
20 снежня 2017 г.2 НАДЗЁННАЕ

ОАО «Гомельоблреклама», филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

24 января 2018 года в 11.00 в г. Гомеле 
по ул. Гагарина, 20 открытого аукциона 

по продаже имущества, изъятого, арестованного 
или обращенного в доход государства

№ 
лота

Наименование объекта
Упол-

номочен-
ный орган

Началь-
ная цена 
продажи, 
бел. руб. 

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

1

Капитальное строение с инв. №331/С-
(данных нет) площадью 463,3 кв. м 
(h-9,50м), назначение – нет сведений, 
наименование – сооружение разборное 
из металлоконструкций. Местонахож-
дение: РБ, Гомельская обл., Ельский 
р-н, г. Ельск, ул. Ю. Гагарина, д. 17Б/4. 
Информация о земельном участке: рас-
положен на земельном участке с када-
стровым номером 321450100003000141 
общей площадью 7,5807 га (право по-
стоянного пользования). Целевое назна-
чение земельного участка:  земельный 
участок для обслуживания производ-
ственной базы

ИМНС РБ
по Мозыр-
скому р-ну

69 120,00 6 912,00

2

Капитальное строение с инв. №331/С-
(данных нет) площадью 1 085,1 кв. м 
(h-9,50м), назначение – нет сведений, 
наименование – арочник, сооружение, 
разборное из металлоконструкций. Ме-
стонахождение:  РБ, Гомельская обл., 
Ельский р-н, г. Ельск, ул. Ю. Гагарина, 
д. 17Б/6. Информация о земельном участ-
ке: расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 321450100003000141 
общей площадью 7,5807 га (право по-
стоянного пользования). Целевое назна-
чение земельного участка:  земельный 
участок для обслуживания производ-
ственной базы

ИМНС РБ 
по Мозыр-
скому р-ну

143 748,00 14 374,80

Шаг аукциона – 5%. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, 
Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, на-
значение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 20 декабря 2017 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-
Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 22 января 2018 г. в 16.00 включительно. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять)%. Участник торгов имеет право до начала 
торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. Неявка участника 
торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; оплатить полную стоимость приобретенного на 
аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона. Указанный срок перечисления денежных средств 
победителем (единственным участником) аукциона может быть на основании его 
письменного ходатайства однократно продлен, соответствующим Департаментом по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, 
но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней; возместить Организатору аукциона 
сумму затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-
фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по оплате предмета торгов. Проводится аукцион в соот-
ветствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, 
изъятого, арестованного или обращенного в доход государства (Указ Президента 
РБ от 19.02.2016 г. №63). Примечание: земельный участок под объект продажи 
будет сформирован согласно законодательству РБ покупателем после приоб-
ретения капитального строения самостоятельно. Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе содержится на 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы»

На цы я наль най спец служ бе — 
100 га доў

Сён ня кі раў ніц тва, аса бо вы склад, ве тэ ра ны ор га наў дзяр-
жаў най бяс пе кі Бе ла ру сі пры ма юць він ша ван ні не толь кі з 
на го ды пра фе сій на га свя та, але і ў су вя зі са 100-год дзем 
з дня за сна ван ня ор га наў дзяр жаў най бяс пе кі.

«У слаў ным ве ка вым ле та пі се на цы я наль най спец служ бы 

ёсць ня ма ла яр кіх ста ро нак, на поў не ных ле ген дар ны мі ім ёна мі, 

пры кла да мі са праўд на га па тры я тыз му, крыш таль най сум лен-

нас ці, без да кор на га вы ка нан ня служ бо ва га аба вяз ку і га тоў-

нас ці да са ма ах вя ра ван ня», — ад зна чыў у сва ім він ша ван ні 

Прэ зі дэнт кра і ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён так са ма за ўва жыў, 

што ця пе раш няе па ка лен не су пра цоў ні каў да стой на вы кон вае 

свой аба вя зак, за бяс печ ва ю чы на дзей ную аба ро ну бе ла рус кай 

дзяр жа вы. За ло гам пос пе ху слу жаць пра фе сі я на лізм і пад рых-

та ва насць кад раў, вы со кі ін тэ ле кту аль ны і тэх ніч ны па тэн цы ял 

ор га наў дзярж бяс пе кі. Асаб лі выя сло вы ўдзяч нас ці ў гэ ты дзень 

ад рас уюц ца ве тэ ра нам, якія за ста юц ца пры кла дам вер нас ці 

пры ся зе, са праўд ны мі на стаў ні ка мі, чый бяс цэн ны во пыт заў-

сё ды за па тра ба ва ны.

Кі раў нік дзяр жа вы па жа даў усім су пра цоў ні кам і ве тэ ра нам 

КДБ мі ру і зда роўя, каб іх пра фе сій ныя пос пе хі спа лу ча лі ся з 

ся мей ным даб ра бы там і аса біс тым шчас цем.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

Як кан ста та ваў Прэ зі дэнт на шай 
кра і ны Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
уз ро вень на за па ша най крэ дыт най 
за па зы ча нас ці ў не ка то рых 
ар га ні за цы ях вя лі кі, гэ та не 
да зва ляе ім эфек тыў на пра ца ваць 
і раз ві вац ца.

Вы яў ля юц ца не да пра цоў кі мі ну лых га-

доў, пра лі кі ў біз нес-пла на ван ні і да ра гія 

гро шы ў бан каў скай сіс тэ ме. Кі раў нік 

дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што толь кі ў 

2015 і 2016 га дах бы ло пры ня та дзе сяць 

ра шэн няў па шэ ра гу прад пры ем стваў і 

га лін на агуль ную су му звыш 1,8 млрд 

до ла раў.

— Бы лі рэ струк ту ры за ва ны іх даў гі, 
да ва лі ся рас тэр мі ноў кі і рас тэр мі ноў кі па-
га шэн ня за па зы ча нас ці па крэ ды тах, вы-
да ва лі ся бюд жэт ныя зай мы, — на га даў 
кі раў нік кра і ны. — Та ды ўрад абя цаў, што 

ка лі мы да па мо жам на шым прад пры ем-

ствам, то гэ та бу дзе апош ні раз. Нам не-

аб ход ны быў з пунк ту гле джан ня ўра да 

ней кі штур шок, і яны пач нуць эфек тыў на 

пра ца ваць і вер нуць даў гі.

За раз прый шоў час даў гі вяр таць, па-

га шаць пазыкі. Але зноў да Прэ зі дэн та 

па сту пае хва ля пра па ноў аб яшчэ ад ной 

рэ струк ту ры за цыі.

— Ма ты ва цыя тая ж: за клі нан ні, ен-

чан ні, плач. Мы са бе не мо жам да зво-

ліць па ста ян на пе ра клад ваць праб ле мы 

прад пры ем стваў і бан каў на бюд жэт. 

Нам трэ ба сіс тэм на вы зна чыц ца з гэ тым 

пы тан нем. Не аб ход ны больш ак тыў ны 
ўдзел бан каў у такіх пра цэ сах. Але са-
мым ак тыў ным па ві нен быць той, хто 
браў гро шы. Нам трэ ба пра ду гле дзець 
дзейс ныя ме ры азда раў лен ня фі нан-
са вай сі ту а цыі як на кан крэт ных прад-

пры ем ствах, так і ў га лі нах эка но мі кі, 
— адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Ка мен ту ю чы пра па но вы ўра да і 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што ён не ба-
чыць там ад каз нас ці тых, хто браў у доўг. 
Кі раў нік дзяр жа вы ў гэ тым клю чы вы ка заў 

на ра кан ні ў ад рас кі раў ніц тва Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та і Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 

за тое, што яго не пра ін фар ма ва лі свое-

ча со ва па агу ча ных пы тан нях.

— Ура дам і Нац бан кам пад рых та ва-

ны пра па но вы, што змя шча юць ні бы та 

шэ раг на ва цый. З май го пунк ту гле джан-

ня гэ та на ва цыі толь кі па тэр мі на ло гіі, —

ска заў Прэ зі дэнт. — Та му ха цеў бы

па чуць ад ка зы на пы тан ні зра зу ме лай 

не толь кі для тут пры сут ных, але і для 

ўсіх лю дзей мо вай. Пер шае, што пра-

ду гледж ва ец ца зра біць для ска ра чэн ня 

аб' ёмаў праб лем най за па зы ча нас ці? Па-

дру гое, на коль кі хут ка ме ха нізм ра бо ты 

з праб лем ны мі даў га мі, якія пра па ну юць 

урад і Нац банк, да зво ліць вый сці прад-

пры ем ствам з даў га вой ямы? Трэ цяе, які 

эфект ад на ва цый бу дзе для рэ аль на га 

сек та ра эка но мі кі, бюд жэ ту, бан каў?

Прэ зі дэнт так са ма пад крэс ліў, што 
ча кае вы раз ных ад ка заў на пы тан ні аб 
на ступ ствах прад стаў ле ных пра па ноў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

БЯ РЭШ — АД ДА ВАЙ
Кі раў нік дзяр жа вы пра вёў на ра ду па рэ струк ту ры за цыі даў гоў у эка но мі цы

У тэ му:
Ва сіль МА ЦЮ ШЭЎ СКІ, пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра, пас ля на ра ды 

рас ка заў жур на ліс там, што ў цэ лым кі раў нік дзяр жа вы пад тры маў пра па-
на ва ны пра ект:

— Сам указ но сіць агуль ны ха рак тар, мы тут не га ва ры лі пра кан крэт ныя 
прад пры ем ствы, а раз ва жа лі пра ства рэн не даў га во га рын ку. Ві даць, ні для ко га 
не сак рэт, і экс перт ная су поль насць кры ты куе ўрад за тое, што мы не ўдзя ля ем 
ува гі праб ле мам на за па ша ных даў гоў у рэ аль ным сек та ры эка но мі кі, у пер шую 
чар гу дзяр жаў ных і ка му наль ных ар га ні за цый. Гэ та не так. Мы вель мі ўваж лі ва 
пра цу ем з гэ тым пы тан нем. І гэ та адзін з пер шых кро каў па ства рэн ні цы ві лі за-
ва на га даў га во га рын ку ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
На вы ба рах у Ка та ло ніі шан цы пры хіль ні каў 
і пра ціў ні каў не за леж нас ці прак тыч на роў ныя

Па за чар го выя пар ла-
менц кія вы ба ры прой дуць 
21 снеж ня ў Ка та ло ніі. Ра-
шэн не аб склі кан ні во ле-
вы яў лен ня бы ло пры ня та 
цэнт раль ным ура дам пі-
рэ нэй ска га ка ра леў ства 
ў су вя зі з най буй ней шым 
у дэ ма кра тыч най гіс то рыі 
кра і ны кры зі сам. Ця пер рэ гі я наль ныя па лі тыч ныя сі лы па дзя-
лі лі ся га лоў ным чы нам на два бло кі: пры хіль ні каў і пра ціў ні-
каў не за леж нас ці. Па вод ле апош ніх апы тан няў гра мад скай 
дум кі, га лоў ны мі прэ тэн дэн та мі на пе ра мо гу па вы ні ках аў-
та ном ных вы ба раў з'яў ля юц ца «Ле выя рэс пуб лі кан цы Ка та-
ло ніі» і «Гра ма дзя не». Тым не менш ні ад на па лі тыч ная сі ла 
не змо жа атры маць аб са лют ную боль шасць у 135-мес ным 

пар ла мен це, каб са ма стой на сфар мі ра ваць урад.

На зва ныя га лоў ныя ры зы кі для све ту 
на на ступ нае дзе ся ці год дзе

СМІ апуб лі ка ва лі «Ін струк цыю пе сі міс та» з га лоў ны мі 

ры зы коў ны мі сцэ на ры я мі да 2028 го да. У топ-5 га лоў ных 
ры зык на на ступ ныя 10 га доў пры сут ні ча юць: пе ра мо га До-

наль да Трам па на вы ба рах прэ зі дэн та ЗША ў 2020 го дзе, 

рас паў сюдж ван не фэй ка вай ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це, за ме на 
звык лых гро шай біт кой на мі, аб вя шчэн не вай ны Паў ноч най 
Ка рэ яй, а так са ма за ме на бен зі на ва га па лі ва аў та ма бі ляў 
элект рыч нас цю. Акра мя гэ та га, у най блі жэй шыя 10 га доў 
Еў ро па мо жа су тык нуц ца з «вай ной па ка лен няў» — лю дзей 
пен сій на га ўзрос ту ста не знач на больш, і пра ца здоль нае 
на сель ніц тва не змо жа іх за бяс печ ваць. Бес пра цоўе ся род 
ма ла до га па ка лен ня вы рас це да 50%. Пры гэ тым агенц тва 
пад крэс лі вае, што пе ра лі ча ныя ва ры ян ты раз віц ця па дзей 

не пра гноз, а спо саб пры му сіць лю дзей за ду мац ца пра тое, 
як хут ка мо жа мя няц ца свет.

Скла дзе ны рэй тынг міль яр дэ раў,
якія ле тась ба га це лі най больш хут ка

Ча со піс Forbes склаў рэй тынг ула даль ні каў са мых хут ка-
рос лых ка пі та лаў у 2017 го дзе. На пер шым мес цы ў спі се —
за сна валь нік і кі раў нік ін тэр нэт-кам па ніі Amazon Джэф Без ас, 
яго ак ты вы па да ра жэ лі на 33,8 міль яр да до ла раў — да $98,6 
млрд. Дру гое мес ца за няў ула даль нік Evergrande Group Сюй 

Цзя інь. Агуль ны кошт яго ак ты ваў за год вы рас на 27,4 міль-

яр да до ла раў і склаў $36,5 млрд. На трэ цім рад ку — прэ зі дэнт 

Louіs Vuіtton Бер нар Ар но. У 2017 го дзе ён раз ба га цеў на 

23,6 міль яр да до ла раў — да $40,3 млрд. Аме ры кан скі Іnstіtute for 

Polіcy Studіes у ліс та па дзе пад лі чыў, што су куп ны ка пі тал трох 

най ба га цей шых гра ма дзян ЗША — Без аса, Гей тса і ін вес та ра 
Уо ра на Ба фе та — боль шы, чым агуль ны ка пі тал бяд ней шай 
па ло вы на сель ніц тва Шта таў (160 міль ё наў ча ла век).

Пад ЗША вы яві лі ве лі зар ную бур бал ку з маг мы
Геа фі зі кі Рат гер ска га ўні-

вер сі тэ та (ЗША) вы яві лі, што 

пад аме ры кан скім шта там 

Вер монт раз мя шча ец ца ве-
лі зар ная бур бал ка рас плаў-

 ле ных па род дыя мет рам 
400 кі ла мет раў, якая па сту-

по ва па ды ма ец ца да па верх ні. На дум ку спе цы я ліс таў, у бу -
ду чы ні яна мо жа спа ра дзіць вул ка ны ў ад нос на ста біль-
ным рэ гі ё не. Пра гэ та па ве дам ляе вы дан не Scіence Alert. 
Да след чы кі вы ка рыс тоў ва лі сіс тэ му Earthscope — сет ку, 
якая скла да ец ца з больш чым ты ся чы пры бо раў, што
рэ гіст ру юць сей сміч ную ак тыў насць па ўсім паў ноч на-
 а ме ры кан скім кан ты нен це. На ву коў цы вы яві лі тэр міч ную 
ана ма лію, якая бы ла на сот ні гра ду саў больш га ра чай, 
чым на ва коль ная па ро да ў верх няй ман тыі.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Як ся бе пра явіць дэ крэт?
Паў та ра дзя сят ка пы тан няў аб мер ка ва лі ўчо ра пад час 
чар го ва га па ся джэн ня трэ цяй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-
 цы я наль на га схо ду. Іх ко ла шы ро кае — ад тэ ра рыз му 
і па дат каў да фі зіч най куль ту ры. Ад ным з пер шых се на та-
 ры пры ня лі да ве да ма Дэ крэт Прэ зі дэн та №7 «Аб раз віц ці 
прад пры маль ніц тва».

Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ, мі ністр эка но мі кі, прад стаў ля ю чы дэ-
крэт, ад зна чыў, што да ку мент мі ні мі зуе ўмя шан не дзяр жа вы ў 
ра бо ту суб' ек таў гас па да ран ня. Пры гэ тым уз мац ня юц ца ме ха-
ніз мы са ма рэ гу ля ван ня біз не су і яго ад каз насць за бяс печ ную 
ра бо ту. Дэ крэ там так са ма вы зна ча ны пе ра лік асоб ных най больш 
рас паў сю джа ных ві даў эка на міч най дзей нас ці, па ча так здзяйс-
нен ня якіх бу дзе ад бы вац ца ў па ве дам ляль ным па рад ку. У яго 
ўклю ча ны бы та выя, ту рыс тыч ныя па слу гі, дзей насць у сфе ры 
ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня, пе ра во зак па са жы раў і ба га жу, 
вы твор часць сель гас пра дук цыі, бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. 

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

Пры ваб насць ай чын на га
У пер шым чы тан ні пры ня ты па праў кі ў за кон «Аб ін вес-
ты цы ях». Асаб лі васць за ко на пра ек та за клю ча ец ца ў 
тым, што ён быў уне се ны ў Па ла ту прад стаў ні коў са мі мі 
дэ пу та та мі — Ула дзі сла вам Шчэ па вым і Аляк се ем Со-
ка лам. Но ва ўвя дзен ні, якія пра па ну юц ца ў да ку мен це, 
скі ра ва ныя на па ляп шэн не дзе ла во га ася род дзя, па вы-
шэн не ін вес ты цый най пры ваб нас ці, а так са ма за бес пя-
чэн не га ран тый пра воў пры ват най улас нас ці.

Якія ж да паў нен ні і змя нен ні змя шчае за ко на пра ект? Па-пер-
шае, у за кон аб ін вес ты цы ях да да лі ар ты кул, згод на з якім вы-
зна ча ец ца агуль ны па ра дак і ўмо вы кам пен са цыі ін вес та ру кош ту 
ма ё мас ці, якая з'яў ля ец ца ін вес ты цы я мі або ўтва ра ец ца ў вы ні ку 
ажыц цяў лен ня ін вес ты цый, пры на цы я на лі за цыі або рэ кві зі цыі 
гэ тай ма ё мас ці. Па-дру гое, пра ду гледж ва ец ца ўза ем ная ад мо ва 
дзяр жаў ад юрыс дык цый на га іму ні тэ ту ў ад но сі нах да спрэ чак з 
пры ват ны мі асо ба мі ін шай дзяр жа вы. На да дзе ны мо мант гэ ты 
ас пект урэ гу ля ва ны част ко ва ў ар ты ку ле за ко на «Аб кан цэ сі ях». 
Па-трэ цяе, за ко на пра ек там пра ду гле джа на ўдак лад нен не аба вяз-
ко вых умоў ін вес ты цый ных да га во раў, ся род іх — аб' ект, аб' ём, 
кры ні цы ін вес ты цый, пра вы, аба вяз кі ба коў, ад каз насць.

У дру гім чы тан ні дэ пу та ты пры ня лі за ко на пра ект «Аб рэс-
пуб лі кан скім бюд жэ це на 2018 год». Для яго раз лі ку быў 
пры ня ты кан сер ва тыў ны сцэ на рый знеш ніх умоў, пры якім 
тэмп рос ту ВУП Бе ла ру сі скла дзе 101,2%, а ся рэд не га да выя 
па ра мет ры: ін фля цыя — 107,4%, курс до ла ра — 2,038 бе ла-
рус ка га і 62,3 ра сій ска га руб ля, стаў ка рэ фі нан са ван ня — 11% 
га да вых, а ца на на наф ту — 43 до ла ры за ба рэль.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by



На ша мар каНа ша мар ка  

Па ка жам ся бе
Ай чын ныя прад пры ем ствы збі ра юц ца ўдзель ні чаць 

у су свет най вы ста ўцы ў ААЭ
Экс па зі цыя бе ла рус кіх вы твор цаў «Made іn Belarus» 
бу дзе ар га ні за ва на ў рам ках клю ча вой спе цы я лі-
за ва най вы ста ўцы пра дук таў хар ча ван ня і на по яў 
Gulfood, якая прой дзе ў Ду баі (ААЭ) з 18 па 22 лю та га 
2018 го да. Пра гэ та «Звяз дзе» па ве да мі лі ў прэс-
служ бе вы ста вач на га прад пры ем ства «Бел ін тэр-
 экс па» Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты.

Вы ста ўка Gulfood ува хо дзіць у трой ку най буй ней шых 
што га до вых су свет ных вы ставак хар чо вых та ва раў. Бе ла-
 русь на ёй бу дуць прад стаў ляць «Глы боц кі ма лоч на-кан-
сер ва вы кам бі нат», «Ка лін ка віц кі ма лоч ны кам бі нат», 
«Лід скі ма лоч на-кан сер ва вы кам бі нат», «Ашмян скі сы-
ра роб ны за вод» фі лі ял ААТ «Лід скі ма лоч на-кан сер ва вы 
кам бі нат», «Сло нім скі мя са кам бі нат», «Мін скі ма лоч ны 
за вод №1», «Чыр во ны хар ча вік», «Бел лакт». Пры ём за-
явак на ўдзел пра цяг ва ец ца.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by


