
Кан ды та ры ак тыў на рых ту юц ца да на ва год ніх свят. 
На фаб ры цы «Спар так» у Го ме лі, на прык лад, пла ну юць са-
браць 750 ты сяч на ва год ніх па да рун каў. На ва год нія ба у лы, 
якія збі ра юць на прад пры ем стве, бу дуць двац ца ці відаў, 

роз ныя па ва зе і асар ты мен це. Не абы дуць у ды зай не ўва-
гай і сім вал на ступ на га го да — Мыш. На гэ тым фо та ўзо ры 
па да рун каў дэ ман струе мар ке то лаг «Спар та ка» Мары на 
КРУПЕЙЧАН КА.
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• Пра фі цыт рэс пуб лі кан-

ска га бюд жэ ту Бе ла ру сі ў 

сту дзе ні — каст рыч ні ку 

склаў Br3,71 млрд.

• Бе ла ру сы Ула дзі слаў 

Ган ча роў, Іван Літ ві но віч 

і Алег Раб цаў вый гра лі 

«зо ла та» ў ка манд ных 

спа бор ніц твах чэм пі я на-

ту све ту па скач ках на 

ба ту це ў Япо ніі.

• Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя не бу дзе рэ гу ля-

ваць та ры фы на ар та дан-

тыч ныя па слу гі.

• Бе ла рус кая чы гун ка 

ў снеж ні ўво дзіць но вы 

гра фік ру ху цяг ні коў.

• На цы я наль ны ака дэ-

міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па-

лы вы пус ціў пер шы ну мар 

свай го ча со пі са «Ку па лаў-

скі».

• У Бе ла ру сі з 28 ліс та-

па да ад га ла лёд ных траў-

маў па цяр пе ла 408 ча ла-

век.

• Больш за 90 ча ла век 

пры цяг ну лі да ад мі ніст ра-

цый най ад каз нас ці пас ля 

пра ве рак так сіс таў у На-

цы я наль ным аэ ра пор це 

Мінск.

КОРАТКА

Анд рэй ХУ ДЫК, 

мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя:

«Для нас ма юць асаб лі вае 
зна чэн не су мес ны з ву чо ны мі 
по шук і ўка ра нен не 
іна ва цый ных спо са баў 
вы ка ры стан ня на яў ных 
рэ сур саў, ства рэн не но вых 
па спя хо вых біз нес-ма дэ ляў, 
якія бу дуць мець 
эка на міч ныя, са цы яль ныя 
і эка ла гіч ныя вы ні кі. 
Рас пра цоў ка і ўка ра нен не 
«зя лё ных» тэх на ло гій 
па тра буе сіс тэм на га 
на ву ко ва га су пра ва джэн ня. 
У гэ тым кан тэкс це 
ба чыц ца стра тэ гіч ная 
ро ля НАН пры рэ сурс най 
пад трым цы дзярж пра гра мы 
іна ва цый на га раз віц ця. 
Ад ным з пры яры тэт ных 
кі рун каў па він ны стаць 
рас пра цоў кі ў га лі не 
абы хо джан ня з вы твор чы мі 
ад хо да мі, ад хо да мі плас ты ку 
і по лі эты ле ну».

ЦЫТАТА ДНЯ

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма

ЧЭМ ПІ Ё НАМ ЧЭМ ПІ Ё НАМ 
УМО ВЫ УМО ВЫ 

НЕ ПЕ РА ШКО ДА?НЕ ПЕ РА ШКО ДА?
Як бе ла рус кая глы бін ка рых туе спарт сме наў 

для на цы я наль най ка ман ды
Сён ня ў швед скім Эс тэр сун дзе стар туе пер шы этап Куб ка све ту 

но ва га бія тлон на га се зо на. Трэ нер скі штаб збор най Бе ла ру сі 

яшчэ ў па чат ку тыд ня аб' явіў склад ка ман ды. У Шве цыю ад пра-

ві лі ся пяць муж чын: Сяр гей Ба чар ні каў, Ра ман Ялёт наў, Ан тон 

Смоль скі, Мі кі та Ла бас таў, Мак сім Ва ра бей (ужо па чаў се зон на 

Куб ку ІBU), а так са ма пяць жан чын — Іры на Крыў ко, Дзі на ра 

Алім бе ка ва, Ган на Со ла, Але на і Іры на Кру чын кі ны. 

Ра ней Ку бак ІBU стар та ваў у нар веж скім Шу шэ не. СТАР. 5

Ан та ло гія ашу кан стваАн та ло гія ашу кан ства

І СУ КЕН КА МО ЖА 
ВЫ КЛІ КАЦЬ АЛЕР ГІЮ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свят ля ла, якіх пра віл трэ ба 

пры трым лі вац ца, каб адзен не не пры чы ні ла шко ды зда роўю
Як ка жуць знаў цы, мод на — не толь кі пры го жа, але і зруч-

на. Ёсць на ват та кое па няц це — не бяс печ нае адзен не. І гэ та 

не жар ты, узо ры яго мож на знай сці на сай це Дзярж стан дар та 

ў рэ ест ры пра дук цыі, за ба ро не най для ўво зу і (або) зва ро ту на 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па гля дзе лі? А ця пер за ма цу ем 

ве ды раз ва жан ня мі на шых экс пер таў.

«ГУ МА ВЫЯ» ДЖЫН СЫ
У ін тэр нэ це не праб ле ма знай сці ін фар ма цыю на гэ тую тэ му. Эко ла-

гі, на прык лад, б'юць тры во гу, што на ва коль нае ася род дзе ўсё больш 

за брудж ва ец ца мік ра плас ты кам, які вы мы ва ец ца з на ша га сін тэ тыч на-

га адзен ня. Што тыя хі мі ка ты, якія пры мя ня юц ца для та го, каб на даць 

адзен ню пэў ныя ўлас ці вас ці, мо гуць вы клі каць сур' ёз ныя за хвор ван ні. 

Яны збі ра юц ца ў ткан ках ар га ніз ма і вы клі ка юць па ру шэн ні ра бо ты 

эн да крын най і нер во вай сіс тэм, шчы та па доб най за ло зы. Не леп шым 

чы нам мо гуць уз дзей ні чаць на ар га нізм фар бы, якія вы ка рыс тоў ва-

юц ца ў тэкс тыль най га лі не. Асаб лі вую не бяс пе ку ўяў ля юць прын ты і 

на леп кі з ПВХ-ас но вай, для плас ты фі ка цыі якой вы ка рыс тоў ва юць 

фта ла ты. А гэ та эн да крын ныя раз бу раль ні кі, якія пе ра шка джа юць 

на ра джэн ню дзя цей і пра віль на му раз віц цю ма лень ка га ча ла ве ка. 
Маг чы ма, дзесь ці аў та ры гэ тых тэкс таў і пе ра боль шва юць, але до ля 
праў ды ў іх сло вах ёсць. Ну хто з нас хоць раз у жыц ці не су ты каў ся з 
тым жа абут кам з жах лі вым хі міч ным па хам? Або не ме раў су кен ку, 

якая тра шча ла ад ста тыч на га на пру жан ня? Ці нар маль на ўсё гэ та? 

Ца на пры ваб ная, але ж зда роўе да ра жэй шае. Асаб лі ва дзяў ча ты лю-

бяць вы ра бы з пры стаў кай «стрэйч» — яны ж так пры го жа аб ля га юць 

фі гу ру. Але што та кое стрэйч? Сін тэ тыч ны па лі мер — за мя няль нік 

гу мы. Ці зда ро ва гэ та — на сіць не зды ма ю чы гу ма выя 

джын сы або гу ма вую су кен ку?
На цы я наль ная збор ная Бе ла ру сі.СТАР. 4

Бу дзе со лад ка!Бу дзе со лад ка!
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