
ISSN 1990 - 763X

ЦЫТАТА ДНЯ

30 МАЯ 2018 г. СЕРАДА № 101 (28717)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Юрый СЯНЬ КО, стар шы ня 

Дзяр жаў на га мыт на га 

ка мі тэ та:

«Мыт ная сіс тэ ма 
ў 2018 го дзе ак тыў на 
пра цуе над на ве ла мі як 
у га лі не за ка на даў ства, 
так і ў сфе ры тэх на ло гій 
мыт на га афарм лен ня. 
За ча ты ры ме ся цы гэ та га 
го да мы са бра лі на $315 млн 
больш у па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да. Рост склаў 
ка ля 15 %. Пры ўзрос лым 
па то ку аў та ма бі ляў 
бе ла рус кія мыт ні кі 
па спя хо ва спраў ля юц ца са 
сва і мі за да ча мі. 
За сту дзень — кра са вік 
2018 го да праз мыт ную 
мя жу кра і ны прай шлі больш 
за 2,6 млн аў та ма бі ляў і 
ка ля 40 млн тон та ва раў. 
Сё ле та ка ля 87 % пар тый 
та ва раў, што вы во зі лі ся з 
мыт най тэ ры то рыі ЕА ЭС, 
вы пу шча ны бе ла рус кі мі 
мыт ні ка мі менш чым 
за 10 хві лін».

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся 
з намі – 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ

Бен зін, са ляр ка, уайт-спі рыт, раз на стай-

ныя аэ ра зо лі даў но і тры ва ла ўвай шлі 

ў на ша жыц цё. Але ка лі імі ка рыс тац ца 

ня пра віль на, то ёсць ве лі зар ныя шан цы 

тра піць у звод ку зда рэн няў да ра таў ні -

коў. А па коль кі ад лік ідзе на се кун ды —

то яшчэ і за ра біць вя ліз ныя апё кі.

На па за мі ну лым тыд ні 40-га до вы муж чы на 

на пры ват ным пад вор ку ў вёс цы Ля ха ві чы Дзяр-

жын ска га ра ё на спаль ваў смец це ў ме та ліч най 

боч цы. А каб яно лепш га рэ ла, вы ра шыў пад ліць 

па лі ва ў агонь. Змес ці ва бу тэль кі тра пі ла на воп-

рат ку — і ад бы ло ся ўзга ран не. 20 мая муж чы на 

па сту піў у баль ні цу з ды яг на зам «тэр міч ныя апё-

кі по лы мем ніж ніх ка неч нас цяў, пя рэд няй бруш-

ной сцен кі, ле вай ру кі 1—3 сту пе ні. Су мар на ён 

апёк ка ля 10 % пло шчы па верх ні це ла.

Лі та раль на ў тыя ж дні ня шчас ны вы па дак 

ад быў ся ў Мін скім ра ё не. Та ды 62-га до вы муж-

чы на ў вёс цы Уз бор'е атры маў апё кі пад час 

спаль ван ня смец ця. Праў да, гэ тае зда рэн не 

ад бы ло ся з-за не пры кры тай не ахай нас ці. 

У по лы мя ён за кі нуў ёміс тасць з не вя до май вад-

 ка сцю. І тут жа пра гу чаў вы бух. З ды яг на зам 

«тэр міч ныя апё кі по лы мем верх ніх і ніж ніх ка-

неч нас цяў 1—3 сту пе ні» яго шпі та лі за ва лі ў 

баль ні цу. Але тут по лы мя апякло ўжо 20 %

па верх ні це ла.

Зу сім све жы вы па дак ад быў ся 24 мая. 

У пры ём ны па кой Ма ла дзе чан скай цэнт раль най

ра ён най баль ні цы прый шоў пят нац ца ці га до вы 

пад ле так, які атры маў апё кі це ла. Паз ней ста-

ла вя до ма, што ён рас паль ваў у га ра жы печ і 

вы ка рыс тоў ваў га ру чае. Па ́ра ўспых ну ла — так 

пад ле так і атры маў траў му. На шчас це, гэ тая 

гіс то рыя скон чы ла ся ад нос на доб ра — хло пец 

атры маў тэр міч ныя апё кі га ла вы 1-й сту пе ні 

(су мар на — 3 % це ла) і быў ад-

пу шча ны да до му.

КА ЛІ ДА ПА ЖА РУ — АД НА КРОП ЛЯ
Як абы хо дзіц ца з «га ру чым»?

СТАР. 12

Да вер ныя аса біс тыя кан так ты па між кі раў ніц твам 

Бе ла ру сі і Кі тая з кож най но вай су стрэ чай на вы со кім 

уз роў ні толь кі мац не юць. Пла ну ец ца, што ўжо ў 

чэр ве ні ад бу дзец ца ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў 

Кі тай, го рад Цын даа, дзе прой дзе са міт Шан хай скай 

ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва, на па лях яко га плануецца 

су стрэ ча кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы са 

Стар шы нёй Кітайскай Народнай Рэспублікі

Сі Цзінь пі нам. Та му пры езд дру гой асо бы ў іе рар хіі 

КНР — на мес ні ка стар шы ні КНР Ван Ці ша ня ў на шу 

кра і ну з трох дзён ным ві зі там вы гля дае цал кам ла гіч на.

Як і су стрэ ча вы со ка га гос ця з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі ў 

не фар маль най аб ста ноў цы: так вітаюць са мых бліз кіх і па-

ва жа ных сяб роў. У за га рад най рэ зі дэн цыі кі раў ні ка на шай 

дзяр жа вы Ван Ці шань па дзя ліў ся ўра жан ня мі ад на вед ван ня 

Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» 

і вы со ка аца ніў пе ра га во ры, якія прай шлі ва ўра дзе Бе ла ру сі. 

Пас ля Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ван Ці шань на ве да лі мяс цо вую 

кры ні цу і ў чай ным до мі ку за кі тай скай гар ба тай з бе ла рус кім 

ва рэн нем аб мер ка ва лі сі ту а цыю ў све це і між на-

род ныя ад но сі ны.

У ПАД МУР КУ АД НО СІН — ДА ВЕР І СЯБ РОЎ СТВА

СТАР. 2Фо
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Ма ла ды гас па дарМа ла ды гас па дар

Фё дар ПА ВУ КОЎ — жы хар вёс кі Ля хі, 

ву чань Арэ хаў скай шко лы 

Ушац ка га ра ё на, пер шы па моч нік баць кам 

па до гля дзе гас па дар кі. 

На ад каз нас ці юна ка — кло пат і аб адзі най 

у вёс цы ра гу лі.
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СТАР. 6

СТАР. 8

СТАР. 11

І ў інфармацыйным 
грамадстве застацца 

чалавекам... 

Адзін паштальён 
варты 

пяцярых

Як не нашкодзіць 
шчытападобнай 

залозе


