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ЧА КА ЕМ!
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«На ва чах сва іх шмат лі кіх пры хіль ні каў і ве-
лі зар най тэ ле аў ды то рыі ва ўпар тай ба раць бе 
вы па ка за лі яр кі тэ ніс, вы со кае спар тыў нае 
май стэр ства і жа лез ную во лю да пе ра мо гі. 
Гэ та гіс та рыч нае да сяг нен не для бе ла рус ка га 
тэ ні са і ад на з са мых яр кіх пе ра мог ай чын на га 
спор ту, якая свед чыць аб тым, што на ша кра-
і на ба га тая спар тыў ны мі та лен та мі», — га во-
рыц ца ў він ша ван ні, якое на кі ра ваў ка ман дзе 
Прэ зі дэнт кра і ны і На цы я наль на га алім пій-
ска га ка мі тэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка.

— У тэ ні се ні чо га не бы вае прос та так. 
У фут бо ле — мо жа быць, але тэ ніс — гэ та 
той від спор ту, дзе заў сё ды за ах воч ва ец ца 
ста ран не і руп лі вая пра ца, — ад зна чыў ка пі-
тан ка ман ды Швей ца рыі Хайнц Гюнт харт. 
— У гэ тым мат чы бе ла рус кая ка ман да бы ла 
больш храб рай, больш сме лай, што і вы ве ла 
яе на пе рад. Скла ла ся ней кая тра ды цыя, што 
звы чай на мы прай гра ём у паў фі на ле бу ду чым 
пе ра мож цам FedCup. Спа дзя ю ся, яна за ха ва-
ец ца, жа даю вам пе ра мо гі ў гэ тым тур ні ры.

На пра ця гу ўся го мат ча по бач з ка ман-
дай бы ла і Вік то рыя Аза ран ка, якая акра мя 
пад трым кі сва іх сяб ро вак яшчэ і ак тыў на за-
во дзі ла тры бу ны «Чы жоў ка-Арэ ны». Пас ля 
пе ра мо гі на ват яна не маг ла стры маць слё зы 
ра дас ці.

— Вель мі ха це ла ся вый сці на корт і да-
па маг чы дзяў ча там. Я вель мі га на ру ся імі. 
Мер ка ва ла, што, ка лі б спра ва дай шла да вы -
ра шаль най пар най су стрэ чы, вы нік ака заў ся б 
не на на шу ка рысць. А так усё за слу жа на:
ка лі мер ка ваць па гэ тых двух днях, уз ро вень 
бе ла ру сак быў вы шэй шы. У фі на ле нам ёсць 
чым гу ляць. Уз ро вень гуль ні мож на па вы сіць, 
а вось бай цоў скія якас ці — гэ та ін шая рэч, яны 
ў нас ёсць, — ад зна чы ла Вік то рыя.

Да рэ чы пра фі нал. Да вя лі кай ра дас ці і 
ка ман ды, і заў зя та раў ён прой дзе ў Мін ску. 
На на шы кор ты пры едуць аме ры кан кі, якія ў 
паў фі на ле абы гра лі са пер ніц з Чэ хіі. Ме на ві та 
збор ная ЗША сён ня з'яў ля ец ца са май ты ту-
ла ва най ка ман дай пла не ты — яна 17 ра зоў 
ста на ві ла ся ўла даль ні кам Куб ка Фе дэ ра цыі. 
Для бе ла рус кіх тэ ні сіс так гэ та бу дзе пер шы ў 
гіс то рыі фі нал не афі цый на га ка манд на га чэм-
пі я на ту све ту, вы ра шаль ны матч ад бу дзец ца 
11—12 ліс та па да.

Па куль гіс то рыя су стрэч з аме ры кан ка мі ў 
нас вель мі ка рот кая, Бе ла русь і ЗША гу ля лі 
толь кі ад ной чы, у 2012 го дзе, та ды са пер ні цы 
бы лі мац ней шыя — 5:0. Чым не на го да ўзяць 
рэ ванш? Тым больш, па куль моц аме ры кан-
ска га тэ ні са Се рэ на Уіль ямс толь кі ідзе ў дэ-
крэт ны ад па чы нак, на ша Вік то рыя Аза ран ка 
ад туль ужо вяр та ец ца.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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ПА ЛЕС СЕ ПРАЗ АБ' ЕК ТЫЎ
У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі 
ад кры ла ся не звы чай ная вы ста ва. Фо-
та мас так з Ма зы ра Ула дзі мір Ве ра бей 
ужо не ад но дзе ся ці год дзе ад праў ля ец-
ца ў экс пе ды цыі па Бе ла рус кім Па лес сі. 
У яго аб' ек тыў тра пі лі фо та за ма лёў кі 
пры ро ды, якая пры ня ла на ся бе ра ды-
я цый ны ўдар. І вёс кі, якія не пры кмет на 
да жы ва юць свой век. Наз ва ў вы ста вы 
ад па вед ная: «Чар но быль. По гляд з су-
час нас ці».

Гле да ча ў вы ста вач най за ле су стра-
ка юць аца ле лы ней кім чы нам ліх тар на 
драў ля ным слу пе, у якім на ват за ха ва ла-
ся лям пач ка. Даў но кі ну тыя на бе ра гах 
ра кі чаў ны, у якіх больш ні хто не па плы-
ве. Да мы, у якія лю дзі не за хо дзі лі дзе-
ся ці год дзя мі, і якія ўжо па ча лі раз валь вац ца. А як 
са струх ле лай лаў кай і пло там кант рас туе га лін ка 
све жа га бэ зу, па кла дзе ная кімсь ці з мяс цо вых 
жы ха роў! Як на па мін пра тое, што пры ро да ўсё ж 
імк нец ца пе ра адо лець ра ды я цый ную на ва лу, — 
куст, які пра цяг нуў свае га лін кі да сон ца прос та з 
чый гось ці акна...

— Усе фо та здым кі зроб ле ны на Го мель шчы не, — 
ка жа Ула дзі мір Ве ра бей. — Бо лей за ас тат ніх 
фа та гра фую пры ро ду і вёс кі ў На раў лян скім, Пет-
ры каў скім і Ма зыр скім ра ё нах. Су стра каў я і шмат 
са ма сё лаў. Яны ўсе з'е ха лі на зад у баць коў скія ха-
ты, са ма туж на іх ра ман ту юць. А якія на ад се ле най 

тэ ры то рыі фло ра і фаў на! Пад час кож на га вы ез ду 
аба вяз ко ва па ба чыш якую-не будзь ці ка він ку. І не 
ма гу ўжо без гэ та га. Два-тры тыд ні ту ды не вы бе-
раш ся — і ча гось ці ўжо не ха пае.

Гэ та пя тая вы ста ва Ула дзі мі ра Ве раб'я. Да-
гэ туль яны пра хо дзі лі двой чы ў Го ме лі, Ма зы ры 
і на ват із ра іль скай Хай фе. Па гля дзець на дра-
ма тыч ную, але з-за гэ та га ку ды больш пры ця-
галь ную пры га жосць Па лес ся ў Мін ску мож на 
да 21 мая.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennik@zviazda.by

�

Мыш не пра шмыг не
Воль га Лу гаў ская па ве да мі ла, што сён-

ня на пля цоў цы Бе ла рус кай АЭС ство ра на 
дзейс ная сіс тэ ма на гля ду. Яна на га да ла, што 
ра ней на па пя рэд няй на ра дзе да га вор ных 
ба коў Кан вен цыі аб ядзер най бяс пе цы ад на 
з за дач для Бе ла ру сі бы ла сфар му ля ва на як 
«ар га ні за цыя ін спек цый най сіс тэ мы на пля-
цоў цы ўзвя дзен ня АЭС». Та ды быў па ча так 
уз вя дзен ня стан цыі, та му пы тан не ства рэн ня 
адэ кват най і эфек тыў най сіс тэ мы на гля ду 
за вы ка нан нем усіх ві даў ра бот на пля цоў цы 
бу даў ніц тва бы ло най больш ак ту аль ным і 
важ ным на той мо мант», — рас тлу ма чы ла 
яна. Сё ле та ў МА ГА ТЭ Бе ла русь за яві ла аб 
тым, што та кая дзейс ная сіс тэ ма на гля ду на 
пля цоў цы бу даў ніц тва АЭС ужо дзей ні чае. 
«Пас ля аб мер ка ван ня на пля цоў цы Кан вен-
цыі аб ядзер най бяс пе цы ін фар ма цыі аб пра-
грэ се Бе ла ру сі па ўдас ка на лен ні на гля ду за 
бу дын кам АЭС да га вор ныя ба кі па лі чы лі, што 
з гэ тым вы клі кам на ша кра і на спра ві ла ся», — 
ад зна чы ла на чаль нік Дзярж атам наг ля да.

Ця пер на пля цоў цы на шай стан цыі функ-
цы я нуе сіс тэ ма па ста ян на га на гля ду за бу-
дын кам. «Гэ та азна чае, што 7 дзён у ты дзень 
24 га дзі ны ў су ткі на шы ін спек та ры мо гуць 
вы кон ваць свае на гляд ныя функ цыі. Га вор-
ка ідзе не аб круг ла су тач най пра цы, а пра 
маг чы мас ці до пус ку да на гляд ных аб' ек таў 
і вы ка нан ні сва іх функ цый», — рас тлу ма чы-
ла Воль га Лу гаў ская. Акра мя ін спек та раў 
Дзярж атам наг ля да ў фар ма це па ста ян на га 
на гля ду на пля цоў цы пра цу юць пяць ін спек-
та раў бу даў ні ча га на гля ду і два ін спек та ры 
пра мыс ло ва га на гля ду. Акра мя та го, пра цу-
юць ін спек та ры па лі ніі са ні тар на га і эка ла-
гіч на га на гля ду.

За яў ку на лі цэн зію 
атры ма ем гэ тым ле там

Ця пер ідзе пад рых тоў ка да ку мен таў, а 
не па срэд на за яў ка на атры ман не лі цэн зіі 
на экс плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС бу дзе пе-
ра да дзе на ў Дзярж атам наг ляд ле там 2017 
го да. Воль га Лу гаў ская ўдак лад ні ла, што 
пра цэс раз гля ду за яў кі пра ца ём кі. Згод на 
з за ка на даў ствам, на раз гляд па ке та да-
ку мен таў ад во дзіц ца адзін год. «У рам ках 
гэ та га пра цэ су рэ гу лю ю чы ор ган мае пра ва 
па тра ба ваць да дат ко выя ма тэ ры я лы, ка лі 
ней кія пы тан ні бу дуць не да стат ко ва асвет-
ле ныя ў па да дзе ных да ку мен тах», — да да ла 
на чаль нік Дзярж атам наг ля да.

Пра цэ ду ра лі цэн за ван ня ўклю чае ў тым 
лі ку экс пер ты зу спра ва зда чы аб грун та ван-
ня бяс пе кі. Яна пра во дзіц ца рэ гу лю ю чым 
ор га нам з пры цяг нен нем спе цы я ліс таў Аб'-
яд на на га ін сты ту та энер ге тыч ных і ядзер ных 
да сле да ван няў «Сос ны».

Сі ту а цый ныя кры зіс ныя цэнт ры 
ство раць да за пус ку АЭС

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня Дзяр-
жаў най сіс тэ мы па пя рэ джан ня і лік ві-
да цыі над звы чай ных сі ту а цый і гра ма-
дзян скай аба ро ны МНС Ле а нід ДЗЕ ДУЛЬ 
на га даў, што для ўма ца ван ня па тэн цы я лу 
га тоў нас ці да рэ ага ван ня на ядзер ныя ава-
рыі ў чэр ве ні 2016 го да ўра дам за цвер джа на 
кан цэп цыя сіс тэ мы сі ту а цый ных кры зіс ных 
цэнт раў для атам най энер ге ты кі, уста ноў-
ле ны пла ны і тэр мі ны ме ра пры ем стваў па 
ства рэн ні гэ тай сіс тэ мы. У пры ват нас ці, та-
кія цэнт ры бу дуць ство ра ны пры Мі нэ нер га, 
Мінп ры ро ды, Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя, 
МУС, На цы я наль най ака дэ міі на вук. Ства-
рэн не та кой сіс тэ мы да зво ліць пры цяг нуць 
экс пер таў для ака зан ня да па мо гі пер са на лу 
і кі раў ніц тву АЭС па роз ных кі рун ках і мі ні-
мі за ваць маг чы мыя на ступ ствы ў вы пад ку 
ня штат ных сі ту а цый.

Прад стаў нік МНС на га даў, што ў Бе ла ру сі 
сіс тэ ма рэ ага ван ня на ядзер ныя і ра ды я цый-
ныя ава рыі ін тэ гра ва ная ў на цы я наль ную 
сіс тэ му рэ ага ван ня на над звы чай ныя сі ту а-
 цыі, якая пра хо дзіць адап та цыю з улі кам 
но ва га аб' ек та — атам най элект ра стан цыі.

На на ра дзе да га вор ных ба коў Кан вен цыі 
аб ядзер най бяс пе цы, дзе раз гля даў ся бе-
ла рус кі дак лад, бы ла агу ча на ін фар ма цыя, 
што з улі кам бу даў ніц тва атам най элект ра-
стан цыі рас пра ца ва ны пра ек ты ўнут ра на га 
і знеш ня га ава рый ных пла наў Бе ла рус кай 
АЭС. Унут ра ны план за бяс печ вае аба ро ну 
пер са на лу стан цыі, а знеш ні — аба ро ну на-
сель ніц тва, якое трап ляе ў зо ну маг чы ма га 
за брудж ван ня ў ра ды у се атам най элект ра-
стан цыі. «Ця пер пра во дзіц ца іх да пра цоў ка і 
ўзгад нен не з за ці каў ле ны мі дзярж ор га на мі. 
Пла ну ец ца прак тыч ная ад пра цоў ка гэ тых 
пла наў у хо дзе рэс пуб лі кан ска га ка манд-
 на-штаб но га ву чэн ня во сен ню 2017 го да», — 
ад зна чыў Ле а нід Дзе дуль. Па вод ле яго 
слоў, су пра цоў ні кі МНС па ста ян на вы ву ча-
юць прак тыч ны во пыт і рэ гу ляр на пры ма юць 
удзел у ву чэн нях за мя жой на дзе ю чых АЭС 
у Ра сіі, Фран цыі і ін шых кра і нах.

Пла ну ец ца, што фак тыч на ву чэн не ахо-
піць усю тэ ры то рыю кра і ны. «Па блі зу на шых 

ме жаў зна хо дзяц ца Сма лен ская, Ро вен ская, 
Іг на лін ская АЭС. З улі кам гэ та га пад час ву-
чэн няў бу дзем уза е ма дзей ні чаць з укра ін скім 
бо кам, ёсць па цвяр джэн не ўдзе лу з бо ку Ра-
сіі. Ка лі пой дуць на кан такт, то і з лі тоў скім 
бо кам бу дзем уза е ма дзей ні чаць. Ад пра цу ем 
су мес ныя дзе ян ні ў вы пад ку ава рый у тым 
лі ку на ядзер ных аб' ек тах у су сед ніх кра і-
нах, але га лоў ны ак цэнт бу дзе на Бе ла рус кай 
АЭС», — да даў Ле а нід Дзе дуль.

«Важ ную ро лю ў ацэн цы сту пе ні на шай 
га тоў нас ці да ава рый на га рэ ага ван ня бу-
дзе мець за пы та ная кра і най у МА ГА ТЭ мі сія 
ЕРRЕV. Прад мі сія ад бы ла ся 25—27 сту дзе-
ня сё ле та, а са ма мі сія за пла на ва на на са-
ка вік 2018 го да», — ска заў ён.

Трэ ба да маў ляц ца і з Літ вой
А яшчэ Воль га Лу гаў ская па ве да мі ла, 

што іх дэ парт амент «не апус кае ру кі» і раз-
ліч вае за клю чыць па гад нен не аб уза е ма дзе-
ян ні і з Дзяр жаў най ін спек цы яй па атам най 
бяс пе цы Літ вы (VАTЕSІ). «Ужо з 2014 го да 
мы спра бу ем за клю чыць з Літ вой да га вор 
на ўзроў ні рэ гу лю ю чых ор га наў або ўра да-
вым уз роў ні, які б да зво ліў аб мень вац ца 
ін фар ма цы яй. Па куль у нас не зу сім гэ та 
атрым лі ва ец ца. Але мы бу дзем пра цяг ваць 
пра ца ваць у гэ тым кі рун ку, — ад зна чы ла 
Воль га Лу гаў ская. — У нас ёсць да мо вы з 
усі мі кра і на мі па пе ры мет ры. Вя дзец ца аб-
мер ка ван не з лат вій скім бо кам, хоць гэ та 
кра і на і не ва ло дае ядзер ны мі ўста ноў ка-
мі». Рых ту ец ца ана ла гіч нае па гад нен не са 
Сла ва кі яй. «Пры чым усе гэ тыя да га во ры 
за клю ча юц ца до сыць апе ра тыў на. Пра пі са-
ныя ў іх па зі цыі нам па ды хо дзяць як з пунк ту 
гле джан ня атры ман ня ін фар ма цыі, так і яе 
пра да стаў лен ня», — да да ла яна.

Пра ект па гад нен ня з VАTЕSІ мае на 
ўва зе тое, што ба кі маг лі б уза е ма дзей ні-
чаць не толь кі пры ня штат ных сі ту а цы ях 
на ядзер ных аб' ек тах, але і аб мень вац ца 
ін фар ма цы яй па пы тан нях рэ гу ля ван ня ў 
гэ тай сфе ры, рас пра цоў кі нар ма тыў най пра-
ва вой ба зы. «Гэ та мо жа быць вель мі шы ро кі 
спектр пы тан няў. Усё за ле жыць ад жа дан ня 
кра ін, якой ін фар ма цы яй яны хо чуць дзя ліц-
ца і ў якім рэ жы ме пра ца ваць», — ска за ла 
спе цы я ліст. Дзярж атам наг ляд раз ліч вае на 
пра дук тыў нае ўза е ма дзе ян не з лі тоў скім бо-
кам і мае на мер за дзей ні чаць для гэ та га ўсе 
між на род ныя пля цоў кі, уклю ча ю чы МА ГА ТЭ. 
Пер шы на мес нік мі ніст ра па над звы чай ных 
сі ту а цы ях Ва сіль Сце па нен ка звяр нуў ува гу, 
што ад сут насць двух ба ко ва га па гад нен ня не 
азна чае, што ба кі не бу дуць аб мень вац ца ін-
фар ма цы яй. «Прос та гэ та бу дзе пра хо дзіць 
у рам ках МА ГА ТЭ. Спа чат ку ін фар ма цыя бу-
дзе па сту паць у МА ГА ТЭ, а за тым і дру го му 
бо ку», — рас тлу ма чыў ён.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

БЕ ЛА ЭС: 
ТУТ ДЗЕЙ НІ ЧАЕ РЭ ЖЫМ ПА СТА ЯН НА ГА НА ГЛЯ ДУ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Зда рэн неЗда рэн не  ��

У Поль шчы 
па цяр пе лі на шы ту рыс ты

Учо ра ра ні цай 

не па да лёк ад 

го ра да За ва да, 

што ў Ло дзін скім 

ва я вод стве 

Поль шчы, 

вы ле цеў у кю вет і 

пе ра ку ліў ся аў то бус 

з бе ла рус кі мі 

ту рыс та мі, 

па ве дам ля юць 

поль скія СМІ. 

Уся го ў са ло не зна хо дзіў ся 41 гра-
ма дзя нін на шай кра і ны, яны вяр та лі ся з 
ванд роў кі ў Пра гу. Па вод ле па пя рэд няй 
ін фар ма цыі, па цяр пе ла 18 ча ла век. Усе 
па ра не ныя бы лі да стаў ле ны ў шпі та лі 
Ло дзі і Вар ша вы, на мес цы пра ца ва ла 
во сем ма шын хут кай да па мо гі. Акра-
мя та го, для ака зан ня да па мо гі ад ной 
з па цяр пе лых, што атры ма ла цяж кую 
траў му га ла вы і груд ной клет кі, быў вы-
клі ка ны вер та лёт.

Як па ве дам ляе поль ская па лі цыя, 
пры клад на а чац вёр тай га дзі не ра ні цы 
па мяс цо вым ча се аў то бус мар кі Eos з 
не вя до мых пры чын з'е хаў на або чы ну 
да ро гі, пас ля ча го зва ліў ся з на сы пу ў 

роў. У вы ні ку ДТЗ на аў та тра се ўтва-
рыў ся за тор у абод вух на прам ках. Тыя 
па са жы ры, што не па цяр пе лі ў зда рэн-
ні, да лі па ка зан ні су пра цоў ні кам па лі-
цыі, каб вы свет ліць пры чы ну ін цы дэн ту. 
Па ве дам ля ец ца, што кі роў ца аў то бу са 
не зна хо дзіў ся ў ста не ал ка голь на га 
ап'я нен ня.

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў ад соч-
вае сі ту а цыю з бе ла рус кім аў то бу сам, 
зна хо дзіц ца ў кан так це з пра ва ахоў ны мі 
ор га на мі і ме ды ка мі. Па бе ла рус кіх гра-
ма дзян вы ехаў но вы аў то бус з Грод на.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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