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Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Сяброў у новым годзе не мяняюць!
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на I квар тал або I паў год дзе 2020 го-

да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка рэ клам най гуль ні «Звяз да» са гра вае!», 
вы ра зай це і да сы лай це яе да 12 сту дзе ня 2020-га ў рэ дак цыю на ад рас: 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, Мінск, 220013.

Ся род пад піс чы каў 17 сту дзе ня 2020 го да бу дуць ра зы гра ны сем двух-
ба ко вых пле даў з ла га ты пам «Звяз ды» і су пер прыз — КА ВА ВАР КА эсп рэ са 
Vіtek. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 27 сту дзе ня 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі да 31 са ка ві ка 2020 го да пры па-
да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або I паў год дзе 2020 го да 
і паш пар та. Пас ля 31 са ка ві ка вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў 
не пры ма юц ца.

Тэ ле фон для да ве дак — (017) 263 66 73.

Пра ві лы рэ клам най гуль ні чы тай це ў ну ма ры «Звяз ды» 
за 30 ліс та па да.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 1 снеж ня 2019 го да да 
31 са ка ві ка 2020 го да.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3694 ад 26.11.2019 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

— Так, са з'яў лен нем хут-

кас ных ва ры ян таў пе ра да чы 

ін фар ма цыі функ цыі паш-

тоў кі кры ху змя ні лі ся, але 

пры зна ча ная ра да ваць — 

яна ады гры вае сваю ро лю 

і па гэ ты дзень, — ка жа 

прэс-сак ра тар РУП «Бел-

пош та» Вік то рыя ДЖУ ХУ-

НЯН. — Так шмат у ёй ча-

ла веч нас ці, цяп ла, ча кан ня 

свя та. Ме на ві та та му на ша 

паш тоў ка — гэ та не прос-

та рас пра ца ва ны ды зайн, 

рас ты ра жа ва ны на ка ля-

ро вым кар до не, а знач на 

боль шае — жы выя эмо цыі, 

па чуц ці, ад но сі ны, са ма вы-

яў лен не. Та му мы што год 

рас пра цоў ва ем свя точ ную 

ка лек цыю паш то вак, кар-

так, кан вер таў ка ляд най і 

на ва год няй тэ ма ты кі.

Та кім чы нам, сё ле та да 

вы ба ру па куп ні коў — не-

каль кі дзя сят каў свя точ ных 

сю жэ таў. На паш тоў ках ад-

люст ра ва ны вы явы Дзе да 

Ма ро за, Сня гур кі і кам па-

зі цыі з ёлач ны мі цац ка мі, 

ман да ры на мі, га дзін ні ка мі, 

бе лы мі міш ка мі на лё дзе, 

сне гі ра мі... Ды зайн паш то-

вай пра дук цыі рас пра цоў-

ва ец ца вы ключ на з улі кам 

тэх ніч ных маг чы мас цяў 

прад пры ем стваў па лі гра-

фіч най га лі ны. Ся род «фі-

шак» — 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. 

Усё гэ та ро біц ца для та го, 

каб кож ная паш тоў ка зай ме-

ла ўлас ны стыль. І — прыем -

ная ра зы на чка — вя лі кая 

част ка свя точ най пра дук цыі 

аформ ле на па-бе ла рус ку.

Яшчэ 7 каст рыч ні ка бы лі 

вы пу шча ны мас тац кія мар-

кі ра ва ныя кан вер ты «Са 

свя там Бо жа га На ра джэн-

ня!», «З Но вым го дам!» і «З 

Рас твом Хрыс то вым і На ва-

лец цем!» Іх ты раж склаў 60, 

110 і 100 ты сяч эк зэмп ля раў 

ад па вед на.

Акра мя та го, 30 каст рыч-

ні ка Мі ніс тэр ства су вя зі і ін-

фар ма ты за цыі вы пус ці ла ў 

аба ра чэн не паш то выя мар кі 

«З Ка ляд ка мі!», «З Рас твом 

Хрыс то вым!», «З Но вым 

го дам!». Мар кі ад дру ка ва-

ны ты ра жом 60 ты сяч эк-

зэмп ля раў. Да та го ж бы лі 

ад мыс ло ва пад рых та ва ны 

карт кі для карт мак сі му маў. 

Гэ та мас тац кая паш тоў ка, 

на ілюст ра ва ным ба ку якой 

на кле е на паш то вая мар ка. 

Па сю жэ це та кая мар ка су-

па дае з ілюст ра цы яй карт кі. 

Пад ста ва, час і мес ца яе га-

шэн ня так са ма му сяць ад-

па вя даць сю жэ ту як карт кі, 

так і мар кі.

На ва год нюю паш то вую 

пра дук цыю мож на ку піць ва 

ўсіх ад дзя лен нях паш то вай 

су вя зі Бе ла ру сі, а так са ма ў ін-

тэр нэт-кра ме shop.belpost.by 

і на яр мар ках-кір ма шах у 

круг лай і па сы лач най за лах 

Га лоў паш там та ў Мін ску.

НА СУ ВЯ ЗІ — 
ДЗЕД МА РОЗ

Да рэ чы, на Га лоў паш там-

це ар га ні зу юць ад мыс ло вую 

на ва год нюю фо та зо ну. У ёй 

гас цей ста нуць ча каць Дзед 

Ма роз і Сня гур ка. На жаль, 

ра біць яны гэ та бу дуць толь-

кі па дзве га дзі ны ў вы зна-

ча ныя дні.

Рас клад свя точ на га дзя-

жур ства на ступ ны. 20, 24 і 

30 снеж ня ка зач ныя пер са-

на жы ча ка юць гас цей з 14 

да 16 га дзін. Для тых, у ка-

го не атры ма ец ца прый сці 

ў гэ ты час, за рэ зер ва ва ны 

пра ме жак з 16 да 18 га дзін 

26 снеж ня. Свя та раз лі ча на 

на ся мей ны фар мат. Ка лі 

да рос лыя змо гуць сфа та-

гра фа вац ца на па мяць у 

свя точ най ат мас фе ры, то 

дзе ці атры ма юць маг чы-

масць па дзя ліц ца з Дзе дам 

Ма ро зам і Сня гур кай сва і мі 

за па вет ны мі жа дан ня мі.

— Да рэ чы, са мыя ці ка выя 

здым кі бу дуць апуб лі ка ва ны 

ў гру пах РУП «Бел пош та» ў 

са цы яль ных сет ках, — пра-

цяг вае су раз моў ца. — Для 

гэ та га іх трэ ба апуб лі ка-

ваць з хэш тэ га мі #belpost і 

#белпочта. Між ін шым, яр кія 

на ва год нія фо та зо ны ар га ні-

за ва ны і ў вы лу ча ных ад дзя-

лен нях паш то вай су вя зі.

У круг лай за ле Га лоў паш-

там та ўста ноў ле на спе цы-

яль ная скры ня. На пі саць пра 

свае па жа дан ні і ма ры мож-

на на ўпрост Дзе ду Ма ро зу 

і Сня гур цы. Але для гэ та га 

не трэ ба ехаць у Мінск з ін-

шых га ра доў — на ва год няе 

па слан не мож на ад пра віць 

з лю бо га ад дзя лен ня паш-

то вай су вя зі. Каб зрабіць 

гэта, трэ ба прос та пра віль на 

ўка заць ад рас: 225063, рэ зі-

дэн цыя Дзе да Ма ро за ў Бе-

ла веж скай пу шчы (вёс ка Ка-

ме ню кі, Брэсц кая воб ласць). 

Праў да, да апош ніх дзён го-

да цяг нуць з вы кла дан нем 

сва іх ду мак у эпі ста ляр ным 

жан ры не вар та. Прак ты ка 

па каз вае, што ме на ві та на 

іх і пры па дае асноў ная коль-

касць ад праў ле ных паш то-

вак. І Дзед Ма роз проста 

не па спее пра чы таць за 

гэ ты час ты ся чы да сла ных 

ліс тоў.

16 снеж ня Дзед Ма роз 

свят куе свой дзень на ра-

джэн ня. Улю бё ны ка зач ны 

пер са наж ча кае, што хлоп-

чы кі і дзяў чын кі ад пра вяць 

яму ма ляў ні чыя, цёп ла на-

пі са ныя ліс ты з апо ве да-

мі пра ся бе, зроб ле ныя ў 

ады хо дзя чым го дзе доб рыя 

ўчын кі. «Бел пош та» да па мо-

жа дзе цям: у гэ ты дзень у 

вы лу ча ных ад дзя лен нях су-

вя зі бу дуць уста ноў ле ны ад-

мыс ло выя паш то выя скры ні, 

ку ды мож на бу дзе апус ціць 

ліст. І ка неш не ж, сфа та гра-

фа вац ца на па мяць.

А яшчэ кож ны з нас мо-

жа да лу чыц ца да не вя лі кай, 

але вель мі па чэс най спра-

вы. Вось ужо шос ты год 

«Бел пош та» пра во дзіць спе-

цы яль ную ак цыю «Па да ры 

дзі ця ці ра дасць». Сут насць 

яе прос тая — кож ны ча ла-

век мо жа афор міць даб ра-

чын ную пад піс ку на га зе ты і 

ча со пі сы, якія бу дуць пры хо-

дзіць на ад рас ад на го з дзі-

ця чых да моў або пры тул каў. 

За гэ ты час час цін ку ра дас-

ці чы тан ня дзе цям, з які мі 

жыц цё абы шло ся не вель мі 

доб ра, па да ры лі ўжо ты ся-

чы да рос лых. Сім ва ліч нае 

дрэ ва з яб лы ка мі, на якіх 

па зна ча ны ім ёны, уз рост і 

ад рас дзя цей, раз ме шча на ў 

бу дын ку Га лоў паш там та. Не 

за ста вай це ся ж уба ку і вы!

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае ДРЭ ВА РА ДАС ЦІ 
І ЛІСТ ДЗЕ ДУ МА РО ЗУ

У ёй удзель ні ча лі на мес нік дзяр жаў на-

га сак ра та ра — член Па ста ян на га Ка мі тэ та 

Са юз най дзяр жа вы Вік тар Сі рэн ка, кі раў нік 

Прад стаў ніц тва Па ста ян на га Ка мі тэ та Са юз-

най дзяр жа вы ў Мін ску Мар' я на Шчот кі на і 

пер шы на мес нік мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты-

за цыі Сяр гей Не сця ро віч.

Паш то вы пра ект пад рых та ва ны Мі ніс тэр-

ствам су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і рэс пуб лі кан скім уні тар ным прад-

пры ем ствам паш то вай су вя зі «Бел пош та» 

су мес на з Па ста ян ным Ка мі тэ там Са юз най 

дзяр жа вы.

Мас тац кай ас но вай бло ка ста лі дзяр жаў-

ныя сім ва лы Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі — гер бы і сця гі дзвюх кра ін.

Па мят нае га шэн не 
ў Азер бай джа не

На мі ну лым тыд ні ў Ба ку прай шла 

25-я Азер бай джан ская між на род ная 

вы стаў ка «Тэ ле ка му ні ка цыі, іна ва цыі 

і вы со кія тэх на ло гіі» — Bakutel-2019.

Гэ тым ра зам яна са бра ла больш за 200 удзель-

ні каў з 20 кра ін све ту. У іх лі ку — і дэ ле га цыя з 

Бе ла ру сі на ча ле з мі ніст рам су вя зі і ін фар ма-

ты за цыі Кан стан ці нам Шуль га нам.

На цы я наль ны стэнд Бе ла ру сі на ве да лі кі раў-

нік Азер бай джа на Іль хам Алі еў і пер шая ві цэ-

прэ зі дэнт Мех ры бан Алі е ва.

Іль хам Алі еў узяў удзел у цы ры мо ніі га шэн-

ня паш то вых ма рак з се рыі «Су мес ны вы пуск 

Бе ла ру сі і Азер бай джа на. На род ныя каз кі» і 

мар кі ра ва на га кан вер та, пры мер ка ва на га да 

вы стаў кі. Ма тэ ры я лы выпуску пад рых та ваў Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. Ілюст ра цыі пад рых та ва ны РУП «Бел пош та».

Да 20-год дзя 
Са юз нага да гавора

6 снеж ня ў Прад-

стаў ніц тве Па ста-

ян на га Ка мі тэ та 

Са юз най дзяр жа-

вы ў Мін ску ад бы-

ла ся прэ зен та цыя 

паш то ва га пра ек та 

«20 га доў з дня 

пад пі сан ня Да га во-

ра аб ства рэн ні Са-

юз най дзяр жа вы».

Як пош та 
рых ту ец ца 
да Но ва га го да

Менш чым тры тыд ні 

за ста ец ца да на ды-

хо ду 2020 го да. Па 

ўжо даў няй тра ды цыі 

бе ла рус кая пош та 

рых ту ец ца не толь кі 

да гэ та га свя та, але 

і да Ка ля даў. Бо ме-

на ві та ў апош нія дні 

ста ро га і пер шыя дні 

но ва га го да шмат хто 

хо ча па він ша ваць сва іх 

бліз кіх і род ных. Але 

ад на рэч — да сла нае 

ў ме сен джа ры ці на 

элект рон ную пош ту 

па ве дам лен не, і зу сім 

ін шая — пад пі са ная ад 

ру кі паш тоў ка.

З нагодыЗ нагоды


