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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сё ле та пер шыя яга ды з'я ві лі ся тут да во лі ра на 
— ужо ў 20-х чыс лах мі ну ла га ме ся ца. Але з-за даж-
джоў і моц на га гра да бою на пры кан цы мая ў мно гіх 
гас па да роў ка жан-га ра доц кай зо ны і вё сак Двар цоў-
ска га сель са ве та ўра джай част ко ва пра паў, яга да 
са пса ва ла ся. Вя до ма, гэ та ў пер шую чар гу ад бі ла ся 
на кош це. Ка лі пер шыя яга ды каш та ва лі па 22-25 
ты сяч руб лёў за кі ла грам, дык у пер шыя дні чэр ве ня 
іх кошт скла даў ужо 10-12 ты сяч. Най боль шы цэ на-
вы мі ні мум быў у мі ну лую ня дзе лю апоўд ні — па 8-9 
ты сяч. Але ця пер на зі ра ец ца тэн дэн цыя да рос ту: 
ужо ўчо ра здаць на рых тоў шчы кам све жую яга ду 
мож на бы ло па 14 ты сяч. На пы тан не, ку ды едуць 
двар цоў скія клуб ні цы, у мяс цо вым сель са ве це мне 
ад ка за лі, што са мую пер шую яга ду заў сё ды на бы-
ва юць на рых тоў шчы кі з Ле пе ля. Так са ма клуб ні цы 

АН ТАРК ТЫ КА 
ВЕ ДАЕ ЎСЁ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, у Санкт-Пе цяр бур гу дзей ні чае Ра сій скі дзяр жаў ны му зей 
Арк ты кі і Ан тарк ты кі (ён па чаў іс на ваць у 1937 го дзе пад наз вай Му зей 
Арк ты кі і быў ад кры ты па іні цы я ты ве мно гіх вя до мых па ляр ні каў і ву чо ных, 
якія ак тыў на да сле да ва лі Арк ты ку). У сце нах му зея, ба га та га на па ляр-
ныя рэ лік віі, на чаль нік ла гіс тыч на га цэнт ра Ра сій скай ан тарк тыч най 
экс пе ды цыі Вя ча слаў МАРЦЬ Я НАЎ па ве да міў ра сій скім і бе ла рус кім 
жур на ліс там не каль кі ці ка вых рэ чаў:

— Ад ной з са мых ак тыў ных рэс пуб лік бы ло га Са ю за, якія бра лі ўдзел 
у са вец кай ан тарк тыч най экс пе ды цыі, бы ла Бе ла русь. Та му што гід ра ме-
тэа ра ла гіч ная служ ба гэ тай рэс пуб лі кі бы ла ўзор на-па ка заль най... Там 
пра ца ва лі вы дат ныя спе цы я ліс ты, і мно гія з іх удзель ні ча лі ў ан тарк тыч-
ных экс пе ды цы ях...

У 2006 го дзе Бе ла русь зноў пра яві ла ак тыў насць, звяр ну ла ся да нас, 
каб мы пад тры ма лі яе ў гэ тым. Вы ву чэн не Ан тарк ты кі — спра ва не бед-
ных дзяр жаў. Да стат ко ва ска заць, што на ўтры ман не ад на го ра сій ска га 
суд на за трач ва ец ца да 50 ты сяч до ла раў за дзень. Вы ка рыс тоў ва юц ца 
там і ча ты ры вер та лё ты, і, зра зу ме ла, іх аб слу гоў ван не і вы ка ры стан не 
так са ма ня тан нае. Сло вам, як толь кі Бе ла русь вы ка за ла жа дан не вяр-
нуц ца ў Ан тарк ты ку, яе пры ка ман дзі ра ва ныя спе цы я ліс ты да лу чы лі ся да 
нас. Так зва ны аб мен ву чо ны мі — до сыць рас паў сю джа ная ў Ан тарк ты цы 
фор ма вя дзен ня да сле да ван няў. Па ста ян на там пра цу юць уся го 38 дзяр-
жаў, яшчэ 12 — час ад ча су...

Боль шасць бе ла рус кіх на ву ко вых пра грам ажыц цяў ля ец ца ў ме жах ра-
сій скіх экс пе ды цый. Тэ мы — са мыя роз ныя. Да сле ду ец ца, на прык лад, фі зі-
ка атмас фе ры, вы ву ча ец ца мік ра бія ло гія, пы тан ні па ляп шэн ня эка ла гіч най 
сі ту а цыі... Усё ж та кі Ан тарк ты ка — гэ та пры род ны за па вед нік су свет на га 
маш та бу. Да рэ чы, па за вяр шэн ні ра бо ты ні вод ная экс пе ды цыя не па він на 
па кі нуць пас ля ся бе сля доў жыц ця дзей нас ці. Іх не аб ход на апра ца ваць так, 
каб пас ля ця бе ні чо га не за ста ло ся! Звы чай на гэ та ро біц ца бія ла гіч ным 
спо са бам, з да па мо гай бак тэ рый, але ж яны не жы вуць пры тэм пе ра ту ры 
90 гра ду саў! Так што ёсць праб ле ма...

Ра сія — кра і на-пер ша ад кры ва льнік, але без асаб лі вых прэ тэн зій. На-
ша пла не та дэ ман струе ме ха нізм уза е ма дзе ян ня са мых роз ных пры род-
ных фак та раў, і Ан тарк ты ка ў гэ тым сэн се — ад но з са мых па ка заль ных 
мес цаў. Па змя нен ні клі ма ту, уза е ма дзе ян ні Зям лі з Со неч най сіс тэ май і 
г.д. Ан тарк ты ка — чыс ты кан ты нент, па збаў ле ны лю бо га вы ка ры стан ня 
ча ла ве кам, дзе мож на вы ву чаць не ска жо нае пры род нае ася род дзе, па-
чы на ю чы ад унут ра най бу до вы Зям лі.

Сён ня ўсе ка жуць пра гла баль нае па цяп лен не, ад нак у Ан тарк ты цы 
ні чо га па доб на га не на зі ра ец ца. Ся рэд няя тэм пе ра ту ра не змя ні ла ся за 
апош нія паў ста год дзя, а коль касць лё ду толь кі па вя ліч ва ец ца з кож ным 
го дам (ска ра ча ец ца, хі ба, у Арк ты цы). Та му трэ ба ка заць аб тым, што 
гла баль на клі мат не па мя няў ся, ёсць толь кі ней кія ва ры я цыі, лі чыць Вя-
ча слаў Марць я наў.

— Сам жа ле да вік слу жыць вы дат ным аку му ля та рам уся го, што ад бы-
ва ла ся на пла не це ў апош нія паў міль ё на га доў, — ка жа ён. — Фак тыч на 
мы бу рым ле да вік і да сле ду ем кож ны «слой» (гэ та як кол цы на спі ле 
дрэ ва). Так уда ло ся ўста на віць змя нен ні эпох па цяп лен ня і па ха ла дан ня, 
час ак тыў нас ці вул ка наў... У Ан тарк ты цы мож на да сле да ваць і ра до ві шчы 
наф ты, ал ма заў — там ёсць што за ўгод на. Праў да, згод на з бес тэр мі но-
вым пра та ко лам па ахо ве на ва коль на га ася род дзя, па куль ні хто не мае 
пра ва там ні чо га зда бы ваць і вы ка рыс тоў ваць.

Я сам бы ваю ў Ан тарк ты цы амаль кож ны год — за бяс печ ваю вы ка-
нан не на ву ко вых пра грам, пра жы ван не чле наў экс пе ды цыі. Ве даю, як 
пра цу юць бе ла ру сы, і ма гу ска заць, што вар та па ву чыц ца ў іх па рад ку і 
дак лад нас ці вы ка нан ня пра цы, па коль кі ўнут ра ная дыс цып лі на — важ ная 
ры са для тых, хто пра цуе ў ка ман дзе.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мак сі маль ны тэр мін ад клю чэн ня, 
ка лі не зда ры ла ся ні я кіх форс-ма-
жо раў, не пе ра вы шае 14 дзён. Але 
цеп ла за бес пя чаль ныя ар га ні за цыі 
імк нуц ца яго ска ра ціць, бы вае, на-
ват да тыд ня — але пры вы пад ку 
па спя хо ва га пра вя дзен ня ўсіх ра бот. 
Яў ген Кра мя нец кі агу чыў 
іх «стан дарт ны цыкл»:

— Пе рад па чат кам 
іс пы таў не аб ход на асту-
дзіць цеп ла нось бі ты, а 
гэ та зай мае ка ля су так. 
Пас ля трэ ба пра вес ці пра-
вер ку на па вы ша ны ціск, 
каб вы явіць і вы да ліць 
дэ фект ныя мес цы. Гэ тыя 
іс пы ты ра зам з аха лодж-
ван нем зай ма юць да ча-
ты рох су так. За тым трэ ба 
лік ві да ваць па шко джан ні, 
зра біць пла на выя ра мон-
ты і за ме ны. Мак сі маль ны 
тэр мін служ бы цеп ла сет кі 
25 га доў, та му мя няць не-
аб ход на 4% се так у год. Гэ тыя ра-
бо ты мо гуць зай маць роз ны час, а 
пас ля па трэб ны не ка то ры пе ры яд 
для за паў нен ня ма гіст ра лі, збор кі 
схе мы і яе ўклю чэн ня ў ра бо ту, на 
што пой дзе двое-трое су так.

Праў да, бы ва юць і та кія па-
за штат ныя сі ту а цыі, ка лі тэр мін 
бяз вод дзя да во дзіц ца не ска ра-
чаць, а на ват пад аў жаць. Та кое 
зда ра ец ца, на прык лад, з-за ўмоў 
на двор'я: ка лі пад час ра бот рас-
коп ва юць тран шэю і ў вы ні ку за-
ле вы на ней кім участ ку квар таль-
най сет кі яе мо жа за мыць. А каб 
ачыс ціць, па трэб ны да дат ко вы 
час. Але гэ та ад бы ва ец ца вель мі 
рэд ка. Яшчэ бы ва юць эк стра ар ды-
нар ныя вы пад кі, ка лі да пла на ва га 
ад клю чэн ня ва ды мо гуць пры мер-
ка ваць і ін шыя маш таб ныя ра бо ты 
на цеп ла сет ках, але гэ та за га дзя 
ўзгад ня ец ца з Мін гар вы кан ка мам, 
і, ад па вед на, жыль цоў ін фар му-
юць, што тэр мін ад сут нас ці га ра-
чай ва ды мо жа па вя лі чыц ца.

Па ве дам лен ні пра ад клю чэн не 
ва ды вы веш ва юць на пад' ез дах за 
10 дзён да яго. За гэ ты час ад бы-
ва ец ца не толь кі, так бы мо віць, ма-
раль ная пад рых тоў ка жыль цоў да 
пе ры я ду та зоў і во да на гра валь ні каў, 
але і кан крэт ная ра бо та ЖЭ Саў, якія 
па він ны ад клю чыць унут ра ныя сіс тэ-
мы, каб мож на бы ло пра вес ці іс пы-

ты цеп ла се так. Уклю чэн не ж ва ды 
пла ну ец ца больш апе ра тыў на, чым 
ад клю чэн не: як толь кі з'яў ля ец ца 
тэх ніч ная маг чы масць па да чы га-
ра чай ва ды, пра гэ та ад ра зу па ве-
дам ля юць у ЖЭС. Там, як пра ві ла, 
рэ агу юць ад ра зу. За ма рудж ван ні 
зда ра юц ца хі ба што ў да мах, якія 
ўва хо дзяць у та ва рыст ва ўлас ні каў. 
Ка лі, на прык лад, з'яў ля ец ца маг чы-
масць уклю чыць ва ду ў пят ні цу, а не 
ў па ня дзе лак, як пла на ва ла ся, мо-
жа ўзнік нуць ча ла ве чы фак тар. Як 
пра ві ла, у стар шы ні та ва рыст ва ня-
ма жорст ка га ра бо ча га гра фі ку, на 
вы хад ныя ён мо жа прос та па ехаць 
на ле ці шча, і да яго пры ез ду ва ду 
пад клю чыць не змо гуць.

За хоў вай це спа кой
Ча ка ю чы, па куль на грэ ец ца ва да ў 

каст ру лі на плі це, мож на ма рыць пра 
тыя ча сы, ка лі ў нас пе ра ста нуць пла-
на ва ад клю чаць га ра чае во да за бес пя-
чэн не, як у не ка то рых кра і нах Еў ро пы. 
На жаль, па куль што толь кі ма рыць.

— На ша сіс тэ ма цэнт ра лі за ва на-
га цеп ла за бес пя чэн ня фар мі ра ва ла ся 
доў гі час. Ім гнен на за мя ніць усё на 
су час нае аб ста ля ван не, якое не па-
тра буе ад клю чэн няў, не маг чы ма, хоць 
но выя тэх на ло гіі ў нас па чы на юць вы-
ка рыс тоў ваць, — ад зна чыў Яў ген Кра-
мя нец кі. — Але фар сі ра ван не гэ тых 
тэм паў па тра буе вя лі кіх фі нан са вых 
укла дан няў. Так што ка заць пра тое, 

што мы ад мо вім ся ад ад клю чэн няў, 
не да во дзіц ца. Хі ба што мы мо жам 
ска ра ціць іх тэр мі ны: ця пер яны скла-
да юць два тыд ні, а ка лісь ці бы ло 28 
дзён. Гэ та ўда ец ца дзя ку ю чы ін тэн сіў-
нас ці пра вя дзен ня ра мон ту і леп шай 
экс плу а та цыі сіс тэ мы. А ўво гу ле без 
ад клю чэн няў ва ды не абы сці ся: на ват 
ка лі ў вас ста іць на гра валь нік, што 

за бяс печ вае га ра чай ва дой 
ме на ві та ва шу ква тэ ру, ён 
так са ма ка лі-не будзь за па-
тра буе ра мон ту.

Для мно гіх су ця шэн нем у 
пе ры яд пры му со ва га гар та-
ван ня мо жа стаць эка но мія: 
пла ціць за га ра чую ва ду не 
трэ ба. Праў да, толь кі ў вы-
пад ку, ка лі вы не ад кры ва-
еце га ра чы кран, з яко га ў 
гэ ты час так са ма льец ца 
ха лод ная ва да: лі чыль ні ку 
ўсё роў на, якая тэм пе ра ту-
ра ва ды (да рэ чы, па вод ле 
стан дар таў, яна па він на 
быць 50 — 65 гра ду саў), і 
ён пра цяг вае «на круч ваць» 

ку ба мет ры. Мно гія для та го, каб па 
звыч цы не ўклю чаць чыр во ны кран 
і не пла ціць за ха лод ную ва ду як за 
га ра чую, звяр та юц ца ў ЖЭС з прось-
бай пе ра крыць яго. Але спе цы я ліст 
«Мінск ка мун цеп ла сет кі» па ра іў не 
ра біць так.

— Гэ та не бяс печ на па дзвюх пры-
чы нах. Па-пер шае, шко да для тру-
ба пра во да — мо жа з'я віц ца ка ро зія, 
на кіп, аса дак. Па-дру гое, ка лі ад клю-
чыць га ра ча вод ны кран, вы мо жа це 
яго ад крыць, а за крыць за бу дзе це. І 
та ды па ўклю чэн ні ва ды ры зы ку е це 
за та піць ся бе і су се дзяў.

Вя до ма, што га до выя 14 дзён пад 
ха лод ным ду шам ня суць пэў ныя ня-
зруч нас ці, але ж сі ту а цыя гэ тая не 
но вая і тым больш не кры тыч ная. 
Мож на ка рыс тац ца ста рым спо-
са бам на гра ван ня ва ды на плі це, 
уста ля ваць во да на гра валь нік, ха-
дзіць мыц ца ў лаз ню ці да сва я коў і 
сяб роў, а лепш па ехаць у ад па чы нак. 
За тое як пры ем на пас ля двух тыд нё-
вых па кут ад ной чы ад крыць кран і 
ад чуць: цёп лень кая пай шла!

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

У ДВА РЭЦ — НА ЯГАД НЫ КІР МАШУ ДВА РЭЦ — НА ЯГАД НЫ КІР МАШ

едуць у Ба ры саў, Баб руйск, але пе ра важ на яны на кі роў ва юц ца 
ў Мінск. Як і ра ней, вя дзец ца на рых тоў ка і для Маск вы.

Кір ма шу ў Двар цы ўжо ка ля 15 га доў. Мяс цо выя жы ха ры 
на зы ва юць яго «бе тон кай» — ад наз вы аў та ма гіст ра лі Го-
мель-Коб рын. Ця пер у вёс цы рас па ча та бу доў ля но вай пля-
цоў кі пад кір маш, і «бе тон ка» з не бяс печ на га скры жа ван ня, 
на рэш це, «пе ра е дзе» ў адзін з двар цо вых па сёл каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Лу ні нец кі ра ён.

А ТЫМ ЧАСАМ...
Лу ні нец кае ра ён нае спа жы вец кае та ва рыст ва за ку пі ла ад 

на сель ніц тва пер шыя 55 тон клуб ніц — і для па трэб ганд лю, 
і для кан сер ва вых за во даў, і для ві на роб ства. Па вод ле слоў 
эка на міс та Ва лян ці ны Пет ры ніч, пры ват ні кі зда юць са лод кую 
яга ду да во лі ак тыў на.

Што да ты чыц ца за ку пач ных цэн, дык, у пры ват нас ці, на 
так зва ныя та вар ныя клуб ні цы (пры зна ча ныя для да лей шай 
рэа лі за цыі ў роз ніч ным ганд лі) яны ва га юц ца ад 6 да 10 ты-
сяч руб лёў за кі ла грам. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

14 ДЗЁН ГАР ТА ВАН НЯ

Ка заць пра ад мо ву 
ад ад клю чэн няў не да во дзіц ца. 
Хі ба што мы мо жам ска ра ціць 
іх тэр мі ны: ця пер яны 
скла да юць два тыд ні, 
а ка лісь ці бы ло 28 дзён.

Дак лад ныя па ад рас ныя 
спі сы ад клю чэн няў 
на на ступ ны ме сяц 
фар мі ру юц ца да 20 чыс ла 
бя гу ча га ме ся ца.


