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— Мы кла по цім ся, каб наш клі ент быў усім за-
да во ле ны, — ад зна чае ды рэк тар Ма гі лёў ска га 
фі лі яла «Бел пош ты» Але на КО ТА ВА. — У на-
шым ка та ло гу прад стаў ле на пра дук цыя ка ля 100 
бе ла рус кіх вы твор цаў. Воп рат ка, тры ка таж ныя 
вы ра бы, дзі ця чыя цац кі, га лан та рэя, пра дук ты 
хар ча ван ня, на ват кан ды тар скія вы ра бы — гэ та 
ўсё мож на за ка заць праз наш ін тэр нэт-ма га зін. 
А да 22 снеж ня ва ўсіх ад дзя лен нях пош ты мож-
на зра біць за каз на він ша ван не Дзе да Ма ро за 
і вы браць цац ку, па душ ку або бо цік у вы гля дзе 
сім ва ла го да — мал пы. По пыт та кі, што на ват 
ро бім да дат ко выя за ка зы.

— Сён ня пош та ўяў ляе са бой шмат функ-
цы я наль ны сэр віс ны цэнтр. Ці ка ва, на коль кі 
за па тра ба ва ны ў на сель ніц тва па слу гі но-
ва га ча су? Або лю дзі па-ра ней ша му пры-
хо дзяць за пла ціць за ка му наль ныя па слу гі, 
атры маць пен сію і ку піць паш тоў ку?

— Жыц цё не ста іць на мес цы. Мы да ём маг-
чы масць да лу чыц ца да су час ных паш то вых 
па слуг, якія пра па ноў ва юц ца ва ўсім све це. 
Пра тое, што мы не ада рва ны ад, як той ка заў, 
цы ві лі за цыі, мож на мер ка ваць па рос це по пы ту 
на пе ра да выя па слу гі. Юры дыч ны мі асо ба мі і 

ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі за па тра-
ба ва ны па слу гі ўнут ра най па ско ра най пош ты 
EMS для пе ра сыл кі да ку мен таў і та ва раў. Гэ та 
мож на зра біць у лю бым ад дзя лен ні паш то вай 
су вя зі, пад раз дзя лен нях «Біз нес-пош та» (яны 
ёсць у Ма гі лё ве, Баб руй ску, Гор ках, Асі по ві чах, 
Кры ча ве), офі се і на ват до ма. Клі ен ты ці ка вяц-
ца па слу га мі лі ней кі «Кам форт», ка лі ад ра сант 
мае маг чы масць атры маць SMS-па ве дам лен-
не, як толь кі яго ліст або па сыл ка дой дзе да 
пунк та пры зна чэн ня. Для ад ра са та зруч насць 
за клю ча ец ца ў тым, што ён сам вы бі рае час і 
мес ца атры ман ня па слан ня. Гэ ты «кам форт» 
мож на атрым лі ваць як асоб на, так і ра зам. 
Больш ста но віц ца ах вот ных ска рыс тац ца ад-
праў лен ня мі «1 клас».

— А яшчэ праз вас мож на атры маць да-
вед ку аб на яў нас ці ма ё мас ці, што так са ма 
зруч на...

— Са праў ды, мы пра да стаў ля ем звест кі аб 
пра вах і аб ме жа ван нях пра воў на зя мель ныя 
ўчаст кі, ка пі таль ныя збу да ван ні, іза ля ва ныя 
па мяш кан ні і гэ так да лей. Ле тась мы да лі маг-
чы масць на шым клі ен там да лу чыц ца да дзяр-
жаў ных ін фар ма цый ных рэ сур саў з да па мо гай 

ААІС (агуль на дзяр жаў ная аў та ма ты за ва ная ін-
фар ма цый ная сіс тэ ма). На огул пе ра лік па слуг 
у нас вя лі кі, у тым лі ку і па стра ха ван ні. Мож-
на, на прык лад, за клю чыць да га вор аба вяз ко-
ва га стра ха ван ня гра ма дзян скай ад каз нас ці 
ўла даль ні каў транс парт ных срод каў, апла ціць 
стра ха выя па слу гі і гэ так да лей. Ро біц ца ўсё 
для та го, каб клі ент мог атры маць па слу гу, не 
губ ля ю чы свай го ча су. Змен шыць чэр гі да па-
ма га юць пла цеж на-да ве дач ныя тэр мі на лы.

— Якім чы нам аб слу гоў ва юц ца жы ха ры 
ад да ле ных вё сак, дзе ня ма ста цы я нар ных 
паш то вых ад дзя лен няў?

— З мі ну ла га го да ў нас дзей ні ча юць 43 пе ра-
соў ныя ад дзя лен ні паш то вай су вя зі. Спе цы яль ны 
транс парт мае ўвесь не аб ход ны пе ра лік аб ста-
ля ван ня (спе цы яль ная кам п'ю тар ная тэх ні ка, 
счыт валь нік бан каў скіх пла цеж ных карт, ма дэм, 
элект рон ная ва га...), каб за бяс пе чыць на сель ніц-
тва поў ным спект рам па слуг. Тут мож на за пла-
ціць за ка му наль ныя па слу гі, крэ ды ты і ма біль ную 
су вязь, ад пра віць пе ра вод, ліст ці па сыл ку, афор-
міць пад піс ку і стра хоў ку. Акра мя гэ та га, мы да ем 
маг чы масць на быць роз ныя спа жы вец кія та ва ры, 
што так са ма важ на для лю дзей, якія жы вуць на 

пе ры фе рыі. Бо 
там час та ня ма 
не толь кі ста цы-
я нар най пош ты, 
але і ма га зі на. 
Звы чай на ма шы-
на пры пы ня ец ца ў 
цэнт ры на се ле на га пунк та або ін шым най больш 
зруч ным для спа жыў цоў мес цы.

— Сё ле та «Бел пош та» ад зна чы ла сваё 
20-год дзе, а ў на ступ ным го дзе та кі ж юбі-
лей свят куе Ма гі лёў скі фі лі ял. Чым га на рыц-
ца ва ша прад пры ем ства? На огул, на коль кі 
яно сур' ёз нае ў маш та бах воб лас ці?

— Фі лі ял прад стаў ле ны 19 струк тур ны мі 
пад раз дзя лен ня мі, дзе пра цу юць 3110 ча ла-
век, з іх пя тая част ка — мо ладзь да 30 га доў. 
З 1993 го да зван ні Га на ро вы су вя зіст Бе ла ру сі 
і Га на ро вы ра бот нік су вя зі Бе ла ру сі атры ма лі 
25 на шых су пра цоў ні каў, 54 ад зна ча ны Га на ро-
вы мі гра ма та мі Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма-
цыі, яшчэ 25 ча ла век атры ма лі па дзя ку. Гэ та 
наш за ла ты фонд, лю дзі, які мі мы па пра ве 
га на рым ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Ва лян ці на ПУХ, ды рэк тар Брэсц ка га 
фі лі яла РУП «Бел пош та», ска за ла, што 
ад ным з га лоў ных на быт каў гэ та га го да 
ста ла ад крыц цё ча ты рох но вых ад дзя лен-
няў паш то вай су вя зі: у Коб ры не, Бя ро зе, 
Іва на ве і Ба ра на ві чах.

— Сё мае ад дзя лен не ад кры та ў но вым 
мік ра ра ё не Коб ры на, — га во рыць Ва лян-
ці на Мі ка ла еў на. — І, як за ўва жыў на яго 
ад крыц ці стар шы ня Коб рын ска га гар вы-
кан ка ма Аляк сандр За зу ля, но вая пош та 
ад ра зу ж ста ла за па тра ба ва ным са цы яль-
ным аб' ек там. У са ка ві ку мы ад свят ка ва лі 
так са ма ад крыц цё ад дзя лен ня паш то вай 
су вя зі ў Бя ро зе. Ме на ві та ад свят ка ва лі, бо 
но выя аб' ек ты свед чаць аб тым, што паш-
то вая га лі на мо жа пра ца ваць эфек тыў на, 
ад шук ва ю чы маг чы мас ці для свай го раз-
віц ця, для па шы рэн ня спект ра па слуг і па вы шэн ня якас ці 
аб слу гоў ван ня.

Ад крыц цё яшчэ ад на го паш то ва га аб' ек та ў Іва на ве атры-
ма ла ся асаб лі ва ўра чыс тым, бо фак тыч на су па ла са свя там 
аб лас ных «Да жы нак». У го рад, які знач на аб на віў ся і па ма-
ла дзеў да фес ты ва лю, ад дзя лен не пад ну ма рам 1 упі са-
ла ся да во лі ар га ніч на. І не толь кі вон ка вы вы гляд бу дын ка 
ад па вя дае су час ным па тра ба ван ням, но вая пош та аб ста ля-
ва на па апош нім сло ве тэх ні кі. Клі ен ты ма юць маг чы масць 
ад праў ляць па ско ра ную пош ту ЕМS, «Кам форт», «1 клас», 
а так са ма атрым лі ваць гра шо выя пе ра во ды, пен сіі і да па мо-

гі, ажыц цяў ляць са мыя роз ныя пла ця жы. Но вы 
пункт паш то вай су вя зі з'я віў ся не так даў но і ў 
Ба ра на ві чах.

— Брэст пра жыў год у ста ту се куль тур най ста-
лі цы Бе ла ру сі, — пра цяг вае Ва лян ці на Пух. — На 
гэ ту па дзею «Бел пош та» ад гук ну ла ся вы пус кам 
кан вер та з ары гі наль най мар кай «Брэст — куль-
тур ная ста лі ца Бе ла ру сі 2015» на кла дам 40 ты-
сяч эк зэмп ля раў. Пер шае спе цы яль нае га шэн не 
кан вер та мы пра вя лі 1 жніў ня пад час свят ка ван ня 
Дня го ра да. Та ды ж прай шла фі ла тэ ліс тыч ная вы-
ста ва, пры све ча ная куль тур най ста лі цы кра і ны.

Двац ца ты, юбі лей ны фес ты валь тэ ат раль на га 
мас тац тва «Бе лая ве жа» мы так са ма ад зна чы-
лі вы пус кам паш то вай пра дук цыі. Мар ка з се рыі 
«Тэ ат ры Бе ла ру сі» вый шла з над пі сам «Брэсц кі 
ака дэ міч ны тэ атр дра мы». На мар цы ад люст ра ва-
на сцэ на са спек так ля «Пры ма кі», па стаў ле на га 
брэсц кім тэ ат рам. Га шэн не ад бы ло ся на цы ры мо ніі 

ад крыц ця між на род на га фес ты ва лю.
У ве рас ні споў ні ла ся 150 га доў дня за сна ван ня Свя та-Сі-

мя о наў ска га ка фед раль на га са бо ра ў Брэс це. Пры ем на, што 
да па дзеі ду хоў на га жыц ця спры чы ні ла ся і пош та. Карт ка з 
мар кай, пры све ча най на зва на му са бо ру, вый шла ў аба ра-
чэн не ме на ві та да юбі лею, які шы ро ка ад зна ча лі ў го ра дзе 
над Бу гам. І зу сім ня даў на на ша ве дам ства прэ зен та ва ла 
паш тоў ку з на го ды 350-год дзя ма нет на га два ра ў Брэс це. Так 
што ў гэ тым го дзе мы ўвесь час зна хо дзі лі ся ў гу шчы па дзей 
свай го рэ гі ё на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevich@zviazda.by

Ві цеб скі фі лі ял «Бел пош ты» пла-
нуе ады хо дзя чы год за вяр шыць 
з пры быт кам. Гэ та вы нік на пру-
жа най пра цы амаль што 4-ты сяч-
на га ка лек ты ву. Ці ёсць яшчэ на-
го ды для за слу жа на га го на ру ў 
паш та ві коў Пры дзвін ска га краю? 
Што сё ле та зроб ле на для па ляп-
шэн ня аб слу гоў ван ня клі ен таў? 
На пы тан ні ка рэс пан дэн та «Звяз-
ды» ад ка заў ды рэк тар фі лі яла 
Сяр гей Эду ар да віч МАК САК.

— На пэў на, бы ло скла да на ў ня-
прос ты з фі нан са ва га пунк ту гле-
джан ня год спра ца ваць па спя хо ва. 
У чым сак рэт?

— У мэ та згод най пра цы над па вы шэн нем якас ці 
аб слу гоў ван ня гра ма дзян, юры дыч ных асоб. Паш та-
ві кі Ві цеб шчы ны зра бі лі і ро бяць шмат для зруч нас ці 
клі ен таў. Ад на з на шых пры яры тэт ных за дач — каб 
яны ад чу ва лі кам форт, зна хо дзя чы ся на по шце. Ро-
біц ца мно гае, каб бы ла маг чы масць хут ка ад пра віць 
ліст, па сыл ку, гра шо вы пе ра вод, афор міць пад піс-
ку на лю бі мае вы дан не, ку піць паш тоў ку. Мно гія на 
по шце аплач ва юць ка му наль ныя і ін шыя па слу гі. 
І ад зна ча юць, што гэ та так са ма не зай мае шмат ча-
су. Да рэ чы, ця пер і пен сію мож на атры маць у лю бым 
ад дзя лен ні су вя зі кра і ны.

Каб па мен шыць на груз ку, у ад дзя лен нях паш то вай 
су вя зі функ цы я ну юць 8 «Біз нес-пошт». Там аб слу гоў-
ва юц ца толь кі кар па ра тыў ныя клі ен ты. Стаў больш 
апе ра тыў ным пра цэс пры ёму і вы да чы паш то вых 
ад праў лен няў. У тым лі ку ўнут ры рэс пуб лі кан скіх і 
між на род ных па сы лак і ад праў лен няў па ско ра най 
пош ты. Для гэ та га бы лі ство ра ныя но выя пра цоў ныя 
мес цы...

— Ле там «Звяз да» па ве дам ля ла пра тое, што ў 
мік ра ра ё не Ві цеб ска «Бі ле ва» ад кры лі паш то вае 
ад дзя лен не. Дзе яшчэ за пла на ва на іх ад крыц-
цё?

— У на ступ ным го дзе пла ну ец ца 
ад крыць но вы аб' ект паш то вай су вя зі 
ў По лац ку. А сё ле та і ле тась ад кры лі ся 
3 га рад скія ад дзя лен ні: 2 — у Ві цеб ску 
і 1 — у По лац ку. Гэ та да зво лі ла знач на 
па леп шыць аб слу гоў ван не на сель ніц-
тва ў но вых мік ра ра ё нах.

Ак тыў на зай ма ем ся і ра мон там. У 
пры ват нас ці, сё ле та вы ка на ны знач-
ны аб' ём ра монт ных ра бот у 5 ві цеб-
скіх ад дзя лен нях, у Плі се Глы боц ка га 
ра ё на, Ві дзах, што на Брас лаў шчы-
не, і інш. Пра во дзіц ца ма дэр ні за цыя 
ўчаст ка па апра цоў цы і аб ме не пош ты 
По лац ка га ра ён на га вуз ла. Ак тыў на 
ўка ра ня ем «пош ту на ко лах», каб ні-
во дзін ча ла век не за стаў ся без паш то-

вых па слуг. У воб лас ці на сён ня функ цы я ну юць 42 пе-
ра соў ныя ад дзя лен ні. Яны аб слу гоў ва юць на се ле ныя 
пунк ты, дзе ра ней пош ты не бы ло.

Дба ем і пра тое, каб па лег чыць пра цу на шых паш-
таль ё наў, аў та ма ты за ваць тэх на ла гіч ны пра цэс ака-
зан ня па слуг паш то вай су вя зі.

— Сяр гей Эду ар да віч, як ука ра ня юц ца су час-
ныя па слу гі і сэр ві сы?

— Па шы ра ем іх пе ра лік, каб іс ці ў на гу з ча сам. 
Ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю прос ты ліст «1 Клас», які 
да стаў ля ец ца на на ступ ны дзень. Вель мі за па тра ба-
ва ны мі ста лі і ліс ты, па сыл кі лі ней кі «Кам форт». На-
са мрэч кам форт на, бо ад праў ні ку або атры маль ні ку 
прый дзе па ве дам лен не аб ад праў лен ні.

У ста год дзе хут ка сцяў па слу гі пош ты ў офі се або 
до ма так са ма вель мі па пу ляр ныя ся род гра ма дзян і 
юры дыч ных асоб.

Ад кры та паш то вая ін тэр нэт-кра ма. Там мож на за-
ка заць та ва ры пры клад на 170 бе ла рус кіх вы твор цаў. 
І ся род іх 14 прад пры ем стваў Ві цеб скай воб лас ці. 
Са мая но вая пра па но ва — маг чы масць ад пра віць па-
ско ра ную пош ту з на кла дзе ным пла ця жом у Ра сію.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

ФІР МЕН НЫ СТЫЛЬ 
СТВА РАЕ ІМІДЖ

Прад стаў ні кі Го мель ска га фі лі яла 
РУП «Бел пош та» ста лі лі да ра мі 
ў мно гіх на мі на цы ях на 19-м Рэс пуб лі кан скім 
кон кур се пра фе сій на га май стэр ства ся род 
апе ра та раў паш то вай су вя зі і паш та ві коў, 
рас каз вае ды рэк тар Го мель ска га фі лі яла 
РУП «Бел пош та» 
Га лі на ЦЯ РЭ ШЧАН КА.

— Пер шае мес ца ся род паш та ві коў па да стаў цы паш-
то вых ад праў лен няў і дру ка ва ных срод каў ма са вай ін-
фар ма цыі за ня ла Лю боў Ба на ды се ва, якая пра цуе ў 28-м 
ад дзя лен ні Го ме ля. На дру гім мес цы Воль га Мі ро на ва з 
Ра га чоў ска га ра ё на. Так са ма жу ры вы зна чы ла паш таль ё на Свят ла ну Сі ма нен ку 
(АПС №3) і апе ра та ра Свят ла ну Сон кі ну АПС-18 Го мель ска га фі лі яла — за прак-
тыч ныя і тэ а рэ тыч ныя на вы кі і ве ды ад па вед на. Ка ман да Го мель ска га фі лі яла не 
аб дзе ле на ўва гай і ў ін шых на мі на цы ях.

Знач на па вя лі чыў ся ін та рэс клі ен таў да дзвюх па слуг — ад праў лен няў пісь-
мо вай ка рэс пан дэн цыі «1 клас» і «Паш то вы кур' ер». Ска рыс таў шы ся пер шай 
з іх, ад ра са ты атрым лі ва юць пош ту на на ступ ны дзень не за леж на ад рэ гі ё на 
пра жы ван ня. Што ты чыц ца па слу гі «Паш то вы кур' ер», яна да зва ляе ад пра віць 
да ку мен ты або та ва ры з до ма ці офі са. З па чат ку го да су пра цоў ні кі Го мель ска га 
фі лі яла «Бел пош ты» амаль 50 ты сяч раз вы яз джа лі для ака зан ня та кіх па слуг, 
які мі час цей за ўсё ка рыс та юц ца юры дыч ныя асо бы.

Во сем роз ных ак цый пра ве дзе на на пра ця гу го да. Мно гія з іх бы лі пры мер ка ва ны 
да свят, на сі лі даб ра чын ны ха рак тар і ме лі на мэ це па пу ля ры за цыю руч но га пісь ма, 
фар мі ра ван не ма раль ных якас цяў, каш тоў нас ці сям'і. Ця пер пра вод зяц ца яшчэ тры 
ак цыі да Ка ляд і Но ва га го да. Дзя ку ю чы ім вы ха ван цы ін тэр на таў, пры тул каў і дзі-
ця чых да моў, а так са ма сі ро ты бу дуць пад пі са ны на дзі ця чыя га зе ты і ча со пі сы.

Сё ле та ўсе 605 аб' ек таў паш то вай су вя зі Го мель скай воб лас ці бы лі пры ве дзе ны 
да адзі на га фір мен на га сты лю. Усе су пра цоў ні кі пош ты пра цу юць у эле гант ных сі ніх 
галь шту ках. Фір мен ны стыль — гэ та не толь кі сро дак фар мі ра ван ня імі джу, лі чаць 
на прад пры ем стве, ён ста ноў ча ўплы вае на стаў лен не да пош ты спа жыў цоў.

Пас ля ма дэр ні за цыі ў Го ме лі ад кры ла ся ад дзя лен не паш то вай су вя зі №14, 
дзе аб слу гоў ва юц ца больш за 7 ты сяч ча ла век. Ад ста ро га бу дын ка кан ца 
1950-х за ста лі ся толь кі сце ны. Іх ума ца ва лі, а пад кан струк цыі пад вя лі пад-
му рак. Пра вя лі во да пра вод, ма дэр ні за ва лі дах, пра кла лі но выя ка му ні ка цыі, 
уз вя лі пан дус... У вы ні ку ство ра ны мак сі маль на кам форт ныя ўмо вы як для 
су пра цоў ні каў, так і для клі ен таў. Тэ ры то рыя ва кол пры ве дзе на ў па ра дак і за-
ас фаль та ва на. Ля ад дзя лен ня ёсць пар коў ка з мес цам для ма шын ін ва лі даў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

У ІН ТА РЭ САХ КЛІ ЕН ТА
Ма гі лёў скія паш та ві кі за ах воч ва юць на сель ніц тва 
смя лей да лу чац ца да су час ных ін фар ма цый ных тэх на ло гій

У по шу ках па да рун каў да на ва год ніх свят зай шла 
на сайт Ма гі лёў ска га фі лі яла РУП «Бел пош та». 
Ця пер усім раю. У ту тэй шым ін тэр нэт-ма га зі не, 
які толь кі ле тась ад крыў ся, не бла гі вы бар та ва раў. 
Пры чым вы ключ на бе ла рус кіх вы твор цаў. 
Ёсць на ват він ша валь ныя паш тоў кі на род най мо ве. 
Я ўжо маў чу пра свя точ ныя на бо ры на лю бы густ. 
І зніж кі так са ма ёсць. Аж да 50%.

МА ЛА ДЫМ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАМ — 
ПАД ТРЫМ КА

Свят ла на МЯ КІШ, на мес нік ды рэк та ра Гро дзен ска га фі лі яла 
РУП «Бел пош та»:

— Па коль кі сё ле та ў кра і не Год мо ла дзі, то і для нас гэ тая тэ ма 
бы ла ад ной з пры яры тэт ных. Мы пры ня лі ў ка лек тыў 37 ма ла дых 
спе цы я ліс таў, якія ця пер пра цу юць апе ра та ра мі паш то вай су вя зі. 
Ура чыс та пасвя ча ем іх у паш то выя ра бот ні кі, пра во дзім з імі май-
стар-кла сы, трэ нін гі па пра віль ным ака зан ні па слуг і псі ха ла гіч ных 
ас пек тах пра цы з клі ен та мі. Гэ та скі ра ва на на тое, каб на шы ма-
ла дыя ка ле гі раз ві ва лі ся як пра фе сі я на лы, ад па вя да лі су час ным 
па тра ба ван ням да паш та ві коў.

Са сва і мі клі ен та мі, а маг чы ма, і бу ду чы мі ка ле га мі, мы сё ле та 
ста лі час цей су стра кац ца ў на ву чаль ных уста но вах. Рас каз ва ем 
школь ні кам пра паш то выя па слу гі, па пу ля ры зу ем да во лі рас паў сю-
джа ны ця пер ся род мо ла дзі рух пост кро сін гу.

У гэ тым го дзе ад дзя лен не паш то вай су вя зі ад кры лі ў мік ра ра-
ё не «Віш ня вец» аб лас но га цэнт ра. Ад зна чу і важ ную па дзею, якая 
на мі ну лым тыд ні ад бы ла ся ў Свя та-Ба ры са-Глеб скай (Ка лож скай) 
царк ве. У хра ме прай шло рэ гі я наль нае га шэн не ка ляд най паш то вай 
мар кі з вы явай сла ву та га пом ні ка пра ва слаў на га дой лід ства ХІІ ста-
год дзя. Мар кі бы лі вы пу шча ны ў аба ра чэн не Мі ніс тэр ствам су вя зі і 
ін фар ма ты за цыі, а па коль кі РУП «Бел пош та» ўва хо дзіць у Су свет ны 
паш то вы са юз, то яны бу дуць «па да рож ні чаць» па ўсім све це.

Да рэ чы, два га ды та му мы пад тры ма лі іні цы я ты ву свя та роў хра ма і 
ўста на ві лі там сты лі за ва ную пад даў ні ну паш то вую скрын ку. Ту рыс ты, 
якія на вед ва юць гэ тую бе ла рус кую свя ты ню, мо гуць на быць кан верт, 
паш тоў ку і не па срэд на з хра ма ада слаць яе ў лю бы пункт све ту. Мно-
гія на вед валь ні кі Ка ло жы ўжо ска рыс та лі ся та кой маг чы мас цю.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by

«НА КО ЛАХ» І НЕ ТОЛЬ КІ

НО ВЫЯ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВЫ І ПАШ ТО ВЫЯ МАР КІ


