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У навагоддзе, 

дзя ку ю чы ёй, 

мож на на 

не каль кі хві лін 

пе ра не сці ся 

ў каз ку.

Надоечы, у круг лай 

за ле мінск ага Га лоў-

паш там та з'я ві ла ся 

не звы чай ная паш то-

вая скры ня. З яе да-

па мо гай мож на ад пра віць 

свя точ ны ліст са сва і мі він-

ша ван ня мі, ма ра мі і жа дан-

ня мі прос та Дзе ду Ма ро зу і 

Сня гу рач цы. На ва год нія па-

слан ні бу дуць да стаў ляц ца 

не па срэд на ў рэ зі дэн цыю 

Дзе да Ма ро за.

Каб ліст дай шоў свое ча-

со ва, трэ ба пра віль на ўка-

заць ад рас. Па слан ні ах вот-

ных ад да цца эпі ста ляр на му 

жан ру ча ка юць у вёс цы Ка-

ме ню кі Брэсц кай воб лас ці —

рэ зі дэн цыя зна хо дзіц ца ў 

Бе ла веж скай пу шчы. Паш-

то вы ін дэкс — 225063.

Але для та го, каб да-

слаць ліст улю бё ным ка-

зач ным пер са на жам, зу сім 

не аба вяз ко ва ехаць у Мінск. 

Ліс ты, ад ра са ва ныя ім, пры-

ма юц ца ва ўсіх паш то вых 

ад дзя лен нях Бе ла ру сі. Ра-

зам з тым трэ ба не ад клад-

ваць гэ та «на по тым» — 

не па срэд на ў апош нія дні 

ады хо дзя ча га го да ў Бе ла-

веж скую пу шчу ад праў ля-

ец ца вель мі шмат ліс тоў, і 

Дзед Ма роз ры зы куе фі зіч-

на не па спець пра чы таць 

усе па слан ні.

Да рэ чы, у той жа круг лай 

за ле Га лоў паш там та ар га-

ні за ва на са праўд ная на ва-

год няя фо та зо на. Ма лень кіх 

на вед валь ні каў там што дня 

ча ка юць Дзед Ма роз і Сня-

гур ка. Па прось бе баць коў 

яны мо гуць уру чыць хлоп-

 чы кам і дзяў чын кам за га дзя 

пад рых та ва ныя па да рун кі 

і па він ша ваць з Но вым го-

дам. Але на ват без па пя рэд-

няй да мо вы ма лыя мо гуць 

па гу та рыць з пер са на жа мі 

ка зак, рас ка заць ім вер шык, 

каз ку і сфа та гра фа вац ца на 

па мяць.

Дзед Ма роз і Сня гур ка 

дзя жу раць на га лоў паш там-

це па дзве га дзі ны што дня. 

Па па ня дзел ках, се ра дах і 

пят ні цах — зран ку, з 10 да 

12 га дзін. У аў то рак і чац вер 

яны за сту па юць на вах ту а 

17-й га дзі не. Ча каць дзя цей 

яны бу дуць і зран ку ў дзве 

су бо ты — 15 і 29 снеж ня.

— Най леп шыя фо та-

здым кі, апуб лі ка ва ныя ў са-

цы яль ных сет ках пад хэш-

тэ га мі #белпочта і #bеlроst, 

тра пяць у на шы афі цый ныя 

па блі кі, — ка жа прэс-сак-

ра тар РУП «Бел пош та» 

Але на АР ЛО ВА.

На ва год няя тэ ма ты ка 

пры сут ні чае і на паш то вай 

пра дук цыі. У про даж ужо 

па сту піў вя лі кі асар ты мент 

ад кры так і кар так, на якіх 

зме шча ны вы явы, пры све-

ча ныя на ва год няй і ка ляд-

най тэ ма ты цы. Яр кія і ары-

гі наль ныя паш тоў кі змо гуць 

стаць вы дат ным да дат кам 

да па да рун ка, пры ем ным

зна кам ува гі і лю бо ві бліз кім 

і сяб рам, ка ле гам і дзе ла-

вым парт нё рам. Бе ла рус кая 

пош та вы раб ляе ад кры тач-

ную пра дук цыю з 1993 го да 

і за гэ ты час да сяг ну ла мно-

гіх тэх на ла гіч ных вяр шынь.

— Для нас ста ла доб рай 

тра ды цы яй што год рас пра-

цоў ваць ка лек цыю паш то-

вак, кар так, кан вер таў на-

ва год няй і ка ляд най 

тэ ма ты кі, — пра цяг вае 

Але на Ар ло ва. — У гэ-

тым го дзе мы пра па-

нуем на шым клі ен там 

больш за 80 сю жэ таў 

паш то вай пра дук цыі. 

Раз ліч ва ем, што кож-

ны з іх зной дзе свай-

го пакупніка. Што ад-

люст ра ва на на на шых 

паш тоў ках? І тра ды-

цый ныя вы явы Дзе да Ма-

ро за, Сня гур кі і кам па зі цыі 

з вы ява мі ёлач ных ца цак, 

га дзін ні каў, бе лых мі шак на 

лё дзе.

На шы паш тоў кі ста лі 

пры га жэй шыя. Спра ва ў 

тым, што кож ны ды зайн дэ-

та лё ва пра пра цоў ва ец ца з 

улі кам тэх ніч ных маг чы мас-

цяў бе ла рус кіх па лі гра фіч-

ных прад пры ем стваў. Мы 

шы ро ка вы ка рыс тоў ва ем 

пас ля дру ка ва ныя тэх на ло-

гіі. Гэ та плас ты золь бе ла га 

і жоў та га ко ле ру, ціс нен не 

глад кай ка ля ро вай і тэкс-

тур най фоль гай, тэр ма пад'-

ём... Та кім чы нам, у век ін-

тэр нэ ту і СМС мы імк нём ся 

зра біць так, каб паш тоў ка 

атры ма ла свой уні каль ны 

стыль і скі ра ва насць. Та му 

што гэ та для кож на га ча-

ла ве ка кры ху больш, чым 

прос та пра ма ву голь нік з 

пры го жай кар цін кай. На ват 

у век хут кас на га ін тэр нэ ту 

асноў ная функ цыя паш тоў-

кі — пры но сіць ра дасць,

жы выя эмо цыі, па чуц ці — 

не змя ні ла ся.

На ва год няя і ка ляд ная 

паш то вая пра дук цыя за-

ста нец ца ў про да жы і ў

пер шыя дні 2019 го да. 

Ку піць яе мож на як на га лоў-

паш там це, так і ва ўсіх ад-

дзя лен нях паш то вай су вя зі 

Бе ла ру сі і ў ін тэр нэт-кра ме 

shор.bеlроst.bу.

Гэ та сапраўды прос та: 

прый сці ў ад дзя лен не паш-

то вай су вя зі, вы браць пры-

го жую паш тоў ку і кан верт, 

на пі саць доб рыя, цёплыя 

сло вы, а бе ла рус кая пош та 

свое ча со ва да ста віць ва ша 

віншаванне!

«Бел пош та» так са ма на-

гад вае пра тое, што пра цяг-

ва ец ца ак цыя «Він ша ван не 

Дзе да Ма ро за». З яе да па-

мо гай мож на за ка заць ліст 

ад ча раў ні ка, што бу дзе 

змя шчаць не толь кі пры го-

жую паш тоў ку са свя точ ным 

він ша ван нем, але і на бо ры, 

якія да па мо гуць ства рыць 

не паў тор ную на ва год нюю 

ат мас фе ру, — гір лян ду, 

ёлач ныя цац кі, ка зач ныя 

мас кі і на ват він таж ныя на-

клей кі. Па Бе ла ру сі па слу га 

каш туе 8,5 руб ля. За 23 руб-

лі да дат ко ва да шлюць яшчэ 

і мяк кую цац ку — сім вал

на ды хо дзя ча га го да па ра сяці 

Ва час ці ка. За ка заць пры-

ем ны сюр прыз для дзя цей 

мож на да 23 снеж ня ў лю-

бым паш то вым ад дзя лен ні, 

з да па мо гай спе цы яль на га 

ін тэр нэт-сэр ві су «Він ша ван-

не Дзе да Ма ро за» і на ват у 

паш таль ё на.

— Атрым лі вай це па да-

ру нак ад Дзе да Ма ро за, 

фа та гра фуй це ся з Ва час ці-

кам і вы клад вай це фо та ў 

«Ін стаг рам», су пра ва джа-

ю чы яго хэш тэ гам #прине-

су_уда чу! — за клі кае Але на 

Ар ло ва. — Са мыя яр кія фо-

та здым кі мы раз мес цім на 

на шым сай це і ў акаў нтах у 

са цы яль ных сет ках.

А яшчэ ў кож на га ча-

ла ве ка ёсць маг чы масць 

зра біць ад ну не вя лі кую, 

але вель мі доб рую спра ву. 

З 2014 го да Бел пош та пра-

во дзіць ак цыю «Па да ры 

дзі ця ці ра дасць». Кож ны 

ах вот ны мо жа афор міць 

пад піс ку на га зе ты і ча со пі-

сы, ад ра са ваў шы вы дан не 

ад на му з дзі ця чых да моў. 

За гэ ты час да ак цыі да лу-

чы лі ся ты ся чы не абы яка вых 

лю дзей. Афор міць пад піс ку 

мож на як ан лайн, так і ў лю-

бым паш то вым ад дзя лен ні.

ПОШ ТА 
ДАСТАВІЦЬ ВІНШАВАННІ

Па сыл кі ў Ка на ду 
дой дуць са спаз нен нем

Па лес ці на ўсту піць 
у Су свет ны 

паш то вы са юз?
Прэ зі дэнт Па лес ці ны Мах муд 

Абас пад пі саў да ку мен ты для 

ўступ лен ня ў Су свет ны паш то-

вы са юз. Пра гэ та па ве дам ляе 

па лес цін скае агенц тва Wаfа. 

Пад пі са ныя да ку мен ты афі цый-

на прад стаў ле ны ад па вед на му 

агенц тву ААН, пра та ко лам і кан-

вен цы ям.

Ра ней Злу ча ныя Шта ты не ад на ра-

зо ва звяр та лі ся да ўлад Па лес ці ны з 

прось бай не ўсту паць у якія-не будзь 

агенц твы ААН. Аме ры кан скае за ка-

на даў ства па тра буе ад афі цый на га 

Ва шынг то на спы ніць фі нан са ван не 

лю бой струк ту ры пры ААН, якая на-

дасць па лес цін цам поў нае член ства.

У кан цы ліс та па да па прось-

бе апе ра та ра Саnаdа Роst РУП 

«Бел пош та» ча со ва пры пы ні-

ла пры ём ліс тоў, па сы лак і ад-

праў лен няў між на род най па-

ско ра най пош ты ў Ка на ду. Гэ та 

бы ло звя за на з за бас тоў ка мі ў 

роз ных аб лас цях паў ноч на а ме-

ры кан скай кра і ны. Як вы нік — 

уз нік лі за трым кі ў апра цоў цы 

пош ты.

З 3 снеж ня паш то вую ка рэс пан-

дэн цыю мож на ад праў ляць, як і ра-

ней. Але за час за бас тоў кі ў Ка на дзе 

на збі ра ла ся вя лі кая коль касць не 

да стаў ле ных свое ча со ва ад праў-

лен няў. І ў пер шую чар гу бу дуць 

апра цоў вац ца ме на ві та яны. Та му 

не здзіў ляй це ся, ка лі свя точ ная паш-

тоў ка дой дзе да ад ра са та па той бок 

Ат лан ты кі да лё ка не ў тэр мін.

Акра мя та го, Ка на да ажыц цяў-

ляе тран зіт пош ты ў не вя лі кія кра і ны 

Ка рыб ска га ба сей на. Та му пе ра боі 

мо гуць на зі рац ца пад час да стаў кі 

ад праў лен няў у та кія кра і ны, як Ан-

ты гуа і Бар бу да, Ба га мы, Бар ба дас, 

Бе ліз, Бе нін, Бер му ды, Ве не су э ла, 

Гва дэ лу па, Грэ на да, Да мі ні ка, Да-

мі ні кан ская Рэс пуб лі ка, Кай ма на-

вы аст ра вы, Ка лум бія, Кос та-Ры ка, 

Мар ці ні ка, Па на ма, Па ра гвай, Пе-

ру, Саль ва дор, Сен-П'ер і Мі ке лон, 

Сент-Кітс і Нэ віс, Тры ні дад і Та ба га, 

Уруг вай і Ямай ка.

Матэрыялы падрыхтаваў Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

РЕЗУЛЬТАТ РОЗЫГРЫША 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ СРЕДИ 

УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
В ОСТРОВЕ ЧИСТОТЫ! ТУР 11»

1. Сведения об организаторе.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания 

Ромакс» (далее – Организатор).

УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского гориспол-

кома от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей № 190761848.

Местонахождение Организатора: 220068, г. Минск, ул. Каховская, 

д. 70А, пом. 8.

Почтовый адрес: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, пом. 8 

(5-й этаж).

2. Наименование Рекламной игры. 

«Счастливый случай в Острове чистоты! Тур 11»

3. Сроки проведения. 16.11.2018 – 29.12.2018 (включая период 

розыгрыша и вручения призов). Розыгрыш призов проведен 6 декабря 

2018 года, г. Минск, ул. Сторожовская, 15.

4. Сведения о государственной регистрации рекламной игры. 

Свидетельство № 3421 рекламной игры «Счастливый случай в Остро-

ве чистоты! Тур 11», 13 ноября 2018 г. МАРТ Республики Беларусь.

5. Сведения о количестве участников рекламной игры. 

В розыгрыше участвует 198 743 участников игры. 

6. Сведения о полном или частичном розыгрыше призового 

фонда. Призовой фонд сформирован за счет имущества и денежных 

средств Организатора и был разыгран полностью.

7. Фамилии, инициалы победителей, его выигрыш.

В ходе розыгрыша определены Игровые коды получателей 

призов.

Результаты розыгрыша:

Автомобиль «KИА RIO»_FB, Z94C241BAJR078539, РФ стоимо-
стью 26900,00 белорусского рубля и денежное вознаграждение 
в размере 4001,31 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 

Игрового 

кода

 № 

Дисконтной  

карты

Фамилия Имя Отчество

1 1685647 1865994 Родионова Татьяна Вениаминовна

Кофемашина Philips HD8829/09 стоимостью 924,966 белорус-
ского рубля и денежное вознаграждение в размере 119,99 бело-
русского рубля

№ 
п/п

№ 

Игрового 

кода

№ 

Дисконтной 
карты 

Фамилия Имя Отчество

1 1805068 1693787 Анискевич Елена Николаевна

2 1625348 1286097 Килевич Ольга Александровна

3 1655750 1381230 Канцур Анна Владимировна 

4 1635218 2779222 Семченко Татьяна Викторовна

5 1710824 2749197 Терешко Ирина Владимировна

6 1705944 2156173 Куприянчик Алла Егоровна

7 1840179 3619883 Кореневская Олеся Олеговна 

8 1837216 2437067 Звирко Марина Дмитриевна

9 1750588 1480733 Буровикова Ирина Геннадьевна 

10 1722344 2016250 Чернышева Елена Михайловна 

Мультикухня Redmond RMK-M911 стоимостью 291 белорус-
ского рубля и денежное вознаграждение в размере 25,25 бело-
русский рубль 

№ 
п/п

№ 

Игрового 

кода

№ 

Дисконтной 

карты 

Фамилия Имя Отчество

1 1829976 3211594 Берташ Ольга Николаевна

2 1711353 2817549 Климович Валерий Владимирович

3 1680512 3030620 Якимкова Ирина Валерьевна

4 1749866 1423831 Дамаренок Елена Геннадьевна 

5 1625795 1335698 Машуто Светлана Ивановна

6 1686992 2005811 Абрамович Елена Чеславовна 

7 1783030 3457552 Шиенок Надежда Михайловна 

8 1841262 2664491 Железнякова Галина Степановна 

9 1815257 2362597 Наронская Анна Петровна 

10 1708518 2442970 Ануфриева Наталья Владимировна 

11 1748225 1300215 Желудова Ирина Сергеевна 

12 1771008 1557945 Шейнюк-Старко Наталия Николаевна

13 1733886 1626747 Котяш Светлана Викторовна 

14 1800968 2348836 Паршутович Светлана Романовна 

15 1684153 1649867 Корнейчук Людмила Николаевна

16 1672437 1833905 Комаровская Елена Анатольевна 

17 1802431 2764345 Старовойтова Ирина Валерьевна 

18 1771572 1622843 Войтович Татьяна Ивановна

19 1741632 2479695 Левкович Екатерина Александровна 

20 1736798 1924638 Агиевич Ольга Владимировна 

Денежный приз в размере 300 белорусских рублей и денежное 
вознаграждение в размере 26,60 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 

Игрового 
кода

№ 

Дисконтной 

карты 

 Фамилия Имя Отчество

1 1661562 2071206 Смирнова Татьяна Алексеевна

2 1819904 3365749 Смолякова Екатерина Александровна

3 1735922 1839978 Вахова Вероника Геннадьевна 

4 1747261 3440695 Карпова Ксения Андреевна 

5 1778107 2424925 Дербенева Ольга Петровна 

6 1775531 2054629 Сливец Ольга Александровна

7 1722788 2079651 Савельева Влада Игоревна

8 1820572 1557201 Чайчиц Крестина Викторовна

9 1721635 1922108 Филипсон Юлия Александровна 

10 1774244 1923996 Белоусова Юлия Анатольевна 

11 1774302 1928720 Есипович Владислав Владимирович

12 1662192 2148051 Дмитренко Вадим Геннадьевич

13 1790502 2354874 Арабей Марина Геннадьевна 

14 1661713 2090531 Шавеко Екатерина Александровна 

15 1690450 2580497 Конюк Наталья Дмитриевна 

16 1761080 2580337 Дынкович Людмила Антоновна 

17 1790491 2351019 Зданевич Татьяна Леонидовна

18 1763781 2949982 Петрушенко Алевтина Геннадьевна

19 1825665 1978916 Сочивкина Лилия Васильевна 

20 1822127 1336500 Трубавина Юлия Алексеевна

21 1750025 1436735 Кравцова Наталья Евгеньевна

22 1644450 1918986 Щепук Андрей Георгиевич

23 1781747 3088839 Бегунец Елена Александровна 

24 1758763 2259420 Качан Кристина Олеговна

25 1696928 1418972 Кириенко Елена Владиммровна 

26 1703667 1962997 Загривина Анна Васильевна

27 1791805 2737774 Мойсейчук Ирина Александровна 

28 1791277 2590620 Бурштын Валентина Ивановна

29 1691353 2759923 Зеленко Марина Николаевна

30 1699520 1630370 Адамович Оксана Николаевна 

8. Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной 
игры: (8044) 700-13-33, (8033) 686-37-37 с 09.00 до 21.00, а также на 
сайте ostrov-chistoty.by


