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СТУ ДЭН ТЫ — 
УТРЫ МАН ЦЫ?

Га лоў най на ві ной ста ла тое, 
што сё ле та з пер шых дзён го да 
стаў ку па да ход на га па да тку з 
фі зіч ных асоб па вя лі чы лі з 12% 
да 13%. Гэтая ме ра на кі ра ва на 
на ства рэн не ў бюд жэ це да дат-
ко вай кры ні цы срод каў дзяр-
жаў най пад трым кі сем' яў, якія 
вы хоў ва юць дзя цей (лі чыць 
спе цы я ліст). Акра мя та го, пра-
ін дэк са ва ны па ме ры стан дарт-
ных і са цы яль ных пад атко вых 
вы лі каў для на сель ніц тва, а 
так са ма па вя лі ча ны ўзро вень 
не ка то рых льга ту е мых да хо даў. 
На прык лад па ра дак пра да стаў-
лен ня стан дарт ных пад атко вых 
вы лі каў на дзя цей рэ гу лю ец ца 
пад пунк там 1.2 пунк та 1 ар ты-
ку ла 164 Пад атко ва га ко дэк са 
(ПК). Та кі вы лік пра да стаў ля ец-
ца ў па ме ры 210 ты сяч руб лёў у 
ме сяц на дзі ця да ва сям нац ца-
ці га доў або на кож на га ўтры-
ман ца. Атрым лі ва ец ца, што на 
па доб ны вы лік ма юць пра ва і 
баць кі сту дэн таў (ста рэй шых за 
18 га доў), якія атрым лі ва юць 
пер шую вы шэй шую аду ка цыю 
пры дзён най фор ме на ву чэн ня. 
Та кія сту дэн ты для мэт вы лі чэн-
ня па да ход на га па да тку пры-
зна юц ца ўтры ман ца мі.

ЧАР ГА ВІ КАМ ЛІ ЗІНГ 
БЕЗ ПА ДАТ КАЎ

Зме ны за кра ну лі і па ра дак 
пра да стаў лен ня фі зіч ным асо-
бам ма ё мас на га пад атко ва га 
вы лі ку, як па ве дам ляе спа да-
ры ня Шаў чэн ка. Так, Ука зам 
№ 99 «Аб пы тан нях рэ гу ля-
ван ня лі зін га вай дзей нас ці» 
ад 25 лю та га 2014 го да пра-
ду гледж ва ец ца маг чы масць 
пра да стаў лен ня ў лі зінг ма ё-
мас ці, у тым лі ку жы лых па-
мяш кан няў, фі зіч ным асо бам 
не дзе ля прад пры маль ніц кіх 
мэт. У су вя зі з гэ тым з 1 сту-
дзе ня сё ле та фі зіч ныя асо бы, 
якія ста яць на ўлі ку па па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў, ма юць 
пра ва на ма ё мас ны пад атко-
вы вы лік у вы пад ку на быц ця 
ад на ква тэр на га жы ло га до ма 
або ква тэ ры ў ад па вед нас ці з 
да га во рам фі нан са вай арэн ды 
(лі зін гу), аба вяз ко вай умо вай 
яко га з'яў ля ец ца вы куп прад-
ме та лі зін гу. Пад атко вы вы лік 
уста ноў ле ны ў па ме ры кош ту 
прад ме та лі зін гу, што па каз-
ва ец ца ў да га во ры лі зін гу.

Для рэа лі за цыі пра ва на ма ё-
мас ны пад атко вы вы лік пла цель-
шчык і чле ны яго сям'і да дат ко ва 
па він ны пра да ста віць пад атко-
ва му аген ту або пад атко ва му ор-
га ну ко пію да га во ра лі зін гу, які 

пра ду гледж вае вы куп прад ме-
та лі зін гу, акт пры ём кі-пе ра да-
чы та кой ма ё мас ці, да ку мен ты, 
што па цвяр джа юць фак тыч ныя 
вы дат кі на апла ту лі зін га вых 
пла ця жоў. Акра мя ма ё мас на га 
вы лі ку ў су ме вы дат каў на на-
быц цё аль бо бу даў ніц тва жыл-
ля, фі зіч ныя асо бы ця пер ма юць 
пра ва на ма ё мас ны вы лік пры 
про да жы ма ё мас ці (у тым лі ку 
жы лых па мяш кан няў, зя мель-
ных участ каў) у су ме фак тыч-
на зроб ле ных і да ку мен таль-
на па цвер джа ных рас хо даў, 
звя за ных з на быц цём і (або) 
ад чу жэн нем за гро шы та кой 
ма ё мас ці. У су вя зі з тым, што 
лю дзі ця пер мо гуць на бы ваць 
ма ё масць па да га во рах фі нан-
са вай арэн ды, пры про да жы 
атры ма най та кім чы нам ма ё-
мас ці бу дзе ўжы ва цца вы лік у 
па ме ры рас хо даў пла цель шчы-
ка на на быц цё ма ё мас ці згод на 
з умо ва мі да га во ра.

НУ ЛЯ ВАЯ АД КАЗ НАСЦЬ 
У ДЗЕЙ НАС ЦІ

Свят ла на Шаў чэн ка ад-
зна чы ла, што сё ле та з 19 
кра са ві ка да хо ды ў вы гля дзе 
гра шо вых срод каў, якія кам-
пен су юц ца бан ка мі фі зіч ным 
асо бам пры іх кра дзя жы з 
карт-ра хун каў, ужо не бу дуць 

аб кла дац ца па да ход ным па-
дат кам. Гэ та пра ду гле джа на 
пад пунк там 2.38 пунк та 2 ар-
ты ку ла 153 ПК. Такая нор ма 
ўве дзе на з мэ тай пры вя дзен-
ня ПК у ад па вед насць з ука-
зам № 493 «Аб раз віц ці без-
на яў ных раз лі каў».

ЗА ДЭК ЛА РА ВА НЫ 
КРЭ ДЫТ ПРЫ ЗНА ЮЦЬ 
ДА ХО ДАМ

Як лі чыць спе цы я ліст, гэ та 
да во лі важ ная зме на. Та кім чы-
нам, у асоб ных вы пад ках клі ен-
ты бу дуць аба вя за ны аплач ваць 
па да ход ны па да так з да хо даў, 
якія атры ма ны імі ў вы гля дзе па-
зык ці крэ ды таў ад бе ла рус кіх 
фі зіч ных асоб. Гэ та да ты чыц ца 
вы пад каў, ка лі та кія па зы кі, крэ-
ды ты па каз ва юц ца ў дэк ла ра-
цыі аб да хо дах і ма ё мас ці, якая 
пра да стаў ле на пла цель шчы кам 
па па тра ба ван ні пад атко ва га 
ор га на, або іс ну юць у тлу ма-
чэн ні аб кры ні цах да хо даў, што 
дае ча ла век пры ажыц цяў лен ні 
кант ро лю ў сфе ры дэк ла ра ван-
ня да хо даў і ма ё мас ці. Больш за 
тое, па да ход ны па да так бя рэц-
ца толь кі з тых крэ ды таў, якія не 
па га ша ны ча ла ве кам на да ту 
пра да стаў лен ня та кіх тлу ма чэн-

няў. По тым па да ход ны па да так 
з фі зіч ных асоб аплач ва ец ца 
на пад ста ве па ве дам лен ня па-
д атко ва га ор га на.

Не аплач ва ец ца па да ход ны 
па да так у тых вы пад ках, ка лі 
ўка за ныя ў дэк ла ра цыі па зы кі, 
крэ ды ты, атры ма ныя ад ін шых 
фі зіч ных асоб, ужо цал кам 
вер ну тыя і гэ та па цвер джа на 
да ку мен таль на. Не аб кла да-
юц ца па дат кам так са ма па зы-
кі, атры ма ныя ад бліз кіх сва я-
коў або асоб, якія зна хо дзяц ца 
ў ад но сі нах сва яц тва.

Но ва ўвя дзен не слуш нае і 
ўжо пра цуе. Толь кі сё ле та ў 
пер шым квар та ле пад атко вы-
мі ор га на мі ўста ноў ле на 366 
фі зіч ных асоб, якія па каз ва лі 
ў дэк ла ра цыі аб да хо дах і ма ё-
мас ці звест кі аб атры ман ні імі 
па зы ко вых (крэ дыт ных) срод-
каў ад ін шых фі зіч ных асоб. 
У ад па вед нас ці з за ка на даў-
ствам, та кі мі гра ма дзя на мі 
на 1 кра са ві ка апла ча ны па-
да ход ны па да так у агуль ным 
па ме ры ка ля 4 млрд руб лёў.

БЕС ПРАБ ЛЕМ НАЯ 
КАМ ПЕН СА ЦЫЯ

Свят ла на Шаў чэн ка ад-
зна чы ла, што ле тась у Пра-
цоў ны ко дэкс быў уне се ны 
шэ раг змя нен няў і да паў нен-
няў, якія ты чац ца па рад ку 
пра да стаў лен ня ра бот ні кам 
кам пен са цый за вы ка нан не 
імі пра цоў ных аба вяз каў. Да 
та кіх кам пен са цый у асоб ных 
вы пад ках ад не се ны апла та 
пра цы ў па вы ша ным па ме ры, 
пра да стаў лен не да дат ко вых 
дзён ад па чын ку і г.д.

У пры ват нас ці з 1 сту дзе-
ня 2015 го да ад па да ход на-
га па да тку з фі зіч ных асоб 
вы зва ля юц ца кам пен са цыі 
па вяр тан ні ра бот ні кам рас-
хо даў, якія звя за ны з вы ка-
нан нем пра цоў ных аба вяз каў 
(уклю ча ю чы вы пла ты, што ро-
бяц ца ў су вя зі з пе ра ез дам на 
ра бо ту ў ін шую мяс цо васць, 
кам пен са цы яй рас хо даў пры 
служ бо вых ка ман дзі роў ках).

У дачыненні да кам пен-
са цыі ра бот ні кам ка ман дзі-
ро вач ных вы дат каў з улі кам 
норм ука за № 361 ад 21 лі-
пе ня 2014 го да ў Пад атко вым 
ко дэк се сё ле та ўста ноў ле на 
вы зва лен не ад па да ход на га 
па да тку з фі зіч ных асоб фак-
тыч на зроб ле ных і да ку мен-
таль на па цвер джа ных рас-
хо даў па пра ез дзе да мес ца 
служ бо вай ка ман дзі роў кі і на-
зад, а так са ма па най ме жы-
ло га па мяш кан ня. Пры не пра-
да стаў лен ні пла цель шчы кам 
да ку мен таў, якія па цвяр джа-
юць апла ту та кіх вы дат каў, су-
мы гэ тых рас хо даў вы зва ля-
юц ца ад па да ход на га па да тку 
ў ме жах па ме раў, вы зна ча ных 
за ка на даў ствам. Су тач ныя, як 
і ра ней, не аб кла да юц ца па да-
ход ным па дат кам у су ме па-

крыц ця на зва ных рас хо даў, 
што не пе ра вы ша юць уста-
ноў ле ныя нор мы.

НА ДЗІ ЦЯ ЧАЙ ПРА ЦЫ 
ДЗЯР ЖА ВА НЕ ЗА РО БІЦЬ

Сё ле та ў спіс да хо даў, 
якія цал кам вы зва ля юц ца 
ад па дат ка аб кла дан ня, тра-
пі лі гро шы ма лых. Ця пер та-
кі спіс да поў не ны да хо да мі, 
што атрым лі ва юц ца дзець мі 
ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў 
за вы ка на ную пра цу ў ла ге рах 
пра цы і ад па чын ку.

Ці ка ві ла лю дзей пы тан не 
і пра тое, ці шмат у на шай 
кра і не та кіх ра бот ні каў, якія 
жы вуць не зу сім па срод ках. 
Свят ла на Шаў чэн ка па ве да-
мі ла, што толь кі ў пер шым 
квар та ле сё ле та бы лі вы яў ле-
ны па ру шэн ні за ка на даў ства 
ў дэк ла ра ван ні да хо даў і ма ё-
мас ці ў 1521 фі зіч най асо бы, 
што амаль у 1,8 ра за больш, 
чым за той жа пе ры яд ле тась. 
Па вод ле вы ні каў кант роль ных 
ме ра пры ем стваў да дат ко ва 
па сту пі ла ў бюд жэт 10,7 млрд 
руб лёў, або ў 2,7 ра за больш у 
па раў на нні з ана ла гіч ным пе-
ры я дам мі ну ла га го да.

Важ на пад крэс ліць, што 
дэк ла ра цыю аб да хо дах і ма-
ё мас ці за паў ня юць толь кі тыя 
гра ма дзя не, якім на кі ра ва на 
ад па вед нае пісь мо вае па тра-
ба ван не пад атко ва га ор га на 
пры ажыц цяў лен ні кант ро лю ў 
сфе ры дэк ла ра ван ня да хо даў 
і ма ё мас ці. Та кія па тра ба ван ні 
на кі роў ва юц ца тым, хто, па-
вод ле ін фар ма цыі пад атко вых 
ор га наў, жы ве не па срод ках: 
не атрым лі вае да хо даў з афі-
цый ных кры ніц аль бо атрым-
лі вае іх у ня знач ных па ме рах, 
але пры гэ тым куп ляе да ра гую 
не ру хо масць, транс парт ныя 
срод кі, а так са ма здзяйс няе 
ін шыя фі нан са выя апе ра цыі.

БЫ ВА ЮЦЬ У ЛЮ ДЗЕЙ 
І ТА КІЯ ДА ХО ДЫ

У са ка ві ку скон чыў ся тэр мін 
па да чы пад атко вых дэк ла ра-
цый па вы ні ках го да. Нас заў сё-
ды ці ка ві ла, коль кі дэк ла ра цый 
па да дзе на, якая са мая вя лі кая 
су ма па да ход на га па да тку на-
лі ча на і ка му. Дык вось, сё ле та 
больш за 23,5 ты ся чы гра ма-
дзян пра да ста ві лі пад атко выя 
дэк ла ра цыі (раз лі кі) па па да-
ход ным па да тку з фі зіч ных 
асоб за 2014 год. У вы ні ку та кім 
асо бам да дат ко ва прад' яў ле ны 
да апла ты па да так у агуль ным 
па ме ры на су му 199,6 млрд 
руб лёў, які не аб ход на па га сіць 
не паз ней чым 15 мая. А вось 
най боль шая су ма па да ход на-
га па да тку ў па ме ры 27,9 млрд 
руб лёў прад' яў ле на жы ха ру 
Мін скай воб лас ці, які атры маў 
ле тась су р'ёз ныя да хо ды з кры-
ніц за ме жа мі Бе ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ
�

Сё ле та фі зіч ныя асо бы (чаргавікі) ма юць пра ва 
на ма ё мас ны пад атко вы вы лік у вы пад ку на быц ця 
ад на ква тэр на га жы ло га до ма або ква тэ ры 
ў ад па вед нас ці з да га во рам фі нан са вай арэн ды 
(лі зін гу), аба вяз ко вай умо вай яко га з'яў ля ец ца 
вы куп прад ме та лі зін гу.

Па да ткіПа да ткі  ��

КА РЭЙ КАКА РЭЙ КА
АДПАЧЫВАЕ...АДПАЧЫВАЕ...

З 1 сту дзе ня 2015 го да ад па да ход на га па да тку 
з фі зіч ных асоб вы зва ля юц ца кам пен са цыі 
па вяр тан ні ра бот ні кам рас хо даў, якія звя за ны 
з вы ка нан нем пра цоў ных аба вяз каў (уклю ча ю чы 
вы пла ты, што ро бяц ца ў су вя зі з пе ра ез дам 
на ра бо ту ў ін шую мяс цо васць, кам пен са цы яй 
рас хо даў пры служ бо вых ка ман дзі роў ках).

Ус пры ма ю чы важ насць рэ кла мы як ак сі ё му, улас ні кі і кі-
раў ні кі біз не су па-роз на му па ды хо дзяць да пра соў ван ня 
сва іх та ва раў і па слуг на рын ку. Не ка то рыя звяр та юц ца 
ў пра фе сій ныя агенц твы, хтось ці ста ра ец ца вы ра шыць 
усе пы тан ні са ма стой на. Ад ны вы ка рыс тоў ва юць мак-
сі маль ную коль касць рэ клам ных ка на лаў, ін шыя аб мя-
жоў ва юц ца рас клей кай аб' яў на пад' ез дах. А як за явіць 
пра ся бе пра віль на?

ПРА ЦУЕ — І ДОБ РА
Час та ма ло му біз не су вар та пры гля дац ца да дзе ян няў буй-

ных кам па ній, лі да раў рын ку, але ў рэ кла ме гэ тае сцвер джан не 
не заў сё ды спра вяд лі вае. У пер шую чар гу трэ ба ўліч ваць ад роз-
нен не ў па ме рах рэ клам на га бюд жэ ту. Акра мя та го, мэ ты рэ-
кла мы буй ных і дроб ных кам па ній мо гуць моц на ад роз ні вац ца. 
За да ча ж ма ло га біз не су толь кі ад на — пры цяг нуць клі ен таў. 
Ме на ві та на та кую рэ кла му і вар та звяр таць ува гу.

Ад на знач на ад ка заць на пы тан не, якая рэ кла ма і які ка нал яе 
пра соў ван ня лепш за ўсё спра цуе ме на ві та для ва ша га біз не су, 
ма быць, не змо жа ні хто. Ад каз мож на атры маць, толь кі спра-
бу ю чы, тэс ту ю чы роз ныя ва ры ян ты. Пры чым, не аба вяз ко ва 
вы шук ваць тое, што спра цуе лепш за ўсё, да стат ко ва вы ка рыс-
таць тое, што пра цуе доб ра. Па мыл ко вым дзе ян нем з'яў ля ец ца 
ад мо ва ад рэ кла мы, якая пра цуе, у по шу ках больш дзейс най.

СКЛА ДА ЕМ АБ' ЯВУ
Іс нуе не каль кі агуль ных пра ві лаў, пры трым лі ван не якіх да-

зва ляе да маг чы ся больш вы со ка га вы ні ку. Пер шае — гэ та за га-
ло вак. Уліч ва ю чы коль касць рэ кла мы, якую ча ла век у ся рэд нім 
ба чыць і чуе за дзень, за да ча за га лоў ка — за ці ка віць, вы клі каць 
жа дан не да чы таць тэкст. Доб ра пра цу юць на ступ ныя эле мен ты 
за га лоў ка і іх спа лу чэн ні: пы тан не (ча му? на вош та? як?), сло вы 
«лёг ка», «прос та», «хут ка», вы ка ры стан не ў якас ці за га лоў ка 
гіс то рыі («мне ра ней зда ва ла ся ... але ка лі я зра біў (па спра-
ба ваў, ска рыс таў ся»), пра мы зва рот да праб ле мы клі ен та (не 
на да ку чы ла...? ста мі лі ся...? не атрым лі ва ец ца...?).

Лепш за ўсё пры ду маць не каль кі за га лоў каў і пра тэс ці ра ваць 
іх. Час та больш вый грыш ным атрым лі ва ец ца зу сім не той за га-
ло вак, які больш за ўсё спа да баў ся вам. Для тэс ці ра ван ня мож на 
вы ка рыс тоў ваць, на прык лад, сэр віс Ян дэкс.Ды рэкт.

Дру гое — у аб' яве не да стат ко ва толь кі па зна чыць ін фар-
ма цыю пра па слу гу або пра дукт. Гэ та па він на быць са праў ды 
ці ка вая пра па но ва для мэ та вай аў ды то рыі. На прык лад, боль шая 
коль касць та ва ру за мен шую ца ну, зніж кі, па да рун кі.

Трэ цяе пра ві ла — пра па но ва аба вяз ко ва па він на мець аб ме-
жа ван не. Мож на вы ка рыс тоў ваць аб ме жа ван ні па ча се, коль-
кас ці та ва ру або іх спа лу чэн не. Пра па но ва мо жа дзей ні чаць 
не каль кі дзён, у пэў ныя га дзі ны дня, для пер шых 20 клі ен таў, 
па куль не скон чыц ца пар тыя та ва ру.

Чац вёр тае — за клік да клі ен та, які тлу ма чыць, што ён па ві нен 
зра біць, пра чы таў шы аб' яву. Ка лі вы хо ча це, каб клі ент па тэ ле-
фа на ваў, афор міў за каз, за рэ гіст ра ваў ся на сай це, аба вяз ко ва 
ска жы це пра гэ та ў тэкс це.

Не вар та за бы вац ца на не ка то рыя эле мен ты, якія ўзмац ня-
юць рэ кла му: якас нае фо та пра дук ту, ука зан не ну ма ра тэ ле-
фо на буй ным шрыф там, вы ява тэ ле фо на ка ля ну ма ра, вы ка-
ры стан не бо ну су, вы крэс лі ван не ста рых цэн, апі сан не вы га ды 
або эка но міі клі ен та.

І яшчэ: трэ ба вы ка рыс тоў ваць не тую рэ кла му, якая па да ба-
ец ца знеш не, а тую, якая за ах во ці ла да па куп кі.

ВА РЫ ЯН ТЫ ДА СТАЎ КІ
Спа чат ку вар та вы пі саць усе да ступ ныя плат ныя і бяс плат-

ныя спо са бы раз мя шчэн ня рэ кла мы: сай ты, дру ка ва ныя СМІ, 
парт нё ры, раз да ча фла е раў, шчы ты і рас цяж кі, рэ кла ма ў гра-
мад скім транс пар це, на тэ ле ба чан ні і гэ так да лей. Пас ля ад-
бі ра ем тыя, якія мо жам вы ка рыс тоў ваць у да дзе ны мо мант 
(па жа да на вы браць не менш за дзе сяць ва ры ян таў).

Нель га вы дат коў ваць 
усе срод кі рэ клам на га бюд-
жэ ту на пра вя дзен не кам-
па ніі толь кі па ад ным ка на-
ле, на ват ка лі ён зда ец ца 
най леп шым. Для вы зна чэн-
ня эфек тыў нас ці рэ кла мы 

спат рэ біц ца ўка ра нен не вы мя раль ных па каз чы каў. Час цей за 
ўсё вы ка рыс тоў ва ец ца апы тан не клі ен таў пра тое, як яны да ве-
да лі ся аб ва шым біз не се. Ад нак гэ та пра цуе дрэн на. Лю дзі час та 
не па мя та юць або ка жуць тое, што ад іх хо чуць па чуць. Больш 
дзейс ныя спо са бы — па зна чыць роз ныя тэ ле фон ныя ну ма ры 
для роз ных ка на лаў аль бо вы ка рыс тоў ваць ко да выя сло вы для 
атры ман ня зніж кі. Каб аца ніць вы ні кі рэ кла мы, трэ ба ве даць: вы-
дат кі, коль касць тых, хто звяр нуў ся, коль касць па куп ні коў наогул 
і коль кі іх бы ло за пе ры яд, пры бы так.

Па мя тай це, бюд жэт на пры быт ко выя ка на лы і аб' явы мо жа 
быць па вя лі ча ны не больш чым у два ра зы. Гэ та тлу ма чыц ца 
на ступ ным: ме тад, які пра ца ваў учо ра, мо жа заўт ра стаць не 
та кім па спя хо вым ці на ват страт ным, што па цяг не за са бой 
мар на ван не рэ клам на га бюд жэ ту. Та му важ на вы ка ры стан не і 
тэс ці ра ван не мно гіх ка на лаў.

Яў ген СТА ЦЭН КА, біз нес-кан суль тант.

Біз нес-крокБіз нес-крок  ��

ГА ЛОЎ НАЕ, 
КАБ КУ ПІ ЛІ

Прак тыч ныя рэ ка мен да цыі 
для кі раў ні коў па ар га ні за цыі рэ клам най 

кам па ніі ў ся рэд нім і ма лым біз не сеЖы хар Мін шчы ны за пла ціў па дэк ла ра цыі за мі ну лы год 
амаль 28 млрд руб лёў па да ход на га па да тку
Якія да хо ды фі зіч най асо бы з'яў ля юц ца аб' ек там 
аб кла дан ня па да ход ным па дат кам? У якіх вы пад ках 
ужы ва ец ца вы зва лен не ад яго? Ці мае і ка лі фі зіч ная 
асо ба пра ва на пад атко выя вы лі кі? Пра асноў ныя на ві ны 
ў па рад ку вы лі чэн ня па да ход на га па да тку 
на сай це БЕЛ ТА рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных 
асоб Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах Бе ла ру сі 
Свят ла на ШАЎ ЧЭН КА.

Ка лі ў вас ёсць ней кія кан крэт ныя пы тан ні, звя за ныя са сва ёй 
спра вай, да сы лай це іх, ка лі лас ка, на элект рон ны ад рас га зе ты 
(іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай «Для ад дзе ла эка но мі кі») ці 
за да вай це па тэ ле фо не: 8 017 292 38 02.

Па мыл ко вым дзе ян нем 
з'яў ля ец ца ад мо ва 
ад рэ кла мы, якая пра цуе, 
у по шу ках больш дзейс най.


