
27 чэрвеня 2013 г. АБ’ЕКТЫЎ 3

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На га да ем, што з мая 2012 го да на тэ ры то рыі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь за ба ро не на вы ка ры стан не для карм лен ня 
сві ней ад хо даў пра дук таў хар ча ван ня, якія змя шча юць 
кам па не нты жы вёль на га па хо джан ня (мя са, тлу шчаў, 
кры ві і ін ша га).

Асо бам, якія вы рошч ва юць сві ней, край не не па жа да-
на на вед ваць ін шыя пад вор кі гра ма дзян, якія тры ма юць 
сві ней, і не да пус каць вы гуль на га ўтры ман ня сві ней. 
Акра мя та го, не аб ход на аб ме жа ваць на вед ван не ўлас-
ных пад вор каў ін шы мі асо ба мі. За бой жы вёл па ві нен 
пра во дзіц ца вы ключ на ў пры сут нас ці спе цы я ліс таў ве-
тэ ры нар най служ бы.

Уліч ва ю чы, што ві рус аф ры кан скай чу мы мо жа пе-
ра да вац ца праз мя са і мяс ныя пра дук ты, іх не аб ход на 
на бы ваць толь кі ў ганд лё вай сет цы і на ганд лё вых ра дах 
рын каў, ку ды пра дук цыя па сту пае толь кі пас ля пра хо-
джан ня ў вы зна ча ным па рад ку ве тэ ры нар на-са ні тар най 
экс пер ты зы. Не аб ход на ча со ва, па маг чы мас ці, ад мо віц ца 
ад на быц ця жы вых сві ней. Вы ка нан не на зва ных ме ра пры-
ем стваў на кі ра ва на на не да пу шчэн не рас паў сюдж ван ня 
аф ры кан скай чу мы сві ней.

З мэ тай ран ня га рэ ага ван ня на маг чы мае змя нен не 
эпі заа тыч най сі ту а цыі па аф ры кан скай чу ме сві ней Дэ-
парт амент вет наг ля ду Бе ла ру сі звяр та ец ца да на сель-
ніц тва рэс пуб лі кі з прось бай: аб усіх фак тах за хвор ван ня 
і па дзя жу сві ней у аба вяз ко вым па рад ку па ве дам ляць 
дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бе ад па вед ных ра ё наў або 
сель скім вы ка наў чым ка мі тэ там. Не пры маць да пры быц ця 
спе цы я ліс таў дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бы мер па 
пе ра мя шчэн ні і па ха ван ні здох лых сві ней.

Аф ры кан ская чу ма сві ней для ча ла ве ка не ўяў ляе 
не бяс пе кі, ад нак у сві ней яна не падлягае ля чэн ню і вы-
клі кае 100-пра цэнт ную смя рот насць.

Сяргей КУРКАЧ.

Над звы чай ныя ме ры па ла ка лi за цыi ача га за хвор ван ня аф ры-
кан скай чу мы свi ней бы лi пры ня ты не толь кi ў Iў еў скiм ра ё не, але i 
ў Стаўб цоў скiм, На ва груд скiм i Вi цеб скiм ра ё нах. Там з пад соб ных 
гас па да рак бы ло кан фiс ка ва на ўсё па га лоўе свi ней, па ве да мiў мi-
нiстр сель скай гас па дар кi і хар ча ван ня Ле а нiд ЗА ЯЦ.

Жы вё ла бы ла знi шча на спе цы яль ным спо са бам, а на мес цы ўты-
лi за цыi зроб ле на дэз ын фек цыя грун ту на глы бi ню 10 сан ты мет раў. 
Знi шча ны i драў ля ныя па бу до вы, дзе ўтрым лi ва лi ся свiн нi. Гас па да ры 
свi ней у блi жэй шы час атры ма юць кам пен са цыю — па 18,3 ты ся чы 
руб лёў за кi ла грам жы вой ва гi.

За раз пад асо бую ахо ву ўзя ты ўсе свi на комп лек сы кра i ны, на до лю 
якiх пры па дае ка ля 90 пра цэн таў вы твор час цi свi нi ны ў Бе ла ру сi.

Спе цы я лiс ты на гад ва юць, што аф ры кан ская чу ма свi ней не 
пад ля гае вак цы на цыi цi ля чэн ню. У хво рых свi ней сi не юць ву шы. 
Жы вё лы ад маў ля юц ца ад ежы i на пра ця гу тыд ня гi нуць.
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НЕ ДА ПУС ЦІЦЬ РАС ПАЎ СЮДЖ ВАН НЯ

Па ве лi чэн не цэн, якое ад бу дзец ца 
27 лi пе ня, за кра не зван кi i аба ненц-
кую пла ту га ла са вых та рыф ных 
пла наў для фi зiч ных асоб, ад на ра-
зо выя ўнёс кi i та ры фы на спе цы-
яль ныя i да дат ко выя па слу гi.

Па вы шэн не аба ненц кай пла ты для 
боль шас цi та рыф ных пла наў скла дзе ад 
1,5% да 7%. Зван кi ўнут ры кра i ны па да-

ра жэ юць на 4—7%. Па ацэн ках кам па нii, 
ся рэд нi ра ху нак для аба не нта па вы сiц ца 
на 2,7%.

Iс тот ныя зме ны за кра нуць та рыф ныя 
пла ны лi ней кi «Бiз нес»: па вы шэн не аба-
ненц кай пла ты бу дзе су пра ва джац ца па-
ве лi чэн нем коль кас цi ўклю ча ных хвi лiн i 
аб' ёму iн тэр нэт-тра фi ку.

Не зме няц ца па ме ры што ме сяч ных пла-

ця жоў за аб ста ля ван не, што на бы ва ла ся 
ў рас тэр мi ноў ку па за клю ча ных ра ней да-
га во рах, та ры фы на вы ход ныя мiж на род-
ныя зван кi, вi дэа зван кi, ма бiль ны iн тэр нэт 
(аба ненц кая пла та i кошт тра фi ку). Цэ ны на 
SMS i MMS i та ры фы на зван кi ў роў мiн гу 
так са ма за ста нуц ца без змен.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК
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«Цэнт раль ныя» 
да лi ка тэ сы

...«Пра гу ляц ца па го ра дзе i не па-
мер цi ад сма гi» — ко рат ка акрэс лi ла 
для ся бе за да чу i ру шы ла ў да ро гу. 
Якое «па мер цi ад сма гi», спы та юц-
ца чы та чы, улiч ва ю чы, што раз мо ва 
iдзе пра вя лi кi го рад, дзе на пiт кi i 
ма ро зi ва пра да юц ца на кож ным кро-
ку. Але трэ ба ад ра зу ўзга даць, што 
шу каць мы пай шлi не звы чай ныя 
пра дук то выя кра мы, дзе вы шэй-
зга да на га даб ра поў на хоць зi мой, 
хоць ле там, а ме на вi та «пры кме ты» 
цёп ла га се зо на — лат кi з ма ро зi вам 
i на пiт ка мi на ву лi цах.

Перш на перш вы ра ша на бы-
ло пра гу ляц ца дзе-не будзь у цэнт-
ры Мiн ска. Ча му б, на прык лад, не 
прай сцi ся ад ву лi цы Кар ла Марк са 
да Ня мi гi? Ска за на — зроб ле на! 
У са мым па чат ку марш ру ту я на ма га-
ла ся ўда ле чы нi раз гле дзець хоць бы 
якую боч ку з ква сам. По зiрк нi чо га не 
ра да ва ла, ды i жоў тая пу за тая кан-
струк цыя, вi даць, не ўпi са ла ся б у «iн-
тэр' ер» гэ тай ву лi цы, якую па сту по ва 
«пры ву ча юць» да ста ту су пе ша ход-
най. Так што ква су ня ма. За тое поў на 
роз ных ка вяр няў i лет нiя тэ ра сы на 
тра ту а ры — пры iх. Блi жэй шае зна-

ём ства з ме ню не каль кiх ка вяр няў на 
Кар ла Марк са да ло зра зу мець: ка лi 
рап там сма га за ста не пад час пра-
гул кi, то прос та «па пiць ва ды» бу дзе 
каш та ваць ад 7 да 10 ты сяч (ме на вi-
та столь кi да вя дзец ца ад даць за паў-
лiт ро вую бу тэль ку аха ло джа най ва-
ды без га зу). Ад на ча со ва смач ным i 
пра ха лод ным ва ры ян там мо жа стаць 
ма лоч ны как тэйль: гэ та «па цяг не» з 
кi шэ нi зму ча на га спё кай ад 24 да 32 
ты сяч руб лёў. У ад ной з ка вяр няў 
уда ло ся знай сцi ма лоч ны как тэйль з 
клуб нi ца мi за 18 ты сяч, але там па да-
юць 150 гра маў на пою, у той час як 
менш бюд жэт ныя ва ры ян ты ма юць 
200 гра маў «ха лод на га шчас ця». На 
све жа вы цiс ну ты сок прый дзец ца вы-
дат ка ваць 24 — 26 ты сяч, а ма ро зi ва 
ў ка вяр нях каш туе ад 18 ты сяч руб-
лёў за пор цыю.

У прын цы пе, вы бар не бла гi, на-
ват не прос тыя ва да i ма ро зi ва, а ў 
ней кiм сэн се, «да лi ка тэс нае ха лод-
нае ме ню». Але рап там ча ла век жа-
дае пра ха ло ды, але не хо ча ся дзець 
у ка вяр нi? Ужо не ча ка ю чы су стрэць 
на Кар ла Марк са нi я ка га спо са бу 
асту дзiц ца, акра мя спа жы ван ня ха-
лод ных на по яў на лет нiх тэ ра сах, я 
на тра пi ла на ла ток, з яко га пра да ва-
лi ма ро зi ва на раз вес. Пор цыя па ме-
рам у адзiн ша рык плюс ва фель ны 
ра жок абы шла ся ў 9 ты сяч руб лёў.

Да лей ча каў вы хад на пра спект i 
шпа цыр па ця нiс тай лi па вай алеi. На-
ступ най «кры нi цай пра ха ло ды» пас ля 

лат ка з ма ро зi вам стаў вя до мы рэ-
ста ран хут ка га хар ча ван ня. Але там 
трэ ба бы ло ад ста яць не ма лую чар гу, 
та му та кi ва ры янт быў ад кi ну ты. На-
ўрад цi та му, хто вель мi хо ча вы ра-
та вац ца ад спё кi, за хо чац ца столь кi 
ча каць. На ступ ныя пункты на шля-
ху — фран цуз скi i япон скi рэ ста ра-
ны. Толь кi ж тут ужо без лет нiх тэ рас, 
та му ў раз рад «хут кая пра ха лод ная 
да па мо га на ву лi цы» яны так са ма не 
трап ля юць. Ха лод ны эфект ад з'е-
дзе на га ма ро зi ва па чаў сла бець, а 
на ма iм шля ху не як не трап ля ла ся 
па куль мес ца, дзе б яго «па поў нiць». 
На пло шчы Сва бо ды за ўва жаю кi ёс кi, 
але яны аказ ва юц ца мес цам про да жу 
су ве нi раў. Зра зу ме ла, у та кiм бой кiм 
ту рыс тыч ным мес цы не абы сцi ся без 
ка вяр няў. У прын цы пе, «ха лод ны на-
бор» той жа: ма ро зi ва, как тэй лi, ва да. 
I цэ ны па доб ныя. Ду маю, са мы час 
пе ра хо дзiць да на ступ на га аб' ек та...

«Ра ён ная» пра ха ло да
...Ста ры спаль ны ра ён ста лi цы, ву-

лi ца Ка лi ноў ска га. У бу дны дзень су-
стра каю на ёй пе ра важ на пен сi я не раў 
i мам з ка ляс ка мi, ну i яшчэ школь нi-
каў, якiя не раз' еха лi ся па лет нi ках i 
вёс ках. Спа чат ку ад спё кi ра туе ця-
нiс тая ву лi ца, паўз якую рас туць вя лi-
кiя каш та ны, але ж шу каць па трэб на 
зу сiм не гэ та. Пер шыя мет раў пяць сот 
поў нас цю рас ча роў ва юць: спа чат ку 
шлях iдзе толь кi мi ма жы лых да моў 
(з акна та бе на ўрад цi хто шкля нач ку 
ва ды па дасць), пас ля — ап тэ ка, мэб-
ле ва кра ма, без лiч за ез даў у два ры 
i вы ез даў з iх. Па дру гi бок ву лi цы — 
уво гу ле «дзi ка ва ты» сквер без уся ля-
ка га на мё ку на ват на ма лень кi кi ёск, 
дзе пра да ец ца хоць неш та пiт ное i 
ха лод нае. На ват пра дук то вая кра ма, 
да якой я дай шла хвi лiн праз дзе сяць, 
ака за ла ся за кры тай на ра монт. Тут 
па цi ху ста ла пры хо дзiць ра зу мен не, 
што, вi даць, па та кiх мес цах гу ляць у 
спё ку па трэб на толь кi з за га дзя на рых-
та ва най бу тэ леч кай ха лод най ва ды ў 
су мцы. Але ж (о шчас це!) мае стра хi 
ака за лi ся бес пад стаў ны мi. На рэш це 

за аў то бус ным пры пын кам я ўба чы ла 
«пры кме ты цы вi лi за цыi» ў вы гля дзе 
пра цу ю чай пра дук то вай кра мы i боч-
кi з ква сам. Па куль ста я ла ў чар зе, 
па спе ла вы ву чыць цэ ны. Не вя лiч кая 
шклян ка, у якую змя шча ец ца кры ху 
больш за 300 гра маў ква су, каш туе 2,5 
ты ся чы руб лёў. Паў та ра лiт ро вая бу-
тэль ка абы дзец ца ў 15 ты сяч руб лёў, 
а тры лiт ры ква су мож на на быць за 25 
ты сяч руб лёў. Што ж, вар та «вы ву чаць 
тэ ры то рыю» да лей. Пас ля рас кош ных 
лет нiх тэ рас на Кар ла Марк са са праўд-
най эк зо ты кай пад аў ся мяс цо вы ка фе-
тэ рый. За ад ным са сто лi каў ся дзеў 
муж чы на i «шу каў пра ха ло ду» ў пi ве, 
якое за ядаў сма жан кай. Мя не ж цi ка-
вi ла «лет няе ме ню», у якiм я знай шла 
ма лоч ны как тэйль, 150 гра маў яко га 
каш та ва ла кры ху больш за 4 ты ся чы 
руб лёў, а так са ма ма ро зi ва ў асар ты-
мен це (як пi шуць у ме ню, з «драб лё-
ны мi клуб нi ца мi, ма лi най цi арэ ха мi») 
кош там ад 7 да 10 ты сяч руб лёў.

Ужо збi ра ю чы ся пай сцi, я за ў-
ва жы ла за ра гом яшчэ ад ну боч ку 
з ква сам. Па коль кi кан ку рэн цыя 
— спра ва сур' ёз ная, улас нi кi гэ тай 
боч кi пра да юць свой квас кры ху тан-
ней. Так, «трох сотг ра мо вую» шклян-
ку ква су мож на вы пiць, за пла цiў шы 
2,3 ты ся чы руб лёў, а паў та ра i тры 
лiт ры на пою мож на на быць за 11,5 
i 23 ты ся чы ад па вед на. Пас ля та кой 
«кан цэнт ра цыi пра ха ло ды» са мы 
час — на пляж...

Вас iст дас? 
«Пляж ны» квас!

...На бе ра зе Цнян ска га ва да схо вi-
шча шмат люд на, ня гле дзя чы на буд-
ны дзень. Ся род ама та раў со неч ных 
ван наў ня ма «блед нат ва рых», усе 
ўжо з за га рам. Зна чыць, па ста ян ная 
пуб лi ка. Я пры га да ла, што, ка лi iс цi 
на пляж ад аў то бус на га пры пын ку, 
мож на па ба чыць вя лi кую кра му i за-
па сцi ся пiт вом i ма ро зi вам там. Мяр-
ку ю чы па бу тэль ках мi не рал кi по бач 
з мес ца мi, дзе лю дзi раз мя шча юц ца 
для ад па чын ку, усё так i ёсць. Абач лi-

выя на вед валь нi кi пля жу ў кур се: да 
са ма га ва да схо вi шча не су стрэ неш 
больш нi я ка га спо са бу вы ра та вац ца 
ад спё кi. Iс цi, вя до ма, не дзе сяць кi-
ла мет раў, але ўсё ж...

На са мiм пля жы за ўва жаю «квас-
ную» боч ку, па ды хо джу блi жэй i са 
здзiў лен нем ра зу мею, што «пра цоў-
ны дзень» у боч кi скон ча ны. По бач — 
нi пра даў ца, нi, зра зу ме ла, хоць якой 
па зна кi пра кош ты. А на ро ду на пля жы 
проць ма, ня гле дзя чы на тое, што на га-
дзiн нi ку — ка ля вась мi ве ча ра. Шчас-
це, што по бач знай шла ся ка лон ка з 
пiт ной ва дой, якую мож на хлё баць аб-
са лют на бяс плат на. Эх, не за па сла ся 
я пiт вом цi ма ро зi вам, ка лi пра хо дзi ла 
мi ма кра мы! Але ж тут по зiрк па дае на 
па го ра чак, на якiм вiд не юц ца вя лi кiя 
жоў тыя па ра со ны i сто лi кi. За гад ка вае 
скап лен не вы шэй зга да на га iн вен та ру 
ака за ла ся пляж най «ка фэш кай» (ка-
вяр няй гэ та на зваць цяж ка). До сыць 
«ат мас фер нае» мес ца, дзе на вед-
валь нi кi п'юць пi ва ў шор тах i з го лым 
тор сам. Але, мяр ку ю чы па пры лаў ку, 
тут пра да ец ца i раз лiў ны квас. Вось i 
кошт на пi са ны — 8 ты сяч за паў лiт ра. 
За маў ляю са бе шкля нач ку.

— Хвi лi нач ку! Толь кi ка лi гэ та 
атры ма ец ца...

Што зна чыць — атры ма ец ца? 
А пра да вец тым ча сам з усяе сi лы 
цiс не на кра нiк, i ў шклян ку сi рат лi ва 
па да юць па ру кро пель ква су i шмат 
пе ны. На гэ тым усё! Не атры ма ла ся. 
Вось якi ён «ка вар ны», пляж ны квас.

Па вы ву чаў шы яшчэ кры ху цэн нi кi 
ў «ка фэш цы», знай шла там пiт ную 
ва ду кош там 10 ты сяч за лiтр, а так-
са ма — без лiч га тун каў пi ва i шаш-
лык. Але гэ та ўжо да тэ мы нi я ка га 
да чы нен ня не мае.

Вяр та ю чы ся з пля жу, я ўсё ж та кi 
збо чы ла да кра мы, дзе на бы ла лiт-
ро вую бу тэль ку раз лiў но га ква су за 
15 ты сяч руб лёў, каб кры ху кам пен-
са ваць ня ўда чу ў сва iх «пляж ных» 
по шу ках пра ха ло ды. Што нi ка жы, 
за пас — вя лi кая спра ва.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ
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ГА РАД СКIЯ «ААЗI СЫ»: РА ТУ ЕМ СЯ АД СМА ГI
Ча сам у га ра чае на двор'е пе ра мя шчэн не 

па го ра дзе на гад вае па воль нае пе ра соў ван-
не па рас па ле най сон цам пус ты нi: пя сок 

(у на шым вы пад ку — ас фальт) на грэ ты 
ледзь ве не да чыр ва нi, ха да за па во ле на, 

а ў га ла ве дум кi толь кi пра маг чы масць 
хут чэй на та лiць сма гу i сха вац ца ў пра-

ха ло дзе. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў 
са мую спё ку пра гу ля ла ся па ста лi цы i 

вы свет лi ла, дзе i як мож на вы ра та вац ца 
ад га ра чы нi не чым ха лод нень кiм. Для 

«экс пе ры мен ту» мы аб ра лi тры мес цы: 
цэнтр ста лi цы, не каль кi ву лiц звы чай на-
га «спаль на га» ра ё на, а так са ма адзiн з 

га рад скiх пля жаў.

Спё ка!Спё ка!  ��
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ВА ДА І БЯ ДА
Цяж ка знай сці ча ла ве ка, які б не ра та ваў ся ад лет-
няй спя ко ты ка ля рэ чак ці азё раў. Ад нак што год у 
бе ла рус кіх ва да ёмах смерць зна хо дзяць сот ні лю-
дзей. Пры чы ны, па якіх ку паль шчы кі ідуць на дно, 
са мыя роз ныя. Адзін па лез у ва ду, спа жыў шы пе-
рад тым на пой з гра ду са мі. Дру гі не раз лі чыў свае 
сі лы. Трэ ці ку паў ся ў зо не, якая не ахоў ва ец ца... 
Ужо сё ле та ва да за бра ла жыц ці 222 ча ла век, у тым 
лі ку 20 дзі ця чых. А на па ды хо дзе лі пень — тра ды-
цый на са мы га ра чы ме сяц для вы ра та валь ні каў 
на ва дзе.

— Толь кі за мі ну лы ты дзень на шы спе цы я ліс ты ўра-
та ва лі жыц ці 53 ча ла ве кам. Ад нак з ва да ёмаў дадому не 
вяр ну лі ся 40 чалавек. І што са мае страш нае, пя ця рым з 
іх не споў ні ла ся ва сям нац ца ці га доў. Зна чыць, за імі не 
да гле дзе лі баць кі, не на ву чы лі пла ваць у шко ле. Ча ты ры 
з пя ці та пель цаў — гэ та муж чы ны, — ана лі зуе сі ту а цыю 
стар шы ня Бе ла рус кага рэс пуб лі кан скага та ва рыст ва ра-
та ван ня на во дах Ан вар Ігам бер ды еў. — Ёсць ся род іх і 
«рэ кард сме ны». Так, у кры ві ад на го з за гі ну лых ку паль-
шчы каў бы ло 8,2 пра мі ле ал ка го лю, і гэ та пры тым, што 
смя рот ная до за ні жэй шая амаль у два ра зы... Без ад каз на 
па вод зяць ся бе на ва дзе і цвя ро зыя. Лі та раль на ўчо ра мы 
ез дзі лі ў рэйд і ба чы лі, як лю дзі за плы ва юць на ся рэ дзі ну 
ва да схо ві шча на бяр вен нях, дош ках, пе нап лас це, мат ра-
цах, бя руць з са бой са бак... Але не за дум ва юц ца аб тым, 
што ўся го адзін не асця рож ны рух мо жа пры вес ці да та го, 
што ў ва ду тра пяць усе. А ка лі блі жэй шы вы ра та валь ны 
пост зна хо дзіц ца за 3-5 кі ла мет раў ад сюль?

Са праў ды, на кож най дроб най рэ чцы ці мел кім во зе ры 
вы ра та валь ны пост па ста віць фі зіч на не маг чы ма. Ня ма 
ў кра і не столь кі пра фе сій ных ва да ла заў, ды і сам пост 
па тра буе гра шо вых укла дан няў. 66 вы ра та валь ных стан-
цый ахоп лі ва юць пры клад на 1 пра цэнт бе ла рус кіх рэк і 
3 пра цэн ты азёр. Зна хо дзяц ца яны, зра зу ме ла, у мес цах 
ма са ва га ад па чын ку. Адзін ка выя тра ге дыі зда ра юц ца, на 
жаль, і там. Пры чым бя да мо жа на пат каць як ку паль шчы-
ка, так і та го, хто грэ буе пра ві ла мі па во дзін у лод цы.

— Боль шасць лю дзей лі чыць той жа ка тар ці лод ку 
да ра гой цац кай, — мяр куе на чаль нік Дзяр жаў най ін спек-
цыі па ма ла мер ных су дах Мі ха іл Ча шун. — А вось ця пер 
да вай це ўя вім са бе прос тую сі ту а цыю: лод ка, у якой ча-
ла век вы плыў на ся рэ дзі ну во зе ра, па ней кай пры чы не 
пе ра ку лі ла ся. Каб ус ка рас кац ца на яе зноў, трэ ба быць 
фі зіч на пад рых та ва ным. Ры бац кая аму ні цыя ці звычайная 
воп рат ка хут ка на мок не і бу дзе цяг нуць уніз. Та му ў лод-
цы не аб ход на на дзя ваць вы ра та валь ную ка мі зэль ку ўсім, 
у тым лі ку і дзе цям. Маг чы ма, ад чу ван ні бу дуць не зу сім 
кам форт ныя, за тое до ма вас да ча ка юц ца род ныя.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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VELCOM ПА ВЫ СIЦЬ ЦЭ НЫ

Фота БЕЛТА.


