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СЯ РОД ДОБ РЫХ ЛЮ ДЗЕЙ
Крам ка ў два ры, у так зва най кро-

ка вай да ступ нас ці — з хле бам, ма ла-
ком, тва ра гом...

У мет ры ад дзвя рэй — вя лі кая аб-
вест ка ці на ват зва рот, на пі са ны, ві-
да воч на, дзі цем, але ж «па-да рос ла-
му» — з кам п'ю та рам, з прын та рам... 
Змест (у бліз кім пе ра ка зе): пас ля смер-
ці ад ной жан чы ны ні чый най за ста ла ся 
кот ка (фо та да да ец ца, як той ка заў). 
Яна вель мі аку рат ная і ра зум ная, та-
му на ват зараз, на ву лі цы, на пэў на 
ж, не пра пад зе, вы жы ве, «але по бач 
(да слоў на) столь кі дрэн ных лю дзей...» 
То ці не зной дзец ца нех та доб ры, хто 
возьме гэ ту пры га жу ню да моў?

Ці ка вая пра па но ва!
А вось по пы ту — з ты дзень не бы-

ло. Ця гам яго, та го тыд ня, на зі ра ла ся 
ін шае: ля крам кі, пад аб вест кай, ста-
я ла не вя ліч кая скрын ка з пад сціл-
кай (трэ ба ра зу мець, ча со вы ко шчын 
дом?), по бач — дзве мі сач кі: у ад ной 
па ста ян на бы ла дроб на па рэ за ная 
каў бас ка, у дру гой — ма ла ко...

Як свед чан не та го, што доб рых 
лю дзей у нас так са ма шмат.

ЭКА НО МІЯ
У го ра дзе ад крам да транс парт-

ных пры пын каў, як пра ві ла, бліз ка — 
што на зы ва ец ца, ру кою па даць.

Але ж (пе ра фра зу ю чы) «дар мо, 
што «па даць», ды да лё ка ды баць», 
а ўжо з ней кай па куп кай...

Пе рад на мі адна ка бе та дра бі ны 
ня се. Яны — дзю ра ле выя і, дак лад на 
ве да ем, зу сім не цяж кія, але ж до сыць 
доў гія, у плы ні лю дзей... Да та го ж ве-
цер на два рэ ды і са ма ка бе та, мяк ка 
ка жу чы, вель мі ста ла га ве ку, хва ра ві-
та поў ная... Грэх не пад маг чы.

— Ой, дзя куй!.. Шчы ры дзя куй 
вам! — ра ду ец ца тая, вы ці ра ю чы 
ўзмак рэ лы твар.

І тут жа па чы нае рас каз ваць, што 
гэ тыя дра бі ны ім на да чы вель мі па-
трэб ны, што ку піць іх збі ра лі ся даў но, 
ды ўсё гро шай не бы ло, та му на вяс ну 
ад ла жы лі. А сён ня яна ў кра му зай-
шла, а там рап там зніж кі — аж но 10 
пра цэн таў.

— Ну ці ж не эка но мія? — не ма ве-
да ма ў ка го пы тае жан чы на. — Нель-
га ж бы ло не ку піць?

...Нель га.
Але ж нель га, на пэў на, і не ду-

маць, як по тым да цяг нуць па куп ку, 
не стра ціў шы пры гэ тым апош няе 
зда роўе, а то, крый Бог, і жыц цё.

НЕ ЎСЁ ТОЕ ЗО ЛА ТА
...З гэ та га вы со ка га бе ра га ўніз, у 

ва ду, Стас сі гаў міль ё ны ра зоў — у 
дзя цін стве, у юнац тве...

А вось по тым пе ра пы нак быў, 
пры чым до сыць доў гі: па куль слу жыў 
у вой ску, па куль жа ніў ся ды аб жы ваў-
ся на но вым мес цы...

Стра шэн на су ма ваў па ста рым — 
па баць коў скай ха це, па вёс цы, па рэ-
чцы, спаў і ба чыў, як ле там пры е дзе, 
як, па ві таў шы ся з баць ка мі, пой дзе 
на бе раг, як на ха ду раз дзе нец ца і...

Ма ры здзяйс ня юц ца! Сё ле та ён 
так і зра біў: сі га нуў — сал да ці кам, 
мож на ска заць, не гле дзя чы...

На зад — сам не вы плыў: гэ та шчас-
це, што по бач ку па лі ся дзе ці... Што яны 
ця пер змыс лыя, пры ма біль ні ках, што 
ад ра зу ж па зва ні лі ў «хут кую», што тая 
і на са мрэч хут ка за вез ла яго ў баль ні-
цу — з множ ны мі пе ра ло ма мі ле вай 
ступ ні і «адзі ноч ным» пра вай.

Ка ра цей, ачуў ся ў гіп се, з паў го да 
ўжо на баль ніч ным.

...На до ечы на мы лі цах пер шы раз 
на ву лі цу вы паўз, у ма шы ну сеў — 
з'ез дзіў у га раж на ко лы па гля дзець. 
Су се дзі там, вя до ма ж, у рос пы ты: 
што зра бі ла ся? Ён — анек дот у ад-
каз:

— Док тар, я ў трох мес цах на гу 
зла маў.

— А мес цы тыя за пом ніў?
— А як жа!
— То больш ту ды не ха дзі.
Стас не пой дзе. А нех та ін шы — 

лёг ка.

ХА ЦЕ ЛА ЯК ЛЕ ПЕЙ...
«Мне з ад на год ка мі зу сім не ці-

ка ва», — фыр ка ла не ка лі Зо еч ка, і 
ка ва ле раў шу ка ла ся род тых, ка му 
за 30, за 40.

Яны, як пра ві ла, бы лі жа на тыя, 
але пры ма шы нах, гра шах. Маг лі 
зва дзіць дзяў чы ну ў рэ ста ран аль бо 
на кан цэрт за ез джых «зо рак», маг-
лі зва зіць на пры ро ду, на шаш лы кі, 
неш та пры го жае ку піць, зняць, на-
рэш це, ква тэ ру...

Дык ча му б не па жыць — на здым-
ных, ні чо га не пла ця чы, да та го ж у 
спат кан нях, квет ках, шам пан скім?..

Пра тое, што ў яе за лёт ні каў не дзе 
сем'і, дзеў ка не ду ма ла — на вош-
та, ка лі сён ня яны ёсць, а заўт ра... 
ня ма? Зоя ве ры ла ў сі лу сва ёй пры-
га жос ці.

І, трэ ба ска заць, не здар ма: адзін з 
ка ва ле раў усё ж такі раз вёў ся з жон-
кай, сы шоў ся з ёй. Праў да, па пя рэ-
дзіў, што жа ніц ца не бу дзе, дзя цей 
за во дзіць — і па га тоў...

Зо еч ка з гэ та га шчы ра па смя я ла-
ся, бо зноў жа ве да ла, што нач ная зя-
зюль ка дзён ную пе ра ку куе, і ўрэш це 
ўсё бу дзе, як бу дзе, а гэ та зна чыць, 
як ска жа яна.

Па дро бя зі яно так і вый шла, а 
вось па вя лі кім ра хун ку...

Два нац цаць га доў жы вуць, ка лі 
гэ та, вя до ма ж, жыц цё: бо афі цый на 
яны не жа на тыя, дзя цей ня ма, са ба-
чац ца зран ку да ве ча ра і ледзь не 
што дня,

Ёсць з-за ча го: ён раз бу рыў сваю 
сям'ю.

Яна — не ства ры ла сва ёй.

КАБ НЕ БЛУ ДЗІ ЛІ...
Дзень, го рад, го лас:
— Здрав ствуй те!.. Скажите, по-

жа луй ста, как нам пройти к «Бе ла-
ру сі»?

Пы та юц ца пра гэ та двое до сыць 
сім па тыч ных пры ез джых (ка лі мер-
ка ваць па іх чыс цют кай рус кай...). То 
ча му б не ска заць, што ўні вер маг гэ-
ты зу сім не па да лёк, што прай сці да 
яго мож на па ву лі цы Пля ха на ва, а 
по тым збо чыць упра ва, аль бо...

Муж чы ны, ві даць, спя ша юц ца, бо, 
не да слу хаў шы, пе ра пы ня юць; пе ра-
пы ня юць цал кам ла гіч ным, але ж зу-
сім не ча ка ным пы тан нем:

— А ку дой блі жэй?
...Хоць ты пад вя дзі іх, з удзяч нас ці 

за гэ тае рэд кае, бе ла рус кае слоў ца!
Каб дай шлі, каб ха ця не зблу дзі лі, 

не стра ці лі час.

ПАС ЛЯ СМАЧ ЧА
Дзень. Абед. Ка вяр ня — пры ват-

ная і, зда ец ца, лю бі мая, бо, ма ю чы 
воль ную хві лі ну тут, за ку бач кам ка-
вы, мож на па ся дзець з доб рым ча-
ла ве кам, і ні хто пры гэ тым не ста не 
вы ці раць ваш стол, на мя ка ю чы, што 
трэ ба сы хо дзіць...

А мож на прый сці сю ды ад на му — 
на пяць хві лін, са сва ім бу тэрб ро дам 
і...

Вар та бы ло да стаць яго, як по бач 
за стол пры се ла жан чы на. Уваж лі ва 
па гля дзе ла на ўзя ты ку ба чак ка вы, 
на бу лач ку, на ка ша лёк, які па ла жы-
ла по бач.

— А я вам за пла ці ла? — па вяр-
нуў шы ся да стой кі, спы та ла рап там у 
гас па да ра (ён жа сён ня ба рыс та).

— Не, — усміх нуў ся той.
— А ча му ж вы ні чо га не ка жа це?
— Не ха чу вам смак пса ваць.
— А ка лі я бу лач ку з'ем, ка вай 

за п'ю і пай ду, не раз лі чыў шы ся? — 
уго лас раз ва жае ка бе та, кі ру ю чы з 
гра шы ма да стой кі.

— Але ж вы не сы хо дзі це? — усмі-
ха ец ца ёй гас па дар. — А ка лі і так, 
дык, мо жа ж, я не збяд нею?..

Не збяд нее, ві даць, са праў ды...
Бо, зда ец ца, ве дае, як «пры кар-

міць» клі ен та і што ра біць, каб той, хто 
зай шоў адзін раз, пры хо дзіў заў сё ды.

НА ПІ СА НА МУ ВЕ РЫЦЬ?
Пра грэс не ста іць на мес цы. У 

Мін ску на мно гіх пры пын ках з'я ві лі-
ся ад мыс ло выя эк ран чы кі: па гля дзеў 
на та кі і ўба чыў, што, на прык лад, па-
трэб ны 41 тра лей бус бу дзе...

Во лі ха — праз 15 хві лін!..
Мар на ваць іх, тым бо лей зран ку, 

зу сім не вы па дае, а та му — ла хі пад 
па хі, як той ка заў, і на трам вай.

По руч, ту ды ж, але з цяж кі мі сум-
ка мі, пра стуе ней кі дзя цюк.

Ра зам з ім мы да хо дзім да скры-
жа ван ня, ста ім на свят ла фо ры. Але 
да ро гу пе рай сці не па спя ва ем, бо на-
су страч нам паў зе... 41-шы тра лей-
бус — той са мы, трэ ба ра зу мець, што 
па ві нен быў прый сці праз 15 хві лін!

Ска заць, што дзя цюк абу ра ны, 
зна чыць пра маў чаць: сплю нуў шы, 
ён гне ма цю ка і не ма ве да ма ў ка го 
пы та ец ца:

— Што яны пі шуць? Ну што яны 
пі шуць, га?

...Ба лю чае пы тан не — з тых, што 
не за бу дзеш, не вы кі неш з га ла вы ні-
ко лі, бо... не да дуць. Перш-на перш — 
сі ноп ты кі....

Ды і шмат хто яшчэ.

ТУ ТЭЙ ШЫЯ
Град за бі ты — без ліч ма шын: па 

ву лі цах ча сам едзеш, як ідзеш, з той 
са май хут ка сцю.

А ча сам — ста іш на огул, чы та еш... 
над пі сы.

На зад нім шкле ад ной з ма шын 
да рэ чнае ў за то рах: «Спя ша еш ся — 
пе ра скоч!». На дру гой — фраг мент 
на цы я наль на га ар на мен ту і ка рот кая 
па зна ка: «З на мі — ма лень кі».

Трэ ба ра зу мець, бе ла рус?

ПА РАЎ НА ННЕ
Га лю хле бам не кар мі — дай па-

спра чац ца. Ды хоць пра што: яна да 
лю бо га сло ва пры чэ піц ца, і ўжо та ды 
сце ра жы ся: трэ ба не трэ ба, а да ка жа 
вам, што па за мі ну лае ле та бы ло ха-
лод ным, а во сень — грыб ною, што 
хар чо выя да баў кі ка рыс ныя (аль бо 
на ад ва рот), што мо да на ма лі на выя 
пін жа кі не прай шла, а прый шла...

Ад нак гэ та — кве тач кі. На до ечы кам-
па ніі гас цей (усім ка ля 60) яна ўзя ла ся 
да во дзіць, што ў іх уз рос це (?!) гро шай 
ужо не трэ ба (?!), што пен сій на ўсё ім па-
він на ха паць, пры чым з га ла вой... Ка лі, 
вя до ма ж, з маз га мі (?!) тра ціць...

Спрэч ка раз га рэ ла ся не на жарт!
Цёт ка ад на «па ту шы ла»: як бы 

мі ма ходзь ска за ла пля мен ні цы, што 
з пен сі яй ця пер, як з «кры тыч ны мі 
дня мі»: ме сяц ча ка еш, дзён коль кі 
ма еш і ўсё — ча кай ізноў...

Што здзі ві ла, Га ля ёй не пя рэ чы ла.

ТАН ЦУЙ, ПА КУЛЬ МА ЛА ДЫ
Ра нак, ве чар... Но вы год. Кра-

мы — у ча кан ні — пры бра лі ся.
У ад ной, пад ялі най, тан чыць Дзед 

Ма роз. І ка лі б жы вы, хто б з да рос-
лых здзіў ляў ся? А то ж у рост ча ла ве-
ка і... ца цач ны: му зы ку слу хае, «пя тай 
кроп кай» віх ляе... Лю ба па гля дзець, 
лю ба по бач па чуць ці хут кае:

— Ба б, а ча му Дзед Ма роз тан цуе, 
а Сня гур ка — не?

— Хто ж яго ве дае? — уз ды хае 
ба бу ля.

А по тым, ві даць, па ду маў шы, да-
дае:

— Мо жа, та му, што Сня гур ка ма-
ла дая — лі чыць, што яшчэ на тан цу-
ец ца... А Дзед — ста ры. Вось і «ад-
ры ва ец ца». Ду мае: мо жа, да цяг ну да 
но вых Ка ляд, а мо жа, і не...

Ча ла век мяр куе...
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

dounar@zviazda.by

P.S. Не ве рыц ца: «Прос тай мо ве» 
16-ты год. На коль кі ве даю, у яе за гэ-
ты час, з'я ві ла ся сваё, і не ма лень кае, 
ко ла чы та чоў. З асоб ны мі лёс зво дзіў, 
з мно гі мі, спа дзя ю ся, яшчэ звя дзе...

А па куль — бу дзем жыць, ра зам бе-
раг чы сваю мо ву, неш та пры кмя чаць, 
над не чым смя яц ца і пла каць, ду маць.

Дзе ля ча го, улас на, пі шу... І, дасць 
Бог, бу ду.

�

Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��

ЧА ЛА ВЕК МЯР КУЕ...
Як той акын — пі шу, што ба чу, а зна чыць...
Ра ні ца. Спеш ка. Да ро га — на ма шы не, праз лес і по ле, праз сон ныя 
змроч ныя вёс кі, бо ўзім ку ў рэд кіх вок нах блі шчыць свят ло...
Як раз на яго (пе рад чар го вай па ва рот кай) мы кі ру ем ся; як раз у 
ім, у гэ тым свят ле (акно без фі ра нак), пад' ехаў шы, ба чым по стаць 
муж чы ны: з аб' ём на га, му сіць, вель мі ста ро га чай ні ка, у свой ку-
бак ён па во лі на лі вае вар...
І тым са мым ці не ўсім, хто пра хо дзіць (ка лі, вя до ма ж, пра хо дзіць) 
аль бо, як мы, «пра ля тае» мі ма, на гад вае кры ла тае «ўсю ды лю дзі, 
усю ды жыц цё».
Роз ні ца хі ба ў до ме, у кух ні, у чай ні ку і ча ла ве ку...
А так... Ра ні ца яна і ёсць ра ні ца.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец

Производственное унитарное предприятие 

«Пищевой комбинат Белкоопсоюза», 
г. Минск, проспект Партизанский, д. 168

Предмет аукциона

Наименование
Инвен-
тарный 
номер

Общая 
площадь

Назначение Адрес

Магазин
500/C-
19459

218,2 кв.м
Здание 

специализированное 
розничной торговли

г. Минск, 
ул. Щедрина, 75А

Сведения о земельном 
участке (предмет 
аукциона находится 
в красных линиях): 

Предоставлен продавцу для эксплуатации и обслуживания 
здания специализированного розничной торговли на праве 
аренды земельный участок площадью 0,0879 га (срок дей-
ствия – по 30.09.2018). 
Ограничения (обременения) прав: охранная зона водопровода 
площадью 0.0196 га, обеспечение доступа для производ-
ства ремонтно-восстановительных работ эксплуатирующим 
организациям-владельцам инженерных коммуникаций пло-
щадью 0,0879 га

Начальная цена с НДС 20% – 2 735 731 200 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с №3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; 
в евро (EUR) – 3012343265060; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет 
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за 
организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 20.10.2015 г.

Дата и время 
проведения аукциона

29.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

27.01.2016 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 

E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703

Продавец ОДО «СПАРТАК ПЛЮС», 
г. Минск, ул. М. Лынькова, 19, корп. 2

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Торговый зал, 
кабинет, гардеробная, 

склады, моечная

Торговое 
помещение

151 кв.м
500/D-

708166944

г. Минск, 
ул. Михася Лынькова, 

19/ 2-13а

Начальная цена с НДС 20% – 1 830 000 000 белорусских рублей.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR) 
перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может пере-
числяться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в 
долларах США (USD) – 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в российских 
рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора 
купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за пред-
мет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аукциона 
оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by

Дата и время 
проведения аукциона

22.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

21.01.2016 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

ЛЕ КА ВЫЯ ЎЛАС ЦІ ВАС ЦІ ТРЭ БА ДА КА ЗАЦЬ!
У Бе ла ру сі пла ну ец ца ўзмац ніць ад каз насць за рэ кла му ле ка вых 
срод каў і ме та даў ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі без уз гад нен ня 
з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя.

У Мін ганд лю па ве да мі лі, што ця пер пра во дзіц ца ра бо та па ўня сен ні ад-
па вед ных змен у Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва-
па ру шэн нях. Так са ма мяр ку ец ца ўзмац ніць ад каз насць за вы твор часць і 
рас паў сюдж ван не рэ кла мы пра ля чэб ныя ўлас ці вас ці та ва ру, ка лі та кі мі ўлас-
ці вас ця мі ён не ва ло дае. За здзяйс нен не та кіх пра ва па ру шэн няў мяр ку ец ца 
пра ду гле дзець штраф ныя санк цыі для юры дыч ных асоб ад 40 да 200 ба за вых 
ве лі чынь. Для ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў — ад 30 да 100 ба за вых 
ве лі чынь, для ін шых фі зіч ных асоб — ад 10 да 50 ба за вых ве лі чынь. Сён ня 
ад каз насць за агуль ныя па ру шэн ні за ка на даў ства аб рэ кла ме скла дае для 
юры дыч ных асоб ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь, для ІП — ад 10 да 40 ба за вых 
ве лі чынь, для ін шых фі зіч ных асоб — 5 ад 30 да ба за вых ве лі чынь.

У Мі ніс тэр стве ганд лю на га да лі, што ў кра і не даў но дзей ні чае за ба ро на 
на рэ кла му рэ цэп тур ных ле ка вых срод каў. Але пас ля та го, як быў уве дзе ны 
жорст кі кант роль за рэ цэп тур ным вод пус кам ле каў у ап тэ ках, гэ тыя прэ па-
ра ты па ча лі пра па ноў ваць на быць праз ін тэр нэт. Пра якую бяс пе ку мо жа 
іс ці раз мо ва, ка лі ча ла век на бы вае ле кі з рук, не зра зу ме ла... Маг чы ма, 
па ве лі чэн не штраф ных санк цый па пя рэ дзіць па доб ныя фак ты?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by


