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Да ве да маДа ве да ма

Рэ жым ра бо ты пош ты 
на свя ты

31 снеж ня ад дзя лен ні су вя зі бу дуць пра ца ваць па ўста ноў-
ле ным рэ жы ме. А 1 і 7 сту дзе ня ад кры юц ца толь кі дзя жур ныя 
паш то выя ад дзя лен ні. У ста лі цы гэ та, на прык лад, 27 аб' ек таў 
у роз ных ра ё нах го ра да: на пра спек це Не за леж нас ці, 10, 
ву лі цы На лі боц кай, 36, ву лі цы Ба чы лы,12, Пар ты зан скім 
пра спек це, 147 і ін шыя. Больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю 
мож на да ве дац ца ў кол -цэнт ры «Бел пош ты» па ну ма ры 154 
(1 і 7 сту дзе ня зван кі там пры ма юць з 9.00 да 17.00).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Дзед Ма роз на су вя зі!
МТС ад крыў для сва іх аба не нтаў «га ра чую лі нію» для 

зван коў Дзе ду Ма ро зу. У свя точ ны пе ры яд ма біль ны 

апе ра тар дае маг чы масць бяс плат на па тэ ле фа на-

ваць на ва год ня му ча раў ні ку.

Каб за га даць жа дан не і па чуць він ша ван не з Но вым го-
дам, трэ ба на браць ка рот кі ну мар 2019! Ка лі тым, хто на пі-
саў ліст, ад каз пры хо дзіць не ад ра зу, то па тэ ле фо не ён не 
пры му сіць ся бе ча каць: дзя ду ля рас пы тае ў су раз моў ні ка 
пра тое, як прай шоў год, і вы слу хае яго па жа дан ні на но вы. 
У пер шую чар гу «га ра чая лі нія» ство ра на для ма лень кіх 
аба не нтаў, але Дзед Ма роз зной дзе сло вы для ўсіх, хто 
пра цяг вае ве рыць у цу ды. У пер шыя дні ра бо ты лі ніі Дзе ду 
Ма ро зу ўжо па тэ ле фа на ва ла больш за 170 ты сяч аба не нтаў. 
«Га ра чая лі нія» Дзе да Ма ро за бу дзе пра ца ваць да 10 сту дзе-
ня 2019 го да. Парт нёр пра ек та — кам па нія Еvе.саlls.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

І да ёлач кі, і ад ёлач кі
Мін скі мет ра па лі тэн 1 сту дзе ня 2019 го да 

бу дзе пра ца ваць да 4.00
Па ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Ста-

ліч ны транс парт і су вязь», 31 снеж ня з 23.00 да 0.00 

ін тэр вал ру ху ў мет ро скла дзе 8—10 хві лін, 1 сту дзе ня 

з 0.00 да 4.00 — 6 хві лін. Усе стан цыі пад зем кі бу дуць 

за чы не ныя на ўва ход у 4.00, стан цыі «Каст рыч ніц-

кая», «Ня мі га», «Фрун зен ская», «Ку па лаў ская» — 

у 4.15. У 5.30 мет ро зноў ад чы ніц ца для па са жы раў.

У на ва год нія свя ты бу дзе зме не на і ра бо та на зем на га га-
рад ско га транс пар ту. Так, да 7 сту дзе ня ін тэр вал ру ху аў то бу-
са № 1 скла дзе ка ля 6 хві лін. 30 і 31 снеж ня з 10.00 да 18.00 па 
ўсім го ра дзе ў мес цах пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў 
транс парт так са ма бу дзе ха дзіць час цей — коль касць ру хо ма-
га са ста ву па 21 марш ру це вы рас це на 64 адзін кі. У на ва год-
нюю ноч ра бо та га рад ско га на зем на га транс пар ту бу дзе ар га-
ні за ва на па но вым гра фі ку: 26 аў то бус ных, два тра лей бус ныя 
і два трам вай ныя марш ру ты бу дуць пра ца ваць да 5.00. У 5.30 
зноў пач нец ца рух. 3—7 сту дзе ня пад час пра вя дзен ня Ка ляд-
на га тур ні ру ама та раў ха кея на пры зы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі на 
лё дзе «Чы жоў ка-Арэ ны» для зруч нас ці ўдзель ні каў і гле да чоў 
ме ра пры ем ства бу дзе ар га ні за ва на ра бо та марш ру ту № 926 
з ін тэр ва лам ру ху не больш як 8 хві лін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Свой склад на прэ стыж ным тур ні ры 

аб вяс ці ла ад на з лі дзі ру ю чых збор-

ных све ту — ка ман да Ра сіі. Ён быў 

сфар мі ра ва ны па вы ні ках пра ве дзе-

на га ў мі ну лыя вы хад ныя чэм пі я на ту 

Ра сіі.

Акра мя Алі ны За гі та вай, алім пій скай 
чэм пі ён кі 2018 го да і пе ра мож цы чэм пі я на-
ту Еў ро пы — 2018, на спа бор ніц твы ў жа но-
чым адзі ноч ным ка тан ні за яў ле ны Ста ні сла-
ва Кан стан ці на ва і Соф'я Са ма ду ра ва.

У муж чын скім адзі ноч ным ка тан ні Ра-
сію ў Мін ску бу дуць прад стаў ляць: Мак сім 
Коў тун — ся рэб ра ны пры зёр чэм пі я на таў 
све ту 2015 і 2017 га доў у ка манд ных спа-
бор ніц твах, ся рэб ра ны пры зёр чэм пі я на-
таў Еў ро пы 2015 і 2017 га доў у аса біс тым 
за лі ку, Мі ха іл Ка ля да — ся рэб ра ны пры-
зёр Алім пій скіх гуль няў — 2018 го да ў ка-
манд ных спа бор ніц твах, брон за вы пры зёр 
чэм пі я на ту све ту 2018 го да ў аса біс тым 
за лі ку, а так са ма Аляк сандр Са ма рын.

У спа бор ніц твах спар тыў ных пар: Яў-
ге нія Та ра но са ва і Ула дзі мір Ма ро заў — 
ся рэб ра ныя пры зё ры Алім пій скіх гуль няў 

у ка манд ных спа бор ніц твах, ся рэб ра ныя 
пры зё ры чэм пі я на ту све ту 2018 го да ў аса-
біс тым за лі ку, На тал ля За бія ка і Аляк сандр 
Эн берт — ся рэб ра ныя пры зё ры Алім пій скіх 
гуль няў 2018 го да ў ка манд ных спа бор-
ніц твах, брон за выя пры зё ры чэм пі я на-
ту Еў ро пы 2018 го да ў аса біс тым за лі ку, 
а так са ма Аляк санд ра Бой ка ва і Дзміт рый 
Каз лоў скі.

У тан цах на лё дзе: Вік то рыя Сі ні цы на і 
Мі кі та Ка ца ла паў — ся рэб ра ныя пры зё ры 
фі на лу Гран-пры — 2018 у Ка на дзе, Аляк-
санд ра Сця па на ва і Іван Бу кін — брон за-
выя пры зё ры чэм пі я на ту Еў ро пы — 2018, 
а так са ма Соф'я Еў да кі ма ва і Ягор Ба зін.

Бе ла русь на чэм пі я на це Еў ро пы бу дуць 
прад стаў ляць Якаў Зянь ко (муж чын скае 
адзі ноч нае ка тан не), а так са ма Ган на Куб-
лі ко ва і Юрый Гу ліц кі (тан цы на лё дзе). 
Поў ны спіс удзель ні каў чэм пі я на ту Еў ро пы 
па фі гур ным ка тан ні на кань ках у Мін ску 
бу дзе аб ве шча ны 31 снеж ня. На га да ем, 
тур нір стар туе 23 сту дзе ня, ка лі ад бу дзец-
ца цы ры мо нія ад крыц ця.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— У спра ве на вя дзен ня 
па рад ку на зям лі, у тым лі-
ку на ма лой ра дзі ме, ня ма 
пы тан няў, якія не за слу гоў-
ва юць ува гі, — звяр нуў ся 
да пе ра мож цаў на мес нік 

мі ніст ра пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя Анд рэй 

ХМЕЛЬ. — І пры ем на ба-
чыць, што вы, ма ла дыя гра-
ма дзя не на шай дзяр жа вы, 
ра зу ме е це гэ та і пры ма е це 
ак тыў ны ўдзел у іх ра шэн ні. 
Так вы бу ду е це сваю бу ду-
чы ню ў эка ла гіч на чыс тай 
кра і не.

Як ад зна чыў на мес нік мі-
ніст ра, пра ца ў сфе ры эка ло-
гіі — вель мі важ ны склад нік 
дзяр жаў най па лі ты кі, і без 
ува гі да гэ та га кі рун ку бу ду-
чы ня лю бой кра і ны бес перс-
пек тыў ная і, у прын цы пе, 
не маг чы мая. Ме на ві та та му 
Мінп ры ро ды шмат пра цуе па 
пы тан нях вы ха ван ня эка ла-
гіч на свя до ма га пад рас та ю-
ча га па ка лен ня.

Пры пад трым цы мі ніс-
тэр ства бе ла рус кая ка ман-
да два га ды за пар пры ма ла 
ўдзел у па ля вой алім пі я дзе 
юных ге о ла гаў, якая пра во-
дзіц ца ў Ра сіі. Пры ро да ахоў-
нае ве дам ства ста ла ад ным 
з іні цы я та раў ад крыц ця ў г. п. 
Ко пысь рэ гі я наль на га ін фар-
ма цый на га цэнт ра па пы тан-
нях абы хо джан ня са стой кі мі 
ар га ніч ны мі за брудж валь ні-
ка мі і не бяс печ ны мі хі міч ны-
мі рэ чы ва мі, на ба зе яко га 

пра хо дзяць на ву чан не ва-
лан цёр скія гру пы з удзе-
лам мо ла дзі для вы яў лен ня 
не санк цы я на ва ных зва лак 
і скла даў з не бяс печ ны мі хі-
мі ка та мі. Ся род пе ра мож цаў 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«Мо ладзь за чыс ці ню га ра-
доў і сёл», які так са ма пра во-
дзіц ца па іні цы я ты ве Мінп ры-
ро ды, — ва лан цёр скія атра-
ды школь ні каў і сту дэн таў з 
усёй кра і ны. Да «зя лё на га» 
ру ху юныя бе ла ру сы пры-
цяг ва юц ца праз эка ла гіч ную 
кам па нію «Улад ку ем ма лую 
ра дзі му», пра цу гра мад скіх 
аб' яд нан няў і інш.

— Пы тан ні на ва коль на га 
ася род дзя, ахо вы пры ро-
ды — ад на з пры яры тэт ных 
тэм не толь кі для ча со пі са 
«Род ная пры ро да», але і 
для ін шых вы дан няў Вы да-
вец ка га до ма, — пад крэсліў 
дырэк тар — га лоў ны 

рэдак тар РВУ «Вы да вец-

кі дом «Звяз да» Па вел 

СУ ХА РУ КАЎ. — Як па каз-
вае су свет ны во пыт, толь кі 
ўкла да ю чы рэ сур сы, срод кі 
ў ма ла дое па ка лен не, мы 
ўба чым доб рыя вы ні кі ў бу-
ду чы ні. І кон курс «Пры ро да 
ма лой ра дзі мы», які мы ла-

дзі лі ра зам з Мінп ры ро ды, 
яшчэ раз па каз вае: уза е ма-
дзей ні ча ю чы ад но з ад ным, 
мы мо жам да сяг нуць леп ша-
га вы ні ку.

Акра мя цёп лых слоў у 
свой ад рас, аў та ры най леп-
шых ра бот атры ма лі дып-
ло мы, кам плект «Чыр во ная 
кні га Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 
ці ка выя кніж ныя вы дан-
ні і су ве ні ры ад Мінпры-
ро ды і «Вы да вец ка га до-
ма «Звяз да». Ад пра ек та 
ПРА АН-ГЭФ «Вет ландс», 
ка ар ды на та рам яко га вы-
сту пае пры ро да ахоў нае 
ве дам ства, спецы я ліст 

па ка му ні ка цы ях ПРА АН 

Ка ця ры на ЯКУ БЕН КА ўру-
чы ла пе ра мож цам кон кур су 
ся род ка лек тыў ных ра бот 
сер ты фі ка ты на па езд ку ў 
рэс пуб лі кан скі ланд шафт ны 
за каз нік «На лі боц кі».

— І пра ект, і Пра гра ма 
раз віц ця ААН вель мі ра ды, 

што пы тан ні эка ло гіі зна-
хо дзяць ін та рэс у дзя цей і 
мо ла дзі, — ска за ла Ка ця-
ры на Яку бен ка. — І са мае 
га лоў нае, што з гэ та га ін-
та рэ су на ра джа юц ца та кія 
твор чыя іна ва цый ныя ідэі, 
якія бы лі па да дзе ны на кон-
курс. Вы — бу ду чы ня пла не-
ты. Той вы бар, які вы ро бі це 
сён ня, той эка ла гіч ны след, 
які вы па кі не це, уплы вае на 
тое, у якіх умо вах бу дуць 
жыць на ступ ныя па ка лен-
ні. Та му та кія ці ка выя іна-
ва цый ныя ідэі вар тыя ўва гі, 
за ах воч ван ня і ўзна га род.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Бу дзем 
з ві та мі на мі 
ўрад лі вас ці

Но вы 2019 год ка лек тыў са лі гор ска га 
ААТ «Трэст Шах тас пец буд» су стра кае са праўд-
най пра цоў най пе ра мо гай — на Пет ры каў скім гор-
на-ўз ба га чаль ным кам бі на це, які за раз уз во дзіц-
ца на шым трэс там, бры га да Дзміт рыя Грэ бень ка 
шах тап ра ход ча га ўпраў лен ня на глы бі ні 713,7 мет ра 
ўскры ла пра мыс ло вы ка лій ны га ры зонт. Ма гут насць 
плас та 3,5 мет ра, утры ман не хла ры ду ка лію ў ру дзе 
30 %. За па саў га ры зон ту хо піць на 120 га доў, што на-
доў га за бяс пе чыць бес пе ра бой най ра бо тай ка лек тыў 
ААТ «Бе ла русь ка лій».

У сціс лыя тэр мі ны за вер ша на і ўзвя дзен не скі па ва-
га ства ла, па якім ка лій ная ру да но ва га плас та бу дзе 
па да вац ца на пе ра пра цоў ку. Хут касць пра ход кі скла ла 
рэ корд ныя 2,7 мет ра га то ва га ства ла ў су ткі.

Ра бо ты вя лі ся ў над звы чай скла да ных гор на-геа-
ла гіч ных умо вах, пры ток грун то вых во даў да ся гаў 
2500 ку ба мет раў у га дзі ну. Да вя ло ся пры мя няць глы-
бо кую за ма роз ку грун тоў, і ўпер шы ню ў кра і не ўзве-
дзе на ка ло на з ма сіў ных чы гун ных цю бін гаў агуль най 
вы шы нёй 516 мет раў. Гэта на дзей на аба ро ніць шах ту 
ад за тап лен ня.

Шчы ра він шую ка лек тыў з но вай пра цоў най пе ра мо гай 
і на ды хо дзя чым Но вым го дам. На шы він ша ван ні — сяб-
роў ска му ка лек ты ву ААТ «Бе ла русь ка лій» і ін шым парт-
нёр скім прад пры ем ствам і ар га ні за цыям. Усім — міру, 
шчас ця, даб ра бы ту, но вых пра цоў ных да сяг нен няў.

Дзя ніс ДЗІ У ЛІН,

ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Трэст Шах тас пец буд».
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ЗОР НЫ СКЛАД 
У МІН СКУ

На чэм пі я на це Еў ро пы па фі гур ным ка тан ні 
ў Бе ла ру сі вы сту піць алім пій ская чэм пі ён ка 

Алі на За гі та ва

ЧЫР ВО НЫЯ КНІ ГІ 
ДЛЯ «ЗЯ ЛЁ НАЙ» БУ ДУ ЧЫ НІ
У Мін ску ўзна га ро дзі лі пе ра мож цаў рэс пуб лі кан ска га 
эка ла гіч на га кон кур су ідэй «Пры ро да ма лой ра дзі мы»

У апош нія дні снеж ня ў мно гіх ар га ні за цы ях, уста но-

вах кра і ны па нуе свя точ ная ат мас фе ра: і да рос лыя, і 

дзе ці з не цяр пен нем ча ка юць пры ем ных па да рун каў 

і сюр пры заў. Ар га ні за та ры рэс пуб лі кан ска га эка ла-

гіч на га кон кур су ідэй «Пры ро да ма лой ра дзі мы» — 

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя і Вы да вец кі дом «Звяз да» — так са ма 

вы бра лі пе рад на ва год ні час, каб па він ша ваць яго 

пе ра мож цаў.

Най леп шыя кон курс ныя ра бо ты бы лі пры све ча ны 
вы ка ры стан ню ад наў ляль ных кры ніц энер гіі і эка ла гіч на 
бяс печ ных тэх на ло гій вы твор час ці па пе ры, вы ра шэн ню 
праб лем рас паў сюдж ван ня ін ва зій ных ві даў рас лін і 
рос ту коль кас ці бы та вых ад хо даў, а так са ма раз віц цю 
эка ла гіч на га ту рыз му ў кра і не.

ІT-ро та за сту пае 
на ву чо бу

Пры клад на паў го-

да та му пра гу ча ла 

сен са цый ная на ві на. 

Мініс тэр ства аба ро-

ны аб вяс ці ла аб ства-

рэн ні ў Бе ла ру сі ро ты 

ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій. 

Гэ ты крок быў аб умоў-
ле ны сур' ёз ны мі вы клі ка мі 
ў кі бе ра ся род дзі. Ад бы ло-
ся ад крыц цё кам п'ю тар най 
аў ды то рыі гэ тай ро ты на 
ба зе Ва ен най ака дэ міі.

— За да ча гэ тых хлоп-
цаў — пра гра ма ван не, — 
за зна чыў мі ністр аба-

ро ны Бе ла ру сі Анд рэй 

РАЎКОЎ. — Яны бу дуць 
вы кон ваць ва ен на-пры клад-
ныя за да чы, ся род якіх — 
пра гра ма ван не, ад лад ка і 
тэс ці ра ван не ал га рыт маў. 

Пер ша па чат ко вы кон-
курс у ро ту ін фар ма цый-
ных тэх на ло гій ака заў ся 
да во лі вы со кі — 8 ча ла век 
на мес ца. 40 ва ен на слу жа-
чых пра хо дзяць тут тэр мі-
но вую ва ен ную служ бу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


