні ка гэ тай на ву ко вай 
уста но вы, і Ко зен кі Мі ка лая Аляк се е-
ві ча, пе да го га дзяр жаў най уста но вы 
аду ка цыі «Цэнтр да дат ко вай аду ка цыі 
«Вет разь» Каст рыч ніц ка га ра ё на г. Мін-
ска, — за ства рэн не фун да мен таль на га 
на ву ко ва га 6-том на га вы дан ня «Тра ды-
цый ная мас тац кая куль ту ра бе ла ру саў»;

аў тар ска му ка лек ты ву ў скла дзе Да-
мнян ко вай Люд мі лы Ула дзі мі ра ўны, да-
цэн та ка фед ры на род на га дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва ўста но вы аду ка-
цыі «Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
куль ту ры і мас тац тваў», Лаб ко ві ча Пят ра 
Вік та ра ві ча, ды рэк та ра твор ча-экс пе-
ры мен таль на га пры ват на га ўні тар на га 
прад пры ем ства «ГУ ДАРТ», і Ла зу кі Ба-
ры са Анд рэ е ві ча, за гад чы ка ад дзе ла 
ста ра жыт на бе ла рус кай куль ту ры дзяр-
жаў най на ву ко вай уста но вы «Цэнтр да-
сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо-
вы і лі та ра ту ры На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі», — за вя лі кую на ву ко вую 
і твор чую пра цу па ад ра джэн ні тра ды цый 
на цы я наль най куль ту ры і аса біс ты ўклад у 
ства рэн не экс па зі цыі му зея гіс то рыі слуц кіх 
па ясоў на ба зе рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га 

прад пры ем ства мас тац кіх вы ра баў «Слуц-
кія па ясы» ў г.Слуц ку Мін скай воб лас ці;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы «Ме-
ма ры яль ны комп лекс «Брэсц кая крэ-
пасць-ге рой» — за вя лі кі ўклад у за ха ван не 
гіс та рыч най па мя ці аб Вя лі кай Ай чын най 
вай не і ства рэн не но вай экс па зі цыі ў Паўд-
нё ва-ўсход няй ка зар ме Цы та дэ лі Брэсц кай 
крэ пас ці «Му зей вай ны — тэ ры то рыя мі-
ру»;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы 
куль ту ры «Твор чыя май стэр ні «Цэнтр 
су час ных мас тац тваў» — за вя лі кі ўклад 
у пра па ган ду су час на га вы яў лен ча га мас-
тац тва Бе ла ру сі і ар га ні за цыю знач ных вы-
ста вач ных пра ек таў;

ка лек ты ву Не глюб ска га сель ска-
га цэнт ра ткац тва Вет каў ска га ра ё на 
Го мель скай воб лас ці — за знач ныя да-
сяг нен ні ў спра ве ад ра джэн ня і раз віц ця 
на род ных ра мёст ваў, за ха ван не і па пу-
ля ры за цыю тра ды цый ных тэх на ло гій вы-
твор час ці не глюб скіх руч ні коў;

Баг ла са ву Сяр гею Ге ор гі е ві чу, чле-
ну гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 
са юз ар хі тэк та раў», га лоў на му спе цы-
я ліс ту ка му наль на га бу даў ні ча-экс плу-
а та цый на га ўні тар на га прад пры ем ства 
«Мін ская спад чы на», — за знач ны аса-
біс ты ўклад у рэ стаў ра цыю і ад наў лен не 
гіс то ры ка-куль тур на га комп лек су пло шчы 
Сва бо ды з пры лег лай за бу до вай у г.Мін-
ску;

Бан да рэн ку Сяр гею Афа нась е ві чу, 
мас та ку-скульп та ру, чле ну гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз мас та коў», 
— за вя лі кі ўклад у раз віц цё бе ла рус ка га 
вы яў лен ча га мас тац тва і ства рэн не вы со-
ка мас тац кіх тво раў ма ну мен таль най і стан-
ко вай скульп ту ры;

Ган ча ру ку Ула дзі мі ру Іва на ві чу, 
пра фе са ру ка фед ры ма люн ка ўста но-
вы аду ка цыі «Бе ла рус кая дзяр жаў ная 
ака дэ мія мас тац тваў», — за вя лі кі аса-
біс ты ўклад у раз віц цё вы яў лен ча га мас-
тац тва Бе ла ру сі і вы ха ван не та ле на ві тай 
мо ла дзі.

2. Мі ніс тэр ству куль ту ры ажыц ця віць 
вы пла ту спе цы яль ных прэ мій Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь дзея чам куль ту ры і 
мас тац тва 2014 го да са срод каў фон ду Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы 
куль ту ры і мас тац тва.

3. Вы зва ліць су мы прэ мій, атры ма ных 
у ад па вед нас ці з гэ тым Ука зам, ад аб кла-
дан ня па да ход ным па дат кам з фі зіч ных 
асоб.

4. Гэ ты Указ ус ту пае ў сі лу з дня яго пад-
пі сан ня.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аляксандр ЛУ КА ШЭН КА.

Раз гле дзеў шы прад стаў лен ні Мі-
ніс тэр ства куль ту ры і са ве та фон-
ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пад трым цы куль ту ры і мас тац-
тва, уз год не ныя з кі раў ніц твам Бе-
ла рус кай пра ва слаў най царк вы, 
п а с т а н а ў л я ю:

1. За ак тыў ную дзей насць у гу ма ні тар-
най га лі не, што са дзей ні чае за ха ван ню і 
па мна жэн ню на цы я наль на га куль тур на га 
зда быт ку, вы ха ван ню ў мо ла дзі лю бо ві да 
Ай чы ны, ума ца ван ню ду хоў ных каш тоў-
нас цяў і мас тац ка-ма раль ных тра ды цый, 
ідэй ча ла ве ка люб ства, даб ра чын нас ці і мі-
ла сэр нас ці, пры су дзіць прэ мію Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі  Бе ла русь «За ду хоў нае ад ра-
джэн не» 2014 го да:

аў тар ска му ка лек ты ву ў скла дзе про-
та і е рэя Ка рас ця лё ва Іга ра Еў да кі ма ві ча, 
на ста я це ля рэ лі гій най аб шчы ны «Пры-
ход хра ма іко ны Бо жай Ма ці «Усіх туж-
лі вых Ра дасць» у г. Мін ску Мін скай епар-
хіі Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы, і 
Краў цо вай Ма ры ны Вік та раў ны, да цэн та 
ка фед ры асноў спе цы яль най пе да го гі кі і 
псі ха ло гіі ўста но вы аду ка цыі «Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя 
Мак сі ма Тан ка», — за ства рэн не ву чэб на-
вы твор чых май стэ рань рэ лі гій най су пол кі 
«Пры ход хра ма іко ны Бо жай Ма ці «Усіх 
туж лі вых Ра дасць» у г. Мін ску Мін скай 
епар хіі Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы;

ка лек ты ву дзяр жаў най тэ ат раль на-
ві до вішч най уста но вы «На цы я наль ны 

ака дэ міч ны Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь» — за ўва саб-
лен не на цы я наль на-гіс та рыч най тэ ма ты кі 
ў спек так лях тэ ат ра і па ста ноў ку ба ле та 
«Ві таўт»;

ка лек ты ву дзяр жаў най уста но вы 
«Рэс пуб лі кан скі ін тэр нат ве тэ ра наў вай-
ны і пра цы» — за вя лі кі ўклад у раз віц цё 
дзяр жаў най сіс тэ мы са цы яль най аба ро ны, 
сцвяр джэн не ідэй ча ла ве ка люб ства і мі ла-
сэр нас ці ў гра мад стве;

ка лек ты ву ўста но вы аду ка цыі «На-
цы я наль ны дзі ця чы аду ка цый на-азда-
раў лен чы цэнтр «Зуб ра ня» — за знач ныя 
да сяг нен ні ў раз віц ці здоль нас цяў та ле на-
ві тых і адо ра ных дзя цей і пад лет каў, вы ха-
ван не бу ду чых гра мад скіх лі да раў;

Цэнт раль на му ка мі тэ ту гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 
са юз мо ла дзі» — за знач ны ўклад у гра-
ма дзян скае вы ха ван не і фар мі ра ван не па-
тры я тыч най са ма свя до мас ці мо ла дзі.

2. Мі ніс тэр ству куль ту ры ажыц ця віць вы-
пла ту прэ мій Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«За ду хоў нае ад ра джэн не» 2014 го да са 
срод каў фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва.

3. Вы зва ліць су мы прэ мій, атры ма ных у 
ад па вед нас ці з гэ тым Ука зам, ад аб кла дан-
ня па да ход ным па дат кам з фі зіч ных асоб.

4. Гэ ты Указ ус ту пае ў сі лу з дня яго 
пад пі сан ня.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляксандр ЛУ КА ШЭН КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Да ра гія сяб ры!

Праз не каль кі ім гнен няў на-
ста не 2015-ы год. Год Вя лі кай 
Пе ра мо гі і Год мо ла дзі, у якім 
сім ва ліч на пе ра ся ка юц ца на ша 
мі ну лае і на ша бу ду чы ня. Год, 
ка лі нам з ва мі трэ ба бу дзе ра-
біць вы бар і вы зна чаць: як бу-
дзем жыць да лей, на што спа-
дзя вац ца, да ча го імк нуц ца.

На пэў на, у кож на га на ро да 
ёсць той за па вет ны воб раз, з якім 
у яго звя за на род ная зям ля.

Для мя не гэ та не вя лі кі, але 
моц ны, цёп лы і ўтуль ны дом, 
дзе ў па ша не жы вуць ста рыя, 
пра цу юць гас па да ры, ста лее 
мо ладзь і пад рас та юць шчас-
лі выя дзе ці.

Бе ла русь — наш агуль ны дом, 
які толь кі мы са мі мо жам на поў-
ніць да стат кам і шчас цем.

У гэ тыя хва лю ю чыя хві лі ны 
мне хо чац ца, каб усе бе ла ру сы 
ўсвя до мі лі, як мы, па сут нас ці, 
цес на звя за ны адзін з ад ным 
на гэ тым не вя лі кім, па до ра ным 
нам Бо гам ка вал ку Зям лі.

У на ва год нюю ноч я ха чу па-
він ша ваць на шых баць коў і ўсіх 
ве тэ ра наў, па дзя ка ваць ім за ўсё, 
што яны зра бі лі для кра і ны.

На шых цу доў ных жан чын, 
якія, па роў ну па дзя ля ю чы з 
муж чы на мі ця жар тур бот і кло-
па таў, за ста юц ца пя шчот ны мі і 
пры го жы мі.

На шых дзя цей, якія так шчы-
ра ве раць нам; дзя цей, якіх мы 
аба вяз ко ва па він ны вы вес ці на 
пра віль ную да ро гу жыц ця.

І ўсіх нас, хто сва і мі ўме лы мі 
ру ка мі і май стэр ствам, та лен-
там і сі лай на ву ко ва га аза рэ ння, 
стой кас цю і муж нас цю ўно сіць 
уклад ва ўма ца ван не і роск віт 
Бе ла ру сі.

На ва год няя ноч — гэ та час, 
ка лі мы па-асаб лі ва му ўсве-
дам ля ем, якія мы бліз кія, як па-
трэб ны ад но ад на му і не мо жам 
жыць без лю бо ві і пад трым кі 
род ных лю дзей.

Дык да вай це па дзя ку ем ад-
но ад на му за да па мо гу, кло пат 
і ўва гу.

Ня хай у кож най сям'і бу дзе 
тро хі ра дас ці і цяп ла. Ня хай бу-
дзе шмат гэ тай ра дас ці і цяп ла!

Ня хай на на шай зям лі заў сё ды 
па ну юць зго да, да ста так і мір.

Шчас ця вам і зда роўя, да ра-
гія зем ля кі.

З Но вым го дам, Бе ла русь!

Указ № 649 ад 30 снеж ня 2014 г.
Аб пры су джэн ні прэ міі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«За ду хоў нае ад ра джэн не» 2014 го да

Указ № 650 ад 30 снеж ня 2014 г.
Аб пры су джэн ні спе цы яль най прэ міі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
дзея чам куль ту ры і мас тац тва 2014 го да

МІ РУ Ў ДУ ШЫ, МІ РУ Ў СЕМ' ЯХ, 
МІ РУ Ў КРА І НЕ!

У Ві цеб ску на ва год нія ме ра пры ем ствы 
тра ды цый на раз на стай ныя, ёсць ся род 
іх і ўні каль ныя.

На прык лад, яшчэ на пры кан цы мі ну ла га го да 
ў Ві цеб скім аб лас ным му зеі Ге роя Са вец ка га 
Са ю за Мі ная Пі лі па ві ча Шмы ро ва ад бы ла ся ўні-
каль ная «Пар ты зан ская ёл ка». Ды рэк цыя му зея 
пра па на ва ла га ра джа нам і гас цям Ві цеб ска пе-
ра не сці ся ў ча се. Тут мож на бы ло ўба чыць на 
свае во чы, як пад час Вя лі кай Ай чын най пар ты за-
ны ды і нем цы свят ка ва лі Но вы год. Па ста ра лі ся 
чле ны ва ен на-гіс та рыч най рэ кан струк цыі, якія 
пра дэ ман стра ва лі фраг мен ты ча соў вай ны. Так-
са ма бы лі прэ зен та ва ны вы ста вы «На ва год няя 
ёл ка — мі ну лае, су час насць, бу ду чы ня» і пры-
све ча ная Пер шай су свет най вай не...

Ад свят ка ваць Ка ля ды, як гэ та ра бі ла ся ў 
да рэ ва лю цый ны час, мож на ў ся дзі бе-му зеі 

І. Рэ пі на, якая зна хо дзіц ца кі ла мет рах у 20 ад 
Ві цеб ска. Ме ра пры ем ства пра хо дзіць што дня, 
уклю ча ю чы 7 сту дзе ня.

У аб лас ным цэнт ры, на бе ра зе За ход няй 
Дзві ны, у свя точ ныя дні за баў ляе дзят ву і да рос-
лых ві цеб скі «са брат» Дзе да Ма ро за — Ма роз 
Ма ро за віч. Яго ся дзі ба пра цуе на тэ ры то рыі 
куль тур на-гіс та рыч на га комп лек су «За ла тое 
коль ца Ві цеб ска «Дзві на».

У Бе ла рус кім тэ ат ры «Ляль ка» ў гэ тыя дні — 
са мы на пру жа ны час. Што дня ля леч ні кі да юць 
аж но па два спек так лі. «Дзед Ма роз і шкод ны 
за яц» з ёлач най пра гра май «Ка ляд ная гіс то-
рыя».

Па доб рай тра ды цыі ў Ві цеб скай пра ва слаў-
най се мі на рыі ад бу дзец ца свя та ду хоў най му-
зы кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Імгненні святаІмгненні свята  ��

З ВІ ЦЕБ СКІМ КА ЛА РЫ ТАМ

Шмат ка рыс ных рэ чаў 
са бра лі ва лан цё ры 
пад час даб ра чын най 
ак цыі «Да ры ра дасць 
на Ка ля ды», ар га ні за-
ва най су мес ны мі на-
ма ган ня мі баб руй скіх 
Свя та-Івер ска га і Свя-
та-Іль ін ска га хра маў.

У спіс прад ме таў пер-
шай не аб ход нас ці для 
шэ ра гу дзі ця чых са цы-
яль ных уста ноў Баб руй-
ска і ра ё на тра пі лі пам-
пер сы, срод кі аса біс тай 
гі гі е ны, канц та ва ры, дзі ця чае хар ча ван не.

— Бы ло раз да дзе на больш за 5 ты сяч ліс то вак з за пра шэн нем 
пад тры маць доб рую спра ву, і шмат хто ад гук нуў ся, — па ве да міў 
ды рэк тар ня дзель най шко лы Свя та-Івер ска га хра ма Па вел 
ЛУ КІН. — Кра ну ла, што ах вя ра ва ла шмат мо ла дзі, лю дзей не 
са мых за бяс пе ча ных. Дзя куй усім за шчы рае сэр ца.

Па да рун кі, якіх, па сло вах ар га ні за та раў, атры ма ла ся «вя лі кая 
га ра», за ста ло ся раз мер ка ваць па ўста но вах. Да па мо га па сту піць 
у дзі ця чы сад №9, дзе вы хоў ва юц ца дзе ці з цяж кі мі па ру шэн ня мі 
маў лен ня, дзі ця чы дом для дзя цей-ін ва лі даў, Баб руй скі дом дзі ця ці, 
са цы яль ныя пры тул кі, шмат дзет ныя сем'і. Пла ну ец ца, што гэ та ад-
бу дзец ца на пра ця гу ка ляд ных свят і бу дзе су пра ва джац ца ці ка вай 
кан цэрт най пра гра май, якую пад рых та ва лі вы ха ван цы ня дзель ных 
школ на зва ных хра маў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СЯМ'Я 
ДЛЯ 

36 ДЗЯ ЦЕЙ
Ме на ві та столь кі вы ха-
ван цаў прай шло праз 
дзі ця чы дом ся мей на га 
ты пу Сяр гея і Мар га ры ты 
Кун дзі ка вых з Клі ча ва. І з 
іх толь кі чац вё ра дзя цей 
— род ныя. 

Сён ня ў вя лі кай сям'і жы-
вуць 15 дзяў ча так і хлоп чы-
каў. У апош ні дзень мі ну ла га 
го да яны ра зам з пры ём ны мі 
баць ка мі атры ма лі за пра шэн-
не ў гос ці ад сва іх па ста ян ных 
шэ фаў з МНС. У Ма гі лё ве ім 
па ка за лі му зей па жар най 
служ бы і за пра сі лі ў спе цы я-
лі за ва ны рэ ста ран «101». Ка-
ля на ва год няй ёл кі іх ча ка ла 
су стрэ ча з ка зач ны мі ге ро я-
мі і за баў ляль ная пра гра ма з 
кон кур са мі, гуль ня мі і вік та-
ры на мі. На чаль нік аб лас но-
га ўпраў лен ня МНС Анд рэй 
Пра жо гін па він ша ваў дзят ву 
са свя там і пе ра даў ім са лод-
кія па да рун кі.

Да рэ чы, дзя ку ю чы ра та-
валь ні кам на пра ця гу не каль-
кіх га доў у вы ха ван цаў Кун-
дзі ка вых з'я ві лі ся кам п'ю тар, 
роз ная ліч ба вая тэх ні ка, мэб-
ля для дзі ця чых па ко яў, спар-
тыў ны ін вен тар. А каб у до ме 
заў сё ды бы ло цёп ла і ўтуль на, 
шэ фы ўста ля ва лі тут га за вы 
ка цёл і ўзя лі на ся бе аба вяз кі 
па на рых тоў цы дроў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Так са ма ле тась ство ра на 

звыш 3 ты сяч но вых пра цоў-
ных мес цаў. Бы лі зда дзе ны пад 
ключ мно гія аб' ек ты гра мад ска-
га і са цы яль на га пры зна чэн ня.

— Пас ля рэ кан струк цыі і бу-
даў ніц тва ад кры ла ся больш за 
100 аб' ек таў ганд лю і гра мад-
ска га хар ча ван ня. Ся род іх — 
ганд лё ва-за баў ляль ны цэнтр 
«Ме га» і пер шы ў го ра дзе рэ-
ста ран «Мак до нальдс». У 2014 
го дзе бы лі ўве дзе ны ў экс плу-
а та цыю тэ ра пеў тыч ны кор пус 
га рад ской клі ніч най баль ні цы 

хут кай ме ды цын скай да па мо-
гі, пад зем ны пе ша ход ны пе ра-
ход пад ву лі цай Ле ні на, пер шы 
над зем ны пе ра ход у мік ра ра ё не 
«Бі ле ва», яс лі-сад у мік ра ра ё не 
«Мед цэнтр», — удак лад ніў мэр 
го ра да.

Сё ле та, пад крэс ліў Вік тар Ні-
ка лай кін, асаб лі вая ўва га бу дзе 
на да вац ца кло па ту пра ве тэ ра-
наў, за бес пя чэн ню фі зіч на га і 
ма раль на га зда роўя пад рас та-
ю ча га па ка лен ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ра дасць на Ка ля ды

Ка лек тыў Вы да вец ка-

га до ма «Звяз да» глы бо-

ка смут куе з пры чы ны 

смер ці бы лой су пра цоў-

ні цы га зе ты «Звяз да» 

ПІ ЛЕ ВІЧ Лю цыі Ста ні сла-

ваў ны і вы каз вае шчы-

рыя спа чу ван ні род ным і 

бліз кім ня бож чы цы.

НО ВЫ ГОД — У НО ВЫХ КВА ТЭ РАХ...
су стрэ лі ў Ві цеб ску больш за дзве ты ся чы сем' яў, па ве да міў 
Вік тар НІ КА ЛАЙ КІН, стар шы ня Ві цеб ска га гар вы кан ка ма.


