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Пра коль касць
i якасць

Гас па дар аг ра эка ся дзi бы 

«Ёдзіш кi» Анд рэй АБ РА МАЎ за ў-

ва жае, што ка лi ў 2014—2015 га-

дах на зi раў ся ўсплёск цi ка вас цi да 

ад па чын ку ў бе ла рус кай вёс цы, то 

ця пер ак тыў насць, на прык лад, у 

тых жа ра сiй скiх ту рыс таў па ча-

ла па даць. Ён лi чыць, што ад на з 

пры чын у тым, што ў не ка то рых 

мес цах над та ўжо хо чуць да га дзiць 

гас цям, а фальш i бу та фо рыя ад-

пуж ва юць ту рыс таў. Да та го ж 

асоб ныя гас па да ры пад ман ва юць 

сва iх гас цей, вы да юць пра дук ты з 

сет ка ва га ганд лю за хат нiя. Анд-

рэй Мi хай ла вiч пры во дзiць лiч бы: 

з 200 ся дзiб, за рэ гiст ра ва ных на 

Брас лаў шчы не, ак тыў на пра цуе 

ўся го ка ля двух дзе сят каў. «Ва 

ўсiх ча мусь цi стэ рэа тып, што гро-

шы мож на за ра бiць на аг ра ту-

рыз ме, толь кi ка лi су стра каць вя-

лi кую коль касць лю дзей. Я больш 

за дзве сям'i не пры маю, а маю 

вы руч ку ў ра зы боль шую, чым у 

ся дзi бе, якая прос та здае лож кi ў 

арэн ду цi пры мае вя лi кiя гру пы, 

якiя яшчэ мо гуць неш та i з ла-

маць», — ка жа ён.

Вя лi ка га сак рэ ту пос пе ху ся дзi-

бы Аб ра ма ва ня ма — боль шасць 

пры быт ку пры но сiць фер ма, 

70 пра цэн таў вы дат каў ту рыс та 

тут пры па дае на ежу. Час та сю-

ды пры яз джа юць га ра джа не на 

ку лi нар ныя май стар-кла сы — на-

прык лад, па пры га та ван нi стэй ка. 

Тут мож на цал кам па глы бiц ца ў 

по быт, па зна ё мiц ца з тэх на ло гi яй 

вы твор час цi са праўд ных вяс ко вых 

пра дук таў.

Ёсць i iн шыя аг ра ся дзi бы, 

якiя га то вы за бяс пе чыць сва iх 

па ста яль цаў улас ны мi, так сён ня 

за па тра ба ва ны мi экап ра дук та мi. 

Асоб ныя гас па да ры спра бу юць 

пры ва бiць ту рыс таў крэ а тыў нас-

цю, рых ту юць цi ка выя пра гра мы, 

бя руц ца за ар га нi за цыю свят, 

ад ра джа юць тра ды цыi, збi ра юць 

экс па на ты для ўлас ных мi нi-му-

зе яў. Але ка лi ў нас так хут ка i 

моц на вы рас ла коль касць ся дзiб, 

дзе га ран тыя, што ту рыст да е дзе 

ме на вi та да крэ а тыў ных i ўваж лi-

вых гас па да роў, а не на тра пiць на 

ўлас нi ка, якi па прос ту здае жыл лё 

на вёс цы? А ль го ты ўсе атрым лi-

ва юць ад ноль ка выя.

Мiж iн шым, не ка то рыя «плюш-

кi» ў бу ду чым мо гуць ад мя нiць. 

У пры ват нас цi, крэ дыт ная пад-

трым ка сён ня не та кая ўжо i па-

трэб ная. Усё менш гас па да роў 

звяр та юц ца па яе ў банк. Га лi на 

да стат ко ва раз вi ла ся, лю дзi ўжо 

ўкла да юць улас на за роб ле ныя 

гро шы, зна хо дзяць до на раў, якiя

га то вы фi нан са ваць пэў ныя 

пра ек ты, звя за ныя з раз вiц цём 

вяс ко вых тэ ры то рый. «Ка лi ў 2014 го-

дзе мы за клю чы лi 49 крэ дыт ных 

да га во раў, у 2015 — 42, то апош-

нiя два га ды па 16. Гэ та свед чыць, 

хут чэй за ўсё, пра тое, што бiз нес 

сфар мi ра ваў ся, i за ста лi ся тыя, 

хто мо жа на гэ тым рын ку пра-

ца ваць», — за ўва жае ды рэк тар 

дэ парт амен та кар па ра тыў на-

га бiз не су ААТ «Бе ла грап рам-

банк» Анд рэй ДЖУН КОЎ. 

На огул з усiх на да дзе ны мо-

мант за рэ гiст ра ва ных ся дзiб толь-

кi 500 ак тыў на зай ма юц ца аг ра ту-

рыз мам. Для не ка то рых гас па да-

роў дамок на вёс цы — гэ та ўся го 

толь кi маг чы масць да дат ко ва 

пад за ра бiць, i зда ец ца ён толь кi 

ў цёп лы се зон го да.

Шум ны бiз нес?
Як па ве да мiў на мес нiк ды рэк-

та ра дэ парт амен та па ту рыз ме 

Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му 

Вi таль ГРЫ ЦЭ ВIЧ, у най блi жэй шы 

час бу дуць збi рац ца i аб мяр коў-

вац ца пра па но вы, якiя да ты чац ца 

аг ра ту рыс тыч на га за ка на даў ства. 

Бяс спрэч на, за кон, якi дзей нi чае 

ця пер, па спры яў раз вiц цю вяс ко-

ва га ту рыз му, але i да даў пэў ныя 

праб ле мы. «Ка лi ў тэкс це ўка за 

пра пi са лi маг чы масць пра вя дзен-

ня кар па ра ты ваў, бан ке таў i дру-

гiх ура чыс тых ме ра пры ем стваў, 

мы ад кры лi ма лень кую скры ню 

Пан до ры. На ват у дэ парт амен це 

коль касць скар гаў на шум ад

лю дзей, што жы вуць по бач з ся-

дзi ба мi, знач на вы рас ла. Я ба ю ся 

па ду маць, што ро бiц ца на мес цах. 

Та му мы i хо чам па ра iц ца з гас па-

да ра мi ся дзiб, мяс цо вы мi ўла да мi, 

не змо жам абы сцi ся без мер ка ван-

ня ор га наў унут ра ных спраў, якiя 

атрым лi ва юць па доб ныя скар гi, 

каб ве даць, што ра бiць да лей», — 

за ўва жыў Вi таль Ва лер' е вiч.

Бяс спрэч на, яшчэ да вя дзец-

ца па ла маць га ла ву над тым, як, 

зма га ю чы ся з «шум ным бiз не сам», 

а хут чэй з ула даль нi ка мi, якiя прос та 

ўру ча юць клю чы ад ся дзiб клi ен там, 

не на шко дзiць тым аг ра ся дзi бам, 

якiя са праў ды пра цу юць на iмiдж 

кра i ны. Тое ж вя сел ле цi кар па-

ра тыў — гэ та не ўсю ды сты хiй ная 

шум ная п'ян ка, гэ та мо жа быць i 

са праўд нае свя та для вёс кi, ка лi 

гас па да ры ся дзiб вы ву ча юць i ста-

ра юц ца ад ра дзiць ста рыя тра ды цыi, 

спе вы, кух ню, за пра ша юць мяс цо-

выя фальк лор ныя ка лек ты вы.

Ра зам — пра сцей?
Сён ня тыя, хто хо ча пра соў ваць 

свае тэ ры то рыi, ву чац ца ўза е ма-

дзей нi чаць. Аг ра ся дзi бы, ра мес-

нi кi, ра бот нi кi куль ту ры, шко лы, 

му зеi аб' яд ноў ва юц ца ў клас та ры 

i ства ра юць адзi ныя на сы ча ныя 

роз ны мi за ба ва мi турп ра дук ты. 

Так, ка а пе ра цыя «Ва ло жын скiя 

гас цiн цы» ўжо пра па ноў вае ка ля 

дзя сят ка раз на стай ных марш ру-

таў. Па сту по ва раз вi ва юц ца та кiя 

зя лё ныя марш ру ты, як «Му хо-

вэць ка ку мо ра», «Ве ле саў шлях», 

«За ход няя скар бон ка». Ужо за явiў 

пра ся бе клас тар «Це рам за баў» у 

Шчу чын скiм ра ё не.

Як па ве да мiў гас па дар ся дзiб 

«У Ба ры са вi ча» i «Вусцье LIFE» 

Юрый Жар ко, эн ту зi яс ты пра цу юць

над ства рэн нем но ва га турп ра дук ту 

«Брас лаў ская кру га свет ка». Да

пра ек та ўжо да лу чы лi ся крама су-

ве нi раў руч ной ра бо ты, му зей ка-

тоў, ка вяр ня з бе ла рус кай кух няй, 

аг ра ся дзi бы, якiя пра па ну юць эка-

е жу, эк скур сiю па цяп лi цах, кан-

такт ныя заа пар кi, квэс ты, вод ныя 

i кон ныя марш ру ты.

Iн шае ста ла стаў лен не да зя лё-

ных марш ру таў: сён ня яны па вiн ны 

быць iн тэр ак тыў ны мi. Адзiн з та кiх 

пi лот ных пра ек таў — «Сла вян ская 

гiс то рыя Мсцi сла ва». Марш рут 

раз лi ча ны амаль на пяць га дзiн, 

пад час яго ту рыс ты да вед ва юц ца 

пра куль ту ру, гiс то рыю ра ё на, тра-

ды цый ныя ра мёст вы, кух ню i су-

час нае жыц цё ра ё на. Но вы марш-

рут ужо за цi ка вiў су се дзяў — пад-

пi са на пяць па гад нен няў з ра сiй-

скi мi ту ра пе ра та ра мi. З на ступ на га 

го да пла ну ец ца ак тыў на раз вi ваць 

ту рызм у ра ё нах, што па цяр пе лi ад 

ава рыi на ЧА ЭС. Сён ня ўжо ад кры ты 

до ступ для ар га нi за ва ных груп

у Па лес кi ра ды я цый ны за па вед-

нiк, але ту рыс там па трэб на iнф ра-

струк ту ра — i асо бы, якiя па жа да-

юць ад кры ваць аг ра ся дзi бы ва кол 

за па вед нi ка, змо гуць раз лiч ваць 

на фi нан са вую пад трым ку.

Ме на вi та дзя ку ю чы на ма ган ням 

гас па да роў та кiх аг ра ся дзiб рас це 

цi ка васць да Бе ла ру сi ў за меж ных 

ту рыс таў. Ле тась у на шых вёс ках 

ад па чы ва ла амаль 60 ты сяч за меж-

 нi каў з 78 дзяр жаў, да нас да еха лi 

гос цi на ват з Бах рэй на, Фi лi пiн, 

Ма зам бi ка, Се не га ла. На ту раль на, 

па куль са мiм гас па да рам ся дзiб 

скла да на са ма стой на вы хо дзiць на 

та кiя да лё кiя рын кi, i iм на да па мо-

гу прый шлi ту ра пе ра та ры. На прык-

лад, дзве тра цi ны ка над цаў тра пi ла 

ў бе ла рус кiя аг ра ся дзi бы дзя ку ю чы 

апе ра та рам, а з Фiн лян дыi — 

аж но 80 пра цэн таў. Пры чым та кое

су пра цоў нiц тва ста но вiц ца больш 

зла джа нае. Усё менш ро бiц ца ад-

моў ад пры ёму ар га нi за ва ных груп 

ту рыс таў толь кi та му, што ся дзi ба

за бра нi ра ва на на кар па ра тыў. 

I на огул боль шае ўлас нi каў, якiя на цэ-

ле ны хут чэй на пры ём гас цей, чым 

на пра вя дзен не ўра чыс тас цяў.

Стар шы ня праў лен ня гра мад-

ска га аб' яд нан ня «Ад па чы нак у 

вёс цы» Ва ле рыя КЛI ЦУ НО ВА 

ўпэў не на, што ў за ко не па аг ра-

ту рыз ме нi чо га мя няць не вар та, 

бо леп ша га да ку мен та, якi спры яў бы 

раз вiц цю вяс ко вых тэ ры то рый, 

не пры ду ма еш. I сён ня мы ба чым 

цу доў ныя вы нi кi. На вёс ках ства-

ра юц ца но выя ра бо чыя мес цы, у 

не ка то рых ся дзi бах пра цу юць па 

тры сям'i, да спра вы баць коў да лу-

ча юц ца iх дзе цi i на ват уну кi. Да та-

го ж мно гiя гас па да ры ра зу ме юць, 

што гас цей трэ ба не чым кар мiць, 

i спра бу юць ся бе ў фер мер скай 

спра ве. Не трэ ба за бы вац ца, што 

ка лi гас па дар кi па шы ра юц ца, яны 

ства ра юць пэў ную iнф ра струк-

 ту ру, аздаб ля юць тэ ры то рыю, 

а зна чыць, на бы ва юць для гэ та га 

ма тэ ры я лы ў Бе ла ру сi i да юць маг-

чы масць за ра бiць iн шым.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

I. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НI

1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Смач ны над вя чо рак са «Звяз-

дой» (да лей — Гуль ня) пра во дзiц ца на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе-

ла русь у ад па вед нас цi з гэ ты мi Пра вi ла мi ў тэр мiн з 14 са ка вi ка 

2020 го да да 30 чэр ве ня 2020 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня 

рос ту пад пiс кi на га зе ту «Звяз да» на дру гi квар тал цi пер шае паў-

год дзе 2020 го да.

2. Ар га нi за тар Гуль нi — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы-

да вец кi дом «Звяз да» (да лей — Уста но ва), мес ца зна хо джан ня: вул. 

Б. Хмяль нiц ка га, 10А, г. Мiнск, 220013, УНП 100155376.

II. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НI

3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль нi «Смач ны над вя чо рак са 

«Звяз дой» сфар мi ра ва ны за кошт ма ё мас цi Уста но вы i скла да ец ца 

з на ступ ных рэ чаў.

№

п/п
Наз ва

Коль-
касць 
(шт.)

Ца на за 
шт. з ПДВ, 
руб. кап.

Уся го 
з ПДВ, 

руб. кап.

1
Грыль-бар бе кю Sundays Allan KY-
22018G-16W (да лей — су пер прыз)

1 129,00 129,00

2
Тэр мас з ла га ты пам «Звяз да» (да-
лей — прыз)

7 52,8 369,6

Уся го пры за вы фонд рэ клам най гуль нi «Смач ны над вя чо рак са 

«Звяз дой» скла дае 498,6 руб. (ча ты рыс та дзе вя нос та во сем руб лёў 

шэсць дзя сят ка пе ек).

III. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НI

4. Рэ клам ная гуль ня «Смач ны над вя чо рак са «Звяз дой» пра во-

дзiц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад пiс кi на га зе ту «»Звяз да» 

на дру гi квар тал цi пер шае паў год дзе 2020 го да.

5. Удзель нi кам Гуль нi мо жа быць лю бы гра ма дзя нiн Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь, якi па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыi i якi афор мiў 

i апла цiў пад пiс ку на га зе ту «Звяз да» на дру гi квар тал цi пер шае 

паў год дзе 2020 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль нi з'яў ля ец ца да сла ная пад пiс-

чы кам на ад рас Уста но вы ў пе ры яд з 14 са ка вi ка 2020 го да да 13 

кра са вi ка 2020 го да вы ра за ная з га зе ты або з да да дко ва га ўкла-

ды ша за поў не ная карт ка ўдзель нi ка — пад пiс чы ка «Звяз ды», якая 

змя шча ец ца ў га зе це не менш чым раз на ты дзень у пе ры яд з 14 

са ка вi ка да 13 кра са вi ка 2020 го да.

7. Адзiн пад пiс чык мо жа да слаць толь кi ад ну карт ку ўдзель нi ка. 

Пад пiс чык, якi да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель нi ка, вы клю ча-

ец ца з Гуль нi.

8. Карт кi ўдзель нi ка, на кле е ныя на па пе ру цi плён ку, ад ксе-

ра ка пi ра ва ныя або да сла ныя Уста но ве пас ля 13 кра са вi ка 2020 

го да па паш то вым штэм пе лi атры ман ня, да ўдзе лу ў Гуль нi не 

пры ма юц ца.

IV. СКЛАД КА МI СII ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НI ГУЛЬ НI

9. Для пра вя дзен ня Гуль нi Уста но ва ства рае ка мi сiю па пра вя дзен нi 

рэ клам най гуль нi (да лей — Ка мi сiя) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Iль i нiч на — на мес нiк ды рэк та ра рэ дак цый-

на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi дом «Звяз да» — стар шы ня 

Ка мi сii;

чле ны Ка мi сii:

Чыч ко Ак са на Мi ка ла еў на — на чаль нiк упраў лен ня рас паў сюдж-

ван ня дру ка ва ных СМI РУП «Бел пош та»;

Да шке вiч Юлiя Анд рэ еў на — на мес нiк ды рэк та ра рэ дак цый на-

вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi дом «Звяз да»;

Доў нар Ва лян цi на Ар ка дзеў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ дак цыi 

га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi 

дом «Звяз да»;

Кор бут Вiк тар Эду ар да вiч — за гад чык ад мi нiст ра цый на-гас па-

дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кi 

дом «Звяз да».

10. Асо бы, якiя ўва хо дзяць у склад Ка мi сii, не мо гуць быць 

удзель нi ка мi Гуль нi.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ. ПА ВЕ ДАМ ЛЕН НЕ ПЕ-

РА МОЖ ЦАМ

11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн нi Ка мi сii 17 

кра са вi ка 2020 го да ў 12 га дзiн у па мяш кан нi Уста но вы па ад ра се: 

вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А, г. Мiнск.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кi ўдзель нi каў сар цi ру юц ца 

па аб лас цях i го ра дзе Мiн ску, змя шча юц ца ў асоб ныя пра стор ныя 

скры нi i ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас цi i для го ра да Мiн ска ра зы гры-

ва юц ца 7 пры зоў (па ад ным для кож на га рэ гi ё на).

За тым усе карт кi змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва юц ца 

i ся род удзель нi каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз.

14. Пе ра мож цам Гуль нi, якi вый граў прыз, лi чыц ца ўдзель нiк, 

чыё проз вi шча на пi са на на да сла най iм карт цы ўдзель нi ка, якую 

пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым 

чы нам са скры нi хто-не будзь з за про ша ных удзель нi каў Гуль нi, 

прад стаў нi коў не за леж ных ар га нi за цый або чле наў Ка мi сii. На 

кож най та кой карт цы ўдзель нi ка над пiс ва ец ца наз ва вый гра на га 

пры за i рас пiс ва юц ца чле ны Ка мi сii.

15. Вы нi кi ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам i пуб-

лi ку юц ца да

27 кра са вi ка 2020 го да ўключ на ў га зе це «Звяз да».

Уста но ва ў тэр мiн да 27 кра са вi ка 2020 го да да сы лае пе ра-

мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пiсь мом з 

ука зан нем тэр мi ну яго атры ман ня.

VI. МЕС ЦА, ПА РА ДАК I ТЭР МIН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ

16. Умо вай вы да чы пры зоў i су пер пры за з'яў ля ец ца прад' яў лен-

не пе ра мож цам паш пар та або да ку мен та, якi па цвяр джае асо бу, i 

ары гi на ла аба не мен та або квi тан цыi аб пад пiс цы на га зе ту «Звяз-

да» на дру гi квар тал цi пер шае паў год дзе 2020 го да.

Пры звяр тан нi па атры ман не пры за або су пер пры за прад стаў-

нi ка пе ра мож цы ён па вi нен прад' явiць да ве ра насць на атры ман не 

пры за або су пер пры за, паш парт i ары гi нал аба не мен та або квi-

тан цыi аб пад пiс цы на га зе ту «Звяз да» на дру гi квар тал цi пер шае 

паў год дзе 2020 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, якi вый граў прыз або су пер прыз, 

аба не мен та або квi тан цыi аб пад пiс цы на га зе ту «Звяз да» на пер-

шы квар тал цi пер шае паў год дзе

2020 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для ад мо вы ў вы да чы яму пры за 

або су пер пры за ў су вя зi з тым, што ён не ад па вя дае па тра ба ван ням, 

якiя прад' яў ля юц ца да ўдзель нi ка Гуль нi пунк там 5 гэ тых Пра вiл.

18. Пры зы i су пер прыз вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мiн да 30 

чэр ве ня 2020 го да ў па мяш кан нi Уста но вы па ад ра се: вул. Б. Хмяль-

нiц ка га, 10А, г. Мiнск, з 9:00 да 13:00 i з 14:00 да 17:00, з па ня дзел ка 

да су бо ты (вы да чу ў су бо ту не аб ход на ўзгад нiць з ар га нi за та рам 

Гуль нi па тэ ле фо не (017) 263 66 73, 287 17 40 для атры ман ня пра-

пуск ных да ку мен таў). Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам пе ра мож цаў 

па атры ман не пры за або су пер пры за, Уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк вi ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за або 

за ме на яго на iн шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 30 чэр ве ня 2020 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца i 

прэ тэн зii ўдзель нi каў не пры ма юц ца.

VII. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НI

21. Пе ра мож цы Гуль нi ня суць ад каз насць за прад стаў лен не 

пад атко вай спра ва здач нас цi i за вы пла ту ўсiх па дат каў, якiя пра-

ду гле джа ны дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лi кi Бе ла русь у су вя зi 

з атры ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль нi i iх сва я кi зга джа юц ца з тым, што iх 

iм ёны, проз вi шчы, iм ёны па баць ку, фа та гра фii, лiс ты i iн тэр в'ю 

мо гуць быць вы ка ры ста ны Уста но вай у лю бых рэ клам ных i/або 

iн фар ма цый ных ма тэ ры я лах, якiя звя за ны з Гуль нёй. Яны так са ма 

зга джа юц ца да ваць iн тэр в'ю i зды мац ца для рэ клам ных ма тэ ры я лаў 

у су вя зi з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь да дат ко ва га ўзна га-

ро джан ня. Усе пра вы на та кiя пуб лi ка цыi на ле жаць Уста но ве.

23. Пра вi лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль нi «Смач ны над вя чо рак 

са «Звяз дой» да па чат ку рэ клам най гуль нi бу дуць апуб лi ка ва ны су-

мес на з рэ квi зi та мi iх дзяр жаў най рэ гiст ра цыi ў га зе це «Звяз да».

24. Да вед кi, якiя да ты чац ца гэ тай Гуль нi, мож на атры маць па 

тэ ле фо не

(017) 263 66 73, 287 17 40.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3758 ад 06.03.2020 

г., вы да дзе на Мi нiс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд-

лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Пра вi лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль нi

«СМАЧ НЫ НАД ВЯ ЧО РАК СА «ЗВЯЗ ДОЙ»

ЦI ТРЭ БА «СКА КАЦЬ» ВА КОЛ ТУ РЫС ТАЎ?


