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Заказ      
Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
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Пры выкарыстанні матэрыялаў
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“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
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Тэлефоны:
прыёмная — (017) 311-17-13
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 311-17-27
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04
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афіцыйна
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гидрологические прогнозы
По экомаршруту —
к чистой реке
«Природа — мой храм»
грамадская ініцыятыва
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