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РЭПАРЦЁР
17 сакавіка 2010 г.

ГОДОВОЙ БАЛАНС
общества с ограниченной ответственностью
«Форвард-Брокер» за 2009 год
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7а, 8 этаж, кабинет № 35
тел./факс (017) 228 12 89, 228 12 91
(в тыс. бел. руб.)
АКТИВ
1
Основные средства
Нематериальные активы
Запасы и затраты
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Финансовые вложения
БАЛАНС
ПАССИВ
1
Уставный фонд
Добавочный фонд
Нераспределенная прибыль
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

Код
строки
2
110
120
210
230
250
260
300

На начало
отчетного года
3
377234,1
134,9
18541,3
4326,2
75343,5
0
475580,0

На конец
отчетного года
4
365604,3
81
21196,6
8797,0
148233,8
0,0
543912,7

Код
строки
2
410
430
450
530

На начало
отчетного года
3
5480,0
383643,4
67236,2
19220,4
475580,0

На конец
отчетного года
4
5480,0
412446,3
109171,1
16815,3
543912,7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
общества с ограниченной ответственностью
«Форвард-Брокер» за 2009 год (в тыс. бел. руб.)
Код
строки
1
2
I. Доходы и расходы по видам деятельности
Выручка от реализации товаров,
010
продукции, работ, услуг
Налоги, включаемые в выручку
от реализации товаров,
011
продукции, работ, услуг
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (за вычетом
020
налогов и сборов, включаемых в выручку)
Себестоимость реализованных товаров,
030
продукции, работ, услуг
Прибыль от реализации
060
II. Операционные доходы и расходы
Операционные доходы
070
Налоги и сборы, включаемые
071
в операционные доходы
Операционные доходы
(за вычетом налогов и сборов,
080
включаемых в операционные доходы)
в том числе:
083
прочие операционные доходы
Операционные расходы
090
в том числе:
093
прочие операционные расходы
Прибыль от операционных
120
доходов и расходов
Наименование показателя

III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
130
Внереализационные расходы
150
в том числе:
152
курсовые и суммовые разницы
прочие внереализационные расходы
Убыток от внереализационных
доходов и расходов
ИТОГО прибыль за отчетный период
Налоги, сборы и платежи из прибыли
Прочие расходы и платежи из прибыли
Чистая прибыль (Убыток)
Справочно (из строки 240):
сумма предоставленной льготы
по налогу на прибыль

2009 год

2008 год

3

4

718598,5

591352,3

115706,5

100229,2

602892,0

491123,1

464228,4

371998,7

138663,6

119124,4

16826,3

10642,0

16826,3

10642,0

16826,3

10642,0

0

1299,7

0

1299,7

16826,3

9342,3

0,0
2261,8

0,0
898,6

0,0

0,0

154

2261,8

898,6

160

-2261,8

-898,6

200
210
220
240

153228,1
44057,2
0,0
109170,9

127568,1
21956,0
38377,8
67234,3

0,0

38377,8

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках общества с ограниченной
ответственностью «Форвард-Брокер» подтверждена аудитором индивидуальным предпринимателем Ткач Светланой Ивановной (специальное разрешение (лицензия) на
право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0495395 от 05/01/2009 выдано
Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 02/02/2014 г.).
Аудиторское заключение аудитора индивидуального предпринимателя Ткач Светланы Ивановны по бухгалтерской (финансовой) отчетности:
«По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Форвард-Брокер», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и
отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение
ООО «Форвард-Брокер» на 1 января 2010 г. и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за 2009 г., при этом совершенные ООО «Форвард-Брокер» финансовые
(хозяйственные) операции соответствуют законодательству».
УНП 806000181.

Бацькi
i дзецi

ДЗЯЎЧЫНАК-МАЦI ЎСЁ БОЛЬШ!

У глыбiнцы канстатуюць: усё больш дзяцей самi становяцца
бацькамi. Часцей новы «статус» атрымлiваюць дзяўчынкi.
У Полацку сёлета мамамi сталi ўжо 2 няпоўнагадовыя, i яшчэ 9 зараз
цяжарныя. Для параўнання, летась у Полацку нарадзiлi 11 падлеткаў.
Шасцёра з iх мацi-адзiночкi. Пасля звароту ў праваахоўныя органы
ўстанавiлi адно бацькоўства.
Як паведамiла «Звяздзе» памочнiк пракурора горада Полацка
Дар'я КАВАЛЕНКА, вынiкi ананiмнага апытання няпоўнагадовых не
могуць не турбаваць. Падлеткi прызналiся — пачынаюць палавое
жыццё ва ўзросце 14 гадоў. I часта iх партнёры старэйшыя па ўзросце.
Пры гэтым у апытаных веды пра метады кантрацэпцыi i крымiнальную
адказнасць за сэкс з няпоўнагадовымi знаходзяцца на нiзкiм узроўнi.
Нагадаем, што крымiнальны кодэкс прадугледжвае за палавыя стасункi з падлеткамi вельмi суровае пакаранне — да пяцi гадоў пазбаўлення
волi. Жыццё паказвае, што часта дзяўчаты становяцца матулямi з-за таго,
што бацькi не растлумачылi iм усе «нюансы» наступстваў палавога жыцця.
I, безумоўна, мала растлумачыць, як карыстацца прэзерватывамi. Намнога
цяжэй знайсцi iндывiдуальны падыход. Ранняя цяжарнасць цягне за сабой
шэраг праблем: з вучобай, добрымi перспектывамi знайсцi работу i гэтак
далей. Ды i дзiця, якое нарадзiлася незапланавана, наўрад будзе шчыра
жаданым i здаровым. Цi не так?
Аляксандр ПУКШАНСКI.

В МИРЕ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
Из года в год один из крупнейших банков
нашей республики – ОАО «Белинвестбанк» –
интенсивно развивает карточное направление
бизнеса: разрабатываются и внедряются новые продукты и услуги, ведется активная работа по созданию обширной инфраструктуры
обслуживания пластиковых карточек.
Только за 2009 год ОАО «Белинвестбанк»
эмитировал более 80 тысяч пластиковых карточек как международных платежных систем

MasterCard International и VISA International, так
и платежной системы «БелКарт». Общее же количество карточек банка, находящихся в обращении, по состоянию на 1 марта 2010 года – более 600 тысяч штук. Сеть ОАО «Белинвестбанк»
по приему карточек на 01.03.2010 года включает
279 банкоматов, 170 платежно-справочных терминалов самообслуживания (инфокиосков),
3275 единиц платежного оборудования в 1499
торгово-сервисных предприятиях.

В последнее время банк значительно расширил номенклатуру карточных продуктов и в настоящий момент предлагает клиентам продукты, удовлетворяющие самые различные требования:

«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КАРТА» —

«ВАЛЮТНАЯ
ШКАТУЛКА» —
карточный продукт со счетом в иностранной валюте (доллар США,
Евро), который позволяет:
- хранить Ваши валютные сбережения максимально ВЫГОДНО
(высокая процентная ставка по счету – до 8,5 % годовых) и УДОБНО
(воспользоваться суммой на счете, за исключением неснижаемого
остатка, можно в любое время);
- получить международную карточку БЕСПЛАТНО;
- осуществлять капитализацию
процентов;
- получить доступ к денежным
средствам 24 часа в сутки посредством банкоматов и инфокиосков,
SMS-банкинга, Мобильного банкинга.

карточный продукт, номинированный в национальной валюте.
Вместе со Сберегательной карточкой ОАО «Белинвестбанк» Вы
свободно распоряжаетесь своими
деньгами и при этом получаете дополнительный доход до 16 % в зависимости от остатка на карт-счете.
Проценты начисляются исходя из
фактического остатка по карт-счету
за каждый. Данный продукт предполагает накопление процентов на
одном счете с остатком денежных
средств. Таким образом, держатель
карточки имеет возможность пользоваться не только основной суммой,
но и начисленными процентами.
Пластиковая карточка VISA Electron
выдается клиенту БЕСПЛАТНО.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ –
«ВОЯЖ»
со специальными условиями для
- премиальная пластиковая карлюдей, которые любят путешество- точка VISA Gold в иностранной вавать:
люте (доллары США, Евро);
- начисление до 5 % годовых на
остаток денежных средств на картсчете;
- комиссия в размере всего 0,9 % за
снятие наличных денежных средств
за рубежом;
- дополнительная карточка VISA
Electron БЕСПЛАТНО;
- и другие БОНУСЫ.

«ПЕНСИОННАЯ КАРТА» —
- карт-счет номинирован в белокарточный продукт, который предназначен для зачисления пенсии русских рублях;
и выдается на следующих усло- процентная ставка плавающая,
виях:
начисление процентов по остатку
- пластиковая карточка Бел- на конец дня.
Карт-М (выдается при предъявлении
пенсионного удостоверения (документа, удостоверяющего статус пенсионера)) — БЕСПЛАТНО;
- срок действия карты – 3 года;
- процент на остаток средств по
карт-счету – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь вне зависимости от
остатка*;
* c 01.02.2010 ставка рефинансирования НБ РБ составляет 13 % годовых.

Пластиковые карты ОАО «Белинвестбанк» – удобный инструмент,
способный обеспечить мгновенный доступ клиента к средствам, размещенным на карт-счете, 24 часа в сутки.

С КАРТОЧКАМИ БЕЛИНВЕСТБАНКА ВЫ ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ!
Подробная информация по телефону контакт-центра – 146 (бесплатный звонок по Беларуси со стационарного телефона)

www.belinvestbank.by
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. УНП 807000028. Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 3 от 27.10.2006

«ДЗВЕ ЖОНКI I ПЯЦЬ ДЗЯЦЕЙ —

СЯ РЭД НЯЯ НА ША СЯМ'Я»
на навуковай рабоце. I пры гэтым не думаць
пра хлеб надзённы для сям'i ў Мiнску, не самым
танным горадзе краiны. Як прызнаўся Махамед,
на час вучобы яго не хвалюе матэрыяльны бок
жыцця. Стыпендыi, якую выплачвае яму Вялiкая Сацыялiстычная Народная Лiвiйская Арабская Джамахiрыя, вiдаць, у надзеi атрымаць
высокаквалiфiкаванага спецыялiста-навукоўца,
хапае на прыстойнае жыццё ў Мiнску. Амаль
дзве тысячы амерыканскiх долараў штомесяц
пакрываюць выдаткi аспiранта на арэнду кватэры непадалёку ад унiверсiтэта, задавальненне
патрэб сям'i.

Прагулка па горадзе ўсёй сям'ёю.
Жонкi Гузлан i Увафа, дзецi Сiкэйла,
Iсам, Іаніс, Мар'ям i Сулейман.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Мiнск я выбраў
невыпадкова»
Вучоба ў Беларусi — яго свядомы i свабодны
выбар, якому папярэднiчаў аналiз магчымасцяў
роднасных ВНУ iншых краiн. Махамед, як мне
здалося, трохi сарамлiва прызнаецца, што раней амаль нiчога не ведаў пра Беларусь. Яна,
як i Украiна, у Лiвii нават многiмi адукаванымi
людзьмi пакуль уяўляецца часткай велiзарнай
неабдымнай Расii. Не апошнюю ролю ў выбары аспiрантуры адыграла меркаванне сябра, якi
вучыўся ў Санкт-Пецярбургу. Той ужо лiчыўся
дасведчаным чалавекам у асаблiвасцях вышэйшай адукацыi на постсавецкай прасторы, а таму
настойлiва раiў ехаць у Мiнск. Аргумент — якасны працэс навучання i класныя спецыялiсты ў
той сферы, у якой спецыялiзуецца Махамед.
Акрамя гэтага, у Беларусi стабiльная абстаноўка, ветлiвыя, спагадлiвыя i добразычлiвыя людзi,
прыгожая i вельмi зялёная прырода. Асаблiвых
праблем не павiнна быць, запэўнiваў яго сябра.
Ды i старэйшы брат таксама раiў працягваць
вучобу ў Расii цi Беларусi. Махамед выбраў нашу краiну.
— I нi разу не пашкадаваў, — гаворыць ён.
— Усё ў мяне тут атрымлiваецца.
Ён па сту по ва ўцяг нуўся ў но вае жыц цё.
Адаптацыя iшла роўна, без нервовых зрываў,
унутраных i знешнiх канфлiк таў з нязвыклым
ася род дзем, жыц цё вы мi пра вi ла мi i тра дыцыямi славянскага народа. У яго складвалiся
прыязныя i дзелавыя адносiны ва ўнiверсiтэце з выкладчыкамi, супрацоўнiкамi бiблiятэкi,
дзе ён праводзiў шмат часу. Ён даволi хутка
разабраўся ў штодзённым жыццi беларускай

сталiцы, свабодна адчуваў сабе на вулiцы, у
крамах, iншых публiчных месцах.

«Не магу доўга без сям'i»
Але праблемы iншага характару ўсё ж узнiклi. Туга па радзiме, сум па дзецях i жонках не
праходзiлi. Наадварот, думкi пра iх турбавалi
яго, не давалi паўнацэнна вучыцца, адпачываць,
як ён прывык дома — сярод родных i блiзкiх.
Надышоў час, калi разлука з iмi, а значыць,
адарванасць ад родных каранёў, звычаяў, традыцый, ператварылася ў сур'ёзны фактар нестабiльнасцi настрою. I тады Махамед вырашыў
на час вучобы перавезцi сям'ю ў Мiнск. Чым
больш ён знаёмiўся з горадам, тым больш ён падабаўся яму: спакойны, чысты, утульны, зручны
для жыцця iншаземцаў. Ён быў упэўнены, што i
яго сям'i тут будзе камфортна. I яму моцна захацелася, каб яго жонкi i дзецi не толькi ўбачылi
нашу краiну, але i пажылi трохi ў Беларусi.
Крок, мiж iншым, нестандартны для прадстаўнiкоў арабскiх краiн Блiзкага i Сярэдняга
Усходу. Iх студэнты i аспiранты часта з першых
дзён знаходжання iмкнуцца як мага глыбей пазнаёмiцца з усiмi бакамi жыцця сталiцы, у тым
лiку i начнога: рэстараны, дыскатэкi, клубы. Там
можна паспытаць стравы нацыянальнай кухнi,
завязаць нефармальныя рамантычныя знаёмствы. Нярэдка асобныя смуглявыя ды чарнявыя
хлопцы так захапляюцца даследаваннем новых
магчымасцяў бавiць час, што гэта пачынае негатыўна ўплываць на вучобу.
Махамед — чалавек iншага складу характару. Заняткi ва ўнiверсiтэце, праца над дысертацыяй — у яго на першым месцы. Бо чаго ён сюды прыехаў? Неўзабаве адбылося аб'яднанне
сям'i. Вось цяпер ён мог цалкам засяродзiцца

«Прагны да ведаў
аспiрант»
Такую ацэнку Махамеду мы пачулi з вуснаў
кiраўнiка яго дысертацыйнай работы — прафесара, доктара навук, прарэктара ўнiверсiтэта Таццяны Паляковай. Яна высока ацэньвае
свайго працалюбiвага i стараннага аспiранта,
яго добразычлiвы характар. Мiж iншым, ён многiх здзiвiў, калi ў дзень суботнiка ўзяў венiк i
разам з iншымi прыбiраў тэрыторыю вакол унiверсiтэта.
Тэма дысертацыi Махамеда, калi казаць проста, звязана з падрыхтоўкай у
ВНУ спецыялiстаў-рэабiлiтолагаў вышэйшай квалiфiкацыi для лячэння наступстваў хвароб пазваночнiка. Лiвiец
ахвотна ўдзельнiчае ў навукова-даследчай рабоце ўнiверсiтэта, правядзеннi
тэстаў, мiжнародных канферэнцыях, у
тым лiку i за межамi Беларусi. Ён таксама старанна вывучае вопыт нашых рэабiлiтацыйных цэнтраў. Зараз Махамед
заняты перакладам дзвюх навуковых
кнiг па фiзiчнай рэабiлiтацыi беларускiх
аўтараў на арабскую мову з наступным
iх выданнем у Лiвii. Над перакладам
Махамед працуе сумесна з суайчыннiкам, доктарам навук. Для iх краiны
выданне гэтых работ у пэўным сэнсе
можа стаць прарывам у ажыццяўленнi
фiзiчнай рэабiлiтацыi, бо там такiх распрацовак
пакуль няма. Махамед гэта ведае i таму iкнецца
з максiмальнай карысцю для радзiмы выкарыстаць вучобу ў Мiнску.
Трэба сказаць, Махамед задаволены сваiм
напружаным аспiранцкiм жыццём. Яму падабаецца, што беларускiя выкладчыкi, i ў першую
чаргу навуковы кiраўнiк яго дысертацыйнай работы прафесар Палякова, вельмi кампетэнтныя

ў сваёй галiне, маюць досвед працы з iншаземцамi, дапамагаюць яму наладзiць эфектыўны
навукова-даследчы працэс.
— Таццяна Дзмiтрыеўна — выдатны вучоны, уважлiвы педагог, чулы чалавек, у той жа
час патрабавальны i строгi кiраўнiк. З ёй цiкава
працаваць, — гаворыць Махамед. Хаця сам
прызнаецца, што паступiў у аспiрантуру беларускага ВНУ адносна позна — у 40-гадовым
узросце, не лепшым для вывучэння замежнай
мовы, тым больш такой складанай, як руская.
Тым не менш Махамед рашуча ўзяўся за пераадольванне моўнага бар'ера i за год даволi
iстотна прасунуўся ў вывучэннi рускай мовы.
Ён, як чалавек адказны, выдатна разумее,
што яго дома чакаюць як спецыялiста па фiзiчнай рэабiлiтацыi спартсменаў, iншых пацыентаў, у тым лiку i пасля траўмаў. Для яго гэта
дадатковы стымул. Адчувалася, Махамед ганарыцца тым, што яму зарэзерваванае месца,
якое ён зойме пасля вяртання. Ён ужо ведае, на
якiм факультэце якой кафедры ўнiверсiтэта ён
будзе працаваць у родным горадзе Бенгазi —
другiм па насельнiцтве пасля сталiцы Трыпалi.
Сваю альма-матар Махамед называе не iнакш

дахам, разам выхоўваць дзяцей, дапамагаць
iм весцi агульную гаспадарку. I хто сказаў, што
мы абсалютна правыя ў гэтым. Цi не таму ў нас
няўхiльна старэе насельнiцтва, навiсла пагроза
дэмаграфiчнага крызiсу, шмат мацi-адзiночак, а
ў поўных цi няпоўных сем'ях адно-два дзiцяцi. А
вось на мудрым Усходзе аб дэмаграфii гавораць
мала. Там гэта не праблема.
Насуперак нашым састарэлым уяўленням
пра тое, што дзве i больш жонак у прававернага мусульманiна, гэта, гаворачы мовай саНа занятках у навуковай
бiблiятэцы Беларускага
дзяржаўнага ўнiверсiтэта
фiзiчнай культуры.

вецкай прапаганды, «цёмныя жанчыны
Усходу», абедзве жонкi Махамеда — адукаваныя жанчыны. Першая, Гузлан, па
адукацыi педагог. Другая, Увафа, — фармацэўт. Яны, па словах Махамеда, добра
ладзяць памiж сабой. Ды i ён не дзелiць
iх на старэйшую i малодшую. Жонкi Махамеда не сядзяць, як у старажытныя
часы, дома пад замком, яны, у пэўным
сэнсе, свабодныя жанчыны: ходзяць самi
па магазiнах, наведваюць iншыя месцы,
Жонкi Увафа i Гузлан у звычайнай
сустракаюцца з суайчыннiцамi, маюць
газавай плiце могуць прыгатаваць
свой нацыянальны хлеб. сябровак сярод мiнчанак.
Галоўная сёння справа жонак — клояк «самым старэйшым, самым лепшым, самым пат пра дзяцей i Махамеда. Старэйшаму сыну
аўтарытэтным унiверсiтэтам Лiвii». Дарэчы, у Сулейману ўжо 15 гадоў, дачцэ Мар’ям — 11,
Беларусi вучыцца нямала лiвiйцаў. Зараз толькi Iсаму — 5, Іанiсу — 4, Сiкэйла — 3 гады. Зраў Мiнску, паводле слоў Махамеда, каля паўсот- зумела, пры дзвюх жонках патрэба ў дзiцячым
садку для малодшых не стаiць востра. А вось
нi. Некаторыя таксама прыехалi з сем'ямi.
Сулейман i Мар’ям наведваюць у Мiнску лiвiйскую школу, дзе вучацца дзецi лiвiйцаў, якiя
Не ў традыцыях беларусаў мець адразу працуюць цi вучацца ў нас. Для заняткаў арандзвюх законных жонак, жыць з iмi пад адным дуюцца памяшканнi ў цэнтры горада. Дарэчы,

Яго жонкi — яго шчасце

Гузлан там выкладае ў пачатковых класах.
— А цi будуць яны пасля вяртання дамоў працаваць? — пытаюся ў Махамеда. Ён пацiскае плячыма, задумваецца. Вiдаць, пакуль гэта пытанне
не з першачарговых. Потым кажа:
— Як захочуць. Можа не адразу, бо яшчэ
дзецi малыя.

«У вашых сем'ях
мала дзяцей»
Як чалавек адукаваны i з шырокiмi поглядамi на жыццё, Махамед талерантна ставiцца да
традыцый iншых народаў. Напрыклад, многае
ў нас ён разумее i прымае, i, як гаворыцца, са
сваiм мусульманскiм статутам не лезе ў наш
манастыр. Але што яму незразумела, дык гэта
мiзэрная колькасць дзяцей у сем'ях беларусаў:
адно, два, у лепшым выпадку трое. Нiякага параўнання з лiвiйскiмi сем'ямi, дзе ў сярэднiм
пяцёра дзяцей. У Махамеда, напрыклад, шэсць
сясцёр i чатыры браты. «Вось гэта нармальная
сям'я», — лiчыць ён.
Утрымлiваць вялiкiя сем'i лiвiйскiм мужчынам, вядома, няпрос та, але можна. Па-першае, жыццё ў краiне таннае, зарплаты прыстойныя, ды i дзяржава бярэ на сабе многiя
вы дат кi лi вiй цаў. Там бяс плат ныя дзi ця чыя
садкi, вышэйшая адукацыя, медыцынскае абслугоўванне, многiя лекi i г. д. Увогуле рост
дабрабыту лiвiйцаў Махамед звязвае з дзейнасцю кiраўнiка дзяржавы — лiдара Рэвалюцыi Муамара Кадафi.
— За гэта яго ў краiне любяць i паважаюць,
— гаворыць Махамед. — Кадафi шануе нацыянальныя традыцыi, клапоцiцца пра простых
людзей, даступны для народа, з iм нескладана
сустрэцца, расказаць пра свае праблемы.
Махамед, дарэчы, самы малодшы ў сям'i.
Адна з сясцёр настаўнiчае ў школе, астатнiя не
працуюць. Пасля смерцi бацькi на яго плечы
таксама лёг клопат пра мацi. Звычайна па пятнiцах (гэты дзень выхадны ў Лiвii) цi на святы ўсе
члены сям'i збiраюцца ў бацькоўскiм доме. Зразумела, прыезд Махамеда важкая i асаблiвая
прычына для агульнай сустрэчы. Яго распытваюць пра Беларусь, Мiнск, мiнчанак. I гэтым
размовам няма канца. Асаблiва шмат пытанняў
у мацi: як жывеш, што ясi, цi не хварэеш, з кiм
сябруеш. 84-гадовая жанчына звычайна супакойваецца, калi Махамед гаворыць, што там, у
Мiнску, адчувае сябе, нiбы ў Лiвii.
Леанiд ЛАХМАНЕНКА,
фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

