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Кас тын гі аж но трох кон кур саў пры га жос ці 
ад бу дуц ца ў Мін ску на гэ тым тыд ні. 14, 15 і 
16 лю та га з 10 да 18 га дзін у На цы я наль най 
шко ле пры га жос ці ар га ні за та ры ча ка юць усіх 
ах вот ных па ка заць ся бе і пра дэ ман стра ваць 
раз на стай ныя та лен ты ў ба раць бе за ты ту лы 
«Міс Бе ла русь», «Міс тар Бе ла русь» і «Мі сіс Бе-
ла русь». Усе тры маш таб ныя пра ек ты ла дзіць 
тэ ле ка нал АНТ.

На цы я наль ны кон курс пры га жос ці «Міс Бе-
ла русь» пра хо дзіць у на шай кра і не з 1998 го да 
і пра во дзіц ца адзін раз на 2 га ды. Пе ра мож ца мі 
яго ў роз ны час бы лі прад стаў ні цы Гро дзен шчы ны 
(Свят ла на Крук, 1998, і Люд мі ла Які мо віч, 2010), 
Ма гі лёў шчы ны (Ган на Сты чын ская, 2000, і Ка ця-
ры на Літ ві на ва, 2006), Брэст чы ны (Воль га Не ўдах, 
2002, і Юлія Скал ко віч, 2012), Ві цеб шчы ны (Воль-
га Ант ро па ва, По лацк, 2004, і Воль га Хі жын ко ва, 
2008). З 2008 го да ар га ні за цыю і пра вя дзен не 
конкурсу ўзяў на ся бе тэ ле ка нал АНТ, для яко га 
гэ ты пра ект стаў ужо ад мет най ві зі тоў кай і ад ным 
з са мых яр кіх тэ ле шоу.

Сё лет ні ад бор са мых пры го жых дзяў чат кра і ны 
мае свае асаб лі вас ці — так, не бу дзе па пя рэд ніх 
кас тын гаў у аб лас ных і ра ён ных цэнт рах, толь кі 
ў ста лі цы. За тое доў жыц ца гэ ты этап бу дзе 3 
дні. Па тра ба ван ні да прэ тэн дэн так прак тыч на не 
змя ні лі ся: уз рост ад 18 да 24 год, рост не ні жэй 
за 175 см, гра ма дзян ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і па ста ян нае пра жы ван не на тэ ры то рыі кра і ны, 
ад сут насць дзя цей і шлюб ных зно сін. Праў да, 
на сай це тэ ле ка на ла ў ан ке це для ўдзель ніц усё 
ж ста яць пы тан ні «Ся мей нае ста но ві шча, коль кі 
год у шлю бе» і «Ін фар ма цыя аб на яў нас ці дзя-
цей» — але гэ та, хут чэй, не да гляд, чым фак тыч-
ная па мыл ка. На кас тынг дзяў ча там трэ ба бу дзе 
пры ха піць паш парт, туф лі на вы со кіх аб ца сах, 
ку паль нік і гум ку для ва ла соў. А вось дэ ка ра тыў-
ную кас ме ты ку да вя дзец ца змыць, на гад ва юць 
ар га ні за та ры.

Да рэ чы, пас ля ле таш ня га скан да лу з кон кур-
сам «Міс Мінск» пуб лі ка з асаб лі вай ува гай ста-
віц ца да ўдзель ніц тур ні раў пры га жос ці, а дак-
лад ней — да іх ма раль на га аб ліч ча і па во дзін. 
Та му ўсе вя ду чыя аб лас ныя ма дэль ныя агенц-
твы і сту дыі, якія па пя рэд не рас паў сюдж ва юць 
ін фар ма цыю пра ад бор, пад крэс лі ва юць: асо бы, 
якія ма юць да чы нен не да фо та і ві дэа ма тэ ры я лаў 
эра тыч на га ці пар наг ра фіч на га ха рак та ру, мо гуць 
на ват не раз ліч ваць на ўдзел у на цы я наль ным 
кон кур се пры га жос ці. «На са мрэч гэ тыя ўмо вы 
выконваюцца з са ма га пер ша га го да іс на ван ня 

кон кур су, прос та ра ней яны не афі ша ва лі ся так 
шы ро ка, — ад зна чае ды рэк тар ды рэк цыі спец-
пра ек таў АНТ Ан жэ лі на Мі куль ская. — Мы вель мі 
ўваж лі ва і ўсе ба ко ва па ды хо дзім да ад бо ру, шу-
ка ю чы не толь кі пры го жую вон ка вую аба лон ку, 
але і ўнут ра ную пры га жосць, сі лу і чыс ці ню. І дзяў-
ча ты, якія ўдзель ні ча лі ў «Міс Бе ла русь», ні ко лі 
не аскан даль ва лі ся па доб ным чы нам».

Па тра ды цыі, но вая «Міс Бе ла русь» атры мае 
пра ва прад стаў ляць на шу кра і ну на блі жэй шым 
кон кур се «Міс све ту», а так са ма бу дзе ўдзель ні-
чаць у шэ ра гу куль тур ных і даб ра чын ных ак цый 
як у Бе ла ру сі, так і за ме жа мі кра і ны. Да та го ж 
удзел у кон кур се для мно гіх дзяў чат ста но віц ца 
важ най пры ступ кай у жыц ці і кар' е ры. На прык лад, 
«Міс Бе ла русь-2008» Воль га Хі жын ко ва пас ля 
пе ра мо гі пе ра еха ла ў Мінск, ста ла тва рам не-
ка то рых вя до мых ай чын ных вы твор цаў, аб ра-
ла пра фе сію жур на ліс та і пэў ны час пра ца ва ла 

прэс-сак ра та ром АНТ, а «Міс Бе ла русь-2010» 
Люд мі ла Які мо віч, ня гле дзя чы на ста тус за муж-
няй жан чы ны, над звы чай па спя хо ва пра цяг вае 
кар' е ру ма дэ лі ў Ма я мі і зай ма ец ца твор час цю 
ва ўлас ным му зыч ным гур це.

Кон курс «Мі сіс Бе ла русь», раз мо вы аб якім 
іш лі да во лі даў но, афі цый на ад бу дзец ца ўпер шы ню. 
Да ўдзе лу ў ім за пра ша юц ца не толь кі пры го жыя, 
але і ак тыў ныя, аду ка ва ныя і мэ та на кі ра ва ныя жан-
чы ны ва ўзрос це ад 18 га доў, гра ма дзян кі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, якія ма юць сям'ю і дзя цей. Верх няй 
уз рос та вай план кі ў гэ тым кон кур се ня ма.

— Але мы доб ра ра зу ме ем, што, на прык лад, 
30- і 65-га до выя жан чы ны — гэ та зу сім роз ны 
кан тын гент, та му струк ту ру шоу па бу ду ем у за-
леж нас ці ад коль кас ці зая вак, — тлу ма чыць Ан жэ-
лі на Мі куль ская. — Ця пер ці ка васць да кон кур су 
вель мі вя лі кая, шмат зван коў і пы тан няў. І ка лі мы 
бу дзем ба чыць, што на бі ра ец ца ня ма ла ўдзель ніц 
у роз ных уз рос та вых ка тэ го ры ях, то па дзе лім іх 
на гру пы, каб спа бор ніц тва бы ло роў ным.

На су пе рак рас паў сю джа на му стэ рэа ты пу, быц-
цам бе ла рус кія муж чы ны — сціп лыя, стры ма ныя і 
ча сам ня сме лыя, ці ка васць да пер ша га рэс пуб лі-
кан ска га кон кур су «Міс тар Бе ла русь» так са ма 
вя лі кая. Прэ тэн дэн там на гэ та зван не мо жа стаць 
кож ны пры ваб ны, ха рыз ма тыч ны і ўпэў не ны ў 
са бе муж чы на ў са мым роск ві це сіл (па вод ле 
ўмоў ад бо ру, гэ ты роск віт аб мя жоў ва ец ца 18—30 
га да мі), рос там не ні жэй за 180 см, гра ма дзя нін 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Гэ ты кон курс ар га ні за та ры 
хо чуць зра біць ад роз ным ад ана ла гіч ных шоу ў 
ін шых кра і нах све ту, з улі кам бе ла рус ка га мен та-
лі тэ ту. А зна чыць, не столь кі абі раць най пер ша га 
пры га жу на ся род муж чын ма дэль най знеш нас ці 
(а то і пра фе сій ных ма дэ ляў), коль кі даць маг чы-
масць удзель ні кам пра дэ ман стра ваць най леп шыя 
муж чын скія якас ці — ро зум і дас ціп насць, сі лу і 
стры ма насць, і г.д. — тут кож ны мо жа са ма стой на 
да пі саць па тра ба ван ні да эта ло ну муж чы ны.

У муж чын скай ан ке це ёсць пы тан ні пра сям'ю 
і дзя цей, але ні я кіх за ба рон на конт на яў нас ці 
штам пу ў паш пар це не пра пі са на.

Так са ма ў прэ тэн дэн таў, як, зрэш ты, і ва 
ўдзель ніц «Міс Бе ла русь» і «Мі сіс Бе ла русь», 
аба вяз ко ва па ці ка вяц ца здоль нас ця мі і та лен та-
мі, на яў нас цю або ад сут нас цю хра ніч ных хва роб, 
стаў лен нем да спор ту, ве дан нем за меж най мо вы 
і на яў нас цю кант рак таў або да га во раў, якія аб мя-
жоў ва лі б іх удзел у кон кур сах пры га жос ці. Да лей 
жа ўсё за ле жыць ад са міх удзель ні каў — на коль кі 
яны здо ле юць здзі віць і за пом ніц ца, рас крыць сі лу 
свай го ха рак та ру і ро зу му.

...Пас ля пра вя дзен ня кас тын гу ўсе ада бра ныя 
шчас ліў цы і шчас ліў кі пры сту пяць да пад рых тоў кі, 
а спе цы яль ныя дзён ні кі кон кур саў у эфі ры АНТ 
больш пад ра бяз на рас па вя дуць гле да чам пра 
ўсе эта пы пад рых тоў кі і пра са міх удзель ні каў. 
Фі ні шу юць усе тры маш таб ныя шоу, як мяр ку ец-
ца, на па чат ку мая, да па чат ку чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі-2014, каб не змеш ваць гэ тыя па дзеі і не 
ад цяг ваць гля дац кай ува гі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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НЕ ЗА МУЖ НІЯ, ЖА НА ТЫЯ... 
ПРЫ ГО ЖЫЯ!
У Бе ла ру сі шу ка юць но вую «міс». А так са ма «мі сіс» і «міс та ра»

Па тра ба ван ні да прэ тэн дэн так 
прак тыч на не змя ні лі ся: уз рост 
ад 18 да 24 год, рост не ні жэй 
за 175 см, гра ма дзян ства Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і па ста ян нае пра жы ван не 
на тэ ры то рыі кра і ны, ад сут насць 
дзя цей і шлюб ных зно сін.

ДА СЛОВА
На конкурс «Містар свету» Беларусь 

упершыню выставіла ўдзельніка ў 2010 го-
дзе  — ім стаў Міхаіл Баранаў (на фота), 
мадэль Нацыянальнай школы прыгажосці. 
Праўда, у фінал турніру прыгажосці сярод 
мужчын беларус не трапіў.
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«Міс Бе ла русь-2012» «Міс Бе ла русь-2012» 
Юлія Скал ко віч Юлія Скал ко віч 
сё ле та пе рад асць сё ле та пе рад асць 
ка ро ну ка ро ну 
пе ра ем ні цы.пе ра ем ні цы.

Дру гі этап чэм пі я на ту Бе ла ру сі па 
зі мо вых трэ ка вых гон ках на Ку бак 
SKF, які пра хо дзіць тра ды цый на пад 
наз вай «Га ра чы лёд», адбыўся ў вы-
хад ныя на ста ды ё не «За ра».

Гле да чоў ча ка ла са праўд ная ба-
раць ба з ад на ча со вым удзе лам ча ты-
рох спарт сме наў, якія час та ў кан такт-
най ба раць бе аспрэч ва юць пер шын-
ство ў за ез дах. З вы гля ду ма шы ны, 
на якіх спа бор ні ча юць спарт сме ны, 

— звы чай ныя, але пад ка по там у кож-
най — ка ля двух сот «ко ней», што поў-
нас цю ад па вя дае го нач най тэх ні цы.

Удзель ні каў чэм пі я на ту ча ка лі не-
ка то рыя зме ны: спа бор ніц твы сё ле-
та пра хо дзі лі на пра ця гу двух дзён. 
Пры чым у су бо ту ад бы лі ся толь кі 
трэ ні роў кі і ква лі фі ка цыя, а ў ня дзе-
лю — вы ключ на за ез ды.

Упер шы ню чэм пі я нат пад наз вай 
«Га ра чы лёд» прай шоў у 1999 го-

дзе і ад ра зу за ва я ваў ве лі зар ную 
па пу ляр насць у гле да чоў. За мно гія 
га ды пра вя дзен ня пра ві лы мя ня лі-
ся не каль кі ра зоў: спа чат ку вы ка-
рыс тоў ва ла ся толь кі не шы па ва ная 
гу ма, по тым гу ма са стан дарт ным 
шы пом, ра бі лі ся спро бы пра вя дзен-
ня ў двух кла сах... Се зон-2013 упер-
шы ню прай шоў на шы не 4,5 мм, якая 
за ста нец ца і ў 2014 го дзе.

Мін скі р-н.

ГА РА ЧЫЯ ГОН КІГА РА ЧЫЯ ГОН КІ
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У рэ дак цыю «Звяз ды» звяр-
ну лі ся — на па чат ку па на шай 
«га ра чай лі ніі», а по тым яшчэ і 
пісь мо ва з тым жа пы тан нем — 
жы ха ры вёс кі Верх няе Глы боц-
ка га ра ё на. За пыт вяс коў цаў 
да ты чыў ся та го, пра што мы 
ўжо не ад ной чы пі са лі, ад каз-
ва ю чы на ана ла гіч ныя пы тан ні 
з ін шых мес цаў — ад клю чэн ня 
пра вад но га ра дыё...

— У нас яшчэ ў лю тым мі ну-
ла га го да ад клю чы лі яго: па ве-
сі лі па пер ку на дзвя рах вуз ла 
су вя зі, што гэ тае ме ра пры ем-
ства пра во дзіц ца па ра шэн ні 
аб лас ных ула даў. У рай цэнт ры 
гэ тую ін фар ма цыю па цвер дзі лі і 
пра па на ва лі на быць у кра мах ра-
дыё пры ём ні кі. Не ка то рыя ку пі лі, 
але ка рыс ці ад іх ні я кай: акра-
мя шу му, трэс ку і гу лу ні чо га не 
па чу лі. У вёс цы 143 да мы, пра-
жы вае больш за 300 жы ха роў, у 
асноў ным гэ та лю дзі па жы ло га 
ве ку, якія ўсё жыц цё пры вык лі 
слу хаць ра дыё. А ця пер — ці шы-
ня. Вось ідуць вы ба ры, а мы не 
мо жам па зна ё міц ца з кан ды да-
та мі, з іх пе рад вы бар най пра гра-
май, вы ра шыць, за ка го ад даць 
свой го лас, — га ва ры лі і пі са лі 
за яў ні кі.

І да лей, як і ва ўсіх ін шых 
ана ла гіч ных зва ро тах, пры гад-
ва лі мі ну лае, здзіў ля лі ся, ча му 
ра дыё зра бі ла ся страт ным, «ка лі 
ўся го ста ла ўдо сталь», і , вя до ма 
ж, пра па ноў ва лі па вы сіць пла ту 
за яго — абы толь кі вя шчан не 
пра вад но га ра дыё ад на ві лі. «І 
мы па-ра ней ша му бу дзем слу-

хаць роз ныя пе ра да чы, му зы ку, 
пес ні...»

У Глы боц кім ра ён ным вуз ле 
элект ра су вя зі нам па ра і лі звяр-
тац ца ў по шу ках ад ка зу для 
вяс коў цаў у вы шэй шую ар га ні-
за цыю. У вы ні ку афі цый ны ад-
каз па сут нас ці зва ро ту рэ дак цыі 
даслалі з Ві цеб ска га фі лі яла РУП 
«Бел тэ ле кам».

«Сён ня на сель ніц тва Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь мае маг чы масць 
атрым лі ваць са цы яль на знач ную 
ін фар ма цыю з раз на стай ных 
кры ніц, та кіх, як эфір нае, ка бель-
нае і ін тэр ак тыў нае тэ ле ба чан не, 
ра дыё вя шчан не, ін тэр нэт, сет кі 
со та вай ру хо май элект ра су вя зі, 
дру ка ва ныя і ін шыя срод кі ма са-
вай ін фар ма цыі.

У мэ тах за бес пя чэн ня га ран-
та ва най да стаў кі да на сель ніц тва 
ін фар ма цыі, якая рас паў сюдж ва-
ец ца ай чын ны мі срод ка мі ма са вай 
ін фар ма цыі, у Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь ар га ні за ва на эфір ная транс-
ля цыя гу ка вой пра гра мы «Пер шы 
на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га 
ра дыё», пры ём якой да ступ ны 
для 99,6% на сель ніц тва. Вя шчан-
не на зва най пра гра мы вя дзец ца ў 
круг ла су тач ным рэ жы ме, што да-
зва ляе ў лю бы час даць на сель ніц-
тву най больш поў ную і ак ту аль ную 
ін фар ма цыю аб гра мад ска-па лі-
тыч ным жыц ці кра і ны.

Для ар га ні за цыі эфір на га пры-
ёму гу ка вой пра гра мы «Пер шы 
На цы я наль ны ка нал Бе ла рус-
ка га ра дыё» не аб ход на толь кі 
на яў насць ра дыё пры ём ні ка, які 
да зва ляе пры маць пра гра мы, 

рас паў сю джа ныя ў дыя па зо не 
вель мі вы со кіх час тот (УКХ або 
FM). Та кія пры ём ні кі шы ро ка 
прад стаў ле ны ў ганд лё вай сет-
цы, а так са ма ў сэр віс ных цэнт-
рах РУП «Бел тэ ле кам».

У пра цэ се ап ты мі за цыі сет кі 
пра вад но га вя шчан ня РУП «Бел-
тэ ле кам» пра па нуе аба не нтам ад-
на пра грам ныя пры ём ні кі, якія да-
зва ля юць пры маць эфір ную транс-
ля цыю гу ка вой пра гра мы «Пер шы 
на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га 
ра дыё» ва УКХ-дыя па зо не.

Ад клю чэн не пра вад ной сет кі вя-
шчан ня ў вёс цы Верх няе Глы боц-
ка га ра ё на ад бы ло ся ў лю тым 2013 
го да. Пе рад тым на сель ніц тва бы-
ло па пя рэ джа на праз пра цаў ні коў 
вуз ла паш то вай су вя зі, праз аб'-
явы (на ад дзя лен ні су вя зі, кра ме, 
клу бе, біб лі я тэ цы). Тлу ма чэн ні аб 
ме ра пры ем ствах па ап ты мі за цыі 
сет кі пра вад но га вя шчан ня бы лі 
на дру ка ва ны ў ра ён най га зе це, а 
так са ма бы лі не ад на ра зо выя аб'-
явы ў лю тым 2013 го да па сет цы 
пра вад но га вя шчан ня.

Су пра цоў ні кі вуз ла су вя зі Глы-
боц ка га ра ё на пра дэ ман стра ва лі 
пра ца здоль насць ад на пра грам на-
га ра дыё пры ём ні ка на хва лі Пер-
ша га на цы я наль на га ка на ла Бе-
ла рус ка га ра дыё ды рэк та ру ААТ 
«Верх няе» Кар жу І.В. і ста рэй шы ну 
вёс кі Верх няе Фі лі по ві чу А.В. у ха-
це, дзе ён пра жы вае. На ра кан няў 
на якасць пры ёму пра гра мы ня ма, 
да дат ко ва бы лі рас тлу ма ча ны ўмо-
вы на быц ця і вы ка ры стан ня гэ тых 
ра дыё пры ём ні каў».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗАКОН 
АДЗІН ДЛЯ ЎСІХ

У тым ліку для ін ша зем цаў, якія жывуць у Беларусі
Ці час та ін ша зем цы здзяйс ня юць у на шай кра і не зла чын ствы 
і якія? І на ад ва рот — ці шмат зла чын стваў здзейс не на ў да чы-
нен ні да пры ез джых? Апош няе пы тан не ў Год гас цін нас ці най-
больш ак ту аль нае. У Ві цеб скай воб лас ці, па вод ле ін фар ма цыі 
пра ва ахоў ных ор га наў, што год ня ўхіль на рас це коль касць 
за меж ні каў, якія тут па ста ян на або ча со ва пра жы ва юць. Што 
ці ка ва, пры гэ тым з го ду ў год пра цэнт учы не ных ін ша зем ца мі 
зла чын стваў прак тыч на не змя ня ец ца — 3% ад усіх.

Ка лі ў 2011 го дзе коль касць за меж ні каў, што па ста ян на пра жы ва-
юць на Ві цеб шчы не, бы ла на ўзроў ні 22 ты сяч ча ла век, у 2012 го дзе 
гэ та ўжо 23 ты ся чы. А ле тась бы ло за рэ гіст ра ва на амаль што 26 
ты сяч пры ез джых, якія ма юць па свед чан не на пра ва жы хар ства.

— Ся род тых, хто па ста ян на пра жы вае ў на шай воб лас ці, гра-
ма дзя не Ра сій скай Фе дэ ра цыі скла да юць амаль 18 ты сяч. З ін шых 
рэс пуб лік бы ло га СССР і кра ін Бал тыі — па 2,5 ты ся чы ча ла век, з 
каў каз ска га рэ гі ё на — ка ля 800 ча ла век, пры клад на столь кі ж — з 
кра ін Ся рэд няй Азіі, — па ве да мі ла «Звяз дзе» Тац ця на РА МА ШО ВА, 
на чаль нік упраў лен ня па гра ма дзян стве і міг ра цыі УУС Ві цеб-
ска га абл вы кан ка ма.

Па вод ле яе слоў, так са ма ма юць да звол на ча со вае пра жы ван не 
(га да вую рэ гіст ра цыю. — Аўт.) больш як 6 ты сяч ча ла век.

— Ка ля 50 за меж ні каў па ру шы лі тэр мін за ба ро ны на ўезд у Бе-
ла русь. Па фак тах учы нен ня імі кра дзя жоў бы ло за ве дзе на 47 кры-
мі наль ных спраў. 19 па ру шы лі пра ві лы да рож на га ру ху (здзейс ні лі 
ДТЗ пад час тран зіт на га ру ху. — Аўт.). Су пра цоў ні ка мі ДАІ на да ро гах 
Ві цеб скай воб лас ці вы яў ле на 8 фак таў вы ка ры стан ня гас ця мі кра і-
ны пад роб ле ных па свед чан няў кі роў цы, — рас ка заў Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, 
на чаль нік УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Так са ма на тэ ры то рыі воб лас ці ле тась вы яў ле на 11 фак таў мах-
ляр ства, учы не ных не гра ма дзя на мі Бе ла ру сі, 3 — ха бар ніц тва, 2 
— ар га ні за цыі не за кон най міг ра цыі.

Ле тась за пры цяг нен не да кры мі наль най і ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці бы лі ану ля ва ны па свед чан ні на пра ва жы хар ства ка ля 70 
ін ша зем цам. Бы ло вы пра ва джа на за ме жы Бе ла ру сі 435 за меж ных 
гра ма дзян, з іх ка ля 220 — пад кан во ем.

— Вель мі жорст ка ста вім ся да за меж ні каў, за тры ма ных за кі ра-
ван не транс парт ны мі срод ка мі ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. З 230 
ча ла век, пры цяг ну тых да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, 42% ле тась 
бы лі вы сла ны з кра і ны, — да даў кі раў нік мі лі цыі Ві цеб шчы ны.

У Ві цеб скай воб лас ці ле тась ка ля 200 ін ша зем цаў па цяр пе лі ад 
зла дзе яў. За рэ гіст ра ва на 140 кра дзя жоў, 16 ча ла век па цяр пе ла ў 
вы ні ку па ру шэн няў пра ві лаў да рож на га ру ху, 7 — ад ху лі ган ства...

Каб мяс цо выя жы ха ры не крыў дзі лі пры ез джых сту дэн таў, якія 
ву чац ца на Ві цеб шчы не, ды і апош нія са мі не па ру ша лі за кон, пра-
во дзіц ца ад па вед ная пра ца. У пры ват нас ці, ін ша зем ным сту дэн там 
па каз ва юць фільм пра тое, як ім трэ ба па во дзіць ся бе ў роз ных 
сі ту а цы ях... Не рэ ка мен ду ец ца, на прык лад, у нач ны час (пас ля 23 
га дзін. — Аўт.) зна хо дзіц ца на ву лі цы. Каб не да пус ціць здзяйс нен ня 
су праць праў ных дзе ян няў у да чы нен ні да за меж ных сту дэн таў, каля 
ўсіх сту дэнц кіх ін тэр на таў, дзе яны жы вуць, у вя чэр ні і нач ны час 
су пра цоў ні кі мі лі цыі ажыц цяў ля юць па тру ля ван не. Так са ма да та кіх 
ін тэр на таў на блі жа ны на ра ды су пра цоў ні каў «Ахо вы».

У Ві цеб скай воб лас ці ў пя ці вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах 
ву чац ца ка ля 1,9 ты ся чы за меж ных сту дэн таў з 40 кра ін све ту. Боль-
шасць з іх — гра ма дзя не Турк ме ні ста на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Па ча так асен не-зі мо ва га 
пе ры я ду 2013-2014 
га доў ха рак та ры за ваў ся 
не звы чай на вы со кі мі 
тэм пе ра ту ра мі, што спры я ла 
па слаб лен ню кант ро лю 
за ста нам бы та вых 
во да на гра валь ных кат лоў 
і экс плу а та цы яй сіс тэм 
ацяп лен ня жы лых да моў, 
гра мад скіх і вы твор чых 
бу дын каў. Рэз кае зні жэн не 
тэм пе ра ту ры па вет ра, 
асаб лі ва ў нач ны час, 
пры вя ло да вы бу хаў 
бы та вых кат лоў. Ця пер 
зноў па цяп ле ла, але ўвесь 
лю ты яшчэ на пе ра дзе, та му 
пра ві лы бяс пе кі за бы ваць 
не вар та. Ха ця б дзе ля та го, 
каб не стаць пер са на жам 
па доб ных па ве дам лен няў.

Шэсць вы бу хаў кат лоў ад бы-
лі ся ў сту дзе ні і адзін — у лю тым 
гэ та га го да, два ча ла ве кі атру-
ці лі ся чад ным га зам. Пер шы 
вы бух пра гры меў у пры ват ным 
жы лым до ме ў вёс цы Зуб кі Клец-
ка га ра ё на Мін скай воб лас ці. У 
вы ні ку ін цы дэн ту тэр міч ныя апё-
кі атры ма лі гас па ды ня до ма і яе 
16-га до вы сын, якія зна хо дзі лі ся 
на кух ні. Ана ла гіч нае зда рэн не 
ад бы ло ся ў Ма гі лё ве, там вы бух-
нуў са ма роб ны ка цёл, які зна хо-
дзіў ся на ве ран дзе жы ло га до ма. 
У Дра гі чы не Брэсц кай воб лас ці 

ад вы бу ху кат ла бы ла раз бу ра-
на жа ле за бе тон ная пе ра га род ка. 
Атры маў апё кі ва чэй, за кры тую 
чэ рап на-маз га вую траў му гас па-
дар ква тэ ры. Пры вы бу хах кат лоў 
у Мі ка шэ ві чах Брэсц кай воб лас ці і 
вёс цы Вед рыч Чэр вень ска га ра ё-
на Мін скай воб лас ці па шко джа ны 
ква тэ ра і дом. А ад вы бу ху кат ла ў 
ка цель ні ААТ «Аг ра-Сэр віс», раз-
ме шча най у Ма гі лё ве, раз бу ра ны 
бу ды нак ка цель ні.

«За мяр зан не сіс тэ мы ацяп-
лен ня, як пра ві ла, ад бы ва ец ца ў 
па мяш кан нях, якія зна хо дзяц ца 
на га ры шчы, пры ня ўцеп ле ных 
або не да стат ко ва ўцеп ле ных 
па шы раль ных ба ках, ка лі кат-
лы экс плу а ту юц ца на цвёр дых 
ві дах па лі ва (дро вы, тор фа бры-
кет або ву галь) не па ста ян на 
або пры на яў нас ці скраз ня коў, 
якія ўздзей ні ча юць на тру бы сіс-
тэ мы ацяп лен ня, — тлу ма чаць 
у дэ парт амен це па на гля дзе за 
бяс печ ным вя дзен нем ра бот у 
пра мыс ло вас ці Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях. — У 
вы пад ку ад сут нас ці цыр ку ля цыі 
ў сіс тэ ме ацяп лен ня і пры га рэн ні 
па лі ва ўнут ры труб або чы гун ных 
сек цый кат ла ад бы ва ец ца за кі-
пан не ва ды, што су пра ва джа ец-
ца рос там ціс ку. Пры да сяг нен ні 
кры тыч на га ціс ку тру бы або сек-
цыі кат ла раз бу ра юц ца. Праз вы-
кі д з па шко джа на га кат ла вя лі-

ка га аб' ёму па ры і па ра ва дзя ной 
су ме сі ад бы ва ец ца па вы шэн не 
ціс ку ўнут ры па мяш кан ня і раз-
бу рэн не апор ных кан струк цый 
бу дын ка. У вы ні ку вы кі ду па ры і 
па ра ва дзя ной су ме сі, част ко ва га 
або поў на га раз бу рэн ня бу дын-
ка лю дзі, якія ў ім зна хо дзяц ца, 
атрым лі ва юць апё кі і траў мы».

Каб за сце раг чы ся бе і сва іх 
бліз кіх, не аб ход на вы ка наць ха ця 
б мі ні маль ную коль касць апе ра-
цый, якія да зво ляць пра ду хі ліць 
вы бу хі кат лоў:

1. Пе ра ка нац ца, што за мы-
каль ныя ор га ны на тру ба пра-
вод зе, які па дае, і на зва рот ным 
ад кры ты, а так са ма ад кры ты ўсе 
за мы каль ныя пры ла ды, уста ноў-
ле ныя на сіс тэ ме ацяп лен ня.

2. Вы да ліць кан дэ нсат з ніж-
няй кі шэ ні ды ма вой тру бы.

3. Пра вес ці агляд ага лоў каў 
ко мі наў і ка на лаў ды ма хо даў і 
пе ра ка нац ца ў ад сут нас ці іх аб-
мяр зан ня і за кар коў ван ня.

4. Да па чат ку рас паль ван ня 
кат ла ад крыць лі нію пад сіл коў-
ван ня сіс тэ мы ацяп лен ня і кант-
роль ную лі нію за паў нен ня па шы-
раль на га ба ка. Вы ця кан не ва ды 
з кант роль най лі ніі свед чыць пра 
тое, што сіс тэ ма ацяп лен ня не 
за мерз ла. Пры гэ тым не аб ход-
на пе ра ка нац ца ў тым, што ціск 
па ма но мет ры, уста ля ва ным на 
кат ле, не рас це.

5. Ка лі з кант роль най лі ніі за-
паў нен ня па шы раль на га ба ка не 
пай шла ва да, а ціск ва ды ў кат ле 
рас це і да ся гае ціс ку ў вода пра-
вод най сет цы, сіс тэ ма ацяп лен-
ня за мерз ла. У гэ тым вы пад ку 
ка цёл рас паль ваць ка тэ га рыч-
на за ба ра ня ец ца. Не аб ход на 
вы зна чыць мес ца за мяр зан ня 
ацяп ляль най сіс тэ мы, ада грэць 
яго, і толь кі по тым, ка лі з кант-
роль най лі ніі (пры ад кры тай пад-
сіл ка валь най лі ніі) па ця чэ ва да, 
мож на па сту по ва рас паль ваць 
ка цёл, увесь час кант ра лю ю чы 
ціск ва ды ў кат ле па ўста ля ва-
ным на ім ма но мет ры. Ка лі ціск 
ва ды ў кат ле па чы нае на блі жац-
ца да мак сі маль на да пу шчаль на-
га, не аб ход на тэр мі но ва спы ніць 
па да чу па лі ва ў ка цёл і вы да ліць 
з кат ла ў бяс печ нае мес ца пад-
па ле нае па лі ва. У гэ тым вы пад ку 
сіс тэ ма ацяп лен ня не ада грэ та.

«Акра мя та го, у мэ тах пра ду-
хі лен ня над звы чай ных зда рэн-
няў рэ ка мен ду ец ца вы кон ваць 
пра цу па ман та жы бы та вых во-
да на гра валь ных кат лоў і ацяп-
ляль най сіс тэ мы толь кі з да па-
мо гай спе цы я лі за ва ных ар га ні-
за цый. Пры гэ тым не аб ход на, 
каб ра бот ні кі, якія вы кон ва юць 
ра бо ты па ман та жы і на лад цы 
кат лоў, пра во дзі лі на ву чан не 
ка рыс таль ні каў з ад зна кай аб 
гэ тым у паш пар це кат ла», — ра-
яць спе цы я ліс ты.

І яшчэ, са мае га лоў нае, ні ў 
якім ра зе не вы ка рыс тоў вай це 
са ма роб ныя кат лы, не аб ста-
ля ва ныя аў та ма ты кай бяс пе кі і 
кант роль на-вы мя раль ны мі пры-
бо ра мі. Не ры зы куй це жыц цём і 
зда роў ем бліз кіх вам лю дзей.

Пад рых та ваў 
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Май на ўва зеМай на ўва зе  ��ЯК ПРА ДУ ХІ ЛІЦЬ 
ВЫ БУ ХІ БЫ ТА ВЫХ КАТ ЛОЎ?
Па цяп лен не — не на го да страч ваць піль насць

СТА ТЫС ТЫ КА
З па чат ку 2009 го да па па ча так лю та га 2014-га за фік са ва-

на 45 вы бу хаў бы та вых кат лоў. Уся го па цяр пе лі 15 ча ла век, 
у тым лі ку смя рот на траў ма ва ны трое, па шко джан ні роз най 
сту пе ні ця жа ру атры ма лі 12 ча ла век. Не аб ход на ад зна чыць, 
што з 45 кат лоў, якія вы бух ну лі, 8 бы лі са ма роб ны мі, не ад па-
вя да лі па тра ба ван ням дзей ных тэх ніч ных нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў. Ра зам з тым асноў най пры чы най вы бу хаў ста ла 
за мяр зан не труб сіс тэм ацяп лен ня і па шы раль ных ба каў са 
спы нен нем цыр ку ля цыі ва ды.

«ПРА ДЭ МАН СТРА ВА ЛІ ПРА ЦА ЗДОЛЬ НАСЦЬ 
РА ДЫЁ ПРЫ ЁМ НІ КА. НА РА КАН НЯЎ 
НА ЯКАСЦЬ ПРЫ ЁМУ НЯ МА»

Без бар' ер нае ася род дзе вель мі важ нае для лю-
дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Але для та го, 
каб пас ля су стрэ чы з сяб ра мі ў ка вяр ні ча ла век з 
ін ва лід нас цю ад пра віў ся ар га ні зоў ваць, на прык-
лад, сваю ўлас ную фо та вы ста ву, ад на го пан ду са і 
ліф та не да стат ко ва: не аб ход на мець мэ ту і ўмець 
апе ры ра ваць стра тэ гі я мі пла на ван ня сва ёй дзей-
нас ці, быць за ці каў ле ным у асо бас ным рос це.

Та му ня даў на ў ста ліч най са цы яль на-рэ абі лі та-
цый най уста но ве «Эга лі тэ Цэнтр» прай шоў пі лот ны 
трэ нінг для ма ла дых лю дзей з ін ва лід нас цю «Асо-
бас ны рост як склад нік пос пе ху».

На пра ця гу трох дзён ма ла дыя лю дзі зна ё мі лі ся, 
гу ля лі ў LARP/ро ле вую гуль ню ак тыў на га дзе ян ня 
(на кі ра ва ную на згур та ван не ўдзель ні каў), ву чы лі ся 
ана лі за ваць пра ек ты і пры маць ка лек тыў нае ра шэн не, 
вы кон ва лі прак ты ка ван ні па па ста ноў цы мэт і пра ца-
ва лі з ма ты ва цы яй, ву чы лі ся пра ца ваць у ка ман дзе, 
ра ша ю чы твор чыя за да чы, ві зу а лі за ва лі ма ру і спа сці-
га лі тэх ні кі стра тэ гіч на га пла на ван ня (у тым лі ку «ад ва-
рот нае пла на ван не»), якія спры я юць усвя дом ле на му і 
ар га ні за ва на му ру ху да сва ёй ма ры.

З та кой праб ле май, як са ма вы зна чэн не і са ма-
рэа лі за цыя су ты ка юц ца лю дзі роз ных уз рос таў, са-
цы яль ных ста ту саў і фі зіч ных маг чы мас цяў, та му і 
трэ нінг, і да лей шая пра ца «Эга лі тэ Цэнт ра» ў гэ тым 

на прам ку бу дзе на кі ра ва на на ін тэ гра ва ныя гру пы 
ўдзель ні каў, у якіх бу дуць зна ё міц ца, мець стасункі і 
ра зам пра ца ваць лю дзі як з ін ва лід нас цю, так і без.

Пра ект быў ажыц цёў ле ны ў су пра цоў ніц тве з 
Бе ла рус кай Аса цы я цы яй клу баў ЮНЕС КА за кошт 
срод каў прад стаў ніц тва за рэ гіст ра ва на га аб' яд нан-
ня Deutscher Volkshochschul — Verband eV (ФРГ) у 
Бе ла ру сі пры са дзей ні чан ні Пра гра мы пад трым кі 
Бе ла ру сі ў рам ках пра ек та «На ву чаль ны рэ гі ён: 
Аду ка цыя для ўсіх па ка лен няў». Трэ нінг ад быў ся 
на ба зе тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на сель ніц тва Мас коў ска га ра ё на г. 
Мін ска, з якім «Эга лі тэ» вы сту пае ў парт нёр стве 
ў пра ек тах спар тыў най і са цы яль най на кі ра ва нас-
ці.

Ура жан ні ўдзель ні каў трэ нін гу:
Яў ген СУ ХА ДОЛЬ СКІ: «Адзін не ма ла важ ны 

мо мант для мя не як для ча ла ве ка з аб ме жа ва ны мі 
фі зіч ны мі маг чы мас ця мі і, як вы нік, вель мі ня сме-
ла га і са рам лі ва га — гэ та тое, што трэ нінг даў мне 
маг чы масць па пра ца ваць над сва і мі стра ха мі. Ка лі 
б не ра бо та ў ка ман дзе, то, хут чэй за ўсё, я б так і 
пра ся дзеў ці хень ка ўсе гэ тыя тры дні дзе-не будзь 
уба ку, а на прак ты цы вый шла ўсё з дак лад нас цю 
на ад ва рот, ча му аса біс та я не вы моў на ра ды».

Да р'я ПА СТУ ХО ВА: «У нас па да бра ла ся са-
праў ды вы дат ная гру па з вель мі доб ры мі людзь-
мі. Пра ца ваць у ёй мне бы ло вель мі кам форт на. 
Больш за тое, су мес ная пра ца да ла мне пад ста ву 
за ду мац ца аб шмат лі кіх рэ чах, у тым лі ку аб тым, 
што пра ца ў ка ман дзе з роз ны мі людзь мі не вы-
но сіць эга із му. Я бы ла б вель мі ра да пра цяг нуць 
зно сі ны і су мес ную дзей насць у гру пе!»

На стас ся САБ ЛІ НА: «Я ра да, што за час трэ-
нін гу ўся ха а тыч ная су куп насць ма іх ду мак на-
бы ла фор му доў га тэр мі но вых мэ таў і пла наў на 
бу ду чы ню».

Яў ген МА РО ЗАЎ: «Гру па са праў ды клас ная са-
бра ла ся. Я ад чу ваў ся бе амаль як ры ба ў ва дзе. 
Мно гія пра па ноў ва лі вель мі ці ка выя ідэі пад час 
пра цы ў гру пах. У цэ лым усё бы ло вы дат на!»

Аг нія АСА НО ВІЧ
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НЕ ФАР МАЛЬ НАЯ АДУ КА ЦЫЯ АБ' ЯД НОЎ ВАЕ
Для са ма рэа лі за цыі ін ва лі даў ад на го пан ду са не да стат ко ва


