
8

22 лютага 2017 г. ТЭМА ДНЯ4

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ-
гі я наль най па лі ты цы і мяс-
цо вым са ма кі ра ван ні Аляк-
сандр ПА ПКОЎ ад зна чыў, што 
дзяр жа ва пры кла дае вя лі кія 
на ма ган ні для вяр тан ня па цяр-
пе лых тэ ры то рый да жыц ця і 
рос ту са цы яль на-эка на міч на га 
даб ра бы ту. Ён так са ма звяр нуў 
ува гу на тое, што бе ла рус кі мі 
на ву коў ца мі для пе ра адо лен-
ня на ступ стваў ка та стро фы 
на ЧА ЭС, а так са ма для ўстой-
лі ва га раз віц ця па цяр пе лых тэ-
ры то рый рас пра ца ва на шмат 
пра па ноў.

— На жаль, яны вы ка рыс тоў-
ва юц ца ў ра бо це не ў поў ную 
сі лу. Га лоў ная за да ча на шай 
ка мі сіі — ма ні то рынг вы ка нан-
ня іс ну ю ча га за ка на даў ства на 
па цяр пе лых у вы ні ку ава рыі 
тэ ры то ры ях. Пас ля вы ву чэн ня 
і аб агуль нен ня агу ча ных рэ ка-
мен да цый на іх асно ве, ка лі гэ-
та не аб ход на, бу дзе вы пра ца-

ва на аб ноў ле ная стра тэ гія дзе-
ян няў. Вя до ма, што за 30 га доў 
ад бы ло ся шмат змен, якія па-
тра бу юць ка рэк ці роў кі за ко наў. 
Сён ня, ка лі ўжо зроб ле ны крок 
ад пы тан няў лік ві да цыі на ступ-
стваў чар но быль скай бя ды да 
пы тан няў вы ка ры стан ня за бру-
джа ных тэ ры то рый і ін тэн сіў-
на га іх раз віц ця, вель мі важ на 

за бяс пе чыць нар маль нае пра-
жы ван не там лю дзей і вы бу да-
ваць пра віль ную са цы яль ную 
па лі ты ку.

Стар шы ня Го мель ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Алег БА РЫ СЕН КА на га даў, 
што ме на ві та Го мель шчы на 
больш за ін шыя рэ гі ё ны па цяр-
пе ла ад на ступ стваў Чар но бы-
ля. Але ж ён пры вёў і ста ноў чыя 
пры кла ды ад ра джэн ня гэ тых 
зем ляў:

— Ска жу толь кі пра са мыя 
буй ныя з ува соб ле ных у жыц цё 
пра ек таў. За апош нія га ды ў нас 
ство ра на вы твор часць су хой ма-
лоч най сы ро ват кі на прад пры-
ем стве «Па лес кія сы ры» ў Хой-
ніц кім ра ё не. Ад бы ла ся ма дэр ні-
за цыя і тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не 
за во да жа ле за бе тон ных вы ра-
баў у Хой ні ках. Ма дэр ні за ва ны 
шчэ бе не вы за вод у Глуш ка ві чах 
Лель чыц ка га ра ё на. Комп лекс на 
пе ра ўзбро е на прад пры ем ства 
«Чыр во ны Ма зы ра нін» у На-

роў лі. На ся ле па бу да ва на во-
сем ма лоч на та вар ных фер маў, 
рэ кан стру я ва на — 33. Пры на-
яў нас ці чар но быль скіх суб вен-
цый па бу да ва ны і рэ кан стру я-
ва ны сві на фер мы ў Ель скім, 
Лель чыц кім, На раў лян скім, 
Ча чэр скім ра ё нах. У Ло е ве па-
бу да ва на са мая су час ная баль-
ні ца. Пра ве дзе на рэ кан струк цыя 
па лі клі ніч на га кор пу са Го мель-
ска га аб лас но га ан ка ла гіч на га 
дыс пан се ра... Усе «чар но быль-
скія» ра ё ны атрым лі ва юць знач-
ную пад трым ку ў азда раў лен ні 
дзя цей у роз ных са на то ры ях, у 
тым лі ку за мя жой. Але ж сён ня 
асноў ная праб ле ма, з якой мы 
су тык ну лі ся, — ства рэн не но вых 
пра цоў ных мес цаў.

Член Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я-
наль най па лі ты цы і мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні Алег ЯД-
РЫН ЦАЎ на пра ця гу не каль кіх 
га доў уз на чаль вае Го мель скую 
га рад скую клі ніч ную баль ні цу 
№1. Ён пад крэс ліў, што вы ні кам 
рэа лі за цыі па пя рэд ніх Дзяр жаў-
ных пра грам па пе ра адо лен ню 
на ступ стваў ка та стро фы на Чар-
но быль скай АЭС стаў пе ра ход 
ад мі ні мі за цыі, рэ абі лі та цыі чар-
но быль скіх праб лем да ўстой-
лі ва га са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця. Пры гэ тым як ме дык 
за клі каў не за кры ваць во чы на 
бяс пе ку лю дзей:

— У Го мель скай воб лас ці 
1 180 000 ча ла век ста іць на спец-
дыс пан сер ным улі ку. Гэ та знач-
ная част ка на сель ніц тва. Нам 
сён ня трэ ба кла па ціц ца пра 
бяс печ нае пра жы ван не лю дзей 
на за бру джа ных тэ ры то ры ях. 
Гэ та не так прос та, бо чалавек 
ка рыс та ец ца да ра мі ле су — як 

бы яму гэ та не за ба ра ня лі. Пра-
цяг ваць ак тыў на рас тлу мач-
ваць на ступ ствы — за да ча не 
толь кі вы ка наў чай ула ды, але 
і сіс тэ мы ахо вы зда роўя, і нас, 
дэ пу та таў. 4,5% ад тых дроў, 
якія вы ка рыс тоў вае на сель ніц-
тва для ацяп лен ня, з'яў ля юц ца 
ра дые ак тыў на за бру джа ны мі. 
По пел, які пас ля іх за ста ец ца, — 
гэ та ж ра дые ак тыў ныя ад хо ды. 
Яго дбай ны гас па дар вы кі дае ў 
ага род. Якую пра дук цыю ён у та-
кім вы пад ку вы рошч вае на сва ім 
пры ся дзіб ным участ ку? Каб мі-
ні мі за ваць уз дзе ян не гэ тых ад-
хо даў пры ацяп лен ні, па трэб на 
ўжы ван не аль тэр на тыў ных ві даў 
па лі ва. Што даты чыц ца кад раў, 
якія трэ ба за ма цоў ваць у гэ тых 
ра ё нах, пра па ную ўспом ніць не-
па пу ляр ную ме ру — па ве лі чэн не 
тэр мі ну ад пра цоў кі вы пуск ні коў 
пас ля за кан чэн ня ву чэб ных уста-
ноў хоць бы да трох га доў.

— Маг чы ма, азда раў лен чая па-
лі ты ка, якую мы сён ня пра во дзім, 
ужо не ў поў най ме ры ад па вя дае 
су час ным па тра ба ван ням, — ад-
зна чыў Аляк сандр Па пкоў. — Ра-
зам з на ву коў ца мі і ме ды ка мі мы 
сён ня па він ны пра вес ці ма ні то-
рынг гэ тых пы тан няў і аб мер ка-
ваць, у якім кі рун ку ру хац ца і што 
трэ ба яшчэ зра біць. Та му да во-
дзіц ца ка заць не толь кі пра пе-
ра спе цы я лі за цыю сель скай і ляс-
ной гас па да рак, але і пра ўмен не 
лю дзей жыць ва ўмо вах ма лых 
доз ра ды я цыі, пра фі лак тыч ную 
ра бо ту ся род на сель ніц тва, яго 
зда роўе і ін шае. Пры не аб ход-
нас ці бу дзем уно сіць ад па вед ныя 
зме ны ў за ка на даў ства.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by

«ЧАР НО БЫЛЬ СКАЯ» «ЧАР НО БЫЛЬ СКАЯ» 
СТРА ТЭ ГІЯСТРА ТЭ ГІЯ

Ва ле рый ШАЎ ЧУК, на мес-
нік мі ніст ра ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Сён ня трэ ба ады сці ад ра-
ды я цый най рэ абі лі та цыі і прый-
сці да рэ абі лі та цыі эка на міч най. 
Я лі чу, што «чар но быль скія» 
гро шы на аб лас ным уз роў ні 
раз мы ва юц ца. Трэ ба да бі вац-
ца, каб яны мэ та на кі ра ва на іш-
лі на за бру джа ныя тэ ры то рыі. 
Што ты чыц ца праб лем на гэ тых 
зем лях, ся род іх у тым лі ку вы-
ка рыс тоў ван не за бру джа най 
драў ні ны на па лі ва — 80% ра-
дые ак тыў нас ці, асаб лі ва ў хва-
ё вай драў ні не, утрым лі ва ец ца ў 
ка ры. Най больш не бяс печ ным 
пра дук там для вяс коў цаў бы лі 
і за ста юц ца да ры ля соў. На род 
як ха дзіў у лес, так і бу дзе ха-
дзіць. Контр ме ра — толь кі тлу-
ма чаль ная ра бо та. Ёсць яшчэ 
ад на важ ная тэ ма. Пра па ную 
ў Го ме лі ства рыць му зей, пры-
све ча ны вя лі кай тра ге дыі XX 
ста год дзя. Ня хай ён на гад вае 
пра тых лю дзей, якія фар мі-
ра ва лі дзяр жаў ную па лі ты ку 
ў пер шыя пост чар но быль скія 
га ды: Алек санд ра Гра хоў ска-
га, Мі ка лая Вай цян ко ва, Іва на 
Ке ні ка, Ма рыю Ху дую...

Ле а нід МА РЫ НІЧ, пер шы на мес нік мі ніст ра сель скай гас па-
дар кі і хар ча ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Ме ры, якія пры ма лі ся на пра ця гу апош ніх га доў, пры вя лі да 
та го, што сён ня прак тыч на ня ма па ступ лен ня ра дые нук лі даў у сель-
ска гас па дар чую ма лоч ную і мяс ную пра дук цыю, якая трап ляе на пе-
ра пра цоў ку. Праз 30 га доў пас ля ава рыі на ЧА ЭС асноў ная коль касць 
ра дые нук лі даў цэ зія-137 і строн цыя-90 зна хо дзіц ца ў тым плас це 
гле бы, дзе ка ра ні рас лін. Не вы клю ча на маг чы масць та го, што не-
бяс печ ныя рэ чы вы тра пяць у рас лі ны, а зна чыць, у корм жы вёл і 
ўрэш це на стол ча ла ве ка. На пе ра ход ра дые нук лі даў у пра дук цыю 
рас лі на вод ства знач на ўплы вае шчыль насць за брудж ван ня гле бы 
і тыя ме ра пры ем ствы, якія мы пра во дзім. Сё ле та ў ме жах пра грам 
з бюд жэ ту вы дзе ле ны і раз мер ка ва ны 63,8 млн руб лёў. З іх 41 млн 
руб лёў — на на быц цё фос фа ру і 22,8 млн — на на быц цё ка лію. Вап на-
ван не кіс лых глеб, уня сен не па вы ша ных доз мі не раль ных угна ен няў, 
пад бор куль тур і сар тоў з'яў ля юц ца най больш эфек тыў ны мі з комп-
лек су за сце ра галь ных мер, якія пры мя ня юц ца ў сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці. Вы клі кае за кла по ча насць зні жэн не ўтры ман ня гу му су ў 
вор ных гле бах на за бру джа ных тэ ры то ры ях, куды прак тыч на не ўно-
сяц ца ар га ніч ныя ўгна ен ні. Гэ тую ра бо ту трэ ба пра во дзіць.

Ма рыя ГЕР МЯН ЧУК, на чаль нік Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак-
тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль-
на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Ра ды я цый ны ма ні то рынг да зва ляе не толь кі 
атрым лі ваць ацэн ку сі ту а цыі, але і яе праг на за ваць. На 
сён няш ні дзень ад на знач на мож на ска заць, што іс нуе 
да стат ко вая на ву ко вая нар ма тыў на-пра ва вая ба за для 
фар мі ра ван ня да лей шай стра тэ гіі. Сён ня для нас важ на 
зра зу мець, што мы ўжо вый шлі з сі ту а цыі ава рый на га 
вы пра мень ван ня, у якой жы лі на пра ця гу па пя рэд-
ніх 30 га доў, па куль не ад быў ся паў рас пад цэ зію-137. 
Мы ста ім пе рад не аб ход нас цю зра біць на ву ко ва-ме-
та дыч нае ін фар ма цый нае аб грун та ван не пе ра хо ду ад 
сі ту а цыі ава рый на га вы пра мень ван ня да становішча 
іс ну ю ча га вы пра мень ван ня. У ім мы бу дзем пра цяг ваць 
жыць на ступ ныя дзе ся ці год дзі. Сён ня ўжо трэ ба ка заць 
не пра «зо ны», а пра ін шую кла сі фі ка цыю тэ ры то рый. 
Гэ ты пе ра ход па ві нен быць доб ра пра пра ца ва ны на 
ін фар ма цый ным уз роў ні. І ў пры няц ці та ко га ра шэн ня 
па він ны браць удзел жы ха ры за бру джа ных тэ ры то рый, 
мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны ўла ды.

Мі ка лай ЦЫ БУЛЬ КА, на мес нік на чаль ні ка Дэ парт амен та па 
лік ві да цыі на ступ стваў ка та стро фы на ЧА ЭС Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Рэспублікі Беларусь:

— За кон «Аб рэ жы ме тэ ры то рый, якія пад верг лі ся ра дые актыў-
на му за брудж ван ню ў вы ні ку ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС» 
вы зна чае за ні ра ва насць тэ ры то рый ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 
і ад ня сен ня на се ле ных пунк таў да тых ці ін шых зон. У нас за пас ля-
ава рый ны пе ры яд коль касць іх зні зі ла ся: з 3678 да 2193. Лі чу, што 
па сту по ва трэ ба сы хо дзіць ад па няц ця «за ні ра ван не тэ ры то рый». У 
нас ёсць зо ны ад чу жэн ня, пер ша чар го ва га, на ступ на га ад ся лен няў. 
Ад ся лен не лю дзей мы за вяр шы лі яшчэ ў 2007 го дзе. Нам трэ ба вы-
зна чыць ін шыя па няц ці, бо сён няш нія вы клі ка юць за шмат пы тан няў 
у лю дзей. На ступ ны блок пы тан няў даты чыц ца вя дзен ня сель ска гас-
па дар чай вы твор час ці. Ад ра зу пас ля ава рыі ў нас бы ло за бру джа на 
1 млн 840 га зем ляў. Ця пер у аба ро це зна хо дзіц ца больш за 900 
ты сяч га. Для атры ман ня нар ма тыў на чыс тай пра дук цыі пра во дзіц ца 
комп лекс ахоў ных ме ра пры ем стваў. Асноў ныя тыя, якія звя за ны з 
па вы шэн нем урад лі вас ці гле бы: вап на ван не, пры мя нен не фос фар-
ных і ка лій ных угна ен няў. Гэ та тое, што бла кі руе па ступ лен не цэ зію і 
строн цыю па хар чо вым лан цу гу: рас лі на — жы вё ла. Але ж у апош нія 
га ды змя нен не за ка на даў ства па за куп ках пры вя ло да та го, што мы 
ма ем не рыт міч ныя па стаў кі ўгна ен няў, а зна чыць, і іх ня свое ча со вае 
ўня сен не ў гле бу. У ляс ной гас па дар цы на тэ ры то рыі ра дые ак тыў на га 
за брудж ван ня ёсць праб ле ма з вы ка нан нем су праць па жар ных мер. 
Там вя дуц ца са ні тар ныя до гляд ныя ра бо ты ў ляс ным фон дзе, але 
срод каў не ха пае, каб у поў ным аб' ёме за бяс пе чыць нар маль ны стан 
пад' яз ных шля хоў да ва да ёмаў, дзе мож на пра во дзіць за бор ва ды. 
У Па лес кім за па вед ні ку ў 2015 го дзе ад быў ся вя лі кі па жар. Па куль 
не вы ра ша на, што ра біць з га рэль ні кам: зра заць і шта бе ля ваць ці 
па кі даць як ёсць? Сён ня ву чо ным да дзе на за дан не пра лі чыць, што 
ра біць у гэ тай сі ту а цыі.

Іры на ПРУД НІ КА ВА, стар шы ня Кры чаў ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў:

— Сён ня ў на шым ра ё не пра жы вае менш за 10 ты сяч ча ла век. Ка лі 
ра ней мы ка за лі пра праб ле мы з кад ра мі, сён ня гэ та пы тан не неак-
ту аль нае. Вось пы тан не, якое мы не змаг лі вы ра шыць. У нас у зо не 
ад ся лен ня зна хо дзіц ца 48 гра ма дзян скіх мо гі лак. Да Ра даў ні цы мы 
пра во дзім там са ні тар ную ўбор ку. За кошт «чар но быль скіх» гро-
шай 5—6 мо гі лак у зо не доб ра ўпа рад коў ва юц ца. А на ас тат ніх ня ма 
маг чы мас ці пра во дзіць ней кія ра бо ты. Пры гэ тым час ад ча су там 
ад бы ва юц ца ава рый ныя сі ту а цыі — на прык лад, у вёс цы Ма лы Осаў 
упа ла дрэ ва. Каб лік ві да ваць ава рыю — гро шай не пра ду гле джа на. 
Маг чы ма, не ка то рую част ку срод каў, якія вы дзя ля юц ца, трэ ба на кі-
роў ваць на фі нан са ван не ава рый ных ра бот.

Галоўны урач РНПЦ радыяцыйнай медыцыны 
і экалогіі чалавека Аляксандр РАЖКО дэманструе 
магчымасці сучаснай лабараторыі.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


