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ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 

об изменении процентных ставок по срочным 
банковским вкладам в белорусских рублях  

С 01.08.2016 устанавливается по ранее открытым срочным бан-
ковским вкладам в белорусских рублях:

- «Премиально-накопительный «Детский», открытым до 
13.11.2015, ставка основных процентов в размере 19% годовых; 

- Накопительный (накопительный вклад в национальной валюте 
с ежемесячной капитализацией; накопительный вклад в белорусских 
рублях; срочный банковский накопительный вклад в белорусских 
рублях, а также накопительные вклады, введенные согласно При-
казу Государственного банка СССР от 29.03.1990 №30 «О введении 
новых видов вкладов в учреждениях Сберегательного банка СССР»), 
процентная ставка в размере 19% годовых. 

Установленный размер процентов применяется только к вышеу-
казанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена 
срочность и автоматическое перезаключение которых на новый срок 
произошло до 01.04.2016.

С 01.08.2016 устанавливается по ранее открытым срочным бан-
ковским вкладам в белорусских рублях:

- «Четыре сезона» ставка основных процентов в размере 16% 
годовых;

- «Классик безотзывный Новый» процентные ставки в сле-
дующих размерах:

на срок 6 месяцев – 21% годовых;
на срок 9 месяцев – 24% годовых. 
Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 

срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

С 01.08.2016 устанавливается по действующим срочным банков-
ским вкладам в белорусских рублях «Интернет-депозит – Тренд»:

- открытым до 13.11.2015 – ставка основных процентов при 
фактическом ежедневном остатке вклада до 2000,00 рублей (вклю-
чительно) в денежных знаках образца 2009 года (до 20 000 000 
(включительно) в денежных знаках образца 2000 года) в размере:

17,5% годовых по вкладам со сроком хранения 12 месяцев; 
19,5% годовых по вкладам со сроком хранения 18, 24 и 36 ме-

сяцев; 
- открытым до 13.11.2015 – ставка основных процентов при фак-

тическом ежедневном остатке вклада свыше 2000,00 рублей в де-
нежных знаках образца 2009 года (свыше 20 000 000 (включительно) 
в денежных знаках образца 2000 года) в размере:

18% годовых по вкладам со сроком хранения 12 месяцев; 
20% годовых по вкладам со сроком хранения 18, 24 и 36 месяцев; 
- открытым до 01.07.2016 – процентная ставка при фактическом 

ежедневном остатке вклада до 2000,00 рублей (включительно) в 
денежных знаках образца 2009 года (до 20 000 000 (включительно) 
в денежных знаках образца 2000 года) в размере:

17% годовых по вкладам со сроком хранения 3 месяца; 
18% годовых по вкладам со сроком хранения 6 месяцев; 
- открытым до 01.07.2016 – процентная ставка при фактическом 

ежедневном остатке вклада свыше 2000,00 рублей в денежных зна-
ках образца 2009 года (свыше 20 000 000 (включительно) в денежных 
знаках образца 2000 года) в размере:

17,5% годовых по вкладам со сроком хранения 3 месяца; 
18,5% годовых по вкладам со сроком хранения 6 месяцев; 
- открытым с 13.11.2015 до 01.04.2016 – процентная ставка при 

фактическом ежедневном остатке вклада до 2000,00 рублей (вклю-
чительно) в денежных знаках образца 2009 года (до 20 000 000 
(включительно) в денежных знаках образца 2000 года) в размере:

18,5% годовых по вкладам со сроком хранения 12 месяцев; 
- открытым с 13.11.2015 до 01.04.2016 процентная ставка при 

фактическом ежедневном остатке вклада свыше 2 000,00 рублей в 
денежных знаках образца 2009 года (свыше 20 000 000 (включитель-
но) в денежных знаках образца 2000 года) в размере:

19% годовых по вкладам со сроком хранения 12 месяцев.

С 01.08.2016 устанавливается по действующим срочным бан-
ковским вкладам в белорусских рублях «Интернет-депозит – 
Презент», открытым до 01.07.2016 процентная ставка в размере 
20% годовых. 

С 01.08.2016 устанавливаются по действующим срочным бан-
ковским вкладам в белорусских рублях «Классик Отзывный на 
35 дней», «Классик Отзывный до года», «Классик Безотзывный до 
года», «Классик Безотзывный свыше года», открытым до 01.07.2016 
процентные ставки в следующих размерах:

- «Классик Отзывный на 35 дней» – 15,5% годовых – начиная 
с даты автоматического перезаключения договора; 

- «Классик Отзывный до года»:
на срок 95 дней – 16,5% годовых; 
на срок 185 дней – 17,5% годовых. 
- «Классик Безотзывный до года»:
на срок 3 месяца – 18% годовых – начиная с даты автоматиче-

ского перезаключения договора; 
на срок 6 месяцев – 19% годовых; 
на срок 9 месяцев – 23% годовых. 
- «Классик Безотзывный свыше года»:
на срок 18 месяцев – 24,5% годовых; 
на срок 24 месяца – 25% годовых. 
Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 

срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

С 01.08.2016 устанавливаются по действующим срочным бан-
ковским вкладам в белорусских рублях «Классик Почтовый Отзыв-
ный», «Классик Почтовый Безотзывный», открытым с 01.05.2016 до 
01.07.2016, процентные ставки в следующих размерах:

- «Классик Почтовый Отзывный» – 20% годовых. 
- «Классик Почтовый Безотзывный» – 25% годовых. 
Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 

срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть 
изменена банком в одностороннем порядке в соответствии 

с договорами банковских вкладов (депозитов).

ДОПОЛНЕНИЕДОПОЛНЕНИЕ  
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИК ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Реконструкция застройки территории в районе по объекту «Реконструкция застройки территории в районе 

ул. Михалово, Алибегова». Жилой дом № 9 по генплану»,ул. Михалово, Алибегова». Жилой дом № 9 по генплану»,
опубликованной в газете «Звязда» № 90 (28200) от 14.05.2016опубликованной в газете «Звязда» № 90 (28200) от 14.05.2016

Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству 
по договорам создания объектов долевого строительства для юри-
дических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предлагаются 63 (шестьдесят три) 
квартиры, расположенных в осях 3-4 и 4-5, в том числе:

- 26 (двадцать шесть) 2-комнатных общей площадью от 57,83 до 
61,76 кв.м стоимостью строительства за 1 (один) кв.м общей площади в 
размере, эквивалентном 850 долларам США;

- 36 (тридцать шесть) 3-комнатных общей площадью от 72,00 до 83,26 кв.м 
стоимостью строительства за 1 (один) кв.м общей площади в размере, 
эквивалентном 830 долларам США;

- 1 (одна) 4-комнатная общей площадью 102,1 кв.м стоимостью строи-
тельства за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
810 долларам США.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться 

договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 06.07.2016 

по адресу: г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 4, офис 107, каб. 1, тел.: 
(017)234-16-98, (044)795-44-44. УНП 192400611

Рап тоў на ква тэ ры ста лі 
па ко я мі

У Агенц тве па дзярж рэ гіст ра цыі і зя-
мель ным ка даст ры іх да мы апош нія не-
каль кі га доў зна чац ца як інтэрнаты. Буд-
т рэс т №12 у 2015 го дзе іні цы я ва ў вы ся лен-
не жы ха роў, якія не пра цу юць на прад пры-
ем стве. Тое, што гэ тыя мет ры атры ма лі 
яшчэ іх баць кі як жы лыя не ўлічваецца. 

У ад ка зах абл вы кан ка ма і гар вы кан-
ка ма на зва ро ты жы ха роў у 2014 — 2016 
га дах га во рыц ца, што да мы бы лі ін тэр-
на та мі на пра ця гу ўся го пе ры я ду свай го 
іс на ван ня. Аб верг нуць гэ та вель мі скла-
да на, бо да ку мен ты, па чы на ю чы з 1960-х і 
па 2000-я га ды, дзе, як сцвяр джа юць жы-
ха ры, іх да мы зна чы лі ся як жы лыя з част-
ко вы мі вы го да мі, або прос та ня доб ра ўпа-
рад ка ва ны мі да ма мі, знік лі з ма гі лёў скіх 
ар хі ваў. Будт рэст, на прык лад, па дае ў 
суд да ку мен ты ад 2005 го да і паз ней. І на 
кож ны са спрэч ных да моў іс нуе ад ра зу па 
не каль кі тэх паш пар тоў. «Вось толь кі ад 
1963 го да, з які мі пра ца ва лі на шы свед кі 
Ні на Бе лян ко ва і Ма рыя Пра та са ва, ка-
лі зай ма лі ся аб слу гоў ван нем жыл фон ду 
будт рэс та, ня ма», — раз во дзіць ру ка мі 
Ве ра Бан дар ко ва. Яна і яе су се дзі свае 
спа дзя ван ні ўскла да юць на прын цы по-
васць су да. Пы тан няў па гэ тых да мах 
за над та шмат. Па кож ным пры зна ча на 
асоб нае су до вае па ся джэн не. Пер шае па 
до ме №28 па ву лі цы За сло на ва.

Нам ка за лі, што ін шыя 
жы вуць яшчэ горш

У 10.00 жы ха ры до ма зай ма юць мес-
цы ў за ле су да Ле нін ска га ра ё на. Асоб на 
тры ма юц ца прад стаў ні кі абл вы кан ка ма і 
будт рэс та. Агенц тва па дзярж рэ гіст ра цыі 
і зя мель ным ка даст ры за пра шэн не на 
суд пра іг на ра ва ла.

Але пры чы ны для ад кла дан ня спра вы 
ня ма, і суд дзя Анд рэй Юр чан ка аб' яў ляе 
па пя рэд няе су до вае па ся джэн не. Ён пе-
ра ліч вае пра вы ба коў і на гад вае, што 
яны мо гуць за клю чыць мі ра вое па гад-
нен не. Сён ня мы бу дзем толь кі вы ву чаць 
фак ты, ка жа ён. Ад іст цоў вы сту пае Ве ра 
Бан дар ко ва і Га лі на Сіт ке віч. У жан чын 
па па пцы ко пій роз ных да ку мен таў. Іск 
скла дае 16 ста ро нак. Суд дзя про сіць вы-
клас ці яго сут насць ка ра цей.

Дом №28 быў па бу да ва ны ў 1952 го дзе 
як ін тэр нат. З гэ тым згод ны ўсе жы ха ры. 
Але тая ж Ве ра Бан дар ко ва за ся лі ла ся 
ту ды ў 1988 го дзе па ор да ры як у ква тэ-
ру. Ор дар быў вы да дзе ны Цэнт раль ным 
рай вы кан ка мам. Суд дзя ўдак лад няе: а 
хто пры маў ра шэн не — ад мі ніст ра цыя 
або пра фкам? Бо рай вы кан кам толь кі 
за цвяр джае тое, што пры ня лі на прад-
пры ем стве. Ёсць пы тан ні і па ор да ры. У 
суд прад стаў ле на ко пія, а па ві нен быць 
ары гі нал. Але жан чы на раз во дзіць ру ка-
мі: «Трэст за браў. Ска за лі, да га вор най му 
бу дуць за клю чаць». Сён ня сям'я Бан дар-
ко вай зай мае 4 па коі. З му жам яна ў раз-
вод зе, у іх роз ныя аса бо выя ра хун кі. Гэ та 
яшчэ адзін факт у па цвер джан не та го, 
што дом па За сло на ва, 28 у 1988 го дзе 
не меў ста ту су ін тэр на та.

Жы ха ры свед чаць, што, па чы на ю чы 
з 2005 го да, на кож ны дом ма ец ца па не-
каль кі тэх паш пар тоў і звест кі ў іх не су-
па да юць. На прык лад, у тэх паш пар це ад 
1972 го да, на пі са на: «Шмат ква тэр ны жы-
лы дом па ву лі цы За сло на ва №28». Ды 
яшчэ ён па зна ча ны, як дом з пры бу до ва мі. 
У 2005 го дзе та ко га ўжо ня ма. На пі са на 
кан крэт на — «ін тэр нат». І на ват сло ва «ба-
ра кі» знік ла. Не зра зу ме ла так са ма, ча му 
ў роз ных тэх паш пар тах дом №28 роз най 
пло шчы. У ад ным ва ры ян це ён пры бліз на 
на 70 мет раў боль шы, чым ёсць.

— Ор дар, да ку мент аб вы дзя лен ні 
зям лі пад жы лы дом, пла ны ме жаў ад 
1997 го да з пры бу до ва мі, аса бо выя ра-
хун кі на ква тэ ры, — пе ра ліч вае суд дзя 
до ка зы на ка рысць жы ха роў і пы та ец ца: 
— Што яшчэ?

Жы ха ры звяр та юць ува гу на той 
факт, што па ад ра се іх до ма зна чыц ца 
ней кая фір ма «Ас пект», якая зай ма ец ца 
вэн джан нем ры бы. Але гэ тыя звест кі з 
ін тэр нэ ту, афі цый на будт рэст факт не 
па цвяр джае. Лю дзі за не па ко е ны тым, 
што пла цяць яшчэ і за элект рыч ныя вы-
дат кі гэ тай фір мы. Бо, ня гле дзя чы на 
тое, што ў кож на га ў ква тэ ры аса біс ты 
лі чыль нік, па чы на ю чы з 2016 го да іх аба-
вяз ва юць пла ціць па агуль ных.

Ці ка ва, што тэр мін «па коі» ў кві тан-
цы ях на ка му наль ныя па слу гі жы ха роў 
з'я віў ся не так даў но. Да 2015 го да бы лі 
«ква тэ ры». Нех та зга даў пра га за выя ба-
ло ны, ка ры стан не які мі ў ін тэр на це за ба-
ра ня ец ца. А ў жы ха роў ёсць афі цый ныя 
да га во ры з аб лга зам. І на огул, лю дзі не 
ра зу ме юць, ча му афі цый ныя да ку мен ты, 

ад якіх за ле жыць іх лёс, аформ ле ны так 
не ахай на. На не ка то рых ад сут ні ча юць 
пя чат кі, под пі сы.

— Ка лі я ха цеў узяць да вед ку, каб 
атры маць ква тэ ру ў до ме, які бу да ваў ся, 
мя не ад мо ві лі ся па ста віць на чар гу. Ска-
за лі, ха пае пло шчы. Усё жыц цё пра жыў у 
ква тэ ры, а за раз ка жуць: ін тэр нат, — не 
стры маў ся муж чы на, які ся дзеў за мной.

— У 1992 го дзе пас ля раз во ду я ха це-
ла па бу да ваць жыл лё ў но вым до ме, але 
ў пра фка ме мне ад мо ві лі, — да да ла жан-
чы на. — У нас бы ло 57 мет раў на 4 ча-
ла ве кі. На той час у на шым до ме, акра мя 
цэнт раль на га ацяп лен ня, ні чо га не бы ло, 
на ват ва ды. Але мне ўсё роў на ад мо ві лі 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Ска за лі, 
ёсць лю дзі, якія жы вуць яшчэ горш.

Да рэ чы, маг чы масць стаць на ўлік па 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў у жы ха роў 
спрэч ных да моў па За сло на ва і Бу даў-
ні коў з'я ві ла ся толь кі з 2008 го да.

Іск не пры зна ём
Між тым ад каз чы кі іск не пры зна юць. 

«Абл вы кан кам рэ гіст ра цы яй зай мац ца не 
мо жа, та му і ад мя ніць яе не мае пра ва, — 
ар гу мен туе прад стаў нік абл вы кан ка ма. 
— Ма ё масць пры ма лі ў ад па вед нас ці з 
рас па ра джэн нем Прэ зі дэн та ў 2012 го дзе 
з рэс пуб лі кан скай фор мы ў тэ ры та ры яль-
ную. Бу дын кі рэ гіст ра ва лі ся ў ма гі лёў скім 
тэ ры та ры яль ным фон дзе аб лма ё мас ці са 
ста ту сам «ін тэр на ты».

— А ў прын цы пе, абл вы кан кам мо жа 
па мя няць ста тус сва ім ра шэн нем? — пы-
та ец ца суд дзя.

— Так.
— За раз ёсць пад ста ва для змя нен ня 

ста ту су?
— Су мня ва ю ся, — ад каз вае прад-

стаў нік абл вы кан ка ма. — Не ве даю. Хай 
звяр та юц ца. Іс нуе пэў ная пра цэ ду ра. Мы 
пад рых ту ем пра ект ра шэн ня. Наш стар-
шы ня звер нец ца з ім на па ся джэн не абл-
вы кан ка ма.

— А на огул, зы хо дзя чы з гэ тай ін фар-
ма цыі, абл вы кан кам на ме ра ны змя ніць 
ста тус, да ку мен ты ней кія рых ту юц ца?

— Да ку мен ты мы ні я кія не рых ту ем. Я 
гэ та ве даю дак лад на, па коль кі са ма вя ду 
гэ ты ўчас так. Маг чы ма ней кія вус ныя 

раз мо вы вя дуц ца, але ні я кіх ука зан няў 
на гэ ты конт не іс нуе.

Прад стаў нік будт рэс та так са ма не па-
жа даў пры зна ваць іск.

— Ці ёсць у вас звест кі па до ме №28 
па ву лі цы За сло на ва да 2000 го да? — 
спы таў ся ў яго суд дзя.

— Гэ тыя бу дын кі зна хо дзі лі ся на ба-
лан се прад пры ем ства. Ні я кіх да га во раў 
не за клю ча ла ся. З 2002 го да па ча ла ся 
рэ гіст ра цыя. Да гэ та га бы лі толь кі тэх-
паш пар ты.

— У 1972 го дзе гэ та бы лі ін тэр на ты і 
ба ра кі. Ча му по тым пры бра лі з да ку мен-
таў сло ва «ба ра кі»?

— У 2007 го дзе бы ло пад пі са на да-
дат ко вае па гад нен не аб пры вя дзен ні 
ста ту су бу дын каў у ад па вед насць з тэх-
паш пар та мі.

Ці ёсць шан цы?
З гэ тым пы тан нем ка рэс пан дэнт «Звяз-

ды» звяр ну ла ся да юрыс та, які да па ма гае 
жы ха рам ад стой ваць іх ін та рэ сы. Ён упэў-
не ны, што ёсць. «Вель мі шмат до ка заў, 
што праў да на ба ку жы ха роў. У 1996 го дзе 
жы ха ры до ма па За сло на ва, 28 звяр та-
лі ся ў рай вы кан кам Цэнт раль на га ра ё на 
са скар гай на не зда валь ня ю чыя жыл лё-
ва-бы та выя ўмо вы. За ха ваў ся ад каз ад 

2 лю та га 1996 го да за под пі сам пер ша га 
на мес ні ка кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі Цэнт-
раль на га ра ё на Ма гі лё ва Яў ге на Ле бе дзе-
ва ў ад рас та га час на га кі раў ні ка будт рэс та 
№12 М. Ба ра на ва, дзе дак лад на ага вор ва-
ец ца ста тус до ма: «бы лы ін тэр нат трэс та 
№12, 1952 го да па бу до вы, без ка му наль-
ных вы год». Ак ты пе ра да чы па пя рэд ні каў 
ця пе раш ня га кі раў ні ка будт рэс та так са-
ма свед чаць, што гэ та ня доб ра ўпа рад-
ка ва ныя да мы, ін тэр на ты там па зна ча ны 
асоб на. У ак тах на зям лю яе пры зна чэн не 
зна чыц ца пад за бу до ву ме на ві та жы лых 
да моў, а не ін тэр на таў. У спі сах за 1999 
год, ка лі будт рэст спра ба ваў пе ра даць 
гэ тыя да мы на ба ланс го ра да, яны так са-
ма па зна ча ны як да мы з ква тэ ра мі, а не 
ін тэр на ты з па ко я мі. Асоб на ва ўсіх гэ тых 
да ку мен тах па зна ча ны і ін тэр на ты. Ёсць 
фак ты сва яц ка га аб ме ну, пе ра афарм лен-
ня аса бо вых ра хун каў. Ні хто б гэ та га не 
да зво ліў, ка лі б раз мо ва іш ла пра ін тэр-
на ты. А га лоў нае — ор да ры. Тры су ды 
па іс ках будт рэс та аб вы ся лен ні сем' яў з 
да моў №№28 і 29 па ву лі цы За сло на ва 
і 4 па ву лі цы Бу даў ні коў, якія ад бы лі ся ў 
2009, 2010 і 2012 га дах, за кон чы лі ся на 
ка рысць жыльцоў. У ра шэн нях су доў бы ло 
кан крэт на па зна ча на, што яны жы вуць не 
ў па ко ях, а ква тэ рах. І ра шэн ні тых су доў 
ні кім не ад ме не ны. Та му па за ко не па він ны 
вы кон вац ца і сён ня.

— Не зра зу ме ла, ча му ён на огул іг-
на руе той факт, што лю дзі звяр ну лі ся ў 
суд, – каментуе юрыст. — Тым больш што 
ра ней ужо бы лі зва ро ты ў роз ныя ін стан-
цыі, у тым лі ку і абл вы кан кам. А з Мі ніс-
тэр ства ЖКГ і Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
на кі роў ва лі ся ха дай ніц твы да па маг чы лю-
дзям вы ра шыць праб ле му. Абл вы кан кам 
за няў па зі цыю ста рон ня га на гля даль ні ка. 
Спра ва ўсклад ня ец ца тым, што 1 лі пе-
ня за кан чва ец ца пры ва ты за цыя. А су ды 
яшчэ бу дуць пра цяг вац ца. У тым вы пад-
ку, ка лі жы ха ры вый гра юць, ім прый дуць 
вя лі кія ра хун кі за ка мер цый нае жыл лё. Ім 
прый дзец ца звяр тац ца з за явай, каб для 
іх па доў жы лі пры ва ты за цыю, бо яны не 
па спе лі не па сва ёй ві не. Або іх за кон на 
змо гуць па зба віць жыл ля, ка лі яны не за-
пла цяць за па слу гі па фак тыч ных цэ нах.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by 
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ПАД ГРЫ ФАМ «САК РЭТ НА»
У Ма гі лё ве па ча лі ся су до выя па ся джэн ні па іс ках жы ха роў праб лем ных да моў

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

Да гэ тай тэ мы «Звяз да» звяр та ла ся ўжо не раз. Ка ля 40 сем' яў, якія жы вуць 
у 4 двух па вяр хо вых да мах па ву лі цы За сло на ва і Бу даў ні коў у Ма гі лё ве, пра-
цяг ва юць ва я ваць за свае мет ры. Але ка лі ра ней у якас ці ад каз чы каў вы сту-
па лі сем'і, то ця пер — Ма гі лёў скі абл вы кан кам, будт рэст №12 і Ма гі лёў скае 
агенц тва па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка даст ры. Аб ві на вач ван ні 
вель мі сур' ёз ныя. Жы ха ры сцвяр джа юць, што вы ся лен ні пра вод зяц ца па 
пад лож ных да ку мен тах. Яны дэ ман стру юць ко піі афі цый ных па пер, дзе 
ві даць вы праў лен ні. За явы на гэ ты конт пе ра да дзе ны так са ма ў аб лас ную 
пра ку ра ту ру і Дзярж кам ма ё масць. Лю дзі па тра бу юць, каб бы ло ар га ні за-
ва на рас сле да ван не гэ тых абу раль ных фак таў і ад ме не на тая рэ гіст ра цыя 
да моў, якая ста віць іх жы ха роў у бяз вы хад нае ста но ві шча.

Вы праў лен не ві даць ня ўзбро е ным во кам.


