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Пяць з вась мі прэ тэн дэн таў на пост Прэ зі дэн та пе ра-
адо ле лі не аб ход ны бар' ер у 100 ты сяч под пі саў. Гэ та 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, Мі ка лай Ула хо віч, Сяр гей 
Гай ду ке віч, Вік тар Ця рэ шчан ка і Тац ця на Ка рат ке віч. 
Пра гэ та пад час свай го тра ды цый на га ві дэа зва ро ту 
на сай це Vybory2015.by па ве да мі ла стар шы ня Цэнт-
раль най ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен ні дзяр жаў-
ных рэ фе рэн ду маў Лі дзія ЯР МО ШЫ НА.

— Мы мо жам ужо па ве да міць пра агуль ныя ры сы 
асноў на га дня га ла са ван ня, — ад зна чы ла яна. — Як мяр-
ку ец ца, у вы ба рах бу дуць удзель ні чаць 5 па тэн цы яль ных 
прэ тэн дэн таў або кан ды да таў у Прэ зі дэн ты. Усё гэ та бу дзе 
ўста ноў ле на да 10 ве рас ня.

Як па ве дам ля ец ца, іні цы я тыў ная гру па Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі са бра ла 1 760 ты сяч под пі саў, гру па Мі ка лая Ула-
хо ві ча — амаль 160 ты сяч, Сяр гея Гай ду ке ві ча — трош кі 
больш за 140 ты сяч, Вік та ра Ця рэ шчан кі — больш за 130 
ты сяч і Тац ця ны Ка рат ке віч — ка ля 107 ты сяч под пі саў.

— Я вель мі ра да за спа да ры ню Ка рат ке віч, — пры зна ла ся 
стар шы ня ЦВК, — па коль кі гэ та пер шы ў гіс то рыі су час най 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь маг чы мы кан ды дат у Прэ зі дэн ты — жан-
чы на. Я жа даю пос пе хаў гэтаму кан ды да ту, ме на ві та яна 
з'яў ля ец ца тым но вым, асаб лі вым па ва рот ным мо ман там у 
гіс то рыі вы ба раў у Прэ зі дэн ты на шай кра і ны, най перш та му 
што яна жан чы на. Я дзя кую Жан не Ра ма ноў скай, хоць тая 
змаг ла са браць толь кі 780 под пі саў, тым не менш яна пра вя ла 
сваю кам па нію сум лен на і муж на, і гэ та да ра го га вар та.

— Ця пер тэ ры та ры яль ныя ка мі сіі ра ё наў і га ра доў 
па чы на юць пра вер ку пад піс ных ліс тоў, прад стаў ле ных 
іні цы я тыў ны мі гру па мі, — па ве да мі ла стар шы ня Цэнт-
раль най ка мі сіі. — Спа чат ку бу дуць вы клю ча ны под пі сы, 
са бра ныя на тэ ры то рыі ін шых ад мі ніст ра цый на-тэ ры та-
ры яль ных утва рэн няў, а так са ма вы клю ча ныя чле на мі 

іні цы я тыў най гру пы. По тым пач нец ца ад бор под пі саў 
для пра вер кі.

Для яе бя рэц ца не менш за 20% ад коль кас ці зда дзе-
ных под пі саў. У тым вы пад ку, ка лі больш за 15% з лі ку 
пра ве ра ных бу дуць пры зна ны не дак лад ны мі, бу дзе ўзя та 
яшчэ 15% под пі саў з лі ку зда дзе ных у тых кан ды да таў, дзе 
па тра бу ец ца паў тор ная пра вер ка.

— Ка лі агуль ная коль касць не дак лад ных под пі саў па 
су мах дзвюх пра ве рак скла дзе больш за 15%, усе под пі сы, 
са бра ныя па да дзе ным ра ё не, го ра дзе, бу дуць пры зна вац ца 
не са праўд ны мі і не бу дуць уліч вац ца ў агуль ным ба лан се 
под пі саў, якія прад ста ві лі іні цы я тыў ныя гру пы ў пад трым ку 
вы лу чэн ня кан ды да та ў Прэ зі дэн ты, — ад зна чы ла Лі дзія 
Яр мо шы на.

Стар шы ня ЦВК вы ка за ла спа дзя ван не, што іні цы я-
тыў ныя гру пы прэ тэн дэн таў на па са ду Прэ зі дэн та змаг лі 
са браць под пі сы якас на, па мы лак бу дзе ня шмат і ўсё 
тыя, хто здаў у пят ні цу под пі сы і пад піс ныя ліс ты, бу дуць 
за рэ гіст ра ва ны ў якас ці кан ды да таў і ўсту пяць у ці ка вую 
пе рад вы бар ную агі та цый ную кам па нію.

Пад час ві дэа зва ро ту Лі дзія Яр мо шы на па ве да мі ла, што 23 
жніў ня за вяр шыў ся тэр мін па да чы да ку мен таў аб вы лу чэн ні 
прад стаў ні коў ва ўчаст ко выя вы бар чыя ка мі сіі, а 26 жніў ня — 
апош ні дзень для ўтва рэн ня ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій.

— Ме на ві та пас ля 26 жніў ня пач нец ца вель мі важ ная 
пра ца па ўдак лад нен ні спі саў вы бар шчы каў, — звяр ну ла 
ўва гу стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма. — Ёй зой муц ца ўчаст-
ко выя вы бар чыя ка мі сіі, якія прад ста вяць пер ша чар го выя 
пра па но вы ў мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га-
ны. Па вы ні ках удак лад нен ня спі саў вы бар шчы каў бу дуць 
скла дзе ны дак лад ныя спі сы, па якіх бу дуць на кі роў вац ца 
за пра шэн ні на ве даць вы бар чы ўчас так.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр ЛУ КА ШЭН КА і кі раў нік 
прад стаў ніц тва Еў ра са ю за 
ў на шай кра і не Май ра МО РА 
пад час су стрэ чы ад зна чы лі 
па ляп шэн не ад но сін па між ЕС 
і Бе ла рус сю.

Пе ра мо вы прай шлі з на го ды 
за вяр шэн ня дып ла ма тыч най мі сіі 
Май ры Мо ры ў Бе ла ру сі, і Прэ зі-
дэнт вы со ка аца ніў яе дзей насць, 
па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка 
дзяр жа вы. «Вы зра бі лі ня ма ла для 
та го, каб мы не толь кі па ча лі раз-
маў ляць з вя лі кай Еў ро пай, але і ў 
не чым ра зу мець ад но ад на го, на-
ладж ваць на шы ад но сі ны», — пад-
крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў упэў-
не насць, што, ня гле дзя чы на ад' езд 
Май ры Мо ры з Бе ла ру сі, яна за-
ста нец ца са праўд ным сяб рам кра-
і ны. Прэ зі дэнт за пра сіў яе ў лю бы 
зруч ны час на вед ваць Бе ла русь. 
Ад зна ча ю чы ўклад кі раў ні ка прад-
стаў ніц тва ў раз віц цё ад но сін па між 
Бе ла рус сю і ЕС, Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ска заў: «Мы ве да ем, што вы 
ра бі лі вель мі мно гае шчы ра, і, ка лі 
не маг лі не ча га зра біць, маў ча лі, і 
мы ра зу ме лі гэ тае маў чан не».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што су стра-
ка ец ца да лё ка не з усі мі па сла мі, 
якія за вяр ша юць сваю дып ла ма-
тыч ную мі сію. І факт гэ тай су стрэ-
чы га во рыць сам за ся бе. «Гэ та 
пры знан не на шай кра і ны зна чэн ня 
ча ла ве ка, які пры свя ціў ся бе та му, 
каб па леп шыць ад но сі ны, а не ра за-

рваць, не па гор шыць, як гэ та ча сам 
бы вае», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. На яго дум ку, ра бо та 
Май ры Мо ры з'яў ля ец ца ў пэў ным 
сэн се «ўзо рам па во дзі наў па сла ў 
кра і не зна хо джан ня». «Па сол па ві-
нен склей ваць, аб' яд ноў ваць, але 
ні ў якім ра зе не рваць і не раз' яд-
ноў ваць», — да даў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

У сваю чар гу, кі раў нік прад стаў-
ніц тва ЕС ска за ла, што па кі дае Бе-
ла русь на хва лі па ляп шэн ня ста сун-
каў з Еў ра са ю зам. «Жа даю, каб ад-
но сі ны та кі мі за ста ва лі ся і на да лей, 
та му што мы су се дзі і па він ны жыць 
у мі ры і зго дзе», — ска за ла Май ра 
Мо ра. Яна па дзя ка ва ла Прэ зі дэн ту 
Бе ла ру сі за вы со кую ацэн ку яе дып-
ла ма тыч най дзей нас ці. Май ра Мо ра 
лі чыць па да рун кам лё су той факт, 
што ёй двой чы да вя ло ся пра ца ваць 
у Бе ла ру сі: пер ша па чат ко ва па слом 
Лат віі, а за тым кі раў ні ком прад стаў-
ніц тва ЕС. Яна лі чыць важ ным, што 
сён ня ад но сі ны Бе ла ру сі і Еў ра са ю-
за па ляп ша юц ца. «Мая пра фе сія — 
дып ла мат. Га вор кі, кан так ты — гэ та 
на ша зброя. Трэ ба не ад мя жоў вац-
ца, а, на ад ва рот, аб мяр коў ваць усе, 
на ват вост рыя, пы тан ні, што я гэ тыя 
га ды і ра бі ла», — ска за ла Май ра 
Мо ра.

На су стрэ чы аб мер ка ва ны ак ту-
аль ныя пы тан ні між на род на га па-
рад ку дня. Акра мя та го, бы ла ад-
зна ча на ро ля Бе ла ру сі як важ на га 
звя на пад тры ман ня ста біль нас ці і 
бяс пе кі ўво гу ле ў Еў ро пе.

СУ СЕ ДЗІ ПА ВІН НЫ ЖЫЦЬ У ЗГО ДЗЕ

Мы пры вык лі раз маў ляць з імі 
пра рас пра цоў ку за ко наў і на-
дзён ныя праб ле мы бе ла ру саў. 
Афі цый на, су ха і па фак це. А 
між ін шым, пар ла мен та рыі — 
гэ та лю дзі, вар тыя ўва гі за іх 
све та по гляд, улас ную фі ла со-
фію і лад жыц ця.

З Ва ле ры ем БА РА ДЗЕ НЕМ, дэ-
пу та там, чле нам Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі па бюд жэ це і 
фі нан сах, мы раз маў ля лі ў ка вяр ні 
не па да лёк ад До ма ўра да, дзе на яго 
густ — са мая смач ная ка ва. У апры ёры 
не фар маль най раз мо ве ён рас ка заў, 
як вы хоў ваць дзе так (а іх у Ва ле рыя 
Ана толь е ві ча трое), дзе ле пей ад па-
чы ваць ле там, як мож на па леп шыць 
эка но мі ку кра і ны, і пры знаў ся, што бе-
ла ру сы — пры ўкрас ныя лю дзі.

— Вам шмат да во зіц ца пра ца-
ваць з людзь мі. Зна чыц ца, вы іх 
ле пей ра зу ме е це, чым хтось ці ін-
шы. Якія яны, бе ла ру сы?

— Я лі чу, што Бе ла русь — еў ра-
пей ская кра і на. Каш тоў нас ці на шых 
лю дзей блі жэй шыя да Еў ро пы. У тым 
лі ку і ў пла не ад кры тас ці. Бе ла русь ся-
род усіх пост са вец кіх кра ін — пер шая 
па коль кас ці вы да дзе ных шэн ген скіх 
віз. Уяў ля е це: мы абы шлі на ват ра сі ян! 
Ка лі па раў наць па коль кас ці на сель-
ніц тва, то Ра сія амаль у 15 ра зоў нас 
пе ра ўзы хо дзіць. Гэ та дзіў на, бо За хад 
ад нас ад мя жоў ва ец ца, аб ві на вач вае ў 
не да хо пе дэ ма кра тыч нас ці кі ра ван ня. 
Але, як па каз вае прак ты ка, бе ла ру-
сы — ад ны з са мых пры стой ных ту-
рыс таў. У нас най мен шая коль касць 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн няў. 
Але, з ін ша га бо ку, на коль кі ад кры-
тыя, на столь кі і за кры тыя: мы цяж ка 
пад пус ка ем лю дзей да ся бе.

— У чым мы дак лад на не па ды-
хо дзім пад пры мет нік «еў ра пей-
ская», дык гэ та па дэ ма гра фіч най 
сі ту а цыі.

— Цал кам згод ны. Гэ та ўво гу ле 
дзіў ная за леж насць: чым ле пей эка но-
мі ка дзяр жа вы, тым ме ней у ёй на ра-
джа ец ца дзе так, пра грэ сі руе ста рэн не 
на цыі. Па каз чы кі ў Аф ры цы і Еў ро пе 
су праць лег лыя. Ха ця на паў днё вым 
кан ты нен це ў не ка то рых кра і нах жы-
вуць на 2 до ла ры ў ме сяц, але боль-
шасць сем' яў там — шмат дзет ныя. А ў 

Еў ро пе, на ад ва рот, з'я ві ла ся тэн дэн-
цыя на ра джаць пас ля 30, а тое і паз-
ней. Але гэ та ўжо зу сім ін шы фі зіч ны 
рэ сурс... Ча му так ад бы ва ец ца? Ка лі 
ма тэ ры яль ныя ра дас ці не да сяж ныя, 
яны за мя ня юц ца шчас цем дзе та ра-
джэн ня. Што так са ма не са мы дрэн-
ны ва ры янт. Бе ла русь у гэ тым пла не 
ад шу ка ла за ла тую ся рэ дзі ну.

— З чым яшчэ за раз су тык ну-
ла ся Еў ро па?

— Най перш за ўсё — з ма са вай міг-
ра цы яй. Эміг ран ты, ка лі пры яз джа юць 
у Еў ро пу, не ўспры ма юць яе куль ту ру, 
а пры во зяць сваю. Не асі мі лю юц ца, а, 
на ад ва рот, ад асаб ля юц ца ў асоб ныя 
ра ё ны, дзе мно жаць бан ды тызм і зла-
чын ствы. У та кія мес цы па лі цэй скія ў 
цём ны час су так на ват не за яз джа юць, 
а ў свет лы за віт ва юць ад ра зу па не-
каль кі ма шын — да 10-ці за раз. Бо там 
са праў ды не бяс печ на: ве ча рам мо гуць 
аба крас ці і збі ць. Я быў у Фран цыі, там 
уво гу ле не пры ня та ве ча рам ха дзіць 
па ву лі цы. Ка лі вяр нуў ся са шпа цы ру 
жы вы і зда ро вы, мае сяб ры-фран цу-
зы бы лі шчы ра здзіў ле ны. Яшчэ адзін 
бок дэ ма кра тыі — гэ та бам жы, якіх 
мож на су стрэць на ўпрост на ву лі цы. 
Ім ха пае не каль кіх мет раў для та го, каб 
здзяйс няць усё не аб ход нае для жыц-
ця дзей нас ці. Не толь кі ес ці і спаць... 
Гэ та ад ва рот ны бок дэ ма кра тыч най 
па лі ты кі.

— З Еў ро пай на рэш це ра за бра-
лі ся. Мя не ці ка віць кры ху ін шы бок 
жыц ця. Я ве даю, што ў вас, Ва ле-
рый Ана толь е віч, трое дзе так. Якіх 
пра ві лаў вы пры трым лі ва е це ся, 
вы хоў ва ю чы іх?

— Пра гэ та вам ле пей рас ка жа мая 
жон ка (смя ец ца). За раз мае дзе ці хо-
дзяць у гурт кі: ма лю юць, спя ва юць, 
гра юць на ін стру мен тах. Я ж рос у 
вёс цы. Там не бы ло за ня ткаў для твор-
час ці. Бя ры па пе ру — і ма люй. Хо чаш 
гу ляць у фут бол — вы ходзь на ву лі цу і 
кліч сяб роў. У дзя цін стве я пе ра чы таў 
усю вяс ко вую біб лі я тэ ку з гэ тай на-
го ды. Мо жа, ты ся чы дзве кніг. За раз 
у го ра дзе дзе так вод зяць на за ня ткі 
са ма га роз на га кштал ту. Але гэ та не 
аба вяз ко вая ўмова для та го, каб у бу-
ду чы ні вы рас па спя хо вы да рос лы ча-
ла век. Зір ні це, коль кі та лен таў вый шла 
з вёс кі... Усё за ле жыць ад са мо га ця бе, 
ад пры род ных здоль нас цей. І ўво гу ле, 
што тут дар ма ка заць: дзя цей трэ ба не 
толь кі раз ві ваць, але і па прос ту лю біць. 
І гэ та ўжо ня ма ла.

— А дзе вы з імі ба ві це час, як 
ад па чы ва е це?

— Ад па чы нак у гэ тым го дзе я пра-
вёў з усёй сям' ёй на Брас лаў скіх азё-
рах. Мы жы лі ў па лат ках на кем пін гу 
«Пан ця ле еў скі рог». З на мі бы лі на шы 
сяб ры — сям'я з дву ма дзець мі. Так 
удзе вя ця рых пра бы лі там адзі нац цаць 
дзён. Праў да, бы ло хо лад на, ішоў 

дождж. Ку па лі ся толь кі два апош нія 
дні. Але ўсе за ста лі ся вель мі за да во-
ле ныя. Па лат кі, ро ва ры, а мой сяб ра 
яшчэ і вя роў кі ўмее на цяг ваць — мож-
на ла зіць. Сум на не бы вае! Гэ так са-
ма мы ад па чы ва лі і ў мі ну лым го дзе. 
Дзе цям па да ба ец ца, та му і пры еха лі 
зноў. Уво гу ле, па вы хад ных ез дзім да 
ба бу лі ў ага род — трэ ба да па ма гаць. 
Пад час на ву чаль на га го да скла да на 
ку ды-не будзь вы рвац ца: дзе ці хо дзяць 
у су бо ту і ня дзе лю ў му зыч ную шко лу 
і гурт кі для раз віц ця.

— Ска жы це, ці ад бі ва ец ца тое, 
што вы пра цу е це ў ка мі сіі па бюд-
жэ це і фі нан сах, на ва шым жыц ці? 
На прык лад,  уз дзей ні чае на фар мі-
ра ван не ся мей на га бюд жэ ту?

— На са мрэч не. Гэ та зу сім роз ныя 
маш та бы.

— Ве да е це, Мар га рэт Тэт чар ка-
за ла, што жан чы на, якая ўмее вес-
ці хат нюю гас па дар ку, спра віц ца і 
з кі ра ван нем дзяр жа вай.

— Мо жа, жан чы на і змо жа (смя-
ец ца). Я не прэ тэн дую. І ўсё ж та-
кі маш та бы гэ тых дзвюх сіс тэм не 
да зва ля юць пра вес ці та кое па раў-
нанне. Ка лі гу тар ка ідзе пра сям'ю, 
то ра шэн ні пры ма юц ца ма біль на, тут 
і ад ра зу. У ме жах дзяр жа вы столь кі 
мес ца для ма неў раў ня ма. У на шым 
бюд жэ це тра ды цый на шмат ува гі на-
да ец ца са цы яль най сфе ры, якая па-
він на ста біль на за бяс печ вац ца. Тыя 
ж за роб кі бюд жэт ні кам. Сён ня ў нас 
не так шмат гро шай, як ха це ла ся б. 
Та му іх трэ ба ра цы я наль на раз мяр-
коў ваць. Але мы час та за бы ва ем ся 
на тое, што фі нан са вы пос пех кра і ны 
за ле жыць ад пра цы кож на га з нас.

— А ці ёсць кні гі, якія сфар мі ра-
ва лі ваш све та по гляд?

— Ду маю, што сю ды мож на ад нес ці 
кні гі, якія ма са ва вы да ва лі ся ў Са вец-
кім Са ю зе. На прык лад, тры ло гія Тэ а-
до ра Драй зе ра «Фі нан сіст», «Ты тан» і 
«Сто ік». Усім, хто скар дзіц ца, што ў нас 
«не та кая» эка но мі ка, раю па чы таць. У 
гэ тых кні гах ад люст ра ва на, як ад бы-
ва ла ся ста наў лен не рын ка вай эка но-
мі кі ў Аме ры цы. На быў яб лы кі, па мыў, 
пра даў на 2 цэн ты да ра жэй і пус ціў у 
аба рот вы ру ча ныя гро шы. Праз коль кі 
га доў і чы гун ку на быў... Ці, на прык лад, 
ства рыў ак цы я нер нае та ва рыст ва. 
Зна чыць, меў ідэю, пе ра ка наў ін шых 
лю дзей, што ў яе ёсць сэнс уклас ці 

гро шы, пра даў ак цыі, атры маў ка пі тал і 
на рэш це рэа лі за ваў ідэю. Ак цыі па ча лі 
ка ці ра вац ца — і спра ва пай шла.

— А ў нас?
— Ін шая сіс тэ ма, лю дзі не да кан ца 

ад чу ва юць аса біс тую ад каз насць пры 
пры няц ці ра шэн няў. Так за раз і атрым-
лі ва ец ца: з на быц цём не за леж нас ці 
мы «ўско чы лі» ў рын ка вую эка но мі ку, 
але ўнут ры — усё яшчэ са вец кія лю дзі, 
на ша свя до масць па куль не «да бег ла» 
да на ва коль най рэ ча іс нас ці. Май му па-
ка лен ню скла да на зра зу мець, што ні-
хто та бе ні чо га не па ві нен (і дзяр жа ва 
так са ма), ты ўсё аба вя за ны зда быць 
сам. У Аме ры цы дзе ці з 10-12-га до ва га 
ўзрос ту за кла по ча ны тым, як за ра біць 
кі шэн ныя гро шы. А на шы? Ад сюль і ін-
шы мен та лі тэт. Нес ці ад каз насць ха ця 
б за са мо га ся бе — гэ та ўжо ня ма ла. 
Ды і дзяр жа ве ляг чэй.

— Ці здоль ны мы на гэ та?
— Я ду маю, што так. У нас, на-

са мрэч, шмат крэ а тыў ных, твор чых 
асоб, якія здоль ны па да ваць но выя, 
уні каль ныя ідэі. У гэ тым і ёсць са ма-
стой насць. Ма ла хто ве дае, але са-
мая па пу ляр ная ў све це ан лайн-гуль-
ня «World of Tanks» — вы на ход ства 
бе ла ру саў. «Vіber» — так са ма наш 
пра дукт. І гэ та толь кі тое, што ля жыць 
на па верх ні. Мы не кра на ем ме ды-
цы ну, бан каў скую сфе ру... Але для 
твор час ці па він на быць сва бо да і ў той 
жа час кан ку рэн цыя, воль ныя ад кант-
ро лю дзяр жа вы ка мер цый ныя ні шы. 
Мы на ват не ўяў ля ем, якія ста ноў чыя 
зме ны ча ка юць нас, ка лі бу дзем мець 
сме ласць рэа лі зоў ваць свае ідэі.

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

P.S. Ка лі ка ва і гар ба та бы лі ўжо 
даў но вы пі ты, да нас па ды шоў ма ла-
ды ча ла век з пы тан нем: «Жа да е це, я 
вам сыг раю?» Ён да стаў тру бу і вы-
даў не скла да ную ме ло дыю. По тым 
пра цяг нуў ін стру мент мне і не браў 
яго, па куль хоць раз не атры ма ла ся 
нар маль на ду нуць (а гэ та ака за ла ся 
не так прос та). Мы раз маў ля ем, і пад 
ка нец гу тар кі хло пец про сіць гро шай 
«на па ес ці» і, за да во ле ны, сы хо дзіць. 
Ка рот кая паў за. «Да рэм на я, на пэў на, 
пра не да хоп крэ а тыў ных ідэй ка заў. 
Хло пец, між ін шым, за дзве хві лі ны 
за ра біў на абед», — ка жа Ва ле рый 
Ана толь е віч. І ён мае ра цыю.
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