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«Сві та нак» сён ня — гэ та до сыць ста-
біль ны ка лек тыў, які, тым не менш, па паў-
ня ец ца і ма ла ды мі кад ра мі. А пер шае, што 
па тра бу ец ца но ва спе ча ным спе цы я ліс там, 
— жыл лё. За апош нія га ды ка ля прад пры-
ем ства вы рас цэ лы фаб рыч ны га ра док. 
Ёсць шэсць ін тэр на таў, а дня мі быў ура-
чыс та зда дзе ны дом на 108 ква тэр.

— У нас на ба лан се за ста ец ца ста біль-
ная коль касць ін тэр на таў — ма-
ла дзёж на га і ся мей на га ты пу, — 
рас каз вае стар шы ня пра фка-
ма ААТ «Сві та нак» Тац ця на 
ЗА БА  РОЎ СКАЯ. — За паў нен не 
ад бы ва ец ца, га лоў ным чы нам, 
ма ла ды мі ра бо чы мі, якія пры-

яз джа юць па раз мер ка ван ні. 
Не каль кі ча ла век пры еха-

лі і сё ле та. Ду маю, яны за да во ле ны на шым 
кло па там аб іх пра жы ван ні. Па маг чы мас ці 
тры ма ем на ўзроў ні на шу са цы яль ную сфе-
ру. У нас пра цуе пункт ахо вы зда роўя, дзе 
пры ём вя дуць на ват та кія вуз кія спе цы я-
ліс ты, як урач-ста ма то лаг і ўрач-гі не ко лаг. 
Ёсць біб лі я тэ ка з кніж ным фон дам ка ля 14 
ты сяч кніг. Вось ужо пяць га доў, як ад кры лі 
на ват свой му зей. Зай ма ем ся і ар га ні за цы-
яй эк скур сій, у тым лі ку на пра гляд спек-
так ляў у тэ ат рах Мін ска. Ёсць трэ на жор ная 
за ла, аба не мен ты ў ба сейн пра па ну ем са 
зніж кай. Ак тыў ным гаст ра лё рам па кра і-
не стаў наш ан самбль «Бе лая Русь», які 
пра слаў ляе прад пры ем ства на роз ных рэс-
пуб лі кан скіх ме ра пры ем ствах. Да рэ чы, яго 
вы ступ лен не па ра дуе ка лек тыў і пад час 
свят ка ван ня юбі лею «Сві тан ка».

Со рак га доў ААТ «Сві та нак» 
вы раб ляе на ту раль ны якас ны тры ка таж 

для дзя цей і да рос лых. Вя до мы бе ла рус кі 
брэнд за ва я ваў лю боў не толь кі ай чын ных, 
але і за меж ных спа жыў цоў у Ра сіі, Ка зах ста не, 
Укра і не, Пры бал ты цы і ін шых кра і нах.

Адзен не ад «Сві тан ка» цал кам ад па вя-
дае па тра ба ван ням па куп ні ка, што не так і 
прос та ў су час ных умо вах. Га лоў ны сак рэт, 
як вы свят ля ец ца, у тым, каб ад мыс ло ва 
ар га ні за ва ны вы твор чы пра цэс да зва ляў 
рэ гу ляр на аб наў ляць шы ро кі асар ты мент 
тры ка та жу для дзя цей і да рос лых. Ма дэр ні-
за цыя вы твор час ці, пра ве дзе ная ў апош нія 
не каль кі га доў, зра бі ла маг чы мым вы раб 
та ко га адзен ня, якое не са сту па ла б шэ ра-
гу су свет ных брэн даў.

— Не аб ход най умо вай па ве лі чэн ня вы-
пус ку пра дук цыі, да лей ша га па ляп шэн ня 
яе якас ці, па шы рэн ня асар ты мен ту з'яў-
ля ец ца па ста ян нае аб наў лен не тэх ніч най 
ба зы, — тлу ма чыць на мес нік ды рэк та ра 
па ідэа ла гіч най ра бо це ААТ «Сві та нак» 
Але на ШЫШ КО. — За апош нія пяць га доў 
уда ло ся рэа лі за ваць ка ля дзе ся ці ін вес ты-
цый ных пра ек таў, на аб наў лен не асноў-
на га ка пі та лу бы ло на кі ра ва на больш як 
13 млрд руб лёў. Дзя ку ю чы су час на му аб-
ста ля ван ню вя ду чых вы твор цаў з Гер ма ніі, 

Ні дэр лан даў, Швей ца рыі і Іта ліі вы пус ка ец-
ца больш за 7 ты сяч тон тры ка таж на га па-
лат на ў год, з яко га пас ля мы шы ем больш 
за 17 млн вы ра баў.

На прад пры ем стве аб на ві ла ся знач ная 
част ка швей на га аб ста ля ван ня. Вя заль ны 
цэх ця пер асна шча ны та кім аб ста ля ван нем 
вя ду чых еў ра пей скіх фір маў, што мож на 
вы ра біць фак тыч на лю бы від па лат на — 
ку лір ную гладзь, лас тык, ін тэр лок, ма люн-
ка выя тка ні ны — плю ша выя, фут ара ва ныя 
і ін шыя. У фар ба валь ным цэ ху ўста ноў ле ны 
су час ныя апа ра ты ня мец кай фір мы — ма-
шы ны ін жэк тар на га ты пу, а так са ма фар-
ба валь ны апа рат аэ ра ды на міч на га спо са бу 
фар боў кі для да сяг нен ня эфек ту «муль ты-
ка лор». Дру кар скае аб ста ля ван не вы кон-
вае друк на лю бых, у тым лі ку са мых тон кіх, 
тры ка таж ных па лот нах. Элект рон ныя вы-
шы валь ныя ма шы ны вы твор час ці Гер ма ніі 
і Япо ніі ро бяць вы шыў кі з аплі ка цы я мі да 
дзе вя ці роз ных па таў шчы ні і ко ле ры вы шы-
валь ных ні так у ад ным ма люн ку.

МА ШЫ НА МО ЖА ЎСЁ

Усё ро біц ца з на ту раль ных ва лок наў, з 
ба воў ны. Та кое адзен не, як вя до ма, вы лу ча-
ец ца асаб лі вай кам форт нас цю і гі гі е ніч ны мі 
вар тас ця мі, а ў вы пад ку «Сві тан ка» — гэ-
та яшчэ ап ты маль нае спа лу чэн не вы со кай 
якас ці і да ступ на га кош ту. Спе цы я ліс ты 
прад пры ем ства, у тым лі ку мас та кі і ды зай-
не ры, рэ гу ляр на ўдзель ні ча юць у кон кур сах 
пра фе сій на га май стэр ства рэс пуб лі кан ска-
га і між на род на га ўзроў няў, дзе за слу жа на 
атрым лі ва юць вы со кія ўзна га ро ды.

— На за па ша ны во пыт і ква лі фі ка ва-
ны пер са нал да зва ля юць нам 
вы пус каць пра дук цыю, якая 
ад па вя дае ўсім не аб ход ным 
па тра ба ван ням, — ка жа на мес-
нік ды рэк та ра па эка но мі цы 
ААТ «Сві та нак» Аляк сандр 
РУ БАН ЦАЎ. — На шы вы ра бы 
ні ў чым не са сту па юць ана ла-
гіч най еў ра пей скай пра дук цыі, 
але пры гэ тым тан ней шыя. 
Якасць ад па вя дае па тра ба ван-
ням стан дар таў Бе ла ру-
сі, кра ін СНД і да лё ка га 
за меж жа. Уся пра дук-
цыя сер ты фі ка ва на па 
па каз чы ках бяс пе кі ў 
На цы я наль най сіс тэ ме 
сер ты фі ка цыі і прай шла 
гі гі е ніч ны рэг ла мент. 
Хі мі ка ты і фар ба валь ні-
кі за во зім, на прык лад, з Гер ма ніі 
і Швей ца рыі. Уся сы ра ві на — пра жа, 
ніт кі, фар ба валь ні кі і на ват фур ні ту ра 
— пра хо дзяць стро гі кант роль якас ці 
ў на шай ла ба ра то рыі. Не эка но мім на 
гэ тым, па коль кі за ха ван не зда роўя 
спа жыў цоў і на шай рэ пу та цыі — са-
мае важ нае. Дзя ку ю чы та кой унут-
ра най па лі ты цы мы ма ем устой лі-
вы по пыт на тым жа ра сій скім 
рын ку, які з'яў ля ец ца на шым 
асноў ным экс пар цё рам. Не-
вя лі кія пар тыі па стаў ля ем і 
ў та кія кра і ны, як Гер ма нія, 
Фін лян дыя, Ма ке до нія, Мал-
до ва і ін шыя.

Сён ня ўжо 25 фір мен ных 
ма га зі наў «Сві тан ка» пра цу-
юць па кра і не, у са мім Жо-
дзі не ёсць дзве фір мен ныя 
кра мы і сек цыя ва ўні вер ма-
гу. У пла нах — па вы шэн не 
эфек тыў нас ці гэ тых пунк таў 
ганд лю. Спе цы я ліс ты ана лі-
зу юць іх на паў нен не, раз гля-
да юць ва ры ян ты спа да рож-
ных та ва раў, якія там мо гуць 
быць прад стаў ле ны, акра мя 

асноў на га асар ты мен ту (мо жа быць, абу так, 
шкар пэт кі). А ўво гу ле для па шы рэн ня па ста-
вак унут ры кра і ны атрым лі вае раз віц цё ўжо і 
вы яз ны ган даль. Та кая прак ты ка доб ра ся бе 
за рэ ка мен да ва ла, на прык лад, у са на тор на-
ку рорт ных уста но вах, дзе ад па чы вае ня-
ма ла за меж ні каў. На ла джа ны і элект рон ны 
ган даль — праз пар тал wіldberrіes.by. Ідзе 
рас пра цоў ка і ўлас на га сай та для ар га ні-
за цыі ін тэр нэт-про да жу. На ле та пла ну ец ца 
ства рыць ла гіс тыч ную струк ту ру для про да-
жу та ва ру на рын ках Ра сіі і Ка зах ста на.

ГЭ ТА БУ ДЗЕ БЯС ПЕЧ НА

АРЫ ГІ НАЛЬ НА!
За раз у ма га зі нах мы на бы ва ем вы ра бы 

з ка лек цыі во сень-зі ма – 2015. Ха лод ны час 
го да — гэ та тра ды цый на больш бя ліз ны, са-
ро чак і пі жам. Ад нак не за га ра мі зноў па цяп-
лен не, і нам спат рэ бяц ца фу фай кі, джэм пе ры, 
то пы... «Ёсць кла січ ная ба за вая ка лек цыя, 
дзе аб наў лен не мо жа быць толь кі па ко ле-
ры, ма люн ках, але са мі ма дэ лі за ста юц ца 
ня змен ны мі, гэ та кла сі ка, — тлу ма чыць на-
чаль нік бю ро мар ке тын гу ААТ «Сві та нак» 
Ма рыя ЛА ПА ЦЕН КА ВА. — А вось се зон ныя 
ка лек цыі мя ня юц ца фак тыч на цал кам. Ка-
лек цыя вяс на-ле та — 2016 ужо фак тыч на 
сфар мі ра ва ная, за ста лі ся пэў ныя фар маль-

нас ці пе рад тым, як твор чы по шук за вер шыц ца 
тэх на ла гіч ным пра цэ сам ма са ва га шыц ця».
Су час нае адзен не па він на быць якас ным, зруч-

ным і аба вяз ко ва мод ным. Спа жы вец хо ча, каб 
ма тэ ры ял быў мяк кім, апра цоў ка ары гі наль най, па-
крой су час ны, а кошт да ступ ны. І тут уда ец ца ўсё 
гэ та спа лу чаць, у тым лі ку ў ясель ным асар ты мен-
це і тры ка та жы для дзя цей ма лод ша га школь на га 
ўзрос ту. Кла пат лі вым та там і ма мам доб ра вя до мыя 
ганд лё выя мар кі для зга да ных уз рос та вых груп «Ку-
ка-Ва ка» і FІSHKA. А для са міх да рос лых — ганд лё-
вая мар ка з ад най мен най наз вай «Сві та нак».

Кож ная ка лек цыя для кож най уз рос та вай ка тэ-
го рыі ўліч вае пэў ныя асаб лі вас ці, што ад люст роў-
ва ец ца і ў даў жы ні, і ў па лот нах, і ў ко ле ра вай га ме. 
Па лот ны мо гуць быць і змя ша ны мі — з віс ко зай, 
спан дак сам і інш. У асно ве, без умоў на, ба воў на з да-
баў лен нем штуч ных ні так для ўстой лі вас ці фор мы.

Твор чы па тэн цы ял прад пры ем ства — гэ та ча-
ты ры мас та кі на біў ных па лот наў і дру ку, тры мас-
та кі-ма дэль е ры і два ка ла рыс ты. Што ме сяц кож ны 

мас так ства рае не менш 
за 20 ма дэ ляў. Ка лек цыя 
вяс на-ле та ўжо га то вая, 
прэ зен ту ец ца мас тац ка му 
са ве ту.

Мас та кі-ма дэль е ры пад -
час сва іх рас пра цо вак уліч -
ва юць, якія ма дэ лі пра ду гле-
джа ны пла нам, што гэ та бу дзе 
за шка ла па ме раў, якое па лат-
но і г.д. За цвер джа ныя тэх но-
ла га мі і ад дзе лам мар ке тын гу 
эс кі зы ма дэль е раў пе ра да юц ца 
кан струк та рам, якія вы зна ча юць 
ха рак тар ма люн ку і ко ле ра вую га-
му. Урэш це га то вы вы раб пра да стаў-
ля ец ца мас та ка мі на за цвяр джэн не 
мас тац ка му са ве ту, у які ўва хо дзяць 
кан струк та ры, тэх но ла гі і кі раў ніц тва 
прад пры ем ства. Та кім чы нам кож ныя 
паў го да не аб ход на сфар мі ра ваць ка-
ля 400 ма дэ ляў.

— Мы тра ды цый на бя ром удзел 
у мас коў скіх вы стаў ках у ве рас ні і 
лю тым, а так са ма ў вы ста ве «Бел-
лег тэхп рам» у Мін ску, — ад зна чае 
на чаль нік ад дзе ла мар ке тын гу, 
рэ кла мы і ды зай ну ААТ «Сві та нак» 
Але на РА МА НА ВА. — Гэ та не прос та 
імідж прад пры ем ства, але і за клю чэн не да га во раў, 
по шук но вых парт нё раў. Мас та кі-ма дэль е ры вы яз-
джа лі сё ле та і на вы ста ву ў Поль шчу. Удзел у та кіх 
ме ра пры ем ствах вель мі важ ны. Трэ ба ад чу ваць мод-
ныя тэн дэн цыі, на тхняц ца, на ра джаць но выя ідэі, якія 
бу дуць апя рэдж ваць лю быя жа дан ні па куп ні ка.

ТАК БЫ ЛО
Фі лі ял Мінск ага вы твор ча га аб' яд нан ня 

«Пра грэс» — Жо дзін ская швей на-тры ка таж-
ная фаб ры ка — бы ла ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
15 снеж ня 1975 го да. Вы пус ка ла прад пры ем-
ства бя ліз ну тры ка таж ную і спар тыў ную.

Дзяр жаў ны Знак якас ці, пры свое ны ў 1977-м, 
слу жыў на дзей най га ран ты яй для больш як 200 
ганд лё вых ар га ні за цый з Маск вы, Ле нін гра да, 
Ся рэд няй Азіі, Пры бал ты кі. Ад нак прад пры ем-
ства моц на стрым лі ва ла за леж насць ад за ве-
зе на га ма тэ ры я лу. Та му ў 1981 го дзе па ча ло ся 
бу даў ніц тва фаб ры кі тры ка таж на га па лат на.

Пер шы комп лекс па вы ра бе па лат на быў 
уве дзе ны ў дзе ян не ў 1985-м, а ўжо ў на ступ-
ным го дзе зда лі ў экс плу а та цыю дру гі комп лекс 
— фар ба валь на-апрацоўчую вы твор часць. І ад-
ра зу ж фаб ры ка ста ла са ма стой ным суб' ек там 
гас па да ран ня — Жо дзін скім вы твор чым швей-
на-тры ка таж ным аб' яд нан нем.

На па чат ку 1990-х у но вых эка на міч ных умо-
вах па тра ба ва ла ся хут ка рэ ага ваць на змя нен-
не кан' юнк ту ры рын ку.

У 1991-м аб' яд нан не пе ра тва ры ла ся ў Жо-
дзін скую пра мыс ло ва-ганд лё вую фір му «Сві-
та нак», а ў 1994-м гэ та бы ло ўжо ААТ «Сві та-
нак».

Сем ча ла век толь кі ў ад ным швей ным цэ ху 
№2 пра цу юць, што на зы ва ец ца, ад на ра джэн ня 
фаб ры кі. Швач ка Ні на Кі рэ еў на Лы ці на ро дам з 

Ма гі лёў скай воб лас ці, ву чы ла ся ў Ві цеб скай, а 
пра ца ваць па ча ла ў Мін скай. Скон чы ла дзе сяць 
кла саў, прый шла на жо дзін скае прад пры ем-
ства, дзе яе ад ра зу за лі чы лі ў штат і на кі ра ва лі ў 
Ві цебск на ву чо бу бу ду чай спе цы яль нас ці швач-
кі. Праз паў го да быў га то вы спе цы я ліст.

«Мы шы лі та ды толь кі дзі ця чы асар ты мент 
— паў зун кі, фу фа еч кі, — ка жа Ні на Кі рэ еў на. 
— Яшчэ да та го, як сю ды ўзя лі мя не, тут пра ца-
ваў сле са рам мой бу ду чы муж... Швач кі ўме юць 
толь кі шыць, а нех та ж па ві нен на ладж ваць і 
ра ман та ваць на шы ма шы ны... Тут па зна ё мі-
лі ся, а не ўза ба ве і ства ры лі сям'ю. У нас двое 
дзя цей і трое ўну каў. Я шыю ўжо і да рос лы, і 
дзі ця чы асар ты мент, а муж па-ра ней ша му пра-
цуе сле са рам».

У стар шы ні цэ ха ва га ка мі тэ та Воль гі Сця па-
наў ны Ка ва лё вай не дзе на ват за ха ва лі ся ста-
рыя фо та за во да. «Ця пе раш ні цэх не па знаць, 

— ка жа Воль га Сця па наў на. — Мя не ў свой час 
на кі ра ва лі з гру пай ін шых дзяў чат ву чыц ца на 
паў го да ў Днеп ра пят роўск. Я доб ра па мя таю, 
што тут быў толь кі адзін кор пус, у якім мы з ва мі 
і зна хо дзім ся. Пла ні роў ка бы ла зу сім ін шая, гэ та 
бы лі кан ве е ры, а не асоб ныя пра цоў ныя мес цы 
з ма шы на мі. Нас на той мо мант бы ло ў цэ ху 
1250 ча ла век. Наш цэх шыў ясель ны асар ты-
мент. Тут жа пра ца ва лі і за крой шчы кі. Ра бо та 
іш ла ў дзве зме ны. На кан ве е ры бы ло ўся го 
дзве-тры ма дэ лі, а ця пер асар ты мент та кі, што 
на шы швач кі здоль ныя вы кон ваць вель мі вя лі кі 
аб' ём роз ных апе ра цый на роз ных ма шын ках. 
На ша швач ка вель мі вы со ка цэ ніц ца на лю бым 
швей ным прад пры ем стве кра і ны».

ПАД СПЕ ВЫ «БЕ ЛАЙ РУ СІ»

ВІН ША ВАЛЬ НЫ ЛІСТ
Ды рэк тар ААТ «Сві та нак» 

Юрый ЛУ КА ШЭ ВІЧ:
— Да зволь це вы ка заць сло вы ўдзяч нас ці ўсім 

ра бот ні кам прад пры ем ства з да стой най гіс то-
ры яй. Дзя куй за доб рую ра бо ту, якую вы ро бі це 
пра фе сій на, якас на, са ма ад да на!

Він шую ўвесь наш ша ноў ны ка лек тыў з 
40-год дзем з дня ўтва рэн ня фаб ры кі, якая з'яў-

ля ец ца вя до мым брэн дам Бе ла ру сі. Зы чу 
кож на му аса біс та шчас ця, зда роўя і 
на тхнен ня! І ня хай вя лі кая част ка 
на шай ра бо ты за ста ец ца для на шых 
спа жыў цоў за кад рам, але га лоў нае, 
што яны з за да валь нен нем мо гуць 

ка рыс тац ца адзен нем, зроб ле ным 
з лю боўю. Са свя там усіх нас!

НАШ ЛЮ БІ МЫ ТРЫ КА ТАЖ
«Сві та нак» за ста ец ца най буй ней шым у кра і не прад пры-
ем ствам па вы ра бе тры ка таж най бя ліз ны і верх ня га 
тры ка та жу для дзя цей і да рос лых. Фаб ры ка, раз ме шча-
ная ў Жо дзі не, ажыц цяў ляе поў ны цыкл вы твор час ці 
— ад вы ра бу па лат на да вы пус ку га то вых рэ чаў. Прад-
пры ем ства мае вя заль ны, фар ба валь ны, за крой ны і два 
швей ныя цэ хі, не каль кі да па мож ных служ баў і вя лі кую 
склад скую гас па дар ку. Пра цуюць на «Сві тан ку» ка ля 
2,5 ты ся чы ча ла век, боль шасць з якіх — жан чы ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА,
Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

УНП 600038919

УСЕ ЭТА ПЫ НА РА ДЖЭН НЯ
Пад ста вай для вы твор час ці ней ка га 

вы ра бу з'яў ля юц ца мар ке тын га выя да-
сле да ван ні, пра гноз асноў ных на кі рун каў 
раз віц ця асар ты мен ту і мо ды ў адзен ні. 
З'яў ля ец ца план па этап най рас пра цоў-
кі ка лек цый. Па вод ле пла на скла да ец ца 
тэх ніч нае за дан не на рас пра цоў ку но вых 
ма люн каў, ка ла ры таў і ма дэ ляў.

Мас так-ма дэль ер рас пра цоў вае эс кіз 
ма дэ лі, па якім шы ец ца аў тар скі ўзор. Аў-
тар скія ма дэ лі раз гля дае мас тац ка-тэх ніч-
ны са вет прад пры ем ства.

За не каль кі ме ся цаў скла да ец ца па пя-
рэд няя за яў ка на но выя ма дэ лі, пры ня-
тыя са ве там. На гэ тым эта пе да ра бо ты 
да лу ча юц ца кан струк та ры, рас клад чы кі 
ле ка лаў, тэх но ла гі.

Рас пра цоў ва юц ца тэх ніч ная да ку мен та-
цыя, ле ка лы і ад шы ва ец ца ўзор ны эта лон.

Пла на ва-вы твор чы ад дзел скла дае за-
яў ку на вы твор часць, па якой пра ліч ва юц-
ца ўсе не аб ход ныя сы ра ві на, фур ні ту ра і 
г.д. для вы ка нан ня за яў ле ных ма дэ ляў.

Ця пер усё не аб ход нае для вы твор час ці 
ёсць. Па чы на ец ца пра цэс вя зан ня па лат на.

— Вы пус ка ем прак тыч на ўсе ві ды тры-
ка таж ных па лот наў — ад ку лір ных да плю-
ша вых і з апра цоў кай пад ак са міт, — удак-
лад няе га лоў ны тэх но лаг ААТ «Сві та нак» 
Свят ла на СА МСТЫ КА. — На за вод зе 
ўста ноў ле на су час нае вя заль нае аб ста ля-
ван не вя до май ня мец кай фір мы Мауеr&Сі. 
Па лат но збі ра юць у пар тыі ва гой да 300 кг і 
ад праў ля юць у фар ба валь ныя апа ра ты для 
афар боў кі або ад бель ван ня на аб ста ля ван-
ні ня мец кіх і італь ян скіх фір маў Thes і МСS. 
Мок рае па лат но ад ціс ка ец ца на лі ніі вод-
ціс ку Соrіno і су шыц ца на су шыль ных ма-
шы нах Unіtech, Brukner. Глад ка фар ба ва нае 
па лат но га то вае. Пры не аб ход нас ці мож на 
на но сіць друк на ра та цый най дру ка ва най 
ма шы не Zіmmer. І зноў па лат но ста бі лі зу-
юць на су шыль на-шы рыль най ма шы не.

Ця пер па лат но па сту пае ў за крой ны 
цэх, дзе яго вы сці ла юць і рас крой ва юць на 
рас крой на-на сці лач ным комп лек се ня мец-
кай фір мы Кurіs. Га то вы крой ідзе ў швей-
ны цэх, дзе ў за леж нас ці ад скла да нас ці 
на па шыў ад ной адзін кі за трач ва ец ца ад 
20 хві лін да 1 га дзі ны.


