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Бе ла рус кі ме та лур гіч ны за вод 
вы пус ціць ва лют ныя аб лі га цыі 
на $240,5 млн, з пра цэнт ным да-
хо дам да 8,5% га да вых і тэр мі нам 
на пяць га доў. Пра ект ад па вед на-
га Ука за прад ста ві лі Прэ зі дэн ту 
Аляк санд ру Лу ка шэн ку на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір СЯ-
МАШ КА і ге не раль ны ды рэк тар 
БМЗ Ана толь СА ВЯ НОК.

Прэ зі дэнт прад мет на ці ка віў ся сі ту-
а цы яй на БМЗ, зме на мі, якія ад бы лі ся 
з мо ман ту яго апош ня га на вед ван ня 
за во да ў ве рас ні гэ та га го да. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на га даў, што, быў-
шы та ды на прад пры ем стве, абя цаў 
вяр нуц ца да пы тан ня функ цы я на ван ня 
БМЗ у пла не вы ра шэн ня іс ну ю чых на 
прад пры ем стве праб лем.

Як бы ло да ло жа на Прэ зі дэн ту, сі ту а-
цыя на знеш ніх рын ках за ста ец ца скла-
да най. Тэм пы рос ту экс пар ту не спы-
ні лі ся, у на ту раль ным вы ра жэн ні гэ ты 
па каз чык на БМЗ скла дае 111,3% за 
сту дзень—каст рыч нік 2015 го да да ана-
ла гіч на га пе ры я ду 2014-га. Пры гэ тым у 
гра шо вым вы мя рэн ні тэм пы рос ту экс-
пар ту зні зі лі ся да 78,8%. Пад тры маць 
аб' ём аба рот ных срод каў пла ну ец ца 

ў тым лі ку шля хам эмі сіі аб лі га цый. 
Акра мя та го, та кім чы нам на за вод зе 
раз ліч ва юць атры маць пад трым ку ў аб-
слу гоў ван ні крэ ды таў, узя тых на рэа лі-
за цыю ін вес ты цый ных пра ек таў.

У той жа час БМЗ уда ло ся за ха ваць 
па зі цыі на рын ках, у тым лі ку Бліз ка га 
Ус хо ду, Аф ры кі. Прад пры ем ства пра-
цяг вае на рошч ваць па стаў кі ў кра і ны 
Еў ро пы, ёсць да дат ко выя на пра цоў кі 
ў гэ тым кі рун ку па ЗША.

Эмі сія аб лі га цый, як ад зна чыў кі раў-
нік дзяр жа вы, пра па на ва ная для та го, 
каб «асла біць фі нан са вы прэс на прад-
пры ем ства і атры маць ней кую раз вяз ку 
іс ну ю ча га фі нан са ва га ста но ві шча».

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, у якім кі рун ку 
трэ ба бу дзе дзей ні чаць, якія ёсць на-
сця ро жа нас ці. Яму бы ло да ло жа на, што 
да моў ле насць па эмі сіі аб лі га цый да сяг-
ну та з бе ла рус кі мі бан ка мі. «Тут ры зы кі 
па менш. Гэ та на шы бан кі. Мы тут раз-
бя ром ся, ка лі не дзе да пус ці лі па мыл-
ку», — кан ста та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў цэ лым 
ухва ліў пра ект ука за. У най блі жэй шы 
час да ку мент бу дзе прад стаў ле ны кі-
раў ні ку дзяр жа вы на под піс у вы зна-
ча ным па рад ку.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
лі чыць не да пу шчаль ным браць 
між дзяр жаў ныя крэ ды ты пад 
7-8% і па тра буе мі ні мі за ваць пра-
цэн ты па знеш ніх па зы ках, што 
пры цяг ва юц ца. Пра гэ та кі раў нік 
дзяр жа вы за явіў, пры ма ю чы з 
дак ла дам мі ніст ра фі нан саў Ула-
дзі мі ра Ама ры на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува-
гу на не аб ход насць не на рошч ван ня 
знеш ня га дзярж доў гу, за па тра ба ваў 
яго ап ты мі за цыі. Га вор ка, у пры ват-
нас ці, ідзе аб мі ні мі за цыі пра цэн таў па 
знеш ніх па зы ках, што пры цяг ва юц ца, 
у пер шую чар гу гэ та ты чыц ца за па зы-
чан няў бу ду ча га го да. Ап ты мі за цыя, у 
сваю чар гу, як іш ла раз мо ва ў час дак-
ла да, па він на быць на кі ра ва на на по-
шук унут ра ных кры ніц для вы ка нан ня 
аба вя за цель стваў — гэ та да хо ды бюд-
жэ ту, унут ра ны фі нан са вы ры нак.

Кі раў нік дзяр жа вы ці ка віў ся так-
са ма аб' ёма мі дзярж доў гу, якія скла-
да юц ца сён ня, і перс пек ты ва мі па га-
шэн ня. Аляк сандр Лу ка шэн ка зра біў 
ак цэнт на на ступ ным го дзе, та му што 
ў гэ тым сі ту а цыя, па вод ле яго слоў, 
пра гля да ец ца. «Ду маю, што і ў бу ду-
чы ні тро хі на ват ляг чэй бу дзе», — мяр-
куе ён.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў апош-
ні час яму пра па ноў ва юць узгад ніць 
той ці ін шы між дзяр жаў ны крэ дыт пад 
7-8%. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-
ліў, што та кі крэ дыт, на па га шэн не 

яко га прый дзец ца тра ціць зо ла та ва-
лют ныя рэ зер вы, не да пу шчаль ны для 
дзяр жа вы, та му да ку мен ты з па доб-
ны мі пра па но ва мі ад ра зу ад праў ля-
юц ца на зад. «Ка лі гэ та ка мер цый ны 
крэ дыт — ін шая спра ва, 7-8% — гэ та 
нар маль на. Але браць зо ла та ва лют-
ныя рэ зер вы, та кія гро шы да ра гія, я 
лі чу не пры маль ным», — ска заў Прэ-
зі дэнт.

Акра мя та го, кі раў ні ку дзяр жа вы 
бы ло да ло жа на, што бюд жэт 2015 го-
да бу дзе вы ка на ны ў за пла на ва ных 
па ра мет рах, вы ка на ны ўсе аба вя за-
цель ствы, у пер шую чар гу са цы яль-
на га ха рак та ру. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
асоб на спы ніў ся на ўзроў ні ін фля цыі ў 
кра і не. Гэ ты па каз чык па куль не пе ра-
вы шае 10% (да ўзроў ню снеж ня мі ну-
ла га го да).

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
Бе ла ру сі аб' ек тыў на нель га мець вя-
лі кую ін фля цыю. «Лепш ня хай яна 
бу дзе ад на знач най. Та ды ўжо лю дзі 
зра зу ме юць, што і ў на ступ ным го дзе 
ў нас ін фля цыя бу дзе зні жа на. На ват 
ка лі цяж ка бу дзе з бюд жэ там. Пры-
яры тэт — ска ра чэн не ін фля цыі», — за-
па тра ба ваў Прэ зі дэнт.

Што ты чыц ца пра ек та бюд жэ ту 
на 2016 год, то ён ужо сфар мі ра ва-
ны і ўхва ле ны ўра дам. У най блі жэй-
шы час ра зам з па ке там да ку мен таў 
па пра гно зе са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця ён бу дзе ўне се ны кі раў ні ку 
дзяр жа вы на раз гляд, па ве дам ляе 
прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Пра тое, што сё лет няя элект рон-
ная на він ка змо жа пра цяг нуць 
сваю пра цу і ў пар ла менц кую 
кам па нію 2016 го да, за явіў Анд-
рэй БЕ ЛЯ КОЎ, пер шы сак ра тар 
ЦК БРСМ, пад час цы ры мо ніі 
ўзна га родж ван ня пе ра мож цаў 
мо ла дзе ва га ін тэр нэт-кон кур су 
«Мая ідэя для вы ба раў-2015».

— Дзя ку ю чы гэ та му пра ек ту мо ладзь 
у чар го вы раз атры ма ла маг чы масць 
пра дэ ман стра ваць сваю ак тыў насць у 
гра мад ска-па лі тыч ным жыц ці кра і ны, — 
ска заў кі раў нік БРСМ. — У на шых ма-
ла дых лю дзей шмат ці ка вых ідэй, са мае 
га лоў нае — гэ та ства рыць пля цоў ку для 
іх рэа лі за цыі. Пра ект ма біль на га да дат-
ку шмат гран ны, і не вы клю ча на, што 
ён бу дзе мець пра цяг, па коль кі бу дуць 
і ін шыя важ ныя па дзеі. Ужо ў 2016 го-
дзе прой дуць вы ба ры ў пар ла мент, і мы 
мяр ку ем, што на ша су пра цоў ніц тва па 
ма біль ным да дат ку пра цяг нец ца. Пры-
нам сі, нам гэ та га ха це ла ся б.

Ства раль нік да дат ку «Вы ба ры-
2015», які быў за пу шча ны ў маі гэ та-
га го да, Па вел Ба цы леў рас ка заў, што 

ўся го пра гра му спам па ва ла больш за 
шэсць ты сяч ка рыс таль ні каў праз 
«Google Play» і «AppStore». Пры тым 
праз пер шае бы ло за гру зак больш, 
на пэў на, та му што ся род бе ла ру саў 
«боль шасць ка рыс та ец ца сіс тэ май 
Androіd». Па сло вах Паў ла Ба цы ле ва, 
ка лі да да так на бі рае больш чым пяць 
ты сяч спам поў ван няў (тым больш за 
да во лі ка рот кі тэр мін у не каль кі ме ся-
цаў), то мо жа лі чыц ца па спя хо вым.

У кон кур се ўзя лі ўдзел амаль паў-
ты ся чы ка рыс таль ні каў «Вы ба раў-
2015». Ён пра во дзіў ся ся род ма ла дых 
вы бар шчы каў ва ўзрос це ад 18 да 31 
го да. Удзель ні кам не аб ход на бы ло з 
да па мо гай да дат ку ад ка заць на пы тан-
не: ча му я іду на вы ба ры? Пе ра мож цы 
атры ма лі ў якас ці пры за план шэ ты. Імі 
ста лі сту дэнт Брэсц ка га дзяр жаў на-
га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та Мі ха іл 
Дзміт рук, сту дэнт ка Бе ла рус кай дзяр-
жаў най сель ска гас па дар чай ака дэ міі 
Ма ры на Ха да но віч і Дзміт рый Уклей ка, 
па моч нік ка ман дзі ра Го мель скай па-
меж най гру пы па пра цы са СМІ.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

ШТО ЗА ЛІЧ БА МІ?

БМЗ ВЫ ПУС ЦІЦЬ 
ВА ЛЮТ НЫЯ 
АБ ЛІ ГА ЦЫІ

НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ
Для ма біль на га да дат ку «Вы ба ры-2015»

На мі ну лым тыд ні ў Мі ніс-
тэр стве пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі прай шла 
су мес ная з га зе тай «Звяз да» 
«пра мая лі нія» і ан лайн-кан-
фе рэн цыя Мінп ра цы і сац-
а ба ро ны на тэ му «Пы тан ні 
за ра бот най пла ты і за ня тас ці 
на сель ніц тва». Мы вы бра лі 
тры най больш ак ту аль ныя 
пы тан ні да пер ша га на мес ні ка 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Анд рэя ЛА БО ВІ ЧА.

1. Ці ёсць у кра і не ра ё ны, дзе 
ня ма за рэ гіст ра ва ных бес пра-
цоў ных? Ці ёсць га ра ды і ра ё ны, 
дзе на огул ня ма ва кан сій?

— Па звест ках Белс та та, уз ро-
вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя 
па рэс пуб лі цы і аб лас цях не вы хо-
дзіць за рам кі пра гноз ных па каз чы-
каў і на 1 каст рыч ні ка гэ та га го да 
скла дае: па рэс пуб лі цы — 1% ад 
эка на міч на ак тыў на га на сель ніц-
тва, па Брэсц кай воб лас ці — 1,1%, 
па Ві цеб скай — 1,2%, па Го мель-
скай — 1,2%, па Гро дзен скай — 
1,1%, па Мін скай — 0,9%, па Ма гі-
лёў скай воб лас ці — 1,1%, па г. Мін-
ску — 0,6%.

Са мыя вы со кія па каз чы кі па 
ўзроў ні за рэ гіст ра ва на га бес пра-
цоўя ад зна ча ны ў Ма ла дзе чан скім 
ра ё не Мін скай воб лас ці — 1,8%, 
Жо дзі на — 1,7%, у Хой ніц кім ра ё не 
Го мель скай воб лас ці — 1,7%, Па-
стаў скім ра ё не Ві цеб скай воб лас-
ці — 1,6% і ў Ві цеб ску — 1,6%.

Ра ё наў і га ра доў, у якіх не за рэ-
гіст ра ва на ні вод на га бес пра цоў на-
га ці не за яў ле на ні вод най ва кан сіі, 
у кра і не ня ма.

2. Як вы кон ва юц ца ў Бе ла ру сі 
пла ны па ства рэн ні но вых пра-
цоў ных мес цаў?

— За дан не па ства рэн ні да дат-
ко вых пра цоў ных мес цаў і пра-
ца ўлад ка ван ні ма ю чых па трэ бу ў 
пра цы гра ма дзян у дру гім паў год-
дзі гэ та га го да бы ло за цвер джа-
на Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 22 лі пе ня 
2015 г. № 621.

Па вод ле апе ра тыў ных звес так, 
у трэ цім квар та ле гэ та га го да ў Бе-
ла ру сі ство ра на 15 337 да дат ко вых 
ра бо чых мес цаў для пра ца ўлад ка-
ван ня тых, хто мае па трэ бу ў пра-
цы, што скла дае 84,9% ад уста ноў-
ле на га за дан ня. Пры гэ тым Брэсц-
кая воб ласць вы ка на ла за дан не на 
78,4%, Ві цеб ская — 79,6%, Го мель-
ская — 80,2%, Мін ская — 77,8%, 
Ма гі лёў ская — 80,3%, Мінск — 
98,7%. Больш за ўсё пра цоў ных 

мес цаў ство ра на ў Гро дзен скай 
воб лас ці — 118,3% ад уста ноў ле-
на га за дан ня.

3. Якія да лей шыя пра гно зы 
на конт рын ка пра цы? Ці не раз-
гля да ец ца пы тан не ўвя дзен ня 
стра ха ван ня ад бес пра цоўя?

За раз рас пра цоў ва ец ца пад-
пра гра ма «Са дзей ні чан не за ня-
тас ці на сель ніц тва» на 2016—2020 
га ды, якая ўвой дзе ў склад Дзяр-
жаў най пра гра мы «Са цы яль ная 
аба ро на і са дзей ні чан не за ня тас ці 
2016—2020».

Рэа лі за цыя ме ра пры ем стваў 
гэ тай пад пра гра мы за бяс пе чыць 
за ха ван не ў 2016—2020 га дах 
узроў ню рэ гіст ра ва на га бес пра-
цоўя ў ме жах са цы яль на да пу-
шчаль на га зна чэн ня — 1,5-2,0% 
да коль кас ці эка на міч на ак тыў на-
га на сель ніц тва.

Так са ма пад пра гра май «Са-
дзей ні чан не за ня тас ці на сель ніц-
тва» пра ду гле джа на рас пра цоў ка 
пра па ноў па раз віц ці ў Бе ла ру сі сіс-
тэ мы стра ха ван ня ад бес пра цоўя. 
За ка на даў ства ін шых кра ін у гэ тым 
пы тан ні ў знач най сту пе ні ад роз ні-
ва ец ца, што не да зва ляе ка заць аб 
адзі ных па ды хо дах у ар га ні за цыі 
сіс тэ мы стра ха ван ня ад бес пра-
цоўя. Пры рас пра цоў цы сіс тэ мы 
стра ха ван ня ад бес пра цоўя бу дуць 
улі ча ны най больш пры маль ныя для 
Бе ла ру сі па ды хо ды.

Свят ла на БУСЬ КО. 
buskо@zvіаzdа.bу
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РЫ НАК ПРА ЦЫ НЕ ВЫ ХО ДЗІЦЬ 
ЗА РАМ КІ ПРА ГНОЗ НЫХ ПА КАЗ ЧЫ КАЎ
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У Мін ску пас ля ка пі таль на га ра-
мон ту ад крыў ся ін тэр нат дзяр-
жаў на га пра фе сій на-тэх ніч на га 
ка ле джа ман таж ных і пад' ём на-
транс парт ных ра бот, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе Мін гар вы кан ка ма.

Увя дзен не ў экс плу а та цыю ін тэр-
на та да зво ліць рас ся ліць ін ша га род-
ніх на ву чэн цаў са цы яль на не аба ро не-
най ка тэ го рыі: дзя цей-сі рот і дзя цей, 
якія за ста лі ся без апе кі баць коў, а 
так са ма са шмат дзет ных, ня поў ных 
і ма ла за бяс пе ча ных сем' яў.

Аб ноў ле ны ін тэр нат раз лі ча ны на 
158 ча ла век. Уцеп ле ны фа сад кор пу-
са, уста ноў ле ны но выя вок ны, дзве-
ры, су час ная сан тэх ні ка. Двух мес ныя 
па коі аб ста ля ва ны но вай зруч най 
мэб ляй. У ін тэр на це ар га ні за ва на 
не аб ход ная ка му наль на-бы та вая і 
аду ка цый ная інф ра струк ту ра: ме ды-
цын скі блок з іза ля та рам, біб лі я тэ ка, 
кан фе рэнц-за ла, па мяш кан ні для ад-
па чын ку і са ма пад рых тоў кі; аб ста ля-
ва ны сан вуз лы, кух ні, праль ня і ка ме-

ра за хоў ван ня, пра ве дзе ны ін тэр нэт і 
ка бель нае тэ ле ба чан не.

Тэх ніч нае ву чы лі шча №2 (сён ня 
гэ та Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій на-
тэх ніч ны ка ледж ман таж ных і пад'-
ём на-транс парт ных ра бот) бы ло ар-
га ні за ва на ў Мін ску ў 1954 го дзе. У 
1958-м по бач з га лоў ным кор пу сам 
быў па бу да ва ны ін тэр нат на 288 мес-
цаў. З мая 2014 го да па ця пе раш ні час 
у ім пра во дзіў ся ка пі таль ны ра монт. 
Ра монт на-бу даў ні чыя ра бо ты вы кон-
ва ла ААТ «Цеп ла бу дін дуст рыя». У рэ-
кан струк цыі ін тэр на та на ву чаль най 
уста но вы на лет ніх ка ні ку лах ак тыў на 
ўдзель ні чаў сту дэнц кі атрад на ву чэн-
цаў ка ле джа.

Ка ледж — адзі ная на ву чаль ная 
ўста но ва ў кра і не, якая рых туе та кіх 
спе цы я ліс таў, як ма шы ніст ве жа ва га 
кра на і ман таж нік вон ка вых тру ба-
пра во даў, і адзі ная ў го ра дзе па на ву-
чан ні кі роў цаў гру за во га аў та ма бі ля 
між на род най пе ра воз кі.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
sеrаdzуuk@zvіаzdа.bу

Ад гэ тым па кла па ці лі ся ў Грод не Цэнтр алім пій ска га рэ зер ву па ха кеі 
з шай бай і га рад ская гім на зія.

8 спе цы яль ных ву ліч ных трэ на жо раў для ма са ва га вы ка ры стан ня (да рэ чы, 
бе ла рус кай вы твор час ці) уста на ві лі ў ле са пар ку Пыш кі не па да лёк ад кры та-
га ля до ва га кат ка. Яны да ступ ныя для ўсіх ах вот ных, праў да, дзе цям мож на 
зай мац ца толь кі ў су пра ва джэн ні да рос лых.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by
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УВА ГА, «ПРА МАЯ ЛІ НІЯ»!
14 ліс та па да, у су бо ту, у рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» ад бу дзец ца «пра-

мая лі нія» з на мес ні кам мі ніст ра ўнут ра ных спраў — на чаль ні кам мі лі-
цыі гра мад скай бяс пе кі Мі ка ла ем Аляк санд ра ві чам МЕЛЬ ЧАН КАМ.

Пы тан ні, якія ты чац ца аса біс тай і ма ё мас най бяс пе кі, свое ча со ва га рэ-
ага ван ня на па ве дам лен ні аб пра ва па ру шэн нях, пра фі лак ты кі зла чын стваў, 
ака зан ня ахоў ных па слуг, пра цы Дзяр жаў та інс пек цыі, мож на бу дзе за даць 
з 10 да 12 га дзін па тэ ле фо не (8017) 2871871. Па пя рэд не вы змо жа це іх 
па кі нуць па ну ма ры (8017) 2871751 аль бо да слаць на элект рон ную скры ню 
zhurnalіst155@gmaіl.com з па зна кай «Пра мая лі нія».

З на ва сел лем!З на ва сел лем!  ��

АД НОЎ ЛЕ НЫ ІН ТЭР НАТ 
ДЛЯ НА ВУ ЧЭН ЦАЎ

ТРЭ НА ЖОР НЫЯ ПЛЯ ЦОЎ КІ 
НА СВЕ ЖЫМ ПА ВЕТ РЫ

У рэгіёнеУ рэгіёне  ��

МА ЛА ДЗЕЧ НА — 
МА ЛА ДЗЁ ЖНАЯ 

СТА ЛІ ЦА 
МІН ШЧЫ НЫ

Ма ла дзеч на стаў пе ра-
мож цам Мінск ага аб-
лас но га эта пу рэс пуб-
лі кан ска га кон кур су 
«Ма ла дзёжная ста лі ца 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
Ба ры саў і Жо дзі на — 
ад па вед на на 2-м і 3-м 
мес цах. Пра гэ та па ве-
да мі ла на чаль нік ад-
дзе ла па спра вах сям'і 
і мо ла дзі га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч-
най ра бо ты, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі Мін-
абл вы кан ка ма Воль га 
ШЫБ КО.

Ма ла дзеч на, Ба ры саў і 
Жо дзі на на пра ца ва лі ста ноў-
чы во пыт ар га ні за цыі і пра-
вя дзен ня ме ра пры ем стваў, 
ажыц цяў лен ня доў га тэр мі но-
вых пра грам у мо ла дзе вай 
сфе ры. Між ін шым і вы ка наў-
чыя ка мі тэ ты пад трым лі ва-
юць усе іні цы я ты вы ма ла дых. 
Акра мя та го, у гэ тых га ра дах 
мо ладзь ак тыў на пры цяг ва-
юць да ўдзе лу ў пра цы ор га-
наў са ма кі ра ван ня.

Як ад зна чы ла спе цы я-
ліст, пры ад бо ры ўліч ва ла-
ся не толь кі эфек тыў насць 
дзяр жаў най ма ла дзёжнай 
па лі ты кі, што пра во дзі ла ся 
ў мі ну лым го дзе, але і пра-
ек ты ме ра пры ем стваў для 
мо ла дзі на на ступ ны год, а 
так са ма стан раз віц ця інф-
ра струк ту ры го ра да. У тым 
лі ку на яў насць гас ці ніц, за-
лаў, спар тыў ных збу да ван-
няў, куль тур ных цэнт раў, 
га рад ско га і між на род на га 
транс пар ту, за баў ляль ных 
пля цо вак, мес цаў для пра-
вя дзен ня ад па чын ку.

Да дам, та кі кон курс пра-
во дзіц ца ў Бе ла ру сі ўпер-
шы ню. 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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