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• Ме сяч ны па са жы ра па-

ток На цы я наль на га аэ ра-

пор та Мінск у лі пе ні 2018 

го да пе ра сяг нуў ліч бу ў 

паў міль ё на па са жы раў.

• Штраф за рас паў сюдж-

ван не за ба ро не най ін фар-

ма цыі на ін тэр нэт-рэ сур сах 

для юры дыч ных асоб у Бе-

ла ру сі скла дзе да 100 БВ.

• Ма біль ныя пунк ты для 

на рых тоў кі кры ві пла ну-

ец ца ад крыць ва ўсіх аб-

лас цях Бе ла ру сі.

• У Бе ла ру сі ўво дзіц ца за-

ба ро на на імі та цыю чу жо га 

фір ма ва га сты лю.

• За пес ні ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў мож на пра га ла-

са ваць на сай це Бел тэ ле-

ра дыё кам па ніі.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ, 
на мес нік стар шы ні 
праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка:

«За раз ва ўра дзе і Нац бан ку 
ідзе ак тыў ная ра бо та над 
пра гно зам раз віц ця эка но мі кі 
і гра шо ва-крэ дыт най сфе ры 
ў 2019 го дзе. Асноў най мэ тай 
гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі 
ў на ступ ным го дзе ста не 
аб ме жа ван не ін фля цыі, 
якая вы мя ра ец ца ін дэк сам 
спа жы вец кіх цэн, у ме жах 
5 % (сне жань 2019 го да 
да снеж ня 2018-га). 
На цы я наль ны банк пра цяг не 
вы ка рыс тоў ваць рэ жым 
ма не тар на га тар ге та ван ня. 
У праг на зу е мых 
мак ра эка на міч ных умо вах 
ацэнь ва ец ца, што стаў ка 
рэ фі нан са ван ня мо жа быць 
зні жа на да кан ца 2019 го да 
да 9—9,5 % га да вых. 
Важ най за да чай за ста ец ца 
на рошч ван не зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў кра і ны да ўзроў ню не 
менш як $7,1 млрд (два ме ся цы 
ім пар ту та ва раў і па слуг)».
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ТЭ РЫ ТО РЫЯ БЯС ПЕ КІ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па бы ва ла ў сак рэт ным кры зіс ным па коі
Інакш ка жу чы, гэ та той аст-

ра вок у бур лі вым жыц цё вым 

мо ры, дзе мож на ад чу ваць 

ся бе ў поў най бяс пе цы. І ска-

рыс тац ца ім мо жа лю бы, хто 

тра піў у бя ду. Маг чы ма, не 

кож ны яшчэ ве дае, што та кі 

па кой іс нуе. Але, ка лі ён ка-

мусь ці спат рэ біц ца, знай сці 

яго бу дзе не цяж ка. Спе цы я-

ліс ты Ма гі лёў ска га ра ён на га

цэнт ра са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня на сель ніц тва рас-

ка за лі, як гэ та зра біць і хто 

час цей за ўсё карыстаецца 

гэ тай па слу гай.

Як па даць сіг нал SOS
— Мы пра цу ем у ад па вед нас ці 

з пра та ко лам між ве да мас на га ўза е ма дзе ян ня мяс цо вых вы ка наў чых 

і рас па рад чых ор га наў і іх струк тур ных пад раз дзя лен няў, за цвер джа-

ным Ма гі лёў скім абл вы кан ка мам, — тлу ма чыць за гад чы ца ад дзя лен-

ня са цы яль най адап та цыі і рэ абі лі та цыі цэнт ра Іна ІВА ШЫ НА. — 

Ана ла гіч ны рас пра ца ва ны на ўзроў ні на ша га рай вы кан ка ма. У сва ёй 

ра бо це мы ак тыў на су пра цоў ні ча ем з ра ён ным ад дзе лам аду ка цыі, 

па лі клі ні кай № 11, ра ён ным ад дзе лам унут ра ных спраў, SOS-дзі ця-

чай вёс кай, Ма гі лёў скім жа но чым цэнт рам пад трым кі і са ма аду ка-

цыі, царк вой. Рас пра ца ва на схе ма ра бо ты з сем' я мі, дзе ад зна ча лі ся 

фак ты гвал ту. Ка лі ў РА УС ці ін шую з пе ра лі ча ных уста ноў па сту пае 

тры вож ны сіг нал і факт гвал ту па цвяр джа ец ца, мы бя ром па цяр пе ла га 

пад сваю апе ку: аказ ва ем яму не аб ход ныя пра ва выя, псі ха ла гіч ныя 

і са цы яль ныя па слу гі. Ён так са ма мо жа ска рыс тац ца ча-

со вым пры тул кам. СТАР. 5

Cтудэнт пя та га кур са Бе ла рус ка га аграр на га 

ўні вер сі тэ та Ула дзі слаў МАЛ ЧА НО ВІЧ лет нія 

ка ні ку лы пра во дзіць на жні ве. Дру гі год за пар 

КСУП «Сту га» Сто лін ска га ра ё на да вя рае ма-

ла до му спе цы я ліс ту пра ца ваць на на рых тоў цы 

хле ба. На ай чын ным кам бай не «Па лес се» бу-

ду чы ін жы нер сель скай гас па дар кі ў спры яль-

нае на двор'е за дзень на ма лоч вае не ме ней за 

шэсць бун ке раў спе ла га збож жа.

— На гэ тым кам бай не ра ней пра ца ва лі мае 

род ныя дзядзь кі-ме ха ні за та ры, яны па-гас-

па дар ску абы хо дзі лі ся з тэх ні кай, та му мне 

яна да ста ла ся да гле джа ная, спраў ная, — га-

во рыць Ула дзі слаў Мал ча но віч. — А маю ці-

ка васць да аў та трак тар най тэх ні кі пры віў і 

пад тры маў мой баць ка, які так са ма пра цуе ў

гас па дар цы.

Гэ ты зды мак быў зроб ле ны за вёс кай Аль-

ма ны, што ва ўро чы шчы Га чы, на по лі тры-

ці ка ле. У гэ тыя дні КСУП «Сту га» за вяр шае 

аб ма лот збож жа вага клі на.

ВЫ ТВОР ЧАЯ ПРАК ТЫ КАВЫ ТВОР ЧАЯ ПРАК ТЫ КА

На да ро зеНа да ро зе  

ПАР КОЎ КА 
ПА ПРА ВІ ЛАХ

У краіне апра ба ва лі но вую сіс тэ му «Парк райт»
З са ка ві ка ў Беларусі функ цы я нуе аў та ма тыч ная фо та фік са цыя 

па ру шэн няў спы нен ня і ста ян кі транс парт ных срод каў «Парк-

райт». Для гэ та га бы ло за куп ле на ад па вед нае аб ста ля ван не —

уся го 15 пры бо раў: на кож ную з аб лас цей кра і ны і ра ё наў 

го ра да Мін ска. Фо та фік са цыя ад бы ва ец ца ў аў та ма тыч ным 

рэ жы ме, дзя ку ю чы ча му ве ра год насць па мыл кі зве дзе на да 

мі ні му му.

Як рас ка заў на мес нік на чаль ні ка ар га ні за цый на-ана лі тыч на га 

ўпраў лен ня мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі МУС Ва дзім ПЕ ТЫШ,

прын цып дзе ян ня пры бо ра на ступ ны. У на се ле ным пунк це вы зна ча-

ец ца не каль кі зон, дзе сіс тэ ма тыч на па ру ша юц ца пра ві лы пар коў кі і 

ста ян кі транс парт ных срод каў. Іх геа ла ка цыя за но сіц ца ў сіс тэ му. На 

ця пе раш ні мо мант па кра і не вы зна ча ны 82 зо ны кант ро лю з да па мо гай 

«Парк рай та», 44 з іх зна хо дзяц ца ў Мін ску. Сам пры бор раз мя шча ец-

ца ў па труль най аў та ма шы не ДАІ і без удзе лу ін спек та ра, які со чыцць 

за ін шы мі пра ва па ру шэн ня мі, аў та ма тыч на фік суе ўсе аў та ма бі лі, 

пры пар ка ва ныя не па пра ві лах да рож на га ру ху ў вы зна ча най зо не. 

Каб па збег нуць не дак лад нас цяў, праз не ка то ры час экі паж ДАІ яшчэ 

раз пра яз джае па абра най тэ ры то рыі. Пры бор звя рае аў та ма бі лі, 

за фік са ва ныя пер шы і дру гі раз, і ў якас ці па ру шаль ні каў вы зна чае 

кі роў цаў толь кі тых тран парт ных срод каў, якія тра пі лі на фо та зды мак 

двой чы.

Пас ля гэ та га ўла даль ні ку аў та ма бі ля на кі роў ва ец ца апа вя шчэн не 

аб пра ва па ру шэн ні. Штраф скла дзе ад ну ба за вую ве лі чы ню, для кі роў-

цаў гру за во га аў та ма бі ля, аў то бу са, ко ла ва га трак та ра, 

са ма ход най ма шы ны, пры чэ па — тры ба за выя ве лі чы ні. СТАР. 4


