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• 977,6 руб ля — ся рэд-

няя за ра бот ная пла та ра-

бот ні каў Бе ла ру сі за лю-

ты гэ та га го да.

• У Кі тай ска-бе ла рус-

кім ін дуст ры яль ным пар-

ку «Вя лі кі ка мень» пла-

ну юць па бу да ваць яшчэ 

адзін біз нес-цэнтр.

• На ву чаль ны цэнтр у 

Пе чах 19 са ка ві ка са ма-

воль на па кі нуў сал дат. 

Хло пец уцёк без зброі.

• Трое муж чын скра-

лі з бан ка ма таў у Мін ску 

больш за Br200 тыс.
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Анд рэй РЫ БАК,

стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па 

пра мыс ло вас ці, па ліў на-

энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі:

«Пе ра лік па ру шэн няў 
Пра ві лаў да рож на га ру ху, 
якія мо гуць фік са вац ца 
ка ме ра мі, пра па ну ец ца 
па шы рыць. Як вя до ма, 
ця пер ка ме ры фік су юць 
толь кі па ру шэн ні 
ско рас на га рэ жы му 
і пра ві лаў спы нен ня 
і ста ян кі. Ра зам з тым 
мож на бы ло б ад соч ваць 
і пра езд на чыр во нае 
свят ло, пе ра ся чэн не 
двай ной су цэль най 
раз мет кі або чы гу нач на га 
пе ра ез да — усё тое, што 
ня се па вы ша ную ры зы ку 
для бяс пе кі да рож на га 
ру ху. За ко на пра ект аб 
да рож ным ру ху змя шчае 
і ін шыя на ва цыі, у іх лі ку 
сіс тэ му на лі чэн ня ба лаў 
за па ру шэн ні ПДР. Акра мя 
та го, пра па ну ец ца да ць 
кан ды да там у кі роў цы 
пра ва зда ваць эк за мен
у ДАІ на ма шы не 
з аў та ма тыч най ка роб кай 
пе ра дач пас ля пра хо джан ня 
ад па вед най пад рых тоў кі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ТОЛЬКІ Ў «ЗВЯЗДЗЕ»:
важны дзяржаўны дакумент – 
Канцэпцыя інфармацыйнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь — 
на беларускай мове 5–8
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Та кі лейт ма тыў ка ман дзі роў кі 
Прэ зі дэн та на Ма гі лёў шчы ну

Апош ні ты дзень са ка ві ка Аляк сандр Лу ка шэн ка па чаў 

з ра бо чай па езд кі ў Ма гі лёў скую воб ласць. 

Тут Прэ зі дэнт на ве даў сель ска гас па дар чае 

прад пры ем ства «Га за вік-Сі па ко ва» ў аг ра га рад ку 

Даб рэй ка.

Прад пры ем ства — па спя хо вае, рэ гі ён — ад стае
«Га за вік-Сі па ко ва» — фі лі ял РУП «Ма гі лёў абл газ». Агуль ная 

пло шча сель гас угод дзяў скла дае амаль 6 ты сяч гек та раў, у тым 

лі ку вор ных — 4,7 ты ся чы гек та раў. На прад пры ем стве пра цу юць 

ка ля 240 ча ла век.

У гас па дар кі да во лі ня дрэн ныя па каз чы кі: тэмп рос ту аб' ёму вы твор-

час ці ва ла вой пра дук цыі за сту дзень — лю ты 2019 го да 

склаў 103 % да ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да. СТАР. 2

У На ва груд скім ра ё не пер шы мі па ча лі вес на вую сяў бу ў сель гас прад пры ем стве «ААТ «Пры нё ман скі». Ся род удзель ні каў ад каз най 

кам па ніі гас па дар кі — ме ха ні за та ры Анд рэй КА ЗЫ РА і Ула дзі мір КУЗЬ МІЧ — во пыт ныя, уме лыя, з ба га тым ста жам пра цы, кі роў цы. На 

энер га на сы ча ных трак та рах К-700 яны вя дуць пе рад па сяў ную апра цоў ку гле бы. Дня мі мне да вя ло ся ўба чыць, як пра цу юць хле ба ро бы 

на па лет ках «Пры нё ман ска га» і зра біць фо та рэ пар таж, які зме шча ны на на шым сай це zvіazda.by.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

«Ка лі ча ка еш на ра джэн ня дзі ця ці, не звяр та еш ува гі на рэ жым, не так 

на пруж вае гэ та аб ста ноў ка. Я ся бе су ця шаю тым, што ча со ва жы ву 

ў жа но чым ін тэр на це», — рас каз вае ад на з мам, якая ад бы вае па ка ран не 

ў го мель скай па праў чай ка ло ніі № 4. Яна пры ціс кае да ся бе не маў ля 

і ўды хае яго ма лоч ны во дар — праз па ру га дзін ма ло га трэ ба бу дзе зноў 

здаць на пост.

У чац вёр тай ка ло ніі пра цуе адзі ны ў сіс тэ ме МУС Дом дзі ця ці. 

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» з'ез дзі лі ту ды, каб па гля дзець, як жы вуць 

ма лыя, чые ма мы ака за лі ся за кра та мі. І да ве дац ца, як гэ та — 

ба чыц ца з дзець мі па рас кла дзе.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

ТРЫ МЕ СЯ ЦЫ ДЭ КРЭ ТУ І СУ СТРЭ ЧЫ ПА РАС КЛА ДЗЕ
Як у ка ло ніі жы вуць ма мы з дзець мі

СТАР. 4

УЛА ДА РЫ СЯЎ БЫУЛА ДА РЫ СЯЎ БЫ

ПРА ПА НОЎ ВАЦЬ НО ВЫЯ НА ПРАМ КІ, ПРА ПА НОЎ ВАЦЬ НО ВЫЯ НА ПРАМ КІ, 
НЕ СТА ЯЦЬ НА МЕС ЦЫНЕ СТА ЯЦЬ НА МЕС ЦЫ


