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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Са мы га ра чы 
за ўсю гіс то рыю на зі ран няў: 
лі пень-2017 уста на віў но вы рэ корд

Мі ну лы лі пень стаў са мым цёп лым ме ся цам за ўсю 

гіс то рыю ме тэа на зі ран няў, па чы на ю чы з 1880 го да. Тэм-

пе ра ту ра ў гэ тым ме ся цы пе ра вы сі ла ся рэд ня лі пень скую 

на 0,83 °С і па бі ла рэ корд лі пе ня 2016 го да, па ве дам ляе 

Ін сты тут кас міч ных на зі ран няў НА СА.

Пра ана лі за ваў шы да ныя 6300 ме тэа ра ла гіч ных стан-

цый па ўсім све це, а так са ма пры бо раў на су днах і бу ях, 

якія вы мя ра юць тэм пе ра ту ру па верх ні мо ра, і ан тарк-

тыч ных да след чых стан цый, спе цы я ліс ты ўста на ві лі, што 

тэм пе ра ту ра ў лі пе ні на 0,83 °С пе ра вы сі ла ся рэд ні па-

каз чык 1951—1980 га доў. Ра ней па ве дам ля ла ся, што 

мі ну лы, 2016 год, ака заў ся са мым цёп лым за 137 га доў 

на зі ран няў.

Як га во рыц ца ў дак ла дзе На цы я наль най ад мі ніст ра цыі 

па да сле да ван ні акі я наў і ат мас фе ры ЗША, боль шасць 

па каз чы каў змя нення клі ма ту пра цяг ва юць «пры трым лі-

вац ца тэн дэн цыі па цяп лен ня». Кан цэнт ра цыя пар ні ко вых 

га заў у ат мас фе ры ў 2016 го дзе так са ма да сяг ну ла рэ-

корд на га ўзроў ню ў гіс то рыі.

Уз ро вень мо ра пад ня ўся на 82 мм, так са ма ўста на віў-

шы рэ корд з 1993 го да, ка лі па ча лі ся на зі ран ні за гэ тым 

па каз чы кам.

Трамп вы сту піў 
су праць зно су пом ні каў

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп вы ка заў ся су праць 

зно су пом ні каў, а так са ма 

аб ві на ва ціў СМІ ў спро бах 

змя ніць гіс то рыю. З та кі-

мі за ява мі, як пе рад ае РІА 

«На ві ны», ён вы сту піў у 

Нью-Ёр ку.

«Сён ня зня суць [пом нік ге не ра ла Кан фе дэ ра цыі 
пад час Гра ма дзян скай вай ны] Стоў ну а ла Джэк са на, а 

заўт ра гэ та бу дзе пом нік [за сна валь ні каў ЗША] Джор-
джа Ва шынг то на або То ма са Джэ фер са на? Трэ ба за-

да цца пы тан нем — дзе гэ та ўсё за кон чыц ца», — пад-

крэс ліў Трамп.

Звяр та ю чы ся да жур на ліс таў, Трамп за явіў: «Вы 

змя ня е це гіс то рыю і куль ту ру!» Так са ма ён зноў вы-

ка заў пункт гле джан ня, што ў су праць ста ян ні ва кол 

пом ні каў, якое аб васт ры ла ся, ві на ва тыя абод ва кан-

флікт ныя ба кі.

На пя рэ дад ні ў Да рэ ме ўдзель ні кі ак цыі пра тэс ту 

пе ра ку лі лі пом нік вой скам Кан фе дэ ра цыі. Пом нік сал-

да ту ча соў Гра ма дзян скай вай ны ў ЗША, уста ля ва ны 

ў 1924 го дзе, зна хо дзіў ся пе рад бу дын кам мяс цо ва га 

му ні цы па лі тэ та.

12 жніў ня ў Шар лотс ві лі, штат Вір джы нія, неа на цыс-

ты пра вя лі сты хій нае фа кель нае шэс це, па тра бу ю чы ад 

мяс цо вых ула даў ад мо віц ца ад зно су пом ні ка ге не ра лу 

кан фе дэ ра таў Ро бер ту Эд вар ду Лі. Пас ля гэ та га ў го ра-

дзе ўспых ну лі бес па рад кі, у якіх па цяр пе лі 15 ча ла век.

Паз ней на шэс ці су праць ак цыі ўльтрап ра вых у на-

тоўп на вя лі кай хут ка сці за ехаў аў та ма біль. У вы ні ку 

за гі нуў адзін ча ла век, яшчэ 19 атры ма лі ра нен ні. У той 

жа дзень на ўскра і не го ра да ўпаў па лі цэй скі вер та лёт, 

за гі ну лі два ча ла ве кі. Ула ды звя за лі кру шэн не з па дзея-

мі, якія ад бы лі ся ра ней.

Больш як 600 ча ла век знік лі 
без вес так у Сье ра-Ле о нэ 
пас ля схо ду апоў зня

У Сье ра-Ле о нэ пас ля схо ду апоў зня 600 ча ла век лі-
чац ца знік лы мі без вес так, па ве дам ля юць ін фар ма генц-
твы са спа сыл кай на мяс цо вую ар га ні за цыю Чыр во на га 
Кры жа.

Па вод ле апош ніх звес так, коль касць за гі ну лых да-
сяг ну ла 350. Це лы лю дзей вы но сіць хва ля мі на пляж 
Фры таў на. По шу ка ва-вы ра та валь ная апе ра цыя пра цяг-
ва ец ца. З па тэн цый на не бяс печ ных ра ё наў пра во дзіц-
ца эва ку а цыя лю дзей. Сход апоў зня ад быў ся ра ні цай 
14 жніў ня ў пры га ра дзе ста лі цы. Мност ва да моў апы ну-
лі ся пад за ва ла мі.

Важ на па мя таць сваю гіс-
то рыю. Але гэ так жа важ-
на іс ці на пе рад — асаб лі ва 
дзяр жа вам, на ро дам. Тым 
больш ка лі перс пек ты вы 
для раз віц ця су пра цоў ніц-
тва ёсць. На гэ тым зра біў 
ак цэнт кі раў нік дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
час су стрэ чы з кі раў ні ком 
вы ка наў чай ула ды Аф га ні-
ста на Аб ду лой Аб ду лой, які 
з афі цый ным ві зі там зна хо-
дзіц ца ў на шай кра і не.

— Ня гле дзя чы на тое, што 

мы ме лі кан так ты, у тым лі ку і 

я, з вы со кі мі служ бо вы мі асо ба-

мі Аф га ні ста на да ва ша га ві зі ту, 

тым не менш я ўпэў не ны, што 

гэ ты ві зіт ад крые но вую ста рон-

ку су пра цоў ніц тва на шых дзяр-

жаў, — за явіў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

Ён пад крэс ліў, што Бе ла-

русь — вы ключ на мі ра лю бі вая 

кра і на:

— Тым не менш я ад чу ваю 

ней кую сваю ад каз насць, ка лі 

хо ча це ві ну, у тым, што сён ня 

ад бы ва ец ца ў Аф га ні ста не. Так 

скла ла ся гіс то рыя ад но сін у ча-

сы Са вец ка га Са ю за з ін шы мі 

дзяр жа ва мі пла не ты, у тым лі ку 

з Аф га ні ста нам. Мы, як скла-

даль ная част ка, рэс пуб лі ка 

Са вец ка га Са ю за, ня сём, без-

умоў на, ад каз насць за тое, што 

ад бы ва ла ся ў тыя ча сы ў Аф га ні-

ста не. Гэ та ад каз насць не толь-

кі Са вец кага Са ю за. У боль шай 

сту пе ні гэ та ад каз насць і іншых 

кра ін — вы іх доб ра ве да е це.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пры знаў-

ся, што не пры хіль нік та го, каб 

за бы ваць гіс то рыю.

— Але і па ку та ваць па ста ян на 

па тых пра цэ сах, якія ад бы ва лі ся 

ў гіс то рыі, ві даць, бу дзе ня пра-

віль на, — лі чыць ён. — Трэ ба 

вы бу доў ваць ад но сі ны. Ра біць 

усё, каб у бу ду чы ні на шы ад но-

сі ны бы лі цу доў ны мі, і каб нам 

не бы ло со рам на гля дзець ад но 
ад на му ў во чы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў-
ніў за меж на га гос ця, што бе ла-
рус кі ўрад бу дзе ра біць усё для 
та го, каб вы бу да ваць фун да мент 
ад но сін з Аф га ні ста нам, на поў-
ніць су пра цоў ніц тва кан крэт ным 
змес там, пе рай сці ад па жа дан-
няў, раз моў да кан крэт ных дзе ян-
няў. Бе ла рус кі лі дар за явіў, што 
Бе ла русь да гэ та га га то вая.

— Я ха чу, каб пад час свай го 
ві зі ту вы па зна ё мі лі ся з на шы-
мі маг чы мас ця мі, — пры знаў ся 
ён. — Ха чу вас за ве рыць: усё, 
што вас бу дзе ці ка віць, а мы ў 
сваю чар гу змо жам гэ та зра-
біць, — мы аба вяз ко ва зро бім. 
Мы мо жам зра біць гэ та з удзе-
лам трэ ціх кра ін. Ска жу шчы ра, 
мы вель мі час та, су стра ка ю чы-
ся з Прэ зі дэн там Турк ме ні ста на, 
аб мяр коў ва лі тэ му Аф га ні ста на 
і кі рун кі су мес на га су пра цоў ніц-
тва. Я яго пра сіў, каб ён да па мог 
мне ўста на віць з кі раў ніц твам 
Аф га ні ста на ад но сі ны, каб мы 
зру шы лі ся з мёрт ва га пунк та.

Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, 
Прэ зі дэнт па він ша ваў Аб ду лу 
Аб ду лу з га лоў ным свя там Аф га-
ні ста на — Днём Не за леж нас ці.

Аб ду ла Аб ду ла па дзя ка ваў за 
цёп лы пры ём. Ён пры знаў ся, што 
гэ ты ві зіт вель мі ка рыс ны і важ ны 
для аф ган ска га бо ку. «Наш урад, 
наш на род поў ныя ра шу час ці на-
ноў пе ра бу да ваць сваю дзяр жа-
ву — як у га лі не асвет ніц тва, так 

і ахо вы зда роўя, сель скай гас-

па дар кі», — па ве да міў Аб ду ла 

Аб ду ла. Ён звяр нуў ува гу, што 

ўнё сак Бе ла ру сі ва ўрэ гу ля ван не 

сі ту а цыі ў рэ гі ё не, на яго дум ку, 

гэ та — знач ная, іс тот ная рэч.

Аф га ні стан у пер шую чар гу 

за ці каў ле ны ў су пра цоў ніц тве 

ў га лі не сель скай гас па дар кі, 

пра мыс ло вас ці, зда бы чы ка рыс-

ных вы кап няў, аду ка цыі. 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
 yushkevich@zviazda.by

Ка лі сніц ца тра ва 
ка ля до ма...

Прэ зі дэнт су стрэў ся з кас ма на ўтам, 
што на ра дзіў ся на Мін шчы не

У са вец кія ча сы боль шасць хлоп чы каў 
ма ры лі стаць кас ма на ўта мі. Але з ча-
сам нех та вы браў са бе ін шую пра фе-
сію, хтось ці за быў ся пра дзі ця чую ма ру, 
нех та не прай шоў па ста не зда роўя або 
не змог па сту піць у авія цый нае ву чы лі-
шча... А вось лёт чык-кас ма наўт Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі Алег На віц кі ро дам з 
го ра да Чэр ве ня Мін скай воб лас ці прай-
шоў ня прос ты шлях і вы тры маў усе вы-
пра ба ван ні. Учо ра з ім су стрэў ся кі раў нік 
дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Алег На віц кі пры ехаў на ра дзі му ў ад па чы-
нак — да кан ца жніў ня. Кі раў ні ку дзяр жа вы 
ён пры вёз у па да ру нак фо та зды мак свай го 
між на род на га экі па жа, а так са ма га дзін нік — з 
тых, што вы да юц ца кас ма на ўтам для па лё ту. 
Яны сер ты фі ка ва ны для вы ха ду ў ад кры ты 
кос мас. Прэ зі дэнт у ад каз па да рыў па куль 
адзі ны эк зэмп ляр кні гі пра Па лац Не за леж-
нас ці.

— Гэ та пер шы ўні каль ны гіс та рыч ны 
ўзор, — ска заў кі раў нік кра і ны, уру ча ю чы кні-
гу. — Гэ та вар тая кніж ка, як я лі чу. Та му ня-
хай яна бу дзе ў ця бе — пер шы асоб нік, які я 
за цвяр джаў як узор. Два сло вы я там на пі саў 
на хут кую ру ку. Па чы та еш. Гэ та та кая пам пез-
ная кніж ка. Ка му, ка лі не са ма му са праўд на-
му ча ла ве ку з бе ла рус кім сэр цам, па да рыць 
гэ тую пер шую кніж ку. Гэ та бу дзе сім ва ліч на 
і год на.

Алег На віц кі мае ў сва ім па служ ным спі се 
два па лё ты ў кос мас. У цэ лым ён пра вёў там 
без ма ло га год!

— На зі ра лі, пе ра жы ва лі, — пры знаў ся кі-
раў нік кра і ны. — Усё ж та кі пер шы па лёт, я 
так ра зу мею, ка ля 150 дзён, амаль 200 дзён — 
на ступ ны па лёт. Мне скла да на гэ та ўя віць... 
Мы на зі ра лі, ба чы лі гэ тыя ўсе пе ры пе тыі, усе 
гэ тыя праб ле мы.

Ат мас фе ра су стрэ чы бы ла вель мі ду шэў-
ная. Раз мо ва Прэ зі дэн та з кас ма на ўтам цяг-
ну ла ся га дзі ны дзве. Як рас ка заў по тым жур-
на ліс там Алег На віц кі, бы ло за кра ну та вель мі 
шмат пы тан няў, звя за ных з кас ма на ўты кай, 
з ро ляй Бе ла ру сі як кас міч най дзяр жа вы, гу-
та ры лі пра да сле да ван не Зям лі з кос ма су, пра 
па тры я тызм і вы ха ван не дзя цей... Кас ма наўт 
пры знаў ся, што гэ та яго дру гая су стрэ ча з бе-
ла рус кім лі да рам. Ён так са ма рас ка заў, што 
хо ча жыць на ра дзі ме і пла нуе за няц ца бу даў-
ніц твам пры ват на га до ма тут, у Бе ла ру сі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

АД ПРА ЕК ТАЎ 
ДА КАН КРЭ ТЫ КІ

У Па ла цы Не за леж нас ці прай шлі пе ра га во ры 
з кі раў ні ком ура да Аф га ні ста на

КА РЫС НАЯ ТЭ ЛЕ ФОН НАЯ СУ ВЯЗЬ
Абл вы кан ка мы і Мін гар вы кан кам 19 жніў ня ў су бо ту пра-
вя дуць чар го выя пра мыя лі ніі. З 9.00 да 12.00 на зван кі 
жы ха роў кра і ны бу дуць ад каз ваць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма КЛЕЦ Анд-
рэй Ана то ле віч, тэл. 8 (016) 2213121;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма АС КЕР КА 
Вік тар Ві та ле віч, тэл. 8 (021) 2222222;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма КЛІЧ КОЎ СКАЯ 
Але на Ула дзі мі ра ўна, тэл. 8 (023) 2751237;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма ПА ПОЎ Ігар 
Анд рэ е віч, тэл. 8 (015) 2735644;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма КУН ЦЭ-
ВІЧ Анд рэй Мі хай ла віч, тэл. 8 (022) 2501869;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма МА КАР 
Ігар Мі ка ла е віч, тэл. 8 (017) 5004160;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма ЛАП ЦЕЎ Вік тар 
Сяр ге е віч, тэл. 8 (017) 2224444.

Мер ка ван неМер ка ван не  

У АКТЫЎНЫМ 
ПОШУКУ
Перс пек ты вы раз віц ця ад но сін з Поль шчай

Ня гле дзя чы на член ства Поль шчы ў НА ТА, па зі тыў нае раз-
віц цё ад но сін па між Бе ла рус сю і Поль шчай цал кам маг чы-
мае, як па каз вае прык лад бе ла рус ка-ту рэц ка га ўза е ма-
дзе ян ня. Апош няе зна хо дзіц ца на вель мі вы со кім уз роў ні, 
па коль кі стаў ка ро біц ца на по шук та го, што зблі жае, а не 
та го, што па дзя ляе. Пе ра ход да та ко га ім пе ра ты ва ў бе-
ла рус ка-поль скіх ад но сі нах мог бы па цяг нуць па доб ныя 
па зі тыў ныя на ступ ствы.

Ак ты ві за цыя ад но сін з Поль шчай — рэч, без су мне ву, важ ная. 
Поль шча — адзін з пя ці су се дзяў Бе ла ру сі, адзін з трох най больш 
буй ных рын каў, а па па ме ры і ёміс тас ці эка но мі кі гэ та і зу сім ну мар 
два з усіх су се дзяў Бе ла ру сі.

Ка лі, на прык лад, з укра ін скім рын кам, які на шмат мен шы за 
поль скі, у на шай кра і ны ўста ля ва ныя вель мі плён ныя ад но сі ны (у 
пры ват нас ці, у мі ну лым го дзе мы ад пра ві лі ту ды на 2 міль яр ды 800 з 
ліш нім міль ё наў до ла раў ЗША пра дук цыі), то з Поль шчай, на жаль, 
гэ ты па каз чык у тры з ліш нім ра зы мен шы. Пры гэ тым ка лі з Укра-
і най у нас ста ноў чае саль да ганд лю, то з Поль шчай яно апош нія 
га ды ад моў нае. Мець уся го 2—3 пра цэн ты свай го та ва ра аба ро ту 
з та кой эка но мі кай, як Поль шча, для Бе ла ру сі вель мі ма ла. Гэ та 
ўпу шча ныя маг чы мас ці для біз нес ме наў абедз вюх кра ін.

Не аб ход на раз ві ваць ін вес ты цый нае су пра цоў ніц тва. Ця пе раш нія 
аб' ёмы поль скіх ін вес ты цый у Бе ла русь у па ме ры 150—200 міль ё наў 
до ла раў на год не ад па вя да юць па тэн цы я лу бе ла рус кай эка но мі кі. 
Гэ та кры ху больш, чым што год уклад вае ў бе ла рус кую эка но мі ку 
Літ ва з на сель ніц твам у тры міль ё ны ча ла век. Гэ та ж да ты чыц ца і 
ін вес ты цый з бо ку са мых ба га тых лю дзей. Амаль дзве тра ці ны са мых 
ба га тых лі тоў скіх біз нес ме наў з 30 ужо рэа лі зу юць свае біз нес-пра-
ек ты ў Бе ла ру сі. У той жа час боль шасць ба га тых лю дзей Поль шчы 
на ват не па да зра юць пра та кую маг чы масць.

Па раў наль на ма ла поль скіх прад пры ем стваў прый шло ў Бе ла-
русь. Вя до ма, на яў насць 350 поль скіх кам па ній у Бе ла ру сі пер ша-
па чат ко ва зда ец ца доб рай ліч бай. Але толь кі па куль не па гля дзіш, 
што Лат вія з двух міль ён ным на сель ніц твам за рэ гіст ра ва ла на бе-
ла рус кай тэ ры то рыі больш за 650 сва іх прад пры ем стваў. 

Поль шча — перс пек тыў ная кра і на, якая ў ча сы эка на міч ных 
праб лем (як ва Укра і не, так і ў Ра сіі), што пры но сяць шмат не пры ем-
нас цяў і для нас, — су сед ні ры нак, які нам да стат ко ва доб ра зна ё мы 
і на які трэ ба на строй вац ца для больш сур' ёз най ра бо ты.

Важ ную ро лю ў ак ты ві за цыі ад но сін ады гры ва юць пар ла мен ты 
дзвюх кра ін. Пар ла менц кія кан так ты да зва ля юць на ладж ваць як 
па лі тыч нае су пра цоў ніц тва (гэ та рэч па ста ян на важ ная), так і эка-
на міч нае ўза е ма дзе ян не, па коль кі пар ла мен ты і Бе ла ру сі, і Поль-
шчы пра цу юць у цес ным кан так це з біз нес-ко ла мі. І вель мі час та 
ак ты ві за цыя па лі тыч ных кан так таў цяг не за са бой роз ныя ідэі па 
раз віц ці кан так таў эка на міч ных. Бо, не сак рэт, дэ пу та ты як поль-
ска га, так і бе ла рус ка га пар ла мен таў пры ма юць удзел у роз ных 
эка на міч ных ме ра пры ем ствах, рас каз ва юць ад но ад на му на ві ны з 
су сед няй кра і ны. І гэ та зна чыць, што чым больш ін тэн сіў ныя кан так-
ты, тым боль шая коль касць поль скіх прад пры маль ні каў і поль ска га 
кі раў ніц тва ў эка на міч ным бло ку бу дзе ці ка віц ца ін вес та ван нем у 
роз ныя пра ек ты на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ар га ні за цы яй су мес ных 
прад пры ем стваў, аб ме нам або раз віц цём тэх на ло гій.

Та кім чы нам, па лі тыч нае вы мя рэн не пар ла менц кіх кан так таў 
не па збеж на па цяг не за са бой і эка на міч нае вы мя рэн не, што са-
праў ды над звы чай важ на ў ця пе раш няй эка на міч най сі ту а цыі ў 
на шым рэ гі ё не.

Што не ма ла важ на, Поль шча — гэ та вы хад і на ня мец кі ры нак, 
са мы буй ны ў Еў ра пей скім са ю зе (да рэ чы, ад на ча со ва і са мы 
кан ку рэнт ны). Поль шча — гэ та бяс пош лін ная ўнут ра ная пра сто ра 
Еў ра пей ска га са ю за, та му і су мес ныя прад пры ем ствы на яе тэ ры то-
рыі, на прык лад, ство ра ныя бе ла рус кі мі прад пры маль ні ка мі, — гэ та 
вы дат ны спо саб пра ні каць са сва ім та ва рам з на шы мі кам плек ту ю-
чы мі на са мы ём кі ры нак Еў ра пей ска га са ю за — у Гер ма нію.

У апош нія дзе ся ці год дзі Гер ма нія пры ўнес ла ты ся чы най ноў-
шых тэх на ло гій на тэ ры то рыю Поль шчы, ства ры ла там ня ма ла 
су мес ных прад пры ем стваў. Іх до свед важ ны, па коль кі гэ та до свед 
пе ра да вых за ход ніх прад пры ем стваў вы со ка тэх на ла гіч най ня мец-
кай эка но мі кі.

Сён ня Поль шча — гэ та кра і на, як і Бе ла русь, з пе ра ход най эка-
но мі кай, якая мае шмат лі кія ас пек ты пла на вай, а ця пер раз ві вае 
рын ка вую, за клі ка ную вы ра шыць роз ныя праб ле мы ў пла не ін вес-
ты цый най пры ваб нас ці дзяр жа вы і рын ка вай сіс тэ мы, у ма дэр ні за-
цыі, ства рэн ні пра цоў ных мес цаў.

А ўсё гэ та зна чыць, што ў цэ лым Поль шча — кра і на нам зра зу-
ме лая, тут спа лу ча юц ца звык лыя нам спо са бы і ме та ды ра бо ты з 
са мы мі су час ны мі тэх на ло гі я мі пе ра да вой эка но мі кі, пры ўне се ны мі 
са «Ста рой Еў ро пы». І, вя до ма ж, больш цес ныя кан так ты Бе ла ру сі 
з Поль шчай мо гуць пры нес ці нам ды ві дэн ды ў гэ тай сфе ры, да дуць 
маг чы масць ма дэр ні за ваць улас ную эка но мі ку.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук




