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ПРАПАНОЎВАЦЬ НОВЫЯ НАПРАМКІ,
НЕ СТАЯЦЬ НА МЕСЦЫ

ЦЫТАТА ДНЯ

Такі лейтматыў камандзіроўкі
Прэзідэнта на Магілёўшчыну
Андрэй РЫБАК,
старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты
прадстаўнікоў па
прамысловасці, паліўнаэнергетычным комплексе,
транспарце і сувязі:

Прадпрыемства — паспяховае, рэгіён — адстае
«Газавік-Сіпакова» — філіял РУП «Магілёўаблгаз». Агульная
плошча сельгасугоддзяў складае амаль 6 тысяч гектараў, у тым
ліку ворных — 4,7 тысячы гектараў. На прадпрыемстве працуюць
каля 240 чалавек.
У гаспадаркі даволі нядрэнныя паказчыкі: тэмп росту аб'ёму вытворчасці валавой прадукцыі за студзень — люты 2019 года
склаў 103 % да аналагічнага перыяду мінулага года.

Фота БелТА.

«Пералік парушэнняў
Правілаў дарожнага руху,
якія могуць фіксавацца
камерамі, прапануецца
пашырыць. Як вядома,
цяпер камеры фіксуюць
толькі парушэнні
скораснага рэжыму
і правілаў спынення
і стаянкі. Разам з тым
можна было б адсочваць
і праезд на чырвонае
святло, перасячэнне
двайной суцэльнай
разметкі або чыгуначнага
пераезда — усё тое, што
нясе павышаную рызыку
для бяспекі дарожнага
руху. Законапраект аб
дарожным руху змяшчае
і іншыя навацыі, у іх ліку
сістэму налічэння балаў
за парушэнні ПДР. Акрамя
таго, прапануецца даць
кандыдатам у кіроўцы
права здаваць экзамен
у ДАІ на машыне
з аўтаматычнай каробкай
перадач пасля праходжання
адпаведнай падрыхтоўкі».

Апошні тыдзень сакавіка Аляксандр Лукашэнка пачаў
з рабочай паездкі ў Магілёўскую вобласць.
Тут Прэзідэнт наведаў сельскагаспадарчае
прадпрыемства «Газавік-Сіпакова» ў аграгарадку
Дабрэйка.

СТАР. 2

УЛАДАРЫ СЯЎБЫ

КОРАТКА
• 977,6 рубля — сярэдняя заработная плата работнікаў Беларусі за люты гэтага года.

У Навагрудскім раёне першымі пачалі веснавую сяўбу ў сельгаспрадпрыемстве «ААТ «Прынёманскі». Сярод удзельнікаў адказнай
кампаніі гаспадаркі — механізатары Андрэй КАЗЫРА і Уладзімір КУЗЬМІЧ — вопытныя, умелыя, з багатым стажам працы, кіроўцы. На
энерганасычаных трактарах К-700 яны вядуць перадпасяўную апрацоўку глебы. Днямі мне давялося ўбачыць, як працуюць хлебаробы
на палетках «Прынёманскага» і зрабіць фотарэпартаж, які змешчаны на нашым сайце zvіazda.by.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

• Навучальны цэнтр у
Печах 19 сакавіка самаволь на па кі нуў сал дат.
Хлопец уцёк без зброі.
•

Трое мужчын скралі з банкаматаў у Мінску
больш за Br200 тыс.
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Спецыяльны рэпартаж

ТРЫ МЕСЯЦЫ ДЭКРЭТУ І СУСТРЭЧЫ ПА РАСКЛАДЗЕ
Як у калоніі жывуць мамы з дзецьмі
«Калі чакаеш нараджэння дзіцяці, не звяртаеш увагі на рэжым, не так
напружвае гэта абстаноўка. Я сябе суцяшаю тым, што часова жыву
ў жаночым інтэрнаце», — расказвае адна з мам, якая адбывае пакаранне
ў гомельскай папраўчай калоніі № 4. Яна прыціскае да сябе немаўля
і ўдыхае яго малочны водар — праз пару гадзін малога трэба будзе зноў
здаць на пост.
У чацвёртай калоніі працуе адзіны ў сістэме МУС Дом дзіцяці.
Карэспандэнты «Звязды» з'ездзілі туды, каб паглядзець, як жывуць
малыя, чые мамы аказаліся за кратамі. І даведацца, як гэта —
бачыцца з дзецьмі па раскладзе.

СТАР. 4

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

• У Кітайска-беларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень» плануюць пабудаваць яшчэ
адзін бізнес-цэнтр.

