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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У ву чэн ні бы ло за дзей ні ча на 

звыш 270 ча ла век і больш за 40 

адзі нак тэх ні кі, у тым лі ку сі лы і 

срод кі МНС, МУС, Мі на ба ро ны, 

Дзярж па гран ка мі тэ та, Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя, ін шых бе-

ла рус кіх ве дам стваў і ар га ні за-

цый, а так са ма пад раз дзя лен-

няў дзярж кар па ра цыі «Ра с-

а там».

...На АЭС аб ве шча на ава-

рый ная сі ту а цыя. У за ле, дзе 

пра цу юць апе ра та ры, па чы нае 

раў ці сі рэ на, спра цоў вае свет-

ла вая сіг на лі за цыя. Па ле ген-

дзе, на пер шым бло ку ад бы ла-

ся за пра ект ная ава рыя з пры-

чы ны це чы цеп ла нось бі ту. За-

бру джа на ака за ла ся част ка 

Аст ра вец ка га ра ё на.

— Гэ ты сцэ на рый мож на на-

зваць фан тас тыч ным, — ад зна-

чы лі ў МНС. — Дзя ку ю чы кан-

струк цыі рэ ак та ра ён не мо жа 

ад быц ца. Але па доб ныя ву чэн ні 

пра вод зяц ца раз на два га ды. 

Гэ та рэ ка мен да цыя МА ГА ТЭ.

Спе цы я ліс ты, якія бу дуць кі-

ра ваць ра бо тай энер га бло каў, 

па ста ян на трэ ні ру юц ца ў спе цы-

яль ным ву чэб ным цэнт ры. Там 

уста ля ва на дак лад ная ко пія 

пуль та кі ра ван ня. Гэ ты трэ на-

жор да зва ляе ад пра ца ваць не-

каль кі со цень маг чы мых не па-

ла дак у ра бо це атам най элект-

ра стан цыі.

Пер шы ўдар на ся бе пры мае 

пер са нал. Ён му сіць пе ра даць 

апе ра тыў ныя па ве дам лен ні і 

апа вяс ціць ор га ны кі ра ван ня і 

сі лы, за дзей ні ча ныя ў сіс тэ ме 

апе ра тыў на га рэ ага ван ня. Уста-

наў лі ва ец ца пра мая су вязь з 

Ра сі яй.

— Па ста ян ныя трэ ні роў кі не-

аб ход ны для та го, каб су пра цоў-

ні кі не тра ці лі ква лі фі ка цыю, — 

па тлу ма чыў на чаль нік ад дзе-

ла ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў Бе лА ЭС Эду ард 

СВІ РЫД. — На су час ных АЭС 

аў та ма ты за ва на ўсё. І ра бо та ў 

штат ным рэ жы ме мо жа «рас па-

во ліць» пер са нал. Кож ны су-

пра цоў нік, па чы на ю чы ад пры-

бі раль шчы цы і за кан чва ю чы 

ге не раль ным ды рэк та рам, аба-

вя за ны ад пра ца ваць тут пэў ную 

коль касць ву чэб ных га дзін.

Тым ча сам па чаў дзей ні чаць 

унут ра ны ава рый ны план. У за-

па сным пунк це кі ра ван ня су-

праць а ва рый ны мі дзе ян ня мі 

быў раз гор ну ты спе цы я лі за ва-

ны кры зіс ны цэнтр. Ён вы кон ваў 

не толь кі ад мі ніст ра цый ныя, 

але і ін фар ма цый ныя за да чы. 

Звест кі пра аб ста ноў ку на кі роў-

ва лі ся ў Мі ніс тэр ства энер ге ты-

кі, Рэс пуб лі кан скі цэнтр кі ра-

ван ня і рэ ага ван ня на над звы-

чай ныя сі ту а цыі, кар па ра цыю 

«Ра са там» і ў сі ту а цый ныя кры-

зіс ныя цэнт ры. Пер са нал стан-

цыі, які не ўдзель ні чаў у лік ві да-

цыі ава рыі, тым ча сам кі ра ваў ся 

ў збу да ван не гра ма дзян скай 

аба ро ны. Перш чым тра піць ту-

ды, лю дзі му сі лі прай сці праз 

са ні тар ныя пра пуск ні кі.

А тым ча сам пры бы лі пад-

раз дзя лен ні, укам плек та ва ныя 

з ра бот ні каў стан цыі. Зма гац ца 

са сты хі яй ад пра ві лі ся ава рый-

ныя гру пы ла ка лі за цыі і лік ві да-

цыі ава рый на рэ ак тар ным, гід-

ра тэх ніч ным і за бяс печ валь ным 

аб ста ля ван ні, дэз ак ты ва цыі і 

са ні тар най апра цоў кі, ме ха ні за-

цыі ра бот, ме ды цын ска га за-

бес пя чэн ня, а так са ма фар мі-

ра ван няў да зі мет рыч на га кант-

ро лю і ра ды я цый най раз вед кі. 

Апроч пра фе сій ных ра та валь ні-

каў, у паў ся дзён ным жыц ці яны 

вы кон ва юць ін шыя функ цыі. 

Але ў вы пад ку ня штат най сі ту-

а цыі кож ны з іх за ма ца ва ны за 

асоб най гру пай.

— У са ні тар ную дру жы ну ўва-

хо дзіць ча тыр нац цаць ча ла век. 

Яна скла да ец ца з трох звен няў, 

ка ман дзі ра і кі роў цы-су вяз но га. 

У вы пад ку ава рыі звен ні па він ны 

пе ра да ваць траў мі ра ва ных ме-

ды кам. Гру па скла да ец ца з доб-

ра ах вот ні каў. Яны ўсе на ву ча ны 

па лі ніі Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа, — за зна чыў 

на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 

гра ма дзян скай аба ро ны і над-

звы чай ных сі ту а цый Мі ха іл 

ФАР МА ГА.

Су пра цоў ні кі МНС ту шы лі 

ма гут ны па жар на скла дзе ды-

зель на га па лі ва. Па вод ле за ду-

мы, по лы мем за ня ўся вер ты-

каль ны сталь ны рэ зер ву ар. 

Пры чым ра бо ты ўсклад ня лі ся 

ра ды я цый ным за брудж ван нем. 

Ге не ра та ры па трэб ны для та го, 

каб за бяс печ ваць пра цу аб ста-

ля ван ня ў над звы чай най сі ту а-

цыі. Ава рыя на «Фу ку сі ме» зда-

ры ла ся не па срэд на ад та го, што 

ды зель ныя ге не ра та ры вый шлі 

са строю — іх за та пі ла ва дой. 

Та му іх трэ ба ра та ваць у лю бым 

вы пад ку.

— Штат ная коль касць ра та-

валь ні каў у па жар най ава рый на-

вы ра та валь най час ці на Бе лА ЭС — 

116 ча ла век. А ў са мім гар ні зо не 

тэ ры то рыі Аст ра вец ка га ра ё на 

пра цуе 264. Гэ та га да стат ко ва, 

каб лік ві да ваць лю бую над звы-

чай ную сі ту а цыю не толь кі на 

аб' ек це, але і ў Гро дзен скай воб-

лас ці, — ад зна чае на чаль нік 

Аст ра вец ка га ра ён на га ад дзе-

ла па над звы чай ных сі ту а-

цыях Ві таль РЫ БАК.

Фі на лам ву чэн няў ста ла эва-

ку а цыя пер са на лу і на сель ніц-

тва з раз ме шча най по бач са 

стан цы яй вёс кі Баб раў ні кі. Ро-

лю вяс коў цаў вы кон ва лі на ву-

чэн цы мяс цо ва га ка ле джа і кур-

сан ты Уні вер сі тэ та МНС. Яны 

са бра лі ся ў збор ным пунк це, ім 

вы да лі аба рон чыя кас цю мы і 

рэ спі ра та ры, а так са ма ёд. Ме-

ды кі і псі хо ла гі аказ ва лі пер шую 

да па мо гу. Аў то бу сы, на якіх лю-

дзей вы во зі лі з не бяс печ най 

зо ны, пра хо дзі лі праз спе цы-

яль ную апра цоў ку. Па са жы ры 

ж ад пра ві лі ся ў са ні тар ны пра-

пуск нік, дзе быў ар га ні за ва ны 

душ. Ад на ча со ва з гэ тым па ча-

ла ся ра ды я цый ная раз вед ка. 

Яна не аб ход на для та го, каб па-

ста ян на ад соч ваць уз ро вень 

фо ну — ме жы «бруд ных» 

і «чыс тых» зон мо гуць пе ра мя-

шчац ца.

У кан цы ка ло ны ста яў вер-

та лёт Мі-8, асна шча ны спе цы-

яль ным ме ды цын скім мо ду лем. 

У яго мож на па гру зіць двух ча-

ла век за раз, на ват ка лі яны 

зна хо дзяц ца ў вель мі цяж кім 

ста не.

Фі ні ша ва лі ву чэн ні ў гім на зіі 

№ 1 Аст раў ца. Там зна хо дзіў ся 

пункт ча со ва га раз мя шчэн ня на-

сель ніц тва, якое ад ся ля ла ся. Ка-

ля ўва хо ду ў гім на зію ста іць ад-

мыс ло вая ла ба ра то рыя Дзярж-

па гран ка мі тэ та. Яна вя дзе да зі-

мет рыч ны кант роль лю дзей. 

Унут ры ж лю дзі за бяс пе ча ны рэ-

ча мі, ежай. Пры не аб ход нас ці ім 

да па мо гуць псі хо ла гі.

— Пла на выя ме ра пры ем-

ствы па ка за лі на шу поў ную га-

тоў насць, — за зна чыў на мес-

нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру-

сі Ула дзі мір КУ ХА РАЎ. — Усё 

ад бы ва ец ца вы ключ на па пра-

ві лах МА ГА ТЭ; прад стаў нік гэ-

тай ар га ні за цыі так са ма пры-

сут ні чае на ву чэн нях. Мы на 

свае во чы ўба чы лі, што ўсе 

служ бы асна шча ны на леж ным 

чы нам і га то вы да лік ві да цыі 

маг чы май над звы чай най сі ту-

а цыі. Мож на мер ка ваць, што 

бяс пе ка жы ха роў бу дзе цал кам 

га ран та ва на.

Пер шыя та кія буй на маш таб-

ныя ву чэн ні прай шлі два га ды 

та му. Мі ністр па над звы чай-

ных сі ту а цы ях Ула дзі мір ВА-

ШЧАН КА за зна чыў:

— Са мае га лоў нае — на ла-

дзіць уза е ма дзе ян не. Пер са нал 

і на сель ніц тва пад рых та ва ны 

вы дат на, ня гле дзя чы на тое, 

што пуск стан цыі яшчэ не ад-

быў ся. Усе ста вяц ца да сі ту а цыі 

з ра зу мен нем. Ін фар ма цыя пе-

ра да ва ла ся на цэнтр апе ра тыў-

на га рэ ага ван ня МНС, звест кі 

па сту па лі ў ка мі сію па над звы-

чай ных сі ту а цы ях пры Са ве це 

Мі ніст раў і прэм' ер-мі ніст ру. 

Пры не аб ход нас ці бу дзе ін фар-

ма ва ны кі раў нік дзяр жа вы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Бел ТА.

«ГЭ ТЫ СЦЭ НА РЫЙ 
МОЖ НА НА ЗВАЦЬ 

ФАН ТАС ТЫЧ НЫМ...»

Лю бая шко ла мо жа па хва ліц ца 

вы дат ны мі вуч ня мі, але не ва 

ўся кай яшчэ мож на су стрэць 

столь кі бы лых вуч няў у якас ці 

пе да го гаў. У вось май жа, на-

прык лад, тры з ча ты рох на мес-

ні каў ды рэк та ра — яе вы пуск ні кі. 

Яшчэ больш шко ла зна ка мі тая 

тым, што тут ча ты ры га ды та му 

ад крыў ся пер шы ў воб лас ці пе-

да га гіч ны клас. А зу сім ня даў на 

яна атры ма ла ста тус шко лы-ла-

ба ра то рыі.

Ды рэк тар Аляк сандр КОР ЗУН з 

го на рам дэ ман струе сер ты фі кат аб 

пры сва ен ні ўста но ве ста ту су «Шко ла-

ла ба ра то рыя ву чэб на-на ву ко ва-іна ва-

цый на га клас та ра бес пе ра пын най 

пе да га гіч най аду ка цыі» за под пі сам 

стар шы ні ка ар ды на цый на га са ве та 

рэк та ра Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе-

да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя М. Тан ка 

Аляк санд ра Жу ка.

— Пад эгі дай гэ тай ВНУ ад бы ва ец-

ца вы ка нан не да ру чэн няў кі раў ні ка 

дзяр жа вы аб раз віц ці пе да га гіч най 

аду ка цыі ў кра і не, — удак лад няе ды рэк-

тар. — Ме на ві та з гэ тай мэ тай быў ство-

ра ны клас тар, ку ды ўвай шоў шэ раг уста-

ноў кра і ны, у тым лі ку і мы. Мы пра соў-

ва ем ідэі па па пу ля ры за цыі пра фе сіі ў 

нас у рэ гі ё не. Та кі ста тус, да рэ чы, у воб-

лас ці мае толь кі на ша шко ла.

З гэ та га го да на ба зе шко лы рэа лі зу-

ец ца ўжо трэ ці іна ва цый ны пра ект. На-

яў насць та кіх пра ек таў, улас на, і бы ла 

ад ной з умоў пры атры ман ні ста ту су 

шко лы-ла ба ра то рыі.

— Апра ба цыя ма дэ лі да про філь най 

пе да га гіч най пад рых тоў кі на ву чэн цаў 

на дру гой сту пе ні агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі, — удак лад няе наз ву за вуч 

шко лы Люд мі ла БЕ КА РЭ ВІЧ. — Сэнс 

у тым, што ўво дзіц ца да про філь ная пад-

рых тоў ка бу ду чых пе да го гаў, пра во дзіц-

ца ад бор дзя цей з пя та га да дзя вя та га 

кла са. Мы звяр та ем ува гу на дзя цей 

ка му ні ка бель ных, ці каў ных, якім па да-

ба ец ца неш та па зна ваць. Пя ці клас ні кі 

па чы на юць з та го, што вы ву ча юць ся бе. 

Умен не га ва рыць, уцяг нуць, ар га ні за-

ваць — вось асноў ныя ры сы бу ду чых 

пе да го гаў. Пра во дзім тэс ці ра ван ні, пра-

па ну ем па ехаць у летнік «Зуб ра ня», дзе 

функ цы я нуе ва лан цёр скі атрад «Кры-

лы» — там на шы вуч ні пра цу юць з вы-

ха ван ца мі дзі ця ча га до ма. У на шай 

шко ле яны спра бу юць ся бе ў якас ці на-

стаў ні каў, да юць проб ныя ўро кі. Мы 

ўдзель ні ча ем з пра ек та мі ў МДУ імя 

А. Ку ля шо ва, уні вер сі тэ це імя М. Тан ка, 

дзе дзе ці па каз ва юць ся бе з усіх ба коў. 

Тым, ка му па да ба ец ца гэ та ра біць, по-

тым і вы бе руць гэ тую пра фе сію.

Да рэ чы, сё ле та вуч ня мі пе да га гіч на га 

кла са ста лі 16 ча ла век.

— Яны на вед ва юць фа куль та тыў 

«Уво дзі ны ў пе да га гіч ную пра фе сію» 

і пас ля за кан чэн ня шко лы ма юць пра ва 

без цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня па-

сту паць на лю бую пе да га гіч ную спе цы-

яль насць у на шай кра і не, — свед чыць 

ды рэк тар. — Пры ўмо ве, ка неш не, што 

атры ма юць рэ ка мен да цыю на ша га пед-

са ве та і бу дуць мець ад па вед ныя ад зна-

кі па прад ме тах. Гэ та не ні жэй 7 ба лаў 

па агуль ных і не ні жэй 8 па про філь ных. 

Плюс парт фо ліа — сер ты фі ка ты, гра-

ма ты, дып ло мы і гэ так да лей.

Пе да га гіч ны ка лек тыў быў і ёсць 

яск ра вы прык лад са ма ад да на га слу-

жэн ня пра фе сіі. Тры прад стаў ні кі ўста-

но вы з'яў ля юц ца га на ро вы мі на стаў-

ні ка мі БССР. Пры кла дам пе ра ем нас ці 

тра ды цый слу жыць і тое, што ў шко ле 

ця пер пра цу юць 14 бы лых вы пуск ні-

коў. У іх лі ку на стаў нік фі зі кі — На тал-

ля Радзь ко ва, гіс то рыі — Ла ры са Фе-

да ро віч, за меж най мо вы — Аляк санд-

ра Дуб роў ская, ма тэ ма ты кі — Свят ла-

на Кай да ва, рус кай мо вы і лі та ра ту-

ры — Ма ры на Пра сла ва. Шэ раг вы-

пуск ні коў рэа лі за валі свае пе да га гіч-

ныя здоль нас ці ў ін шых уста но вах, 

у тым лі ку вы шэй шай аду ка цыі. Не-

каль кі з іх пра цу юць у Ма гі лё ве ў МДУ 

імя А. Ку ля шо ва і ін сты ту це МУС. А ву-

чо ны Мі ка лай Сма ля коў з'яў ля ец ца 

сён ня су пра цоў ні кам вя до ма га ра сій-

ска га ўні вер сі тэ та імя Кур ча та ва, пэў-

ны час вы кла даў у Япо ніі. Гэ тыя і ін-

шыя лю дзі — за ла ты фонд шко лы. 

Фо та і ін шых вуч няў, якія пра яві лі ся бе 

ў роз ных сфе рах дзей нас ці, мож на ўба-

чыць у ту тэй шым му зей ным па коі. За-

ўва жаю ся род здым каў зна ё мы твар 

ды рэк та ра Ма гі лёў ска га аб лас но га края-

знаў ча га му зея Вік та ра Анен ка ва. А вунь 

Ва дзім Мез га — вя до мы бак сёр і спя вак. 

Яшчэ ад на вя до мая асо ба — бе ла рус кі 

аква рэ ліст Ула дзі мір На прэ ен ка. Са праў-

ды, шко ле ёсць кім га на рыц ца.

— Проз ві шча вось гэ та га на ша га вы-

пуск ні ка зна ё мае толь кі вуз кім спе цы я-

ліс там, — звяр тае ўва гу за вуч На тал ля 

ЦЕ РА ХА ВА, якая пра во дзіць для мя не 

не вя ліч кую эк скур сію ў мі ну лае шко лы. — 

Вы на ход ні ка Сяр гея Аляк се ен ку на зы-

ва юць яшчэ пра ра бам га га рын ска га 

стар ту. Гэ та ён кан стру я ваў у Бай ка ну ры 

пус ка вую кас міч ную пля цоў ку.

Ко ліш нія школь ныя пры ла ды, фо та-

здым кі ак ты віс таў ма ла дзёж ных ар га ні-

за цый, кам са моль цаў ва ен ных ча соў, 

здым кі эта паў бу даў ніц тва но вай шко лы 

за мест ста рой у 90-я га ды — усё гэ та 

бе раж лі ва за хоў ва ец ца ў му зеі і слу жыць 

на гляд ным да па мож ні кам для вы ха ван ня 

бу ду чых лі да раў. У шко ле моц на раз ві ты 

по шу ка вы рух. На тал ля Бар тош кі на хоць 

і не бы ла чле нам пед ка лек ты ву (пра ца-

ва ла на чы гун цы), але кі ра ва ла школь-

ным по шу ка вым гурт ком. Ра зам з вуч-

ня мі яна су стра ка ла ся з ве тэ ра на мі, 

зна хо дзі ла род ных за гі ну лых чыр во на-

ар мей цаў. Па іні цы я ты ве На тал лі Бар-

тош кі най з'я ві ла ся па мят ная дош ка на 

бу дын ку чы гу нач на га вак за ла ў го нар 

ге ра іч ных су пра цоў ні каў, быў ство ра ны 

пом нік ба таль ё ну мі лі цыі ў вёс цы Гаі, 

з'я віў ся му зей у ДК чы гу нач ні каў. На 

ад ным са стэн даў за ўва жаю ці ка вы экс-

па нат — са чы нен не «Ча му я стаў на стаў-

ні кам».

— Шко ла раз у год пра во дзіць дзень 

са ма кі ра ван ня, — тлу ма чыць На тал ля 

Це ра ха ва. — У гэ ты дзень усе — ды рэк-

тар шко лы, яго на мес ні кі і на стаў ні кі — 

вуч ні. На ўро ках яны спя ва юць, зай ма-

юц ца му зы кай, ха рэа гра фі яй, пі шуць 

са чы нен ні. Ад но з іх мы і за ха ва лі ў му зеі. 

Сё ле та кан цэрт у го нар юбі лею шко лы 

вёў ву чань, які быў у той час ды рэк та-

рам. Ён за ха ваў ві дэа, як пра хо дзіў дзень 

са ма кі ра ван ня. Мы яго з та кой ці ка вас цю 

гля дзе лі. На огул на шы вуч ні і на стаў ні кі 

з вя лі кім хва ля ван нем ста вяц ца да 

школь ных тра ды цый.

Р.S. Ужо на па сле дак ды рэк тар не 

стры маў ся і за пра сіў мя не па гля дзець 

ка бі нет і ла ба ра то рыю хі міі.

— Вы та кое ма ла дзе ўба чы це, — за-

пэў ніў ён. — У нас ёсць усё, каб зай мац-

ца на ву кай.

Са праў ды, гэ та ўраж вае. Маг чы мас ці 

ла ба ра то рыі да зва ля юць пра во дзіць тут 

хі міч ныя во пы ты, пра якія ў боль шас ці 

школ толь кі на гляд на рас каз ва юць. Не 

дзіў на, што ме на ві та ў вось май шко ле 

пра хо дзяць алім пі я ды га рад ско га ўзроў-

ню па гэ тым прад ме це. Як той ка заў, там, 

дзе вы хоў ва юць бу ду чых пе да го гаў, дро-

бя зяў не бы вае. Тут усё ма ты ва ва на.

Шко ле, яе ка лек ты ву і вуч ням плё ну 

ў ра бо це і да лей шых пос пе хаў у спра ве 

пад рых тоў кі бу ду чых лі да раў і прад-

стаў ні коў ня прос тай пе да га гіч най пра-

фе сіі!

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

СА МЫЯ ПЕ ДА ГА ГІЧ НЫЯ
Ма гі лёў ская шко ла № 8, якая ўдзель ні чае ў рэс пуб лі кан скім клас та ры па пад рых тоў цы 

бу ду чых на стаў ні каў, ад зна чы ла 80-га до вы юбі лей

З на го дыЗ на го ды

ЗРА БІ МІН ШЧЫ НУ 
ПРЫ ГА ЖЭЙ ШАЙ

«Па са дзі дрэ ва: зра бі Мін шчы-

ну пры га жэй шай» — та кую эка-

ла гіч ную ва лан цёр скую ак цыю 

зла дзі лі ў цэнт раль ным рэ гі ё не 

кра і ны.

Вуч ні і пе да го гі ў кож най уста но-

ве аду ка цыі па са дзі лі алею, за ла-

жы лі пла до ва-ягад ны сад ці ства ры-

лі аль пій скія гор кі.

У ак цыі бра ла ўдзел амаль 17 ты-

сяч ча ла век, якія па са дзі лі ка ля 

26 ты сяч дрэў і кус тоў.

Ме ра пры ем ства пры мер ка ва на 

да Го да ма лой ра дзі мы. Яго мэ ты — 

па паў нен не зя лё ных на са джэн няў, 

за ха ван не пры ро ды, фар мі ра ван не 

эка ла гіч най куль ту ры, бе раж лі вых 

ад но сін да пры ро ды ў жы ха роў 

Міншчы ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДЗЕ СЯЦЬ ГА ДОЎ 
ЗА КРА ТА МІ

У Бя ро зе вы не се ны пры суд ві-

ноў ні ку ава рыі, у якой за гі ну лі 

пяць ча ла век.

Гэ та бя да та ды ска лых ну ла ўсю 

кра і ну. У ме лі я ра цый ны ка нал пад 

Бе ла азёр скам уля цеў лег ка вік. 

З яго змаг лі вы брац ца не ўсе па са-

жы ры. Як вы свет лі ла ся по тым, за 

ру лём быў 31-га до вы жы хар го ра да. 

Ён пры ехаў на лецішча, дзе ад па чы-

ва ла кам па нія, каб раз вез ці ўсіх па 

да мах. У ма шы ну, якая мо жа пе ра-

во зіць чац вё ра па са жы раў, на бі ла ся 

дзе сяць ча ла век. Да рос лыя ўзя лі 

дзя цей на ка ле ні, ас тат нія па цяс ні лі-

ся, еха лі на ват у ба гаж ні ку. Па гра-

вій цы кі роў ца ехаў са ско рас цю ка ля 

90 кі ла мет раў. На за круг лен ні да ро-

гі транс парт ны сро дак за нес ла прос-

та ў ва ду. За гі ну лі 21-га до вы хло пец, 

33-га до вая жан чы на і трое дзя цей — 

два ім бы ло па дзе вяць га доў, ад ной 

дзяў чын цы — ча ты ры.

Як вы свет лі лі след чыя, кі роў ца піў 

ноч на пя рэ дад ні аж да ра ні цы, 

а апоўд ні на на ступ ны дзень сеў за 

руль. Пры гэ тым ён ужо па збаў ляў ся 

пра воў на кі ра ван не ме на ві та за п'я-

ную яз ду. А пад час та го ра ка во га па-

да рож жа пра іг на ра ваў прось бу па са-

жы раў аб зні жэн ні хут ка сці. Зла чын-

ная не абач лі васць і збег аб ста він...

Ві ноў ні ка ава рыі пры га ва ры лі да 

10 га доў па збаў лен ня во лі ў па праў-

чай ка ло ніі агуль на га рэ жы му. 

А тым, хто вы браў ся і стра ціў дзя цей, 

за ста лі ся веч ныя згры зо ты: як мож на 

бы ло сес ці ў ма шы ну ра зам з ма лы мі 

да та ко га кі роў цы, ды яшчэ за гру зіц-

ца ў лег ка вік усёй кам па ні яй?!

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ВЫ КРАЎ БОЛЬШ 
ЗА СЕМ ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ

Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла кры-

мі наль на га вы шу ку за тры ма ны 

20-га до вы мін ча нін, які зна хо-

дзя чы ся ў гас цях у пры яце ля, 

украў буй ную су му гро шай.

Як ака за ла ся, пас ля та го, як 

баць кі та ва ры ша з'е ха лі на лецішча, 

20-га до вы хло пец вы ра шыў на ве-

дац ца да яго ў гос ці. Але гро шай на 

вя сё лы воль ны час не бы ло, та му 

пры яце лі вы ра шы лі знай сці збе ра-

жэн ні ў гас па да роў ква тэ ры. По шу-

кі скон чы лі ся па спя хо ва: ма ла ды 

ча ла век вы явіў у ша фе два скрут кі 

з за меж най ва лю тай, але сын, па-

ду маў шы, ад мо віў ся іх браць. А вось 

яго сяб ра ні чо га не спы ні ла: ад ну 

ўпа коў ку са збе ра жэн ня мі ён не-

прык мет на ўзяў цал кам, а з дру-

гой — толь кі част ку гро шай. Агуль-

ная су ма вы кра дзе на га скла ла 

7650 до ла раў, па ве да мі лі ў ГУ УС 

Мін гар вы кан ка ма.

Вя до ма, што зла мыс нік ні дзе не 

пра цуе, не ву чыц ца, зды мае ў ста лі-

цы ква тэ ру, у якой пра жы вае з дзяў-

чы най. Па тра ціў ма ла ды ча ла век 

гро шы на даў гі, куп лю адзен ня і 

азартныя гуль ні ў ка зі но. Да рэ чы, ле-

тась ён ужо пры цяг ваў ся да кры мі-

наль най ад каз нас ці за ква тэр ны кра-

дзеж. Апе ра тыў ні ка мі пра во дзіц ца 

комп лекс ме ра пры ем стваў, скі ра ва-

ны на ўста наў лен не ін шых фак таў 

су праць праў най дзей нас ці хлоп ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

УКРА ЛА 31 ТЫ СЯ ЧУ 
РА СІЙ СКІХ РУБ ЛЁЎ

47-га до вы муж чы на ехаў з за-

роб каў з Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі. Пад час ста ян кі цяг ні ка ў 

Ма ла дзеч не ён зай шоў у пры-

вак заль ную ка вяр ню па абе-

даць, а ў вы ні ку за стаў ся без 

гро шай.

У ней кі мо мант да яго па ды шла 

жан чы на з дзі цем, за вя за ла ся раз-

мо ва, муж чы на па час та ваў дзі ця 

ша ка лад кай. У пра цэ се ста сун каў 

да рос лыя вый шлі на ву лі цу, каб па-

ку рыць, дзі ця пры гэ тым па кі ну лі 

гля дзець за рэ ча мі. Вяр нуў ся ў ка-

вяр ню муж чы на ўжо адзін: ні дзі ця-

ці, ні жан чы ны не бы ло. Рэ чы ста я лі 

на сва іх мес цах. У цяг ні ку ра бо чы 

вы явіў пра па жу 31 ты ся чу ра сій скіх 

руб лёў, якія за ра біў. На най блі жэй-

шай стан цыі муж чы на звяр нуў ся да 

пра ва ахоў ні каў па да па мо гу.

Пра гле дзеў шы за пі сы з ка мер ві-

дэа на зі ран ня ў ка вяр ні, пра ва ахоў-

ні кі ўста на ві лі, што гро шы бы лі вы-

кра дзе ны той са май жан чы най. Яна 

бы ла за тры ма на апе ра тыў ні ка мі 

ўжо ў ста лі цы. Як па ве да мі лі ў ГУ УС 

Мін гар вы кан ка ма, вы кра дзе ных 

срод каў пры ёй не бы ло. Мі лі цы я не-

рам 36-га до вая га мяль чан ка рас ка-

за ла, што вы пад ко ва ўба чы ла буй-

ную су му гро шай у той мо мант, ка лі 

іх ула даль нік да ста ваў дзі ця ці ша-

ка лад ку. У яе на ра дзіў ся план за ва-

ло даць ты мі срод ка мі. Ра зам з муж-

чы нам яна вый шла на ву лі цу, ад нак 

у ка вяр ню вяр ну ла ся ра ней за яго, 

да ста ла гро шы і сыш ла з дзі цем. 

Част ку вы кра дзе ных срод каў жан-

чы на вы дат ка ва ла на адзен не, 

а част ку — на аса біс тыя па трэ бы. 

Уста ноў ле на, што яна ра ней ужо бы-

ла су дзі мая за кра дзеж.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АРАН ДА ВАЎ АЎ ТО 
І ПРА ДАЎ ЯГО 

ЗА МЯ ЖОЙ
У Цэнт раль нае РУ УС Мін ска 

звяр нуў ся ды рэк тар ста ліч най 

ар га ні за цыі па пра ка це аў та-

ма бі ляў, з ін фар ма цы яй, што 

ён за клю чыў да мо ву арэн ды 

з 34-га до вым га ра джа ні нам, 

пас ля ча го той з'е хаў за мя жу. 

Вяр нуў шы ся, муж чы на па ве да-

міў, што аў то ў яго ўкра лі.

Як ака за ла ся, каб сха ваць сля ды 

зла чын ства, мін ча нін так са ма звяр-

нуў ся да пра ва ахоў ні каў з за явай аб 

кра дзя жы аў та ма бі ля. Ста ліч ныя апе-

ра тыў ні кі ўста на ві лі, што муж чы на 

пра даў транс парт ны сро дак на тэ ры-

то рыі за меж най дзяр жа вы мяс цо ва-

му жы ха ру за 15 ты сяч до ла раў.

Пра ва ахоў ні кам зла мыс нік рас-

тлу ма чыў, што пай шоў на та кі крок, 

бо ха цеў па леп шыць сваё ма тэ ры-

яль нае ста но ві шча. Су ма шко ды 

скла ла ка ля 54 ты сяч руб лёў.

Па ін фар ма цыі ГУ УС Мін гар вы-

кан ка ма, ця пер аў та ма біль зна хо-

дзіц ца на тэ ры то рыі за меж най дзяр-

жа вы і хут ка бу дзе да стаў ле ны ў Бе-

ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ды рэк тар шко лы Аляк сандр КОР ЗУН 
дэ ман струе, як вы со ка Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

аца ні ла дзей насць уста но вы.

Кі раў ніц тва На цы я наль на га бан ка кра і ны ў 

2020 го дзе за ха вае пе ра ем насць аб ве шча най 

ра ней па лі ты кі. Пра гэ та па ве да міў на мес нік 

стар шы ні праў лен ня Нац бан ка Сяр гей КАЛЕ-

ЧЫЦ пад час між на род най ну міз ма тыч най 

кан фе рэн цыі «Бе ла рус ка му руб лю — 25».

«Ні я кіх эк стра ар ды нар ных мер не пра ду гле-

джа на, на на ступ ны год мы за хоў ва ем рэ жым 

ма не тар на га тар ге та ван ня, па лі ты ка пе ра ем ная 

ў ад но сі нах да та го, што мы ро бім ця пер», — ска-

заў Сяр гей Ка ле чыц, ад каз ва ю чы на пы тан не аб 

пра гноз ных да ку мен тах на на ступ ны год.

Асноў най за да чай бу дзе за ха ван не ін фля цыі 

на ўзроў ні не вы шэй за 5 % у га да вым вы ра жэнні. 

«У пра гноз ных да ку мен тах за клад ва ец ца, што 

фі нан са вы рэ гу ля тар пра цяг не за хоў ваць пе ра-

ем насць па лі ты кі, на кі ра ва най на за бес пя чэн не 

цэ на вай ста біль нас ці, як гэ та ёсць у ця пе раш ні 

час. На ту раль на, у пра гноз ных да ку мен тах ёсць 

пы тан не за бес пя чэн ня фі нан са вай ста біль нас ці, 

у пла не гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі — за да чы 

па пад тры ман ні ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер-

ваў, раз віц ці ін стру мен таў фі нан са ва га рын ку, 

ума ца ван ні бан каў скай сіс тэ мы», — па тлу ма чыў 

Сяр гей Ка ле чыц.

Акра мя та го, На цы я наль ны банк Бе ла ру сі іні-

цы і руе ўвя дзен не да га вор ных тэр мі наў рэ па трыя-

цыі ва лют най вы руч кі, за явіў на мес нік стар шы ні 

праў лен ня Нац бан ка.

«Сён ня іс ну юць жорст кія тэр мі ны, хоць мы іх 

па вя лі чы лі, па рэ па тры я цыі вы руч кі ў Бе ла русь. 

Гэ тыя тэр мі ны бу дуць за ме не ныя на да га вор ныя, 

гэ та зна чыць ра шэн не па тэр мі нах бу дзе пры мац-

ца на ўзроў ні прад пры ем стваў з улі кам эка на міч-

най мэ та згод нас ці», — ад зна чыў Сяр гей Ка ле чыц. 

Па вод ле яго слоў, асноў ны прын цып бу дзе ра ней-

шы: каб вы руч ка ў кра і ну прый шла, а ў якія тэр-

мі ны, прад пры ем ствы бу дуць вы зна чаць са мі.

Бу дуць ад ка рэк та ва ныя і ін шыя ме ры рэ гу ля-

ван ня. Ця пер для ад крыц ця ра хун каў юры дыч ных 

асоб у за меж ных бан ках трэ ба звяр тац ца ў Нац-

банк і атрым лі ваць да звол, тое ж са мае да ты-

чыц ца апе ра цый фі зіч ных асоб, звя за ных з ру хам 

ка пі та лу. Гэ тыя ме ры сы дуць, за мест да зволь на-

га прын цы пу бу дзе рэ гіст ра цый ны. Ін шы мі сло-

ва мі, не аб ход на бу дзе з вы ка ры стан нем сіс тэ мы 

ма ні то рын гу па ве да міць, што ёсць жа дан не пра-

вес ці ад па вед ную апе ра цыю, пас ля ча го сва бод-

на яе здзяйс няць.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан сыФі нан сы ІН ФЛЯ ЦЫЯ НА ЛЕ ТА — 
НЕ ВЫ ШЭЙ ШАЯ ЗА 5 %

А па лі ты ка Нац бан ка тым ча сам бу дзе пра цяг ваць рэ жым ма не тар на га тар ге та ван ня

Ша нуй сваёШа нуй сваё

БІБ ЛІЯ 
ВЫ ХО ДЗІЦЬ 
З ЦЕ НЮ

У Му зеі кні гі На цы я наль най біб лі я тэ кі ўпер-

шы ню прад стаў ле ны кніж ны ра ры тэт, яко му 

больш чым 455 га доў, — ары гі нал Бе рас цей-

скай Біб ліі з пры ват на га збо ру го мель ска га 

ка лек цы я не ра і ме цэ на та Сяр гея Пу ці лі на. 

Асоб нік, які ра ней ні дзе і ні ко лі не экс па на-

ваў ся і пра які не ве да лі на ват на ву коў цы, да 

17 ліс та па да мо жа ўба чыць кож ны на вед валь-

нік му зея. Вы стаў ка пра цяг вае цыкл ме ра-

пры ем стваў «Бе рас цей ская Біб лія: ад кры ты 

до тык», пры све ча ных пом ні ку на цы я наль най 

кніж най куль ту ры.

Біб лі я тэ ка ры згад ва юць: яшчэ пяць дзя сят га доў 

та му ў Бе ла ру сі не бы ло ні вод на га асоб ні ка вы дан-

ня — штось ці бы ло вы ве зе на, штось ці на огул зні-

шча на; апош няя вя до мая Бе рас цей ская Біб лія з 

Кой да наў ска га збо ру знік ла або за гі ну ла пад час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ця пер, на шчас це, ад бы-

ва ец ца ад ва рот ны пра цэс — бе ла рус кая кніж ная 

спад чы на ў тым ці ін шым вы гля дзе вяр та ец ца на 

ра дзі му. На сён ня ў на шай кра і не за хоў ва ец ца не 

менш за пяць эк зэмп ля раў Ра дзі ві лаў скай Біб ліі 

(адзін з іх яшчэ ў 1975 го дзе біб лі я тэ цы Ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі па да ры лі да юбі лею ка ле гі з Літ вы, 

у 2014-м фраг мент вы дан ня зай ме ла Брэсц кая аб-

лас ная біб лі я тэ ка, сё ле та вы дат на за ха ва ны асоб-

нік па да рыў да 1000-год дзя Брэс та Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка), а ў све це — не менш 

за 130.

Каб вы вес ці з це ню «ге ра і ню» ця пе раш няй вы-

стаў кі, спат рэ бі ла ся не каль кі га доў пе ра мо ваў з яе 

ўла даль ні кам, які на рэш це да зво ліў увес ці кні гу ў 

на ву ко вы ўжы так, так што да след чы кі змо гуць дэ-

та лё ва вы ву чыць ары гі нал. Ка рыс та ю чы ся на го дай, 

у На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі вы ста ві лі і 

ін шыя кніж ныя ар тэ фак ты з ба га тай гіс то ры яй — 

не каль кі вы дан няў ХVІ ста год дзя, якія ўба чы лі свет 

у той жа Бе рас цей скай дру кар ні, а так са ма та га-

час ныя пе ра кла ды Біб ліі і кні гі роз ных еў ра пей скіх 

кра ін 1560-х га доў вы дан ня. «Па раў ноў ва ю чы гэ тыя 

вы дан ні, мож на ўпэў ніц ца, што Бе рас цей ская Біб лія 

ёсць ад зін з най леп шых пры кла даў па лі гра фіч най, 

мас тац ка-кніж най куль ту ры эпо хі Рэ не сан су», — 

пад крэс лі вае на мес нік ды рэк та ра На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Алесь СУ ША.

Да рэ чы, ме на ві та фак сі мі ле Бе рас цей скай Біб ліі, 

прад стаў ле нае сё ле та ў вы ні ку дзяр жаў на-пры ват-

на га парт нёр ства, ста не га лоў ным экс па на там на 

на цы я наль ным бе ла рус кім стэн дзе пад час най буй-

ней ша га ў све це кніж на га фо ру му — 71-й між на-

род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу ў Франк фур це-

на-Май не, што ад кры ец ца 16 каст рыч ні ка.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


