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На са мрэч эк за тыч ная птуш ка мае вы ключ на 
вір ту аль нае да чы нен не да гіс то рыі, у якую 
тра пі ла жы хар ка Вет каў шчы ны. Пры гэ тым 
рэ аль ныя $7 ты сяч са збе ра жэн няў сям'і «ад-
ля це лі» ў цёп лую кра і ну.

Ка жуць, чым не да рэ чней шая хлус ня, тым ах вот-
ней у яе ве раць. Вось і су пра цоў ні ца ад на го з сель-
скіх ФА Паў на сай це DOSKA.by знай шла аб' яву, у 
якой нех та пра па ноў ваў ад даць у доб рыя ру кі па пу-
га яў жа ко. Жан чы на тут жа на пі са ла ліст на ад рас 
элект рон най пош ты пра даў ца Ган ны Jezreel.

Ула даль ні ца рэд кіх пту шак на пра ця гу 11 дзён 
пад ра бяз на рас пыт ва ла су раз моў цу па пе ра піс-
цы пра клі мат, пра ўмо вы ўтры ман ня, пра лю боў 
бу ду чай гас па ды ні да пту шак... Урэш це пад цвер-
дзі ла сваю га тоў насць ад даць пту шак аб са лют на 
бяс плат на. І ка лі бе ла рус ка га то вая бы ла пры няць 
па пу га яў, вы свет лі ла ся, што трэ ба за пла ціць за 
іх транс пар та ван не ў Бе ла русь з Ка ме ру на. Ме-
на ві та ў гэ тай кра і не зна хо дзі ла ся ўла даль ні ца. 
Да мо ві лі ся, што бе ла рус ка пе ра вя дзе $500 за 
трох па пу га еў, якіх ёй вы шлюць са ма лё там. Да-
рэ чы, гро шы жан чы на ўзя ла з агуль на га ра хун ку 
ва ўмо вах поў най сак рэт нас ці ад му жа. До ма яна 
па ве да мі ла код пла ця жу для зды ман ня гро шай. 
На на ступ ны дзень за па тра ба ва ла ся яшчэ $960 — 
за арэн ду кле так для авія пе ра воз кі. По тым — за 
стра хоў ку ($3570). По тым — за пры шчэп кі жы во му 
гру зу ($1650). Ама тар ка эк зо ты кі апла ці ла і гэ ту 

пра цэ ду ру. Не вя до мая асо ба з Аф ры кі ўпэў не на 
сцвяр джа ла, што ўсе пе ра лі ча ныя гро шы хут ка 
бу дуць вер ну тыя і па пра сі ла яшчэ $1400 — для 
афарм лен ня пра яз ных да ку мен таў.

Толь кі ў гэ ты мо мант да вяс ко вай жан чы ны дай-
шло, што з яе ба наль на цяг нуць гро шы, і толь кі 
та ды яна звяр ну ла ся ў мі лі цыю. Уся го ж за не каль кі 
дзён бе ла рус ка пе ра вя ла ў Ка ме рун $6690 і за пла-
ці ла ка мі сію бан ку ў па ме ры $337.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас-
но га УУС, пра ва ахоў ні кі вы свет лі лі, што кам п'ю-
та ры, з якіх вя ла ся пе ра піс ка з жы хар кай на шай 
кра і ны, зна хо дзяц ца ў Ка ме ру не і ЗША. На мі ну лым 
тыд ні Вет каў скім РА УС па фак це мах ляр ства ў буй-
ным па ме ры за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Пы-
тан не, ці вер нуц ца срод кі за вір ту аль ных па пу га яў, 
за ста ец ца ад кры тым. Ця пер зроб ле ны не аб ход ныя 
за пы ты, трэ ба ча каць афі цый ных ад ка заў.

Між тым у су свет ным па ву цін ні шмат гіс то рый 
пра ана ла гіч ныя гіс то рыі з удзе лам «бяс плат ных» 
пту шак у якас ці пры на ды. Пяць га доў та му на ват 
уз нік тэр мін «ка ме рун скае ашу кан ства». Так на-
зва лі яго жы ха ры Аме ры кі. По тым ідэя вы ма ган ня 
гро шай «на птуш ку» за ха пі ла Еў ро пу, а ця пер дай-
шла і да пост са вец кай пра сто ры. Схем у мах ля роў 
шмат. Іх за да ча — вы цяг нуць з да вер лі вых па куп-
ні коў як ма га больш гро шай.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by
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КА МЕ РУН СКІ 
ПА ПУ ГАЙ-АШУ КА НЕЦ

На вед ні кі мінск ага ганд лё ва га цэнт-
ра «Ста лі ца», якія ў су бо ту прый шлі 
ту ды па па куп кі, тра пі лі на маш таб-
ную ан ты ты ту нё вую ак цыю, якую 
пра во дзі лі ста ліч ныя ра таў ні кі. Яны 
пра па ноў ва лі ўдзел у мност ве ці ка-
вых ін тэр ак тыў ных кон кур саў, сфа-
та гра фа вац ца з рос та вы мі ляль ка мі, 
пры ме раць ба ёў ку і на ват па кі нуць 
свае па жа дан ні кур цам на спе цы-
яль най сця не.

— Дзень доб ры, бяс прой грыш ная ла-
та рэя! — з та кі мі сло ва мі су пра цоў ні кі 
Ле нін ска га РАНС Мін ска ві та лі лю дзей, 
якія па ды хо дзі лі да яр ка афар ба ва на га 
стэн да ра таў ні коў по бач з ува хо дам у 
ганд лё вы цэнтр. — Ку ры це? Та ды 
вам да нас. Да стань це, ка лі лас ка, 
па чак з цы га рэ та мі, ска мя чы це яго 
і кінь це ў ка роб ку. А ця пер цяг ні це 
ну ма рок. Прай граць не маг чы ма, 
вам аба вяз ко ва да ста нец ца які-
не будзь ма лень кі прыз — эк лер, 
пе чы ва, сты кер, бі руль ка або наш 
ка лян да рык... І тры май це на шу ан-
ты ты ту нё вую ўлёт ку.

У Бе ла ру сі дзе вяць з дзе ся ці 
па жа раў ад бы ва ец ца з-за не па ту-
ша ных цы га рэт. Час цей за ўсё па-
дзеі раз горт ва юц ца па кла січ ным 
сцэ на рыі: вы піў, за ку рыў, за снуў... 
А што бу дзе да лей, за ле жыць ужо 
ад та го, як хут ка вы клі чуць ра таў-
ні коў. Сё ле та ку рэн не ў не цвя ро-
зым ста не ўжо за бра ла 274 ча ла ве чыя 
жыц ці. Яшчэ дзве з па ло вай сот ні кур цоў 
уда ло ся вы ра та ваць. Пры чым за гі нуць на 
па жа ры ры зы куе не толь кі ку рэц, але і яго 
сям'я. Су час ныя сін тэ тыч ныя ма тэ ры я лы, 
які мі лі та раль на на шпі га ва на кож ная ква-
тэ ра, пры га рэн ні вы лу ча юць атрут ныя 
так сі ны. Ува сне ад чуць не пры ем ны пах 
ча ла век не мо жа, та му ры зы куе не пра-
чнуц ца ўво гу ле.

— На ша пра фі лак тыч ная рэс пуб лі-
кан ская ак цыя «Не мар нуй сваё жыц цё!» 

пра хо дзі ла з 13 ліс та па да, — рас каз вае 
на чаль нік цэнт ра пра па ган ды і са цы я-
куль тур най дзей нас ці Мінск ага га рад-
ско га ўпраў лен ня МНС Па вел ФІ ЛІ МО-
НАЎ. — Сён ня ж ак ты віс ты Бе ла рус кай 
ма ла дзёж най гра мад скай ар га ні за цыі 
ра таў ні коў-па жар ных дзя жу раць на ўсіх 
трох уз роў нях ганд лё ва га цэнт ра. Вось 
за раз по бач з на мі дзе ці ма лю юць кар цін-
кі, каб за гі та ваць сва іх баць коў да та го, 
каб яны пры трым лі ва лі ся зда ро ва га ла ду 
жыц ця. Тут мы вы ка рыс тоў ва ем адзін псі-
ха ла гіч ны эфект — вя до ма, што дзі ця чыя 
ма люн кі на сур' ёз ныя тэ мы ку ды больш 
кра наль ныя...

Част ка су пра цоў ні каў МНС пе ра-
апра ну лі ся на час ак цыі ў бе лыя ха-

ла ты і пра па ноў ва лі на вед ні кам вы-
ме раць аб' ём лёг кіх — ор га на, па якім 
цы га рэт ны дым б'е ку ды больш, чым 
па ін шых. А ра бі ла ся гэ та ці ка вым спо-
са бам — на дзьму ван нем па вет ра на га 
ша ра. Зра зу ме ла, што ку рыль шчык са 
ста жам на дзьмуць ба ло нік да вя лі кіх 
раз ме раў на ўрад ці змо жа. Вось і яшчэ 
ад на пры чы на, каб раз ві тац ца з цы га-
рэ та мі на заўж ды.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennіk@zvіazda.by

АД МО ВІЦ ЦА АД ЦЫ ГА РЭТ
Фі нал ак цыі Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях 

«Не мар нуй сваё жыц цё!» пе ра тва рыў ся ў са праўд нае шоу

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

На сты ку Бе ла ру сі, 
Поль шчы, Укра і ны, 
ка ля вёс кі Та ма шоў ка 
Брэсц ка га ра ё на, 
уста ноў ле ны знак «Буг» 
і па меж ныя слу пы 
су час на га ўзо ру.

Ра бо ты па дэ мар ка цыі дзяр-
жаў най мя жы з Укра і най вя дуц ца 
поў ным хо дам. У гэ тым пе ра ка-
на лі ся ўдзель ні кі ме ра пры ем-
ства, якое прай шло на ўчаст ку 
мя жы ў Брэсц кім ра ё не. Як вя-
до ма, 30 лі пе ня 2014 го да бы-
ло пад пі са на па гад нен не па між 
ура да мі Бе ла ру сі і Укра і ны, якое 
за цвер дзі ла па ла жэн не аб дэ-
мар ка цыі дзяр жаў най мя жы па-
між кра і на мі. Во сен ню мі ну ла га 
го да па ча лі ся ра бо ты. Згод на з 
пла нам, на увесь комп лекс ме ра-
пры ем стваў спат рэ біц ца 7-8 га-
доў і 160-170 міль яр даў руб лёў.

За раз дэ мар ка цыя пра во-
дзіц ца ў ча ты рох ра ё нах Брэсц-
кай воб лас ці — Брэсц кім, Ма ла-
рыц кім, Іва наў скім і Коб рын скім. 
І да кан ца гэ та га го да бе ла рус кім 
бо кам бу дуць за вер ша ны бу даў ні-
ча-ман таж ныя ра бо ты па аба зна-
чэн ні дзяр жаў най мя жы на ўчаст-
ку пра цяг лас цю ка ля 112,6 кі ла-
мет ра, дзе пла ну ец ца ўста на віць 
больш за 400 па меж ных зна каў.

З хо дам ра бот азна ё мі ла ся 
дэ ле га цыя бе ла рус ка-ўкра ін скай 

Су мес най дэ мар ка цый най ка мі-
сіі на ча ле з на чаль ні кам упраў-
лен ня дэ лі мі та цыі і дэ мар ка цыі 
дзяр жаў най мя жы Дзяр жаў на га 
па меж на га ка мі тэ та Бе ла ру-
сі Аляк санд рам АР ХІ ПА ВЫМ. 
Удзель ні кі су стрэ чы пры сут ні ча лі 
пры ўста ноў цы па меж на га слу па 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь на со тым па 
лі ку па меж ным зна ку.

А вось дэ мар ка цыю пунк та 
сты ку трох дзяр жаў аб мяр коў-
ва лі ў свой час у трох ба ко вым 
па рад ку. Ад па вед ны да ку мент 
быў пад пі са ны 14 са ка ві ка 2013 
го да кі раў ні ка мі па меж ных ве-
дам стваў Бе ла ру сі, Поль шчы, 

Укра і ны ў Луц ку. На мя жы не-
ўза ба ве з'я віц ца ўні каль ны аб'-
ект, які мож на лі чыць сла ву тас-
цю. Ён скла да ец ца з трох ідэн-
тыч ных эле мен таў. Бе ла русь 
уста на ві ла свой знак пер шай. 
Слуп з чыр во на га гра ні ту вы-
шы нёй у два з па ло вай мет ры 
на ад ным са сва іх бакоў мае ад-
люст ра ван не гер ба Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і над піс «БУГ». Гэ тая 
ра ка аб' яд ноў вае тры дзяр жа-
вы. І зу сім хут ка па блі зу з' явяц-
ца зна кі з укра ін скім і поль скім 
гер ба мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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У га мяль чан з'я ві ла ся свая ве жа для агля ду 
на ва кол ля. Трэ ба толь кі за пла ціць Br15 ты-
сяч, пе ра адо лець 204 пры ступ кі — і ты на 
са май вяр шы ні: 40 мет раў над зям лёй і мо ра 
пры га жос ці.

Ка лісь ці, у 1840-х, гэ тае збу да ван не бы ло ко мі-
нам цук ро ва га за во да, які на ле жаў кня зям Па ске ві-
чам. Га во раць, да во лі хут ка вы твор часць пе ра мяс-
ці лі ў Доб руш, а па бу до вы бы лі пры ста са ва ны пад 
аб' ек ты пар ка ва га пры зна чэн ня. Так, ужо пас ля 
рэ кан струк цыі ў кан цы ХІХ ста год дзя ко мін стаў 
вы ка рыс тоў вац ца як ве жа для агля ду.

З та го ча су яна шмат ча го пе ра жы ла. У га ды 
Вя лі кай Ай чын най ве жа па цяр пе ла пры аб стрэ лах 
го ра да над Со жам. На сця не з бо ку ра кі да гэ туль 

за ста лі ся сля ды ад аскол каў сна ра даў і куль, у 
цэг ле за тры маў ся ме тал. Не вы пад ко ва і сё лет няе 
ад крыц цё ад бы ло ся ме на ві та ў па хмур ны ліс та-
па даў скі дзень — 72 га ды та му са вец кія вой скі 
ўвай шлі ў толь кі што па кі ну ты нем ца мі пра ва бя-
рэж ны Го мель. Ка жуць, бы лі пра па но вы за ма заць 
ад ту лі ны, каб усё бы ло як но вае. Але ж гіс то рыя 
ажы вае ў гэ тых цаг лі нах, якія па мя та юць жу дас ныя 
ча сі ны ва ен ных вы пра ба ван няў.

Пас ля вай ны бу ды нак вы ка рыс тоў ваў ся па сва ім 
пры зна чэн ні. У са вец кі час за 3 ка пей кі на ве жу мож-
на бы ло за брац ца па не асвет ле най лес ві цы. У па-
чат ку на ша га ста год дзя ці ка вы для ту рыс таў аб' ект 
пры зна лі ава рый ным і за кры лі на рэ стаў ра цыю.

Амаль дзе ся ці год дзе мы не ба чы лі Го мель з вы шы-
ні пту шы на га па лё ту, і вось зноў у га мяль чан з'я ві ла ся 
та кая маг чы масць. Боль шасць з ма ла дых лю дзей у 

пер шы пра цоў ны дзень ве жы прый шлі ўзбро е ны я 
фо та апа ра та мі і пал ка мі для сэл фі. Каб лю ба вац ца 
да ля гля да мі і ра біць здым кі на вы шы ні бы ло бяс печ на, 
на верх няй пля цоў цы зроб ле на спе цы яль ная ага ро-
джа. Су час нае асвят лен не ўнут ры ве жы, но вая ві тая 
цал кам ме та ліч ная лес ві ца, зруч ныя па рэ нчы — усё, 
каб гос ці го ра да ад чу ва лі ся бе ўтуль на.

З ве жы ўвесь Го мель са праў ды як на да ло ні, ві-
даць на ват пры га рад ныя вёс кі. Між тым кі раў ніц тва 
го мель ска га па ла ца ва-пар ка ва га ан саб ля абя цае, 
што на ле та пач нуц ца рэ стаў ра цый ныя ра бо ты і ў 
бы лым на зем ным вы твор чым кор пу се цук ро ва га 
за во да Па ске ві чаў, дзе ця пер раз ме шча на аран-
жа рэя з эк за тыч ны мі рас лі на мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ,
фо та аў та ра. 
іоst@zvіаzdа.bу
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СЭЛ ФІ З ПТУ ШЫ НА ГА РА КУР СУ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аб' ёмы вы пус ку спе цы я ліс таў, па на-

шых пра гно зах, цал кам за да во ляць па-
трэ бы Бе ла рус кай АЭС і ўсёй ядзер най 
энер ге ты кі рэс пуб лі кі.

Больш за тое, ВНУ, якія рых ту юць 
кад ры для пра цы на атам най стан цыі, 
скла да юць пра гра му пад рых тоў кі та кім 
чы нам, каб у вы пад ку ад сут нас ці ва кан сіі 
на Бе лА ЭС спе цы я ліст мог пра ца ваць не 
толь кі ў атам най га лі не, але і ў струк ту рах 
тра ды цый най энер ге ты кі, да след чых ін-
сты ту тах, РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай 
ра ды я ло гіі імя Аляк санд ра ва, на прад-
пры ем ствах, што вы пус ка юць да зі мет ры 
і ра ды я мет ры, і гэ так да лей.

Пра ца ваць у ядзер най га лі не бы ло прэ-
стыж на ва ўсе ча сы. Пра ца атам шчы каў 
цэ ніц ца ва ўсім све це, гэ та ад на з са мых 
вы со ка аплат ных пра фе сій. У Бе ла ру сі 
за ро бак спе цы я ліс таў АЭС так са ма бу дзе 
ад роз ні вац ца ад ся рэд ня га па кра і не. Але 
ву чыц ца на ад па вед ных спе цы яль нас цях 
да во лі скла да на. Да та го ж і са ма пра фе-
сія па тра буе вя лі кай са ма ад да чы і па ста-
ян на га са ма ўдас ка на лен ня.

Тым не менш ці ка васць абі ту ры ен таў 
да «атам ных» спе цы яль нас цяў рас це, 
што па цвяр джа юць вы ні кі апош няй пры-
ём най кам па ніі. Так, кон курс на спе цы-
яль нас ці, звя за ныя з ядзер най энер ге-
ты кай, вы рас, а су ма ўступ ных ба лаў на 
не ка то рыя з іх па вя лі чы ла ся ў 1,5 ра за ў 
па раў на нні з па пя рэд ні мі на бо ра мі. Па не-
ка то рых спе цы яль нас цях пра хад ны бал 
быў вы шэй шы за 300.

За прак тыч ным 
до све дам — да су се дзяў

Кож ны з ча ты рох уні вер сі тэ таў мае 
доў га тэр мі но выя да га во ры з ра сій скі мі 
вы шэй шы мі на ву чаль ны мі ўста но ва мі 
для пра хо джан ня бе ла рус кі мі сту дэн та-
мі на іх ба зе прак ты кі. На прык лад, БДУ 
ак тыў на пра цуе з На цы я наль ным да-
след чым ядзер ным уні вер сі тэ там «МІ ФІ» 
(г. Маск ва), а БНТУ — з Ніж не га род скім 
уні вер сі тэ там імя М.І. Ла ба чэў ска га.

Пра рэк тар па ву чэб най ра бо це Бел-
дзярж уні вер сі тэ та Аляк сей ТОЛС ЦІК 
па ве да міў, што на ядзер ных спе цы яль-
нас цях ва ўні вер сі тэ це на ву ча ец ца ка ля 
400 сту дэн таў. Іх пад рых тоў ка вя дзец ца 
на фі зіч ным і хі міч ным фа куль тэ тах, а 
так са ма ў МДЭІ імя Са ха ра ва.

— Між на род ны дзяр жаў ны эка ла гіч-
ны ін сты тут быў ство ра ны 23 га ды та му 
пас ля ава рыі на ЧА ЭС, та му ў нас бы лі 
і кад ры, і на ву ко выя на прам кі, якія без 
пра ма рудж ван ня да зво лі лі ўклю чыц ца 
ў пад рых тоў ку спе цы я ліс таў, што спат-
рэ бяц ца пры экс плу а та цыі Бе ла рус кай 
АЭС, — пад крэс лі вае ды рэк тар ін сты-
ту та Сяр гей МАС КЕ ВІЧ. — На ву чан не 
вя дзец ца па дзвюх спе цы я лі за цы ях у 
рам ках спе цы яль нас ці «Ядзер ная і ра-
ды я цый ная бяс пе ка». У лю тым 2014 го да 
ад быў ся пер шы вы пуск — 15 ча ла век, а 
ў лю тым 2015-га бы ло вы пу шча на яшчэ 
25 спе цы я ліс таў.

Бу ду чым ін жы не рам-ядзер шчы кам вы-
кла да юць не толь кі бе ла рус кія, але і за-
меж ныя спе цы я ліс ты, у тым лі ку і з Япо ніі, 
дзе так са ма су тык ну лі ся з на ступ ства мі 
ра ды я цый най ка та стро фы. Сту дэн ты БДУ 
пра хо дзяць прак ты ку на дзей ных АЭС і ў 
ву чэб ных цэнт рах Ра сіі і Укра і ны. Па лі ніі 
МА ГА ТЭ Бел дзярж уні вер сі тэт атры маў 
трэ на жор ядзер на га рэ ак та ра.

А вось БДУ ІР вя дзе пад рых тоў ку 
спе цы я ліс таў, якія бу дуць аб слу гоў ваць 
усю элект ро ні ку АЭС. Пад рых тоў ка мае 
тры склад ні кі: гэ та ба за вая элект рон ная 
пад рых тоў ка, ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі 
і вы ву чэн не спе цы фі кі атам най элект ра-
стан цыі, у тым лі ку ядзер най фі зі кі, сіс тэм 
аў та ма ты кі і кант ро лю АЭС, да зі мет рыі, 
аба ро ны ад вы пра мень ван няў і г.д.

Вы кла дан не сту дэн там ядзер ных 
спе цы яль нас цяў вя дзец ца на ка фед ры 
элект ро ні кі. Тут уста ноў ле на та кое ж аб-
ста ля ван не, як на бу ду чай стан цыі (па-
стаў шчы ка мі трэ на жо раў ста лі рас пра-
цоў шчы кі аб ста ля ван ня для Бе ла рус кай 

АЭС). Пры гэ тым ка ля 80% сту дэн таў 
пра хо дзяць прак ты ку на дзей ных атам-
ных стан цы ях і ў ву чэб ных цэнт рах Ра сіі 
і Укра і ны. Усе вы клад чы кі, якія за дзей ні-
ча ны ў пад рых тоў цы сту дэн таў, так са ма 
прай шлі па вы шэн не ква лі фі ка цыі ў зга-
да ных цэнт рах.

Мі ка лай Ма ру да да даў, што, па чы на-
ю чы з 2009/2010 го да, на за куп ку но ва га 
аб ста ля ван ня для пад рых тоў кі кадраў па 
ядзер ных спе цы яль нас цях што год вы дзя-
ля ец ца ка ля 4 млрд руб лёў.

Ні я кіх скі дак 
на сла бы пол!

У пы тан нях пад рых тоў кі ўлас ных кад-
раў Бе ла русь ары ен ту ец ца на до свед Ра-
сіі. Уліч ва ю чы яе па зі цыі як су свет на га 
лі да ра ў атам най энер ге ты цы, а так са ма 
тое, што мы бу ду ем стан цыю па ра сій скім 
пра ек це, во пыт парт нё раў з'яў ля ец ца не-
ацэн ным для нас, асаб лі ва на па чат ко-
вым эта пе.

У ад па вед нас ці з кі ру ю чы мі да ку мен-
та мі МА ГА ТЭ пер са нал клю ча вых па сад 
АЭС па ві нен быць укам плек та ва ны за 
два га ды да ўво ду энер га бло ка ў экс-
плу а та цыю.

— На сён няш ні дзень на стан цыі пра-
цу юць 437 ра бот ні каў, з іх 40 за меж ных 
спе цы я ліс таў, 250 спе цы я ліс таў з бе ла-
рус кай энер га сіс тэ мы і 67 ма ла дых спе-
цы я ліс таў, — пра ін фар ма ваў на мес нік 
на чаль ні ка ву чэб на-трэ ні ро вач на га 
цэнт ра Бе ла рус кай АЭС Аляк сандр 
ЕРЫН. — Усе су пра цоў ні кі АЭС, не за-
леж на ад во пы ту ра бо ты, бу дуць пра хо-

дзіць па ста ян нае на ву чан не і па вы шаць 
сваю ква лі фі ка цыю. Для лю дзей шэ ра гу 
па сад кож ная сё мая зме на бу дзе пра хо-
дзіць на ву чэб ных трэ на жо рах.

У ву чэб на-трэ ні ро вач ным цэнт ры 
АЭС уста ноў ле ны поў на маш таб ны трэ-
на жор — дак лад ная ко пія пуль та кі ра-
ван ня атам най стан цы яй. На ім бу дзе 
ад пра цоў ваць свае на вы кі пер са нал 
бло ка ва га пуль та кі ра ван ня АЭС, які ня-
се ад каз насць за ядзер ную і ра ды я цый-
ную бяс пе ку, за бяс печ вае на дзей ную і 
без ава рый ную экс плу а та цыю АЭС. Ву-
чэб на-трэ ні ро вач ны цэнтр лі та раль на 
на чы не ны на ву чаль ны мі трэ на жо ра мі і 
не аб ход ным ву чэб ным аб ста ля ван нем. 
Трэ на жо ры за пра гра ма ва ны на тое, каб 
ства раць па за штат ныя сі ту а цыі, з якіх 
пер са нал па ві нен бу дзе знай сці вый-
сце. Та кім чы нам змян ша ец ца ры зы ка 
«ча ла ве ча га фак та ру», які ста но віц ца 
га лоў най пры чы най усіх тэх на ген ных 
ка та строф.

Як пра ві ла, да кі ра ван ня аб ста ля-
ван нем і сіс тэ ма мі бло ка да пус ка юц ца 
спе цы я ліс ты з пэў ным уз роў нем пад-
рых тоў кі і во пы там пра цы на АЭС. Бе-
ла рус кая стан цыя не вы клю чэн не, і та му 
пер ша па чат ко ва тут бу дуць пра ца ваць 
пе ра важ на за про ша ныя спе цы я ліс ты з 
до све дам ра бо ты на АЭС Ра сіі і Укра і ны. 
Але по бач з імі бу дуць зна хо дзіц ца бе-
ла ру сы, якія змо гуць на быць ад па вед ны 
во пыт і вы ка рыс тоў ваць яго пры пус ку 
дру го га энер га бло ка. Па сту по ва за меж-
ныя спе цы я ліс ты бу дуць за мя няц ца бе-
ла рус кі мі...

Ці ка ва, што дзяў ча ты так са ма змо гуць 
пра ца ваць на АЭС, але раз ліч ваць на 
ад каз ныя па са ды ім не да во дзіц ца. На 
цеп ла вых элект ра стан цы ях прад стаў ні-
цы сла ба га по лу пра цу юць на чаль ні ка мі 
зме ны і на ват да бі ва юц ца зван ня «най-
леп шая ў пра фе сіі», дык ча му на АЭС 
сі ту а цыя ін шая? Ня ўжо спра цоў ваюць 
ген дар ныя стэ рэа ты пы?

«Ка лі хтось ці бу дзе рэ гу ляр на пра-
пус каць ра бо ту ці за пла на ва ныя на 
трэ на жо рах за ня ткі з пры чы ны, ска-
жам, хва ро бы дзі ця ці, не ка жу чы ўжо 
пра дэ крэт ны ад па чы нак, то ад на віць 
пра фе сій ны ўзро вень ім бу дзе вель мі 
праб ле ма тыч на, — тлу ма чаць спе цы-
я ліс ты. — Ад каз ны ўчас так пра цы па-
тра буе са май вы со кай ква лі фі ка цыі. І 
ні я кіх скі дак на сла бы пол тут быць не 
мо жа...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

ЗО НА ПА ВЫ ША НАЙ АД КАЗ НАС ЦІ

На за куп ку но ва га аб ста ля ван ня 
для пад рых тоў кі кадраў 
па ядзер ных спе цы яль нас цях 
што год вы дзя ля ец ца 
ка ля 4 млрд руб лёў.

Трэ на жо ры за пра гра ма ва ны 
на тое, каб ства раць па за штат ныя 
сі ту а цыі, з якіх пер са нал па ві нен 
бу дзе знай сці вый сце. Та кім чы нам 
змян ша ец ца ры зы ка «ча ла ве ча га 
фак та ру», які ста но віц ца га лоў най 
пры чы най усіх тэх на ген ных 
ка та строф.

Спе цы яль нас ці, на якіх рых ту юць кад ры 
для Бе ла рус кай АЭС:

— ядзер ныя фі зі ка і тэх на ло гіі;
— хі мія вы со кіх энер гій;
— бу даў ніц тва цеп ла вых і атам ных элект ра стан цый;
— па ра тур бін ныя ўста ноў кі атам ных элект рыч ных стан цый;
— элект рон ныя і ін фар ма цый на-кі ру ю чыя сіс тэ мы фі зіч ных уста-

но вак;
— ядзер ная і ра ды я цый ная бяс пе ка.
Тэр мі ны на ву чан ня ва га юц ца ад 5 да 5,5 го да.

У кан цы ра бо ча га дня ў бу дын ку па ста ліч-
ным пра спек це Пе ра мож цаў спра ца ва ла сіг-
на лі за цыя сіс тэ мы пе ра да чы па ве дам лен ня 
пра над звы чай нае зда рэн не «Ма лан ка».

Пад час раз вед кі ра та валь ні кі ўста на ві лі, што 
на дру гім па вер се двух па вяр хо ва га бу дын ка ад-

бы ло ся за га ран не элект ра чай ні ка, які па кі ну лі на 
элект ра пліт цы. Ві на ва тай асо бай ака заў ся 79-га до-
вы сле сар. Па жар апе ра тыў на лік ві да ва лі, у вы ні ку 
зда рэн ня ні хто не па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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ПА ДА ГРА ВАЎ ЭЛЕКТ РА ЧАЙ НІК... 
НА ЭЛЕКТ РА ПЛІТ ЦЫ

Бе ла рус кая чы гун ка іні цы юе зні жэн не та-
ры фаў на пра езд у між на род ных цяг ні ках 
у зно сі нах з ра сій скі мі чы гун ка мі на 2016 
год. Пра гэ та па ве да міў пер шы на мес нік 
на чаль ні ка па са жыр скай служ бы ма гіст-
ра лі Анд рэй КАШ КО.

У Бе ла ру сі кошт пра яз но га да ку мен та ў цяг-
ні ках між на род ных зно сін пры вя за ны да та-
рыф най ва лю ты, якой з'яў ля ец ца швей цар скі 
франк. У су вя зі з гэ тым, улі кам пэў ных эка на-
міч ных пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца як у Бе ла-
ру сі, так і Ра сіі, Бе ла рус кая чы гун ка ро біць су-
мес ныя кро кі з ра сій скі мі ка ле га мі па зні жэн ні 
та рыф най на груз кі на па са жы раў. «Чар го выя 
на шы пра па но вы на кі ра ва ны ў Ра сію для раз-
гля ду. Бу дзем ча каць ад ка зу ра сій скіх ка лег 
па гэ тым пы тан ні». Пры гэ тым пер шы на мес нік 
на чаль ні ка па са жыр скай служ бы Бе ла рус кай 

чы гун кі ад зна чыў, што ў кра і не за ха ва ны ў 
ба за вых ка э фі цы ен тах та ры фы 2015 го да на 
на ступ ны пе ра во зач ны пе ры яд. «Мы па ста ра-
лі ся ўтры маць сён няш нія се зон ныя та ры фы 
— яны ад па вя да юць та ры фам мі ну ла га го да, 
якія бы лі ў ліс та па дзе 2014-га», — за ўва жыў 
Анд рэй Каш ко. «Мы да мо ві лі ся, што бу дзем, 
па маг чы мас ці, стрым лі ваць та ры фы. Та му 
звяр ну лі ся да ра сій скіх парт нё раў з пра па но-
вай зні зіць та рыф ную на груз ку на 2016 год». 
Ра зам з тым на фар мі ра ван не та ры фаў у цяг-
ні ках між на род ных зно сін аказ ва юць уплыў 
ін фля цый ныя пра цэ сы. «У лю тым 2015 го да 
мы пры ня лі су мес на з ра сій скі мі парт нё ра мі 
бес прэ цэ дэнт нае ра шэн не па зні жэн ні та ры-
фаў ад ра зу на 30 пра цэн таў. Але пры гэ тым у 
са ка ві ку ад быў ся рост та рыф най ва лю ты, і ўсе 
на шы зні жэн ні вы раў на ва лі ся».

Да ведамаДа ведама  ��

ТА РЫ ФЫ НЕ БУ ДУЦЬ «ЦІС НУЦЬ» НА ПА СА ЖЫ РАЎ?
Авія кам па нія «Бел авія» ад мя ні ла но вую плат ную па слу гу па 
пе ра афарм лен ні па мыл ко ва за поў не ных бі ле таў, уве дзе ную 
з па чат ку ме ся ца. Ад па вед на ска са ва ны і збор у па ме ры 30 
еў ра за вы праў лен не па мыл кі ў іме ні або проз ві шчы па са-
жы раў.

На га да ем, та кія сі ту а цыі маг лі ўзнік нуць, ка лі апош нія афарм ля лі 
авія бі ле ты ла цін скі мі лі та ра мі, пе ра кла да ю чы, на прык лад, проз ві шча 
з рус кай мо вы. А пры рэ гіст ра цыі прад' яў ля лі паш парт, у якім проз ві-
шча на пі са на ў бе ла рус кім ва ры ян це. Улас на для са мой авія кам па ніі 
гэ та не бы ло вя лі кай праб ле май, бо яе прад стаў ні кам зра зу ме ла, 
што га вор ка ідзе пра ад на го і та го ж па са жы ра. Але пры вы ле це з-за 
мя жы ў яго маг лі ўзнік нуць праб ле мы, рэ гіст ра цыя на рэйс маг ла 
за няць больш ча су.

Як па тлу ма чы ла жур на ліс ту «Звяз ды» на чаль нік ад дзе ла рэ кла мы і 
ка му ні ка цый авія кам па ніі Воль га Ге ра сен ка, «Бел авія» ад мя ні ла збор за 
вы праў лен не па мыл кі ў іме ні або проз ві шчы па са жы раў, «бо іх ла яль нае 
стаў лен не да кам па ніі і ста ноў чыя вод гу кі на шмат больш важ ныя».

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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АД МЕ НЕ НЫ ЗБОР 
ЗА ВЫ ПРАЎ ЛЕН НЕ ПА МЫЛ КІ


