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Ка ля 10 ты сяч ра сі ян і бе ла ру саў 
з гру пы ра ды я цый най ры зы кі 
(чар но быль цаў, удзель ні каў 
ка та стро фы на ЧА ЭС) пла ну ец ца 
аб сле да ваць да 2016 го да ва 
Усе ра сій скім цэнт ры эк стран най 
і ра ды я цый най ме ды цы ны імя 
А.М. Ні кі фа ра ва Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Ра сіі, 
Ме ды цын скім ра ды я ла гіч ным 
на ву ко вым цэнт ры Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Ра сіі, Фе дэ раль ным 
ме ды цын скім бія фі зіч ным цэнт ры 
імя А.І. Бур на зя на. Ака зан не 
спе цы я лі за ва най, вы со ка тэх на ла-
гіч най ме ды цын скай да па мо гі ста не 
маг чы мым дзя ку ю чы чар го вай 
Са юз най пра гра ме па пе ра адо лен ні 
на ступ стваў чар но быль скай 
ка та стро фы.

Асноў ным вы ка наў цам ме ра пры ем-
стваў но вай і трох па пя рэд ніх Са юз ных 
пра грам з'яў ля ец ца Фе дэ раль ная дзяр-
жаў ная ўста но ва ахо вы зда роўя «Усе ра-
сій скі цэнтр эк стран най і ра ды я цый най 
ме ды цы ны імя А.М. Ні кі фа ра ва», што ў 
Санкт-Пе цяр бур гу. Ра сій скія і бе ла рус кія 
жур на ліс ты атры ма лі маг чы масць азна ё-
міц ца з ра бо тай цэнт ра, які пе ра жыў сур'-
ёз ную рэ кан струк цыю і быў асна шча ны 
су час ным ме ды цын скім аб ста ля ван нем 
для ака зан ня спе цы я лі за ва най вы со ка-
тэх на ла гіч най мед да па мо гі.

У 
Ні кі фа раў скім цэнт ры дзей ні ча юць 
па лі клі ні ка, дзён ны і круг ла су тач ны 
ста цы я на ры, на ву ко вы і аду ка цый-

ны цэнт ры. Клі ні ка мае ўлас ную стан цыю 
хут кай мед да па мо гі са спец срод ка мі да-
стаў кі хво рых, на ват два вер та лё ты на 
круг ла су тач ным дзя жур стве. Гэ та і зра зу-
ме ла, па коль кі на ба зе цэнт ра эк стран най 
ме ды цы ны пра цуе Ме ды цын скі рэ гістр 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы-
ях Ра сіі — сіс тэ ма ацэн кі ста ну зда роўя і 
пра фе сій най дзей нас ці вы ра та валь ні каў, 
а так са ма лік ві да та раў на ступ стваў ава-
рыі на Чар но быль скай АЭС. На зі ран не 
ад бы ва ец ца на пра ця гу ўся го жыц ця і 
мо жа спы няц ца ў вы пад ку вы ез ду за ме-
жы кра і ны. Акра мя та го, экс пер ты цэнт ра 
да сле ду юць су вя зі за хвор ван няў з уз дзе-
ян нем са мых роз ных фак та раў ава рый і 
ка та строф.

Тут рас пра ца ва ны пра та кол ма ле-
ку ляр на-ге не тыч на га аб сле да ван ня 
асоб, якія пад вяр га лі ся ра ды я цый на му 
ўздзе ян ню, стан дар ты па глыб ле на га 
да сле да ван ня ўдзель ні каў лік ві да цыі 
на ступ стваў ава рыі на ЧА ЭС і па цяр-
пе ла га на сель ніц тва Ра сіі і Бе ла ру сі, 
тэх на ло гіі ды яг нос ты кі і ля чэн ня лік ві-
да та раў пры са ма тыч ных за хвор ван-
нях. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ўзро-
вень агуль на са ма тыч най за хва раль нас ці, 
а так са ма хва роб эн да крын най сіс тэ мы, 
най перш ра ку шчы та па доб най за ло зы, 
дый у цэ лым ан ка ла гіч ная па та ло гія ў 
апош ніх рас це. Рас це ўдзель ная ва га сар-
дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў, хва роб 
нер во вай і кас ця вой сіс тэм, ор га наў стра-
ва ван ня і ды хан ня. Больш за тое, у та кіх 
па цы ен таў звы чай на на зі ра ец ца не каль кі 
па та ло гій, што па тра буе комп лекс на га па-
ды хо ду ў ды яг нос ты цы і ля чэн ні.

У блі жэй шы час гру пы спе цы я ліс таў 
з лі ку тэ ра пеў таў, не ўро ла гаў, уро ла гаў і 
хі рур гаў пра вя дуць скры нінг са ма тыч ных і 

ан ка ла гіч ных за хвор ван няў ся род удзель-
ні каў лік ві да цыі ава рыі на ЧА ЭС паў ноч-
на-за ход ня га рэ гі ё на. Пла ну ец ца пра вес ці 
ўльтра гу ка выя да сле да ван ні, пра мя нё вую 
і ла ба ра тор ную ды яг нос ты ку, вы зна чыць 
уз ро вень пух лін ных мар ке раў.

Пра ве дзе ныя да сле да ван ні сён ня па-
каз ва юць, што як у дзя цей і пад лет каў, так 
і ў да рос лых на зі ра ец ца праз мер ная за-
хва раль насць на рак шчы та па доб най за-
ло зы. Так са ма мяр ку ец ца, што па ло ва вы-
пад каў вал ля ка ў тых, хто атры маў апра-
мень ван не ў дзя цін стве, так са ма мо гуць 
быць звя за ны з апра мень ван нем шчы та-
па доб най за ло зы. Пе ра вы шэн не па каз чы-
каў за хва раль нас ці на рак ма лоч най за ло-
зы ў па раў на нні з ся рэд не ста тыс тыч ны мі 
па каз чы ка мі за хва раль нас ці на зі ра ец ца і 
ў жан чын, якія атры ма лі апра мень ван не 
ў дзі ця чым уз рос це і ця пер ад но сяц ца да 
гру пы па вы ша най ра ды я цый най ры зы кі. 
Вар та ад зна чыць, што гэ тую тэ му вы ву чае 
і РНПЦ ра ды я цый най ме ды цы ны і эка ло гіі 
ча ла ве ка ў Го ме лі.

С
А ЮЗ НАЯ пра гра ма па пе ра адо лен-
ні на ступ стваў чар но быль скай ка та-
стро фы пра ду гледж вае маг чы мас ці 

аб сле да ван ня і ля чэн ня па цяр пе лых ад 
ра ды я цый на га ўздзе ян ня жы ха роў паўд-
нё ва-за ход ніх ра ё наў Бран скай воб лас ці 
ў го мель скім цэнт ры, а бе ла ру саў — у 
Ні кі фа раў скім цэнт ры.

— І наш, і ваш цэнт ры да сле ду юць 
так зва ныя на ступ ствы ра ды я цый на га 
па ра жэн ня, — рас каз вае га лоў ны хі-
рург Усе ра сій ска га цэнт ра эк стран най 
і ра ды я цый най ме ды цы ны імя А.М. Ні-
кі фа ра ва МНС Ра сіі Аляк сандр КА ЧАТ-
КОЎ. — На ла джа на цес нае су пра цоў ніц-
тва. На шы спе цы я ліс ты вы яз джа юць у 
Го мель скую і Ма гі лёў скую воб лас ці Бе-
ла ру сі для кан суль та цый, праг на за ван ня 

і на зі ран ня чар но быль цаў, іх на шчад каў, 
па коль кі вы ву ча юц ца і ге не тыч ныя мо-
ман ты...

Сам спа дар Ка чат коў ака заў ся ро дам 
з Ма гі лё ва. Скон чыў у Пі це ры ва ен на-ме-
ды цын скую ака дэ мію, пас ля ча го па дум-
ваў вяр нуц ца на ра дзі му, але не атры ма-
ла ся. Шмат га доў вы кла даў у пі цер скай 
ака дэ міі, а два га ды та му яго за пра сі лі ў 
Ні кі фа раў скі цэнтр на па са ду га лоў на га 
хі рур га.

«Што дня ў цэнт ры вы кон ва ец ца да 30 
роз ных апе ра тыў ных умя шан няў, — ка жа 
пад час «эк скур сіі» па цэнт ры Аляк сандр 
Ка чат коў і ро біць для бе ла рус кіх жур на ліс-
таў не ка то рыя ўдак лад нен ні. — У Мін ску, 
без умоў на, ёсць вы дат ныя хі рур гі. Май го 
бра та не так даў но пра апе ры ра ва лі ў 6-й 
ста ліч най клі ні цы. Апе ры ра ваў звы чай ны 
ма ла ды хі рург — не пра фе сар. Шан цы 
на вы жы ван не скла да лі не больш за 20 
пра цэн таў... Ка лі я па ба чыў бра та пас ля 
апе ра цыі, то ска заў яму толь кі ад но: «Ма-
лі ся на гэ та га ўра ча — ён даў та бе дру гое 
на ра джэн не»...

А
ДЗІН з бе ла рус кіх жур на ліс таў (да-
рэ чы, з Ма гі лё ва) аб сле да ваў ся ў 
ла ба ра то рыі спект ра мет рыі ў клі ні-

цы №1 Ні кі фа раў ска га цэнт ра. Раз ме шча-
ны тут вы со ка ад чу валь ны ніз ка фо на вы 
спект ро метр вы пра мень ван няў ча ла ве ка 
— гэ та не вя лі кая ка ме ра, ку ды па цы ент 
уклад ва ец ца на спе цы яль ны ло жак. Сіс-
тэ ма дэ тэк та раў і да зі мет раў без бо лю і 
стра ху вы зна чае, якія шкод ныя хі міч ныя 
рэ чы вы і ў якой коль кас ці ёсць у ар га ніз-
ме. Коль кі хві лін — і за клю чэн не га то ва. 
Спект ро метр «ука заў» на пе ра вы шэн не 
цэ зію і не да хоп ка лію ў на ша га жур на ліс-

та. Ма ла ды ча ла век, вя до ма, не ўзра да-
ваў ся, а вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік, 
за гад чык ла ба ра то рыі спект ра мет рыі 
вы пра мень ван няў ча ла ве ка клі ні кі №1 
Ні кі фа раў ска га цэнт ра Валь дэ мар ТА-
РЫ ТА па тлу ма чыў:

— Ад хі лен ні ў вас ня знач ныя. Трэ ба 
ра зу мець, што ра дые ак тыў ныя рэ чы вы 
пас ля трап лян ня ў ар га нізм па сту по-
ва рас па да юц ца і вы вод зяц ца. Са мае 
важ нае — аса біс тая гі гі е на і ўжы ван не 
чыс тых пра дук таў. У нас на аб сле да-
ван ні быў лік ві да тар ава рыі на ЧА ЭС з 
Бе ла ру сі. У яго вы яві ла ся пе ра вы шэн не 
цэ зію, ад нак вы свет лі ла ся, што гэ тае пе-
ра вы шэн не за бяс печ ва юць яму пра дук-
ты ле су — яга ды, гры боч кі, які мі час туе 
це шча з Го мель скай воб лас ці... Цэ зій-
137 па-ра ней ша му ў роз най коль кас ці 
вы яў ля ец ца ў да рах ле су. Ёсць яшчэ ра-
ды я цый ны ка лій-40, але ён пры сут ні чае 
ва ўсёй пры ро дзе, у тым лі ку ў ар га ніз ме 
ча ла ве ка. Яго до ля заў сё ды ад ноль ка-
вая — 0,012 ад уся го ка лію, што па ві-
нен быць. Ка рыс ны ка лій удзель ні чае ў 
мно гіх пра цэ сах у ар га ніз ме, і пры яго 
не да хо пе пры зна ча юць спе цы яль ныя 
прэ па ра ты для ад наў лен ня гэ та га мік-
ра эле мен ту, ка рыс на з гэ тай мэ тай ужы-
ваць арэ хі, су ха фрук ты... Па за ле тась мы 
аб сле да ва лі ка ля 500 вы ра та валь ні каў, 
і прак тыч на ва ўсіх на зі раў ся дэ фі цыт 
ка лію, што цал кам прад ка заль на з-за 
вя лі кіх стрэ са вых на гру зак...

Спект ро метр рас пра ца ва лі, між ін шым, 
ле нін град скія ву чо ныя. Ак тыў нае вы ка ры-
стан не апа ра та па ча ло ся ў 2008-м. З та го 
ча су ўда ло ся аб сле да ваць не каль кі со цень 
вы ра та валь ні каў, лік ві да та раў ава рыі на 
ЧА ЭС, тых, хто па ста ян на пра цуе з ра дые-
ак тыў ны мі рэ чы ва мі. Га лоў ным чы нам, 
гэ та ра сі я не. У перс пек ты ве на пад ста ве 
Са юз най пра гра мы мяр ку ец ца за бяс пе-
чыць маг чы масць та ко га аб сле да ван ня 
боль шай коль кас ці бе ла ру саў. На огул 
лю бы ах вот ны мо жа пры ехаць і аб сле да-
вац ца на пра ця гу дня. Ад нак гэ та ня тан на. 
Вось ча му і аб мяр коў ва ец ца маг чы масць 
па доб на га аб сле да ван ня для звы чай ных 
гра ма дзян, якія пра жы ва юць дзе-не будзь 
у глы бін цы.

К
А МІ СІЯ Пар ла менц ка га схо ду Бе ла-
ру сі і Ра сіі на мя чае шля хі да лей ша-
га аб' яд нан ня ў га лі не ме ды цы ны. І 

гэ та ў тым лі ку за бес пя чэн не да ступ нас ці 
вы со ка тэх на ла гіч ных ме ды цын скіх па слуг 
для са мых роз ных сла ёў па цяр пе ла га на-
сель ніц тва.

Па вод ле слоў ды рэк та ра Усе ра сій-
ска га цэнт ра эк стран най і ра ды я цый-
най ме ды цы ны імя А.М. Ні кі фа ра ва 
МНС Ра сіі, док та ра ме ды цын скіх на-
вук, пра фе са ра Сяр гея АЛЯК СА НІ НА, 
су пра цоў ніц тва з бе ла рус кі мі ка ле га мі па 
чар но быль скай праб ле ме вель мі важ нае, і 
яно бу дзе пра цяг вац ца. На за ка на даў чым 
уз роў ні жы ха ры Бе ла ру сі і Ра сіі мо гуць 
аб сле да вац ца ў кра і нах-су сед ках, ад нак 
на прак ты цы гэ тая маг чы масць за ста ец-
ца фі нан са ва не пад ма ца ва най. Да стат-
ко ва пры га даць хоць бы апла ту пра ез ду 
для хво ра га. Та му ў блі жэй шы час са юз-
ныя пар ла мен та рыі па він ны даць дзейс-
нае, ап ты маль нае ра шэн не фі нан са ва га 
склад ні ка.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Мар цін Шон-Ча ніш ві лі — не мец па 
на цы я наль нас ці — не пер шы год 
жы ве ў Бе ла ру сі. Яго пра цоў ны 
ты дзень звы чай на па чы на ец ца з 
паў жар таў лі ва га абу рэн ня: «Ча му 
ў Мін ску та кія вы со кія бар дзю ры і 
ня зруч ныя да рож кі? Ця пер зра зу-
ме ла, ча му боль шасць ве ла сі пе-
дыс таў ка рыс та ец ца гор ны мі, а не 
га рад скі мі ро ва ра мі». Так, ама та раў 
эка ла гіч на га ві ду транс пар ту ся род 
бе ла ру саў ста но віц ца ўсё больш. 
А ці па спя вае за рос там коль кас ці 
ве ла сі пе дыс таў раз віц цё ад па вед-
най інф ра струк ту ры? Як бе ла ру сы 
мя ня юць стэ рэа тып нае мыс лен не 
ад нос на гэ та га су час на га срод ку 
пе ра мя шчэн ня? Як вы свет лі ла ся, 
імк лі ва.

СУЦЭЛЬНАЯ ВЫ ГА ДА
— На шчас це, сён ня бе ла ру сы па сту-

по ва вы зва ля юц ца ад стэ рэа ты паў кштал-
ту «на ро ва рах ез дзяць толь кі ў вёс ках», 
«на ве ла сі пе дах не ез дзяць, а ка та юц ца», 
«ве ла сі пед — гэ та не пры стой на для сур'-
ёз на га ча ла ве ка» і г.д. Та му ця пер гэ ты 
зруч ны транс парт ны сро дак ак тыў на ін-
тэг ру ец ца ў на ша паў ся дзён нае жыц цё, 
— рас каз вае стар шы ня гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Мін скае ве ла сі пед нае та-
ва рыст ва» Яў ген Ха ру жы.

На са мрэч, ве ла сі пед для го ра да — су-
цэль ная вы га да. Ён па тра буе і мі ні мум 
пра сто ры (на ад ным пар ко вач ным мес цы 
для аў то мож на па ста віць 8 ро ва раў), і 
ма лых вы дат каў на экс плу а та цыю (пры-
клад на 150 до ла раў у год, што ў па раў-
на нні на ват з апла тай гра мад ска га транс-
пар ту знач на менш). Акра мя та го, зні жае 
бюд жэт ныя вы дат кі на ахо ву зда роўя, 
ства ра ю чы для га ра джан пер са наль ны 
і эка ла гіч ны кам форт. У Да ніі пад лі чы-
лі: кан чат ко вы са цы яль на-эка на міч ны 
эфект ад ве ла сі пе даў — гэ та пры бы так 
у 0,16 еў ра цэн та на кі ла метр, што за год 
скла дае 440 млн еў ра, ад аў та ма бі ляў 
— 0,09 цэн та/км страт. Дык што бе ла-
ру сам па куль пе ра шка джае ез дзіць на 
двух ко лах?

ЧА ГО НЕ ХА ПАЕ?
— Ад сут насць да стат ко вай коль кас ці 

ве ла да ро жак, ад па вед ных ве ла марш ру-
таў, вы со кія бар дзю ры і праб ле ма пар-
ко вак, — упэў не ны Па вел Гар бу ноў, 
су пра цоў нік Цэнт ра эка ла гіч ных ра-
шэн няў. — Ка лі па гля дзець на ве ла кар ту 
Мін ска, якая іс нуе ў ідэа льным вы гля дзе 
і ў рэ аль ным, апош няя на гад вае толь кі 
аб рыў кі пер шай. Ха ця ка лі ўліч ваць шы-
ры ню на шых тра ту а раў, то маг чы мас ці 
для ве ла сі пе дыс таў у іх вель мі доб рыя. І 
трэ ба ска заць па шчы рас ці: ве ла сі пед ная 
інф ра струк ту ра па сту по ва раз ві ва ец ца. 
Па-ін ша му вы гля дае спра ва з ве ла пар-
коў ка мі. Яны ці ад сут ні ча юць уво гу ле, ці 
аб ста лёў ва юц ца ня пра віль на. На доб рай 
пар коў цы ро вар па ві нен пра віль на фік са-
вац ца — за ра му, а не за пя рэд няе ко ла, 
з-за ча го яны час та па да юць; па жа да на, 
каб ме та ліч ная ас но ва тры маль ні ка ме ла 
па лі мер нае па крыц цё, а са ма пар коў ка 
бы ла пад на ве сам і ахоў ва ла ад даж джу 
і сне гу.

У Мін ску ўжо ёсць прык лад пра віль най 
і зруч най ве ла пар коў кі. У жы лым квар-
та ле «Зя лё ны Бор», які аб' яд ноў вае 16 

да моў, зна хо дзіц ца пар коў ка на паў та-
ры ты ся чы мес цаў. Ні вод нае не пус туе. 
На ад ва рот, ся род там тэй шых жы ха роў 
на ват іс нуе чар га на тое, каб за хоў ваць 
свай го двух ко ла ва га «сяб ра» пад на дзей-
най ахо вай ад даж джу і кра дзя жу.

Па сту по ва Бе ла русь да лу ча ец ца да 
еў ра пей скай тэн дэн цыі — ад дае пе ра-
ва гу ве ла сі пе ду, які бе ра жэ эка ло гію, 
зда роўе і фі нан сы. Ужо сён ня на аў та за-
пра ва чных стан цы ях А-100 мож на ўзяць 
ро вар на пра кат і стаць ад ным з 400 ве-
ла сі пе дыс таў, што за 1 га дзі ну пра яз-
джа юць па да рож цы ўздоўж Свіс ла чы, 
ці ад ным са 150, якіх за 60 хві лін мож на 
на лі чыць на пра спек це Не за леж нас ці. 
Ве ла сі пед мае ўсе шан цы стаць са ма-
стой ным і са ма да стат ко вым транс парт-
ным срод кам у го ра дзе, а ве ла пар коў кі 
— яго яск ра вым крэ а тыў ным эле мен там. 
На ад лег лас цях да 5 км ро вар з'яў ля ец ца 
са мым хут кім транс парт ным срод кам. 
Да рэ чы, гэ ты ар гу мент быў апош нім у 
ра шэн ні мэ ра Лон да на Ба ры са Джон са-
на пе ра сес ці са служ бо ва га аў та ма бі ля 
на ве ла сі пед.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ

�

У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз да» 
рас па вя дае пра са мыя яр кія мат чы 
чэм пі я на ту Бе ла ру сі па фут бо ле, па зі тыў нае 
за вяр шэн не пад рых тоў кі бе ла рус кіх 
ха ке іс таў да су свет на га пер шын ства і 
«за ла ты» ўра джай бе ла рус кіх плыў цоў на 
тур ні ры ў Бель гіі.

1. У шос тым ту ры фут боль на га чэм пі я на ту 
кра і ны мін скае «Ды на ма» атры ма ла яшчэ ад ну 
пе ра ка наў чую пе ра мо гу. З лі кам 4:1 «бе ла-сі нія» 
пе рай гра лі «Бел шы ну». Са мы мі ка рыс ны мі гуль-
ца мі мат ча ста лі Ігар Ста се віч і Шы ка зэ Удо джы. 
На ра хун ку Ста се ві ча — дубль, а на ва бра нец 
«Ды на ма» вы лу чыў ся го лам і вы ні ко вай пе ра-
да чай. Пры чым Удо джы за біў са мы хут кі гол у 
се зо не, па ра зіў шы ва ро ты баб руй чан на трэ цяй 
хві лі не мат ча. Пас ля па ядын ку га лоў ны трэ нер 
«Ды на ма» Ула дзі мір ЖУ РА ВЕЛЬ пра ана лі за-
ваў ход су стрэ чы: «Так, ка ман да за бі ла хут кі гол, 
але па сту по ва па ча ла прай гра ваць у агрэ сіі. У 
кан цоў цы пер ша га тай ма са пер нік ад ка заў пры-
го жым штраф ным, та му на пе ра пы нак мы іш лі 
за сму ча ны мі. У раз дзя валь ні па пра сіў хлоп цаў 
да даць у хут ка сці — зу сім не ха це ла ся вы праў-
ляц ца на вы яз ную се сію з па ра жэн нем у кі шэ ні. 
І я ра ды, што ўсе гуль цы па чу лі мя не і вы ка на лі 
ўста ноў ку».

З ана ла гіч ным лі кам скон чыў ся матч БА ТЭ 
— «Тар пе да-Бе лАЗ». У «жоў та-сі ніх» — дуб лі на 
ра хун ку Ві та ля Ра дзі во на ва і Мі ха і ла Гар дзей чу-
ка. А вось «Наф тан» з мі ні маль ным лі кам адо леў 
«Го мель» — 1:0. Адзі ны гол у ва ро ты га мяль чан 
за біў Аляк сей Суч коў. Та кім чы нам, трыа лі да раў 
у таб лі цы чэм пі я на ту не змя ні ла ся — «Ды на ма», 
БА ТЭ і «Наф тан» раз мяс ці лі ся ў двух ач ко вым 
ін тэр ва ле.

Ся род ас тат ніх вы ні каў ад зна чым трэ цюю пе ра-
мо гу «Слуц ка» (1:0 су праць брэсц ка га «Ды на ма») 
і ні чыю ў мат чы «Дняп ро» — «Мінск» — 1:1.

2. У апош нім спа рын гу пе рад чэм пі я на там 
све ту па ха кеі збор ная Бе ла ру сі ўпэў не на пе-
рай гра ла ка ман ду Да ніі — 5:2. Пры чым аў тар-
ства ўсіх шай баў бе ла ру саў на ле жыць толь кі двум 
гуль цам — Анд рэю Сця па на ву і Сяр гею Кас ці цы-

ну. Для фор вар да ха ба раў ска га «Аму ра» хет-трык 
у мат чы су праць дат чан стаў пер шым за на цы я-
наль ную ка ман ду. Дзве ас тат нія шай бы ма лод шы 
з бра тоў Кас ці цы ных за кі нуў у трэ цім пе ры я дзе. 
Пас ля мат ча га лоў ны трэ нер бе ла рус кай дру-
жы ны Глен Хэн лан пра ка мен та ваў дзе ян ні сва іх 
па да печ ных: «За стаў ся за да во ле ным гуль нёй у 
на па дзен ні. У боль шас ці так са ма ад пра ца ва лі 
вы дат на. І асоб ная па дзя ка Ві та лю Ко ва лю. Фак-
тыч на пад рых тоў ка да чэм пі я на ту скон ча на. Ця-
пер нас ча ка юць ка рот кія, ін тэн сіў ныя трэ ні роў кі. 
І бу дзем аб мяр коў ваць з лі да ра мі ка ман ды на шы 
пла ны». Да рэ чы, на стаў нік бе ла ру саў у блі жэй-
шыя дні па абя цаў на зваць імя ка пі та на ка ман ды 
на чэм пі я нат све ту.

3. Чэм пі я нат кра і ны па бас кет бо ле ся-
род жан чын за вяр шыў ся ўпэў не най пе ра мо гай 
«Цмо каў», якія ў фі на ле пе рай гра лі «Га ры зонт» 
— 68:55 — і з фі наль най се ры яй 3:1 за ва я ва лі 
га лоў ны тра фей. Муж чын ская ка ман да «Цмо каў» 
у фі наль най се рыі лі дзі руе су праць «Грод на-93» 
— 2:0. У апош нім мат чы мін ча не атры ма лі пе ра-
ка наў чую пе ра мо гу — 89:97.

4. На ад кры тым чэм пі я на це Бель гіі па пла-
ван ні збор ная Бе ла ру сі за ва я ва ла 15 ме да лёў, 
во сем з якіх — най вы шэй шай про бы! Па ло ву за-
ла то га за па су ка ман дзе пры нес ла двух ра зо вая 
алім пій ская чэм пі ён ка Аляк санд ра Ге ра сі ме ня, 
якая пер шын ства ва ла на дыс тан цы ях 50 м ба-
тэрф ля ем, воль ным сты лем і на спі не, а так са-
ма на «ста мет роў цы» воль ным сты лем. Так са ма 
за ла тыя ўзна га ро ды зда бы лі Ак са на Дзя мі да ва 
і квар тэт муж чын скай эс та фе ты (Юрый Клям-
пар скі, Вік тар Ста ся ло віч, Яў ген Цур кін і Ар се ній 
Ку ха раў). Ад зна чым, што, акра мя гас па да роў, у 
тур ні ры пры ма лі ўдзел ка ман ды з 12 кра ін, ся род 
якіх Фран цыя, Гер ма нія, Да нія, Чэ хія і ін шыя.

5. Бе ла рус кі ве ла гон шчык Яў ген Гу та ро-
віч вый граў гон ку «Grand Prіx de la Somme», 
якая ад но сіц ца да пер шай ка тэ го рыі. На фі ні шы 
спарт смен апя рэ дзіў бель гій ца То ма ван Асбру ка 
і фран цу за Яні ка Мар ці не за.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Ме ды цы на дзвюх кра інМе ды цы на дзвюх кра ін  ��

Фі наль ным мат чам 
за Ку бак Бе ла ру сі ў 
Ба ры са ве афі цый на 
ад кры лі но вы фут боль ны 
ста ды ён.

З вер та лёт най вы шы ні ён на-
гад вае шы ро кі аба ра нак, а з бо ку 
— кас міч ны ка ра бель. «Ба ры саў-
Арэ на» ста ла не толь кі ў ар хі тэк-
тур ным сэн се са мым ці ка вым 
фут боль ным бу дын кам кра і ны, 
але і су час най гуль ня вой пля цоў-
кай. Ба лель шчы кі па мя та юць, як 
з-за не дас ка на лас ці га рад ско га 
ста ды ё на ка ман дзе БА ТЭ, каб 
пра во дзіць па ядын кі гру па вой 
ста дыі Лі гі чэм пі ё наў і Лі гі Еў ро-
пы, пры хо дзі ла ся ванд ра ваць ад 
Мін ска да Грод на. Але ця пер усім 
мож на ўздых нуць з па лёг кай: у 
рас па ра джэн ні бе ла рус кіх чэм пі ё-
наў з'я ві ла ся арэ на, на якой не со-
рам на пры няць лю бую ка ман ду.

Зра зу ме ла, ра бо чым яшчэ 
трэ ба бу дзе лік ві да ваць дроб ныя 
хі бы, ад нак трэ ба пры знаць, мы 
атры ма лі са праўд ны еў ра пей скі 
фут боль ны ан ту раж, яко га ўсе 
бе ла рус кія заў зя та ры так доў-
га ча ка лі. На «Ба ры саў-Арэ не», 
якая мо жа пры няць больш за 13 
ты сяч ча ла век, ня ма тра ды цый-
ных для Бе ла ру сі бе га вых да ро-
жак, пунк ты хар ча ван ня раз ме-
шча ны на га ле рэ ях ста ды ё на, 
для жур на ліс таў ство ра ны вя лі кі 
і ўтуль ны прэс-цэнтр з асоб най 
за лай для пра цы.

Так скла ла ся, што БА ТЭ, 
гас па дар ста ды ё на, у фі нал 

ро зыг ры шу не тра піў — са сту-
піў у чвэрць фі на ле. Хто ста не 
ўла даль ні кам тра фея, у Ба ры-
са ве пад ура жаль ную гу ка вую 
пад трым ку сва іх фа на таў па-
між са бой вы зна ча лі са лі гор скі 
«Шах цёр» і гро дзен скі «Нё ман». 
Вон ка ва па яды нак гля дзеў ся, 
але з кож най хві лі най ста на-
ві ла ся зра зу ме ла, што больш 
шан цаў на вік то рыю ў гар ня коў. 
Па да печ ныя Сяр гея Ба роў ска га 
на пра ця гу су стрэ чы ата ка ва лі 
больш змяс тоў на і кож ны вы пад 
імк ну лі ся за вяр шаць трап ным 
уда рам. Адзін з та кіх ша лё ных, 
гар мат ных стрэ лаў пад пе ра-
кла дзі ну Ар цё ма Стар га род ска-
га і вы ра шыў вы нік су стрэ чы: 
1:0 — «Шах цёр» стаў двух ра-
зо вым ула даль ні кам Куб ка Бе-
ла ру сі (на фота)!

— Ка лі та кія ўда ры трап ля-
юць у створ, ва ра та рам заўж ды 
цяж ка іх ад біць. Мяч лі та раль на 
ві ляе ў па вет ры, — пас ля па-
ядын ку «Звяз дзе» пры знаў ся 
Стар га род скі, які, між ін шым, 
стаў аў та рам пер ша га трап на га 
ўда ру на «Ба ры саў-Арэ не».

— Сён ня пе ра мог мац ней шы. 
І лік за ка на мер ны, — рэ зю муе 
вы нік фі наль на га су праць ста-
ян ня шчас лі вы Аляк сей Ры ас, 
паў аба рон ца «Шах цё ра». — Мы 
вель мі ўдзяч ны ба лель шчы кам, 
што ўвесь матч яны бы лі ра зам 
з на мі. Мно гія, на пэў на, ад мя ні лі 
свае па езд кі на да чы і вы ра шы лі 
нас пад тры маць. Са лі горск му-
сіць быць за да во ле ны, што праз 
10 га доў Ку бак Бе ла ру сі зноў 
апы нуў ся ў го ра дзе шах цё раў.

Та рас ШЧЫ РЫ. г. Ба ры саў.

АРЭ НА ДЛЯ СПАР ТЫЎ НЫХ 
ЗДЗЯЙС НЕН НЯЎ
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ПРА ЛІ ШАК ЦЭ ЗІЮ...
...і не да хоп гро шай на аб сле да ван не па яго вы яў лен ні

На аб сле да ван ні 
быў лік ві да тар ава рыі на ЧА ЭС 
з Бе ла ру сі. У яго вы яві ла ся 
пе ра вы шэн не цэ зію, ад нак 
вы свет лі ла ся, што гэ тае 
пе ра вы шэн не за бяс печ ва юць яму 
пра дук ты ле су — яга ды, гры боч кі, 
які мі час туе це шча з Го мель скай 
воб лас ці...

На за ка на даў чым уз роў ні 
жы ха ры Бе ла ру сі і Ра сіі мо гуць 
аб сле да вац ца ў кра і нах-су сед ках, 
ад нак на прак ты цы гэ тая 
маг чы масць за ста ец ца фі нан са ва 
не пад ма ца ва най.

Паехалі!Паехалі!  �� «Я БУ ДУ ДОЎ ГА 
ГНАЦЬ ВЕ ЛА СІ ПЕД...»

На ро ва рах ез дзяць не толь кі ў вёс ках

«ДЫ НА МА» ПРА ЦЯГ ВАЕ 
ЧЭМ ПІ ЁН СКУЮ ГОН КУ

Футбол. Кубак БеларусіФутбол. Кубак Беларусі  ��
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ТЭХ АГЛЯД 
ДЛЯ АЎ ТО ВЕ ТЭ РА НАЎ  — 
БЯС ПЛАТ НА

У су вя зі з на блі жэн нем Дня Пе ра-
мо гі Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му-
ні ка цый рэ ка мен да ва ла ў пе ры яд з 1 
па 31 мая за бяс пе чыць пра вя дзен не 
дзярж тэх агля ду транс парт ных срод-
каў, улас ні ка мі якіх з'яў ля юц ца ве тэ-
ра ны Вя лі кай Ай чын най вай ны, на 
бяс плат най асно ве.

У гэ тай су вя зі УП «Бел тэх агляд» пры-
ня ло ра шэн не пра во дзіць ва ўка за ны 
пе ры яд бяс плат ны дзяр жаў ны тэх ніч ны 
агляд транс парт ных срод каў, улас ні ка мі 
якіх з'яў ля юц ца ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын-
най вай ны, на ўсіх ды яг нас тыч ных стан-
цы ях, якія на ле жаць прад пры ем ству. 
Гэ тая льго та бу дзе пра да стаў ляц ца па 
прад' яў лен ні па свед чан ня пэў на га ўзо ру, 
вы да дзе на га на імя ўлас ні ка транс парт на-
га срод ку, не за леж на ад яго пры сут нас ці. 
Гэ тае ра шэн не да ве дзе на да ве да ма ўсіх 
ін жы не раў па вы да чы да зво лаў на до пуск 
транс парт ных срод каў у да рож ным ру-
ху УП «Бел тэх агляд». Пры прад' яў лен ні 
ўла даль ні кам аў та ма бі ля па свед чан ня 
ве тэ ра на Вя лі кай Ай чын най вай ны, вы-
да дзе на га на імя ўлас ні ка транс парт на га 
срод ку, апла та за пра вя дзен не дзярж-
тэх агля ду (кант роль на-ды яг нас тыч ных 
ра бот) па тра ба вац ца не бу дзе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ля чэн не кні гай пра па ну юць 
у По лац ку. Да рэ чы, яшчэ ў XІX 
ста год дзі адзін са сла ву тых 
ме ды каў та го ча су чы тан не 
на зы ваў ад ным з га лоў ных 
срод каў псі ха тэ ра піі.

— Ля чыц ца кні гай мож на ў 
цэнт раль най ра ён най біб лі я тэ-
цы імя Ф. Ска ры ны г. По лац ка. 
Іні цы я ты ва ар га ні за ваць не звы-
чай ную вы стаў ку кніг «Чы таць 
не шкод на — шкод на не чы таць» 
кніг, якія ма юць тэ ра пеў тыч нае 
ўздзе ян не на ча ла ве ка, а так са-
ма да па ма га юць вы ра шаць аса-
біс тыя праб ле мы пры да па мо зе 
на кі ра ва на га чы тан ня, прый шла 
да ма ла дой су пра цоў ні цы біб лі я-
тэ кі Над зеі Яз мер, — па ве да мі лі 
ў По лац кім рай вы кан ка ме.

Ці ка ва, што кож ны лі та ра тур-
ны твор да поў не ны паш тоў кай з 
рэ цэп та мі ля чэн ня, укла ды шам 
для та го, каб па дзя ліц ца тым, 
на коль кі кні га да па маг ла па пра-
віць зда роўе.

Рэ ка мен ду юц ца для ля чэн ня: 
«Джэйн Эйр» Шар ло ты Брон тэ 
і «Ан жэ лі ка і яе ка хан не» Ган ны 
і Сер жа Га лон. Іх не аб ход на чы-
таць пры ханд ры. А «Сто га доў 
адзі но ты» Габ ры э ля Гар сія Мар-
ке са — пры бяс сон ні. Твор «Вяр-
тан не Бе арх но та» Джо на Ро-
наль да Ру э ла Тол кі е на рэ ка мен-
да ва ны пры дрэн ным на строі, 
«Пла не та лю дзей» Ан ту а на дэ 
Сэнт Эк зю пе ры — пры стра це 
ве ры ў лю дзей (дзей ні чае, як 
доб ры чай з лі мо нам); «Ві но з 

дзьму хаў цоў» Рэя Брэд бе ры 
да па мо жа пры лю бым за хвор-
ван ні. А кні га «Ро зум і па чуц ці» 
Джэйн Ос цін мож на чы таць пры 
край няй стом ле нас ці...

— Кла січ ная лі та ра ту ра мае 
вя лі кія маг чы мас ці роз на га 
ўздзе ян ня. Яна мо жа за ра дзіць 
па зі ты вам, лю боўю да жыц ця, 
су па ко іць, стаць не на зой лі вым 
ра зум ным су раз моў цам ці на ват 
леп шым сяб рам, — ад зна чае аў-
та рка крэ а тыў най ідэі.

Ужо ка ля двац ца ці чы та чоў 
біб лі я тэ кі ска рыс та лі ся пра па но-
вай і пра яві лі вя лі кую ці ка васць 
да пра па на ва ных 20 кніг. Чы та-
чы ўжо па дзе ляц ца пры ем ны мі 
ўра жан ня мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЦЯ ЛУШ КІ АД КРЫ ЛІ 
КУ ПАЛЬ НЫ СЕ ЗОН

Кур' ёз ны вы па дак зда рыў ся ў Кры-
ча ве на Ма гі лёў шчы не, дзе да па мо га 
ў вы ра та ван ні на ва дзе спат рэ бі ла-
ся... ка ро вам. Тры ця луш кі з ча ра ды, 
якая на кі роў ва ла ся на па шу па бе ра зе 
Са жа, зай шлі ў ва ду, іх не ча ка на пад-
ха пі ла плынь, і яны за храс лі па між 
па ля мі дэ ман та ва на га мос та за 10-15 
мет раў ад су шы.

— Су пра цоў ні кі та ва рыст ва вы ра та ван-
ня на во дах на ма тор най лод цы пад плы лі 
да жы вёл і на кі ра ва лі іх у бок бе ра га, — па-
дзя лі ла ся пад ра бяз нас ця мі гэ тай над звы-
чай най гіс то рыі стар шы ін спек тар аб лас-
но га упраў лен ня МНС Воль га Не ха ро шых. 
— У вы ні ку дзве жы вё лі ны вы бра лі ся на 
бе раг са ма стой на, а трэ цяя за граз ла ў ра цэ 
на ад лег лас ці двух мет раў. З да па мо гай вя-
роў кі ра бот ні кі МНС вы цяг ну лі ця луш ку.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КНІ ГІ... ЛЕ ЧАЦЬ!

7 мая ў Бе ла русь вяр та юц ца ўдзель ні кі шос-
тай Бе ла рус кай ан тарк тыч най экс пе ды цыі: 
кі раў нік экс пе ды цыі Аляк сей Гай да шоў, ін-
жы нер-эко лаг На ву ко ва-вы твор ча га цэнт ра 
На цы я наль най ака дэ міі на вук па бія рэ сур сах 
Юрый Гіг няк і ін жы нер-геа фі зік На цы я наль на-
га на ву ко ва-да след ча га цэнт ра ма ні то рын гу 
азо нас фе ры БДУ Ілья Бруч коў скі.

У хо дзе апош няй экс пе ды цыі, якая доў жы ла ся 
паў го да, па ляр ні кі што дня пра во дзі лі да сле да-
ван ні па 5 на ву ко вых на прам ках. У пры ват нас ці, 
здзяйс ня лі ся па ля выя вы пра ба ван ні рас пра ца-
ва ных у Бе ла ру сі пры бо раў. Мно гія з іх больш 
тан ныя за за меж ныя ана ла гі, але ра зам з тым 
ма юць больш шы ро кі дыя па зон ра бо чых ха рак-
та рыс тык. Ся род іх — пры бор, які ажыц цяў ляе 
ка ліб роў ку оп ты кі штуч ных спа да рож ні каў Зям лі 
з зям ной па верх ні. Для гэ та га ад соч ваў ся гра-

фік пра хо джан ня над тэ ры то ры яй Ан тарк ты ды 
бе ла рус ка га кас міч на га апа ра та. Так са ма быў 
пра ве дзе ны шэ раг бія ла гіч ных да сле да ван няў. 
Асноў ны ўпор ра біў ся на вы ву чэн не ад наў ляль-
нас ці бія рэ сур саў.

За бес пя чэн не мак сі маль най эка ла гіч най бяс-
пе кі пры пра вя дзен ні па ляр ных экс пе ды цый з'яў-
ля ец ца не ад' ем най част кай ра бо ты па ляр ні каў: 
у экс пе ды цыі тэс ці ра ваў ся сро дак для лік ві да цыі 
за брудж ван ня наф та пра дук та мі і са ні тар ныя па-
глы наль ні кі па хаў для стан цыі. Між ін шым, эка-
ла гіч ны ас пект праб ле мы асаб лі ва важ ны для 
па ляр най пра гра мы на шай кра і ны: ме на ві та ў 
гэ тыя дні ў Бра зі ліі пра хо дзіць кан фе рэн цыя, на 
якой прад стаў нік НАН Бе ла ру сі аба ра няе эка ла-
гіч нае аб грун та ван не для бу даў ніц тва бе ла рус кай 
ан тарк тыч най стан цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЯР ТАН НЕ З ЛЕ ДЗЯ НО ГА КАН ТЫ НЕН ТА
Вакол светуВакол свету  ��


