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...Хто пра што, а су сед ка пра ёл-
ку. Яшчэ з па чат ку снеж ня га ва-
ры ла, што ста віць яе, вя до ма ж, 
бу дзе, бо тра ды цыя, бо ста ві ла 
і пры бі ра ла яе заў сё ды, по тым 
(і гэ так жа ра шу ча), што... не бу-
дзе, бо, маў ляў, сё ле та дзе ці не 
пры едуць, свят ка ваць да вя дзец-
ца ад ной, а та ды на вош та ліш нія 
кло па ты і рас хо ды на ёл ку: ня ма 
ж для ка го яе пры бі раць?..
У чу жую па ра фію, як той ка заў, 
са сва ім звы ча ем не хо дзяць, у 
чу жую ква тэ ру — і па га тоў. Да 
та го ж ёл ка на пя рэ дад ні свят у 
су сед кі... з'я ві ла ся — праз акно 
ўба чы лі. «Ве да е це, — збян тэ-
жа на пры зна ла ся гас па ды ня, — 
пры бра ла і ця пер лю бу ю ся. Не 
па ве ры це: на ду шы свят лей, не 

ка жу чы ўжо пра ха ту»...

Ні на Но вы год, ні на Ка ля ды гос ці 

да су сед кі так і не пры еха лі (кры зіс, не 

вы па ла...), але свя та ў до ме бы ло!

Сён ня, на вя лі кі жаль, яно скон-

чыц ца, і да но ва га на ва год дзя мы па-

пры ма ем гір лян ды і ёлач ныя цац кі, 

спа рад ку ем па да рун кі, а ў ар хіў — 

ся мей ны, пра цоў ны — «спі шам» він-

ша ван ні. Але ж пе рад гэ тым — не па-

збеж на — кож ны ліст, кож ную паш-

тоў ку яшчэ раз па тры ма ем у ру ках, 

яшчэ раз пра чы та ем.

«Пры ві тан не, «род ная га зе та на 

род най мо ве»! Не ка лі на мес цы гэ-

тых слоў ва ўсіх срод ках ма са вай ін-

фар ма цыі быў за клік: «Пра ле та рыі 

ўсіх кра ін, яд най це ся!». З яд нан нем 

не як не атры ма ла ся, — пі ша спа-

дар Аляк сандр Іва на віч Ма тош ка 

з Ра со наў, — а вось з га зе тай на 

род най мо ве... Яе, як вя до ма, нель га 

па раў ноў ваць з жан чы най, але ж грэх 

та кі я на ду шу вазь му, бо са праў ды 

вы бі раў. Не ка лі вы піс ваў шмат ча-

го — «Зна мён ку», «Кам са мол ку», 

«Пра вду», «Известия»... Бы ло там 

што па чы таць, але ж не ча га не ха па-

ла, і я па ста ян на мя няў.

Пры якіх аб ста ві нах пер шы раз 

пад пі саў ся на «Звяз ду», ужо не пры-

га даю: мо жа, па ра іў хто, мо жа, у біб-

лі я тэ цы, гар та ю чы пад шыў ку, знай-

шоў неш та сам, але «пры рос», што 
на зы ва ец ца, так, што ка лі ад ной чы на 
по шце па мы лі лі ся з ін дэк сам і вы пі са-
лі нам «Звез ду» (лі та ра тур ны аль ма-
нах Санкт-Пе цяр бур га), да ча кац ца не 
мог, ка лі ўжо скон чыц ца ме сяц...

У вы ні ку трэ цяе дзе ся ці год дзе 
мы жы вём са «Звяз дой». Ду мак аб 
тым, каб па мя няць яе на неш та ін-
шае, ня ма і бліз ка, бо за гэ ты час 
га зе та, па сут нас ці, ста ла на шым 
ся мей ні кам і здра дзіць ёй — азна-
ча ла б здра дзіць род най мо ве, здра-
дзіць лю дзям, хоць і не зна ё мым, але 
ж даў но сва ім. Аляк сандр Пук шан скі 
па ста ян на рас каз вае, што дзе ец-
ца ў на шай воб лас ці; «Не аса біс-

ты суб' ек тыў» вы клі кае абу рэн не 
хі ба мі гра мад ства і за га на мі лю-
дзей; «Прос тая мо ва» пры му шае 
ду маць... А як абы сці «Фо та сло вы» 
Яў ге на Пя сец ка га, твор часць Ана-
то ля Кле шчу ка? Заў сё ды ўваж лі-
ва ўгля да ю ся ў іх здым кі, бо і сам 
тро хі «гра шу» — не ка лі ФЭ Дам-5, 
ця пер — «ліч ба ві кам». І вер ша мі 
так са ма...»

«Ін шыя пад піс чы кі пры зна юц-
ца, што чы та юць га зе ту ад рад ка 
да рад ка, — пра цяг вае Аляк сандр 
Іва на віч. — Я не та кі: пра пус каю га-
ра ско пы стры жак, бух гал тар скія ба-
лан сы, аб вест кі пра аў кцы ё ны, бо не 
збі ра ю ся ў іх удзель ні чаць... Але ж 
ра зу мею, што і яны не ка му па трэб ны, 
да та го ж час та кі — усе за раб ля юць 
гро шы»...

І, вя до ма ж, па-свой му тра цяць іх.
«З га зе тай я па зна ё міў ся ў 1938 

го дзе. Сям'я та ды жы ла вель мі бед-
на, — пры зна ец ца спа дар Мі ка лай 
Пят ро віч Ба ба ры ка з вёс кі За гор'е 
Ка рэ ліц ка га ра ё на, — але «Звяз ду» 
баць ка вы піс ваў заў сё ды... А ма ці 
по тым ста ры мі ну ма ра мі аб клей ва ла 
сце ны ў ха це. З та го ча су я вы рас, 
ад слу жыў у войс ку, пай шоў на свой 
хлеб, а ўрэш це на пен сію. І ўвесь 
гэ ты час га зе та бы ла ў на шым до-
ме...»

Но вы ліст і но выя кам плі мен ты: 
«Сён ня чар го вы раз іду на пош ту, 
каб вы пі саць лю бі мую «Звяз ду», — 
па ве дам ляе спа дар Ва сіль Мі кі та-
віч Пя шэ віч з вёс кі Юр ке ві чы Жыт-
ка віц ка га ра ё на. — Зда ва ла ся б, 
ха пае ін фар ма цыі: ёсць тэ ле ві зар, 
ін тэр нэт, але я з не цяр пен нем ча каю 
све жы ну мар га зе ты і ад ра зу ж гля-
джу на апош нюю ста рон ку: ці ёсць 
там кры жа ван ка? Люб лю па ве ча рах 
па ва ру шыць маз га мі, пры чым у ад-
ка зы ста ра юся не за гляд ваць.

По тым, вя до ма ж, «вяр та ю ся» на 
пер шыя ста рон кі, дзе «На дзён нае» і 
«Роз га лас», «Ігу мен скі тракт», «Люс-
тэр ка», «Жы ран до ля»... Аб руб ры цы 
«Алё, на род на про ва дзе!» і га ва рыць 
не трэ ба: ёй, на мой по гляд, ці ка вяц-
ца ўсе. Як і за ма лёў ка мі з «Прос тай 
мо вы»...

Вось і сён ня ўзяў у ру кі «Звяз ду», а 
там — «Ся мей ная га зе та». Пра чы таў 
ад рад ка да рад ка, і ні бы пра гу спа то-
ліў. Хі ба гэ та дасць ін тэр нэт?

А та му, каб не «за сох нуць», за-
ста ю ся са «Звяз дою» сам і за клі каю 
ін шых вы піс ваць най ста рэй шую бе-
ла рус ка моў ную га зе ту».

Як свед чыць рэ дак цый ная пош та, 
мно гіх на шых чы та чоў ні за клі каць, ні 
агі та ваць не трэ ба: «Звяз ду» ў спа да-
рож ні цы яны вы бра лі даў но і на доў га. 
Тым жа, хто пад пі саў ся ўпер шы ню, ні 
аб чым не га во раць (ва ўся кім ра зе — 
па куль) ні ўзга да ныя руб ры кі, ні проз-
ві шчы жур на ліс таў... Гэ тым чы та чам 
ча сам трэ ба пры звы чай вац ца на ват 
да... мо вы.

«Я ўдзяч на ста ліч ным ула дам за 
тое, што на пер шай з дзвюх дзяр-
жаў ных моў у го ра дзе па да юц ца наз-
вы ву ліц і пра спек таў; што на ёй жа, 
бе ла рус кай, аб' яў ля юц ца пры пын кі 
ў гра мад скім транс пар це, — пі ша 
спа да ры ня Ган ча рук з Мін ска. — 
Больш за тое, я даў но зла ві ла ся бе 
на дум цы, што на ват рэ кла му на род-
най мо ве я гля джу з за да валь нен-
нем!.. Сын ска заў, што «з гэ тым трэ ба 
неш та ра біць» і ле тась на 8 Са ка ві ка 
па да рыў мне пад піс ку на «Звяз ду». 
Гэ та быў вель мі не звы чай ны па да ру-
нак, бо пры хо дзіў да мя не пяць ра зоў 
на ты дзень, не чым ра да ваў, не чым 
здзіў ляў... Да та го ж га доў з дваццаць 
я па-бе ла рус ку амаль ні чо га не чы та-
ла, а та му на ноў ад кры ва ла для ся бе 
не толь кі га зе ту, але і род ную мо ву, 
род ную кра і ну. Дзя куй жур на ліс там 
за гэ тае ад крыц цё!».

Сло вы па дзя кі і ў ліс це спа да ры-
ні Та ма ры Ва сі леў ны Ка лі ні най з 
Брэс та (да рэ чы, пад піс чы цы «Звяз-
ды» з 30-га до вым ста жам!).

«Ле тась у жыц ці ма іх сяб роў-ад-
на клас ні каў, зем ля коў (і, вя до ма ж, 
улас ным...) бы ла над звы чай ная па-
дзея: на шай Аза рыц кай ся рэд няй 
шко ле («Звяз да» аб гэ тым пі са ла) 
споў ні ла ся 150 га доў. Мы, вы пуск ні кі 
1955 го да, Га лі на Фё да раў на Міш не-
ва (Бу сел), Яў ген Ні кі фа ра віч То зік, 
Ні на Сця па наў на Пу ці ка ва (Віш неў-
ская), як удзель ні кі ўра чыс тас цяў, 
хо чам вы ка заць шчы рую ўдзяч насць 
уся му ка лек ты ву шко лы і аса біс та 
ды рэк та ру Тац ця не Пят роў не Ця це-
рыч за за ха ван не па мя ці і тра ды цый, 
за ства рэн не му зе яў, за ад мыс ло ва 
пра ве дзе нае свят ка ван не юбі лею, за 
ўва гу да лю дзей, бо, зда ец ца, для 
кож на га знай шлі ся і доб рыя сло вы, і 
ча ла ве чая цеп лы ня».

Чы та ем яшчэ адзін ліст.
«Звяз ду» я «атры ма ла ў спад-

чы ну», яе вель мі лю біў мой баць ка, 
яе ж да пе ра бу до вы вы піс ваў мой 
брат, які жыў у Да не цкай воб лас ці. 
І мне ўсё маё жыц цё «Звяз да» бы ла 
вель мі па трэб най, — пры зна ец ца 
спа да ры ня Ні на Дзя ні саў на Га по-
нен ка з вёс кі Брон нае Рэ чыц ка га 
ра ё на, — бо ча ла век я вель мі ак-
тыў ны: шмат пра ца ва ла, вы бі ра ла-
ся ў дэ пу та ты ра ён на га і сель ска га 
Са ве та...

Ця пер мне 88, — пі ша Ні на Дзя-
ні саў на, — во чы слу жаць не так, як 
не ка лі, але ж я чы таю ўсе ар ты ку лы 
пра зда роўе, «Аз бу ку на род най куль-
ту ры», «Па дзеі і фак ты». Мне ці ка ва 
«Мяс цо вае са ма кі ра ван не».

І да лей гэ та ад да ная пад піс чы-
ца «Звяз ды» на доб рай бе ла рус кай 
мо ве (хоць, пры зна ец ца, раз маў ляе 
па-рус ку) у свае, пад крэс лім, 88 (!) 
до сыць пад ра бяз на рас па вя дае 
пра тое, як жы ла іх вёс ка, іх кал гас 
«40 га доў Каст рыч ні ка» ра ней, як жы-
ве ця пер...

Пас ля та кіх ліс тоў, зга дзі це ся, 
хоць-не хаць па ве рыш, што і са праў-
ды сіл куе лю дзей род ная мо ва; не 
вы клю ча на, што за хоў ваць зда роўе 
ды яс насць ро зу му спры яе і «Звяз-
да» (у тым лі ку па ра да мі). А яшчэ — 
«трэ ні роў ка».

«У на шай сям'і га зе та «пра пі са-
ла ся» не дзе з 70-х мі ну ла га ста год-
дзя, — пры зна ец ца спа да ры ня Гіль 
з Лю ба ні. — Ме на ві та па «Звяз дзе» 
сын Юра яшчэ да шко лы вы ву чыў 
лі та ры, па чаў чы таць. У стар шых 
кла сах ён вель мі лю біў раз гад ваць 
звяз доў скія кры жа ван кі, час та пра-
сіў нас, каб пад каз ва лі сло вы і та кім 
чы нам усіх уцяг ваў у гэ ты «пра цэс». 
У вы ні ку я «ўцяг ну ла ся» так, што ця-
пер раб лю гэ та са ма. А яшчэ — з 
за да валь нен нем чы таю, атрым лі ваю 
аса ло ду ад на шай род най мо вы і, 
зда ец ца, за гі та ва ла на «Звяз ду» 
яшчэ ад на го пад піс чы ка. Дзя куй за 
га зе ту».

Тут да рэ чы па дзя ка ваць і ўсім на-
шым пад піс чы кам — за ад да насць, 
за пад трым ку, за пра па ган ду: спа-
да ры ня Ган ча рук, у пры ват нас ці, 
па ве дам ляе, што пра чы та ны ну мар, 
так бы мо віць, ні ко лі не вы кід вае — 
па кі дае на пад ва кон ні ў пад' ез дзе, і 
па куль яшчэ не бы ло вы пад каў, каб 
га зе ту ні хто не за браў; спа дар Ула-
дзі мір Го лу беў зноў жа з Мін ска 
пі ша, што, пра чы таў шы неш та ці ка-
вае, ча сам куп ляе ў ша пі ках яшчэ 
не каль кі асоб ні каў «Звяз ды», каб 
раз даць зна ё мым...

Вар тыя цы та ван ня і ін шыя ліс ты:
«Звяз да» са сва і мі чы та ча мі «гу-

ля ла» ў шаш кі і шах ма ты, — уз гад вае 
спа дар Бон дар з Ган ца віч. — Каб 
да лу чыц ца да гэ тай гуль ні я стаў пад-
піс чы кам, а по тым май страм спор ту 
па шах мат най кам па зі цыі, удзель-
ні кам між на род ных спа бор ніц тваў. 
Гэ та зна чыць, што вы рас я на ад ной 
са звяз доў скіх руб рык. Доб ра бы ло 
б яе уз на віць, — пра па нуе чы тач, — 
хай бы ін шыя рас лі так са ма».

Ці ка вая пра па но ва. Ка рот кія, кан-
крэт ныя па ра ды — «каб лепш бы ло 
з ты ра жом і ка мер цый ным пос пе-
хам» — у ліс це мін чан кі І. Скрып ко. 
Пер шае, што ра іць яна, — кры жа ван-
кі дру ка ваць што дзень, дру гое — раз 
на ты дзень вы пус каць дзі ця чую ста-
рон ку, трэ цяе — дру ка ваць пра гра му 
ра дыё, а тэ май ну мар адзін зра біць 
на шу мо ву... «А на огул па да ба ец ца 
мне «Звяз да» і кош там, і якас цю», — 
пры зна ец ца гэ та чы тач ка.

Яна не пі ша, як га зе та тра пі ла ў 
іх дом. Хоць гэ та, вя до ма ж, так са-
ма ці ка ва, бо шля хі бы ва юць вель мі 
ня прос тыя.

«Не ка лі на шко лу прый шла «раз-
на рад ка», коль кі і якіх га зет трэ ба 
вы пі саць. На стаў ні цы ма тэ ма ты кі 
«вы па ла» «Звяз да». «Не бу ду яе 
вы піс ваць», — за яві ла яна ды рэк-
та ру... Я, та ды ма ла дая на стаў ні-

ца, так са ма яе не ве да ла... Ад нак 
ці не ў той жа дзень тра пі ла да сва іх 
зна ё мых, у якіх на ста ле... уба чы ла 
«Звяз ду». Раз гар ну ла — і па лю бі-
ла на ўсё жыц цё», — пры зна ец ца 

спа да ры ня Але на Мі ка ла еў на 
Пры ту лен ка з вёс кі Слаў ка ві чы, 
што на Глу шчы не. І да дае, што га-

зе та по тым вель мі да па ма га ла ёй 

сва і мі ар ты ку ла мі, сва і мі не хрэс-

та ма тый ны мі звест ка мі пра паэ-
таў і пісь мен ні каў, доб рай мо вай, 
на род ным гу ма рам. «У руб ры ку 
«...На род на про ва дзе!» збі ра ю ся і 
я да слаць свае гіс то рыі», — абя цае 
Але на Мі ка ла еў на.

Ло вім на сло ве, як той ка заў, і бу-
дзем ча каць.

А па куль пры зна ем ся, што нам, 
звяз доў цам, вя до ма ж, пры ем ныя 
доб рыя сло вы, пры ем ныя па жа дан-
ні і на ват... афі цый ныя за явы. Ад на 
з та кіх на пя рэ дад ні свят па сту пі ла 
на імя га лоў на га рэ дак та ра ад спа-
да ры ні Та і сіі Іва наў ны Но вік са 
Слуц ка. Да слоў на: «У су вя зі з Но-
вым го дам і Ка ля да мі пра шу ма тэ-
ры яль на за ах во ціць ка рэс пан дэн таў 
ма ёй лю бі май га зе ты...»

Спіс да да ец ца, як той ка заў...
Але ж пі шуц ца гэ тыя рад кі зу-

сім не для та го, каб па це шыць сваё 
са ма люб ства: ёсць і ў «Звяз ды» 
пэў ныя ўпу шчэн ні. Ней кія з іх мы 
ба чым са мі, ней кія пры кмя ча юць 
чы та чы — ста ла га ве ку і ма ла дыя, 
з вы шэй шай аду ка цы яй і па чат ко-
вай, з вя лі кіх га ра доў і мяс тэ чак і 
зу сім ма лень кіх вё са чак-ху та роў, 
ся мей ныя і зу сім адзі но кія... Але 
пры гэ тым аб' яд на ныя лю боўю да 
сва ёй кра і ны, да род най мо вы, да 
адзі най (са што дзён ных) бе ла рус-
ка моў най «Звяз ды» — га зе ты, якую 
лю бі лі на шы дзя ды і баць кі, га зе ты, 
якая і ця пер мо жа пе ра да вац ца ў 
спад чы ну. Бы ло б ка му...

Што да ін шых па жа дан няў, пра-
цы ту ем яшчэ адзін ліст — з Жыт-
ка віч, ад спа да ры ні Ва лян ці ны Гу-
дач ко вай:
«Год ста ры сы хо дзіць ці ха,
Ма ла ды — гай да на вы хад!
На ця бе гля дзім з на дзе яй,
Як на дзядзь ку-ча ра дзея...
Але ж пры гэтым ведаем:
Не ўпад зе што хо чаш з не ба.
Пра ца ваць сум лен на трэ ба:
Кла па ціц ца пра сям'ю,
Да гля даць сваю зям лю,
Не тры маць у сэр цах злос ці
І... на пе рад, яга мос ці!
Ка лі бу дзем год на жыць,
Год шчас лі ва пра бя жыць...»

І та ды, дасць Бог, на ста рон ках 
га зе ты, якая 9 жніў ня 2017-га ад зна-
чыць сваё ста год дзе, мы «су стрэ-
нем ся» зноў!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by

З людзь мі і сам-на самЗ людзь мі і сам-на сам  

НЕ ЎПАД ЗЕ ШТО ХО ЧАШ З НЕ БА.
ПРА ЦА ВАЦЬ СУМ ЛЕН НА ТРЭ БА...

На гэ ты раз лёс усіх звяз-
доў скіх пры зоў — без пе ра-
больш ван ня — быў у ру ках на-
мес ні ка ды рэк та ра Мін с кага 
фі лі яла РУП «Бел пош та» 
спа да ры ні Але ны ІШЧУК (на 
здым ку ў цэнт ры), а так са ма 
пад піс чы каў Ва лян ці ны ЁРШ 
і Мі ка лая КУШ НЯ РО ВА.

Трэ ба ска заць, што са 
«Звяз дой» у іх вель мі даў нія 
сяб роў скія су вя зі. І Ва лян ці на 
Ся мё наў на (яна па пра фе сіі пе-
да гог), і Мі ка лай Ці ха на віч (пра-
гра міст, так зва ны «ай ціш нік») 
вы піс ва юць га зе ту ка ля са ра ка 
га доў. Абое — каб не за быц ца 
род ную мо ву, каб пом ніць, што 
мы бе ла ру сы... Ну і та му, што 
«га зе та доб рая».

Прычым добрая не толь кі 
змес там: аку рат на Ва дох ры шча 
асоб ныя з чы та чоў даведаюцца, 

што ста лі ўла даль ні ка мі каш тоў-

ных пры зоў. У пры ват нас ці,

муль ты вар ку OURSSON 

вый гра лі:

Лі лія Ана то леў на Він нік, 

г. Ган ца ві чы Брэсц кай воб-

лас ці;

Зоя Дзміт ры еў на Но вік, 

г. Ві цебск;

Свят ла на Мі хай лаў на Краў-

цо ва, в. Вы со кае Ра га чоў ска га 

ра ё на Го мель скай вобл.;

Н.П. Са лад ке віч (імя, імя 

па баць ку ў карт цы, на жаль, 

не па зна ча на), в. Ра каў цы 

Смар гон ска га ра ё на Гро дзен-

скай воб лас ці;

Іван Ада ма віч Апа на се-
віч, г. Ма гі лёў;

Лі лія Апа на са ўна Мас лю-
ко ва, аг ра га ра док Чач ка ва Мін-
ск ага ра ё на Мін скай воб лас ці;

Алег Аляк санд ра віч Рыт-
він скі, г. Мінск.

Су пер прыз — ку хон ны 
кам байн Bosch — вый гра ла

Люд мі ла Дзміт ры еў на 
Бон дар з г. Рэ чы ца Го мель-
скай воб лас ці.

Кож ны з пе ра мож цаў атры-
мае так са ма кні гу рэ цэп таў 
«На ва год ні фэст ла сун каў».

Так што він шу ем!..

Тым жа, ка му на гэ ты раз 
уда ча не ўсміх ну ла ся, ска жам: 
«Не за сму чай це ся, жы ві це з 
най ста рэй шай бе ла рус кай га зе-
тай, вы піс вай це на но выя ме ся-
цы і квар та лы, удзель ні чай це ў 
на шай гуль ні! Шанц на вый грыш 
ёсць у кож на га і заў сё ды!

Тэ ле фон для да ве дак па 
пы тан нях пра вя дзен ня рэ клам-
най гуль ні і атры ман ня пры зоў: 
8 (017) 284 44 04.

ХТО ВЫ ПІС ВАЕ, ТОЙ НЕ ПРАЙ ГРАЕ!
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Гэ тая вы сно ва, вя до ма ж, не но вая, але і са праў ды, ка лі 
б ро зыг ры шу пры зоў ра ней не бы ло, то яго вар та бы ло б 
пры ду маць!.. Для та го, каб па да рыць пад піс чы кам шан-
цы на каш тоў ныя пры зы; для та го, каб ра зам з карт ка мі 
атры маць дзя сят кі ліс тоў; для та го, каб па зна ё міц ца з 
гас ця мі, бо па доб рай тра ды цыі толь кі ім — па ста ян ным 
чы та чам га зе ты ды яе дзе ла вым парт нё рам-паш та ві-
кам — да ец ца га на ро вае пра ва вы цяг нуць з «ча роў на га» 
ка пе лю ша» так зва ныя шчас лі выя ку по ны.

Афі цый на.
Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст пры сма каў 

са «Звяз дой»!» з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы-

да вец кі дом «Звяз да» (УНП 100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10 А.

Рэ клам ная гуль ня «На ва год ні фэст пры сма каў са «Звяз дой»!» за-

рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 07.12.2015 г. 
(па свед чан не № 2691) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь з 12 снеж ня 2015 го да па 31 са ка ві ка 2016 го да ўключ на ся род 
пад піс чы каў га зе ты «Звяз да» пер ша га квар та ла або пер ша га паў-
год дзя 2016 го да. Уся го ў гуль ні ўзя ло ўдзел 335 пад піс чы каў.

Прызавы фонд гульні разыграны поўнасцю.


