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Ма гут ных без гас па дар чых кры ніц, якія па гра жа лі б жыц-

цю ча ла ве ка пры ка рот кім уза е ма дзе ян ні, у Бе ла ру сі не бы-

ло ўжо га доў 10. Яны ця пер усе зна хо дзяц ца пад жорст кім 

кант ро лем і пе ры я дыч на пра вя ра юц ца. Уво гу ле, ча ла век 

бяс печ на для ся бе мо жа атры маць ад на ту раль ных кры ніц 

2 мі лі зі вер ты на год, яшчэ 1 — ад штуч ных.

— Ка лі ча ла век уба чыў кан тэй нер з мар кі роў кай «Ра-

ды я цый ная не бяс пе ка» і па тэ ле фа на ваў па ну ма ры 101, 

то мы аба вя за ны вы ехаць на мес ца, — пра цяг вае Ва сіль 

Ша ле пін. — Але гэ та адзін ка выя вы пад кі, і з вы со кай до ляй 

ве ра год нас ці гэ та бу дзе не вя лі кая кры ні ца, вы кі ну тая з ла ба-

ра то рыі не ахай ным су пра цоў ні кам. Акра мя аэ ра пор та, нас 

час та вы клі ка юць у Га та ва — там, дзе пры ма юць ме та ла лом. 

Ча го мы там толь кі не зна хо дзі лі! Пар таль ныя ма ні то ры спра-

цоў ва лі на кап су лы з ла ба ра то рый, та ры ра ва ны валь фрам, 

а ад ной чы знай шлі на ват... ура на вы сар дэч нік. Праў да, па-

ло хац ца не трэ ба — ён быў зроб ле ны з абед не на га ўра ну, 

які ва ло дае вель мі ніз кай ра дые ак тыў нас цю.

ГА ДЗІН НІК З СЮР ПРЫ ЗАМ
У пе ры яд па між дзвю ма су свет ны мі вой на мі ра дый лі-

чыў ся ледзь не ўні вер саль ным па моч ні кам ва ўсіх сфе рах. 

Яго да баў ля лі ў ва ду, у пра дук ты хар ча ван ня, фар бай з 

со ля мі ра дыю па кры ва лі стрэл кі га дзін ні каў, каб тыя свя ці-

лі ся ў цем ры — элект рон ных пры бо раў з пад свет кай та ды 

яшчэ не вы най шлі. Але мі ну ла коль кі ча су, і ака за ла ся, што 

ра дый не та кі ўжо і бяс шкод ны, як гэ та ўяў ля ла ся ра ней. 

Та му вы ка ры стан не яго хі міч ных злу чэн няў у по бы та вай 

сфе ры па ці ху згар ну лі. Ад нак спра ва ад ным толь кі ра ды ем 

не аб мя жоў ва ла ся. На прык лад, ста рое шкло, якое пры го жа 

све ціц ца зя лё ным свят лом, хут чэй за ўсё змя шчае ў са бе 

ўран. Ды і дзя сят кі ты сяч вы пу шча ных ра ней прад ме таў ні-

ку ды не па дзе лі ся.

— Мы ад ной чы пры еха лі да ад ной ба бу лі пра ве рыць 

га дзін нік, які ёй пры вёз муж у той час, ка лі слу жыў на 

фло це, — ус па мі нае Ва сіль Ша ле пін. — Га дзін нік спа кой на 

ста яў са бе дзе ся ці год дзя мі на па лі цы. Ба бу ля не дзе па чу-

ла, што пры ла да мо жа змя шчаць ра дый. І на ўся кі вы па дак 

па пра сі ла нас зра біць дак лад ныя за ме ры. Ака за ла ся, што 

пе ра вы шэн не пры род на га фо ну бы ло, але на ад лег лас ці 

да ад на го мет ра. Та му мож на ска заць, што ба бу лі па шан-

ца ва ла, што той га дзін нік ста яў да во лі да лё ка ад лож ка ў 

ша фе. Ад нак усё роў на мы ад пра ві лі яго на за ха ван не на 

прад пры ем ства, якое зай ма ец ца пе ра пра цоў кай дру гас ных 

рэ сур саў. Спра ва ў тым, што на сён ня не вы най дзе на тэх-

на ло гіі пе ра пра цоў кі ра дые нук лі даў у бяс печ ныя іза то пы. 

Та му яны і зда юц ца на доў га ча со вае за ха ван не ў спа дзя-

ван ні на тое, што на шчад кі вы най дуць ней кі спо саб з імі 

ра за брац ца. Бо ў пры ро дзе пе ры яд паў рас па ду ра дыю 

скла дае больш за 1600 га доў.

ЯК КІ РОЎ ЦА ЗГУ БІЎ ПАЎ ТО НЫ ШЧО ЛА ЧЫ
— Што да не бяс печ ных хі міч ных рэ чы ваў, то, як пра ві ла, 

боль шасць праб лем з імі ад бы ва ец ца пры транс пар ці роў-

цы, — ка жа Ва сіль Ша ле пін. — Не дзе неш та не да кру ці лі, 

ці ДТЗ ад бы ло ся — і ёміс тасць раз гер ме ты за ва ла ся. Ад-

ной чы нас вы клі ка лі на фу ру, якая вез ла ку ба выя ёміс тас ці 

з кан цэнт ра ва най шчо лач чу. Ад на з іх пра цяк ла, а кі роў ца 

за ўва жыў, што неш та не так, толь кі та ды, ка лі вы цек ла 

пры клад на ка ля паў то ны шчо ла чы. Не бяс пе ка яе ў тым, 

што яна раз' ядае ску ру ча ла ве ка, але ён гэ та га не ад чувае. 

Боль пач нец ца, ка лі эпі дэр мі су ўжо не бу дзе. Зрэш ты, у той 

гіс то рыі ўсё скон чы ла ся доб ра.

Ці вось пры га да ем на шу ме лы вы па дак з раз лі тым бро-

мам у Мін ску. Ён на огул ней кі за гад ка вы. Гас па дар, за мест 

та го каб вы клі каць нас, па лі чыў за леп шае... за кле іць ху-

цень ка дзве ры на кух ні, каб па ква тэ ры не рас паў сюдж-

ваў ся вель мі не пры ем ны пах. У рэш це рэшт ра та валь ні каў 

вы клі ка лі су се дзі...

РАЗ ЛІ ТАЯ РТУЦЬ — «РЭ ХА» 1990-Х ГА ДОЎ
Бе ла русь пад пі са ла Кан вен цыю Мі на ма та, якая з 2020 го-

да вель мі іс тот на аб мя жуе вы твор часць пра дук цыі, што 

ўтрым лі вае ртуць. Але з атрут най спад чы най да вя дзец ца 

мець спра ву яшчэ не адзін год — на ват не па лі чыць, коль кі 

бы ло рэа лі за ва на ад ных толь кі ме ды цын скіх тэр мо мет раў. 

А ка лісь ці без вад ка га ме та лу не абы хо дзі лі ся на ват ба ро-

мет ры — не за бу дзем, ат мас фер ны ціск вы мя ра ец ца і да гэ-

туль у мі лі мет рах ртут на га слуп ка.Так са ма ня рэд кія вы пад кі, 

ка лі ртуць зна хо дзяць у коль кас ці яў на боль шай за тую, што 

ўтрым лі ва ец ца ў тэр мо мет рах. На прык лад, два ме ся цы та му 

ў Рэ чы цы не вя до мы раз ліў 250 гра маў рту ці ка ля пом ні ка. 

Ад куль жа яна бя рэц ца ў та кіх аб' ёмах?

— Гэ та «рэ ха» 1990-х га доў, ка лі нех та за пус ціў па га-

лос ку, што ртуць мож на вы гад на збыць за мя жу, — мяр куе 

Ва сіль Ша ле пін. — Лю дзі ста рэй ша га па ка лен ня так са ма 

ўспа мі на юць гіс то рыі пра «чыр во ную ртуць», якая ні бы та 

каш туе вель мі до ра га, але на са мрэч у пры ро дзе іс нуе. Вось 

і па нес лі з прад пры ем стваў вад кі ме тал да ся бе да до му, 

каб на ім на жыц ца. Але чут кі як прый шлі, так і сыш лі, а 

ртуць на ру ках за ста ла ся. Мы збі ра лі за раз і па тры кі ла-

гра мы вад ка га ме та лу, і па пяць... Але ад мет на, што ні дзе 

не бы ло но вых ёміс тас цяў, мар кі роў ка на іх бы ла вы ключ на 

са вец кая. Коль кі яшчэ та кіх «сюр пры заў» ля жыць у бе ла-

рус кіх да мах, пад лі чыць не маг чы ма. Ад ной чы мы вы еха лі 

ў ін тэр нат, дзе зна хо дзіў ся ба лон з над пі сам «Ак сіс ты бат 

рту ці». Вель мі не бяс печ нае рэ чы ва: на ват у вель мі ма лой 

кан цэнт ра цыі яно вы клі кае кам бі на ва нае атру чэн не, бо ў яго 

склад ува хо дзяць ртуць і сур ма. А вось боль шасць вы ез даў 

«на тэр мо мет ры» ў нас па чы на ец ца пас ля 19 га дзін. Яно і 

зра зу ме ла — лю дзі прый шлі з ра бо ты, узя лі не ахай на крох кі 

пры бор, ён зва ліў ся і рас ка лоў ся.

Што ж ра біць у та кім вы пад ку? Перш за ўсё, трэ ба ўсіх 

асця рож на вы вес ці з па мяш кан ня і са чыць за тым, каб ні хто 

не на сту піў на бліс ку чыя кроп лі. Пас ля гэ та га ад чы ні ць акно, 

каб мак сі маль на пра вет рыць па кой, і за чы ні ць у яго дзве ры. 

Да лей не аб ход на пра вес ці ра бо ты па са ма стой най убор цы 

рту ці з да па мо гай пад руч ных срод каў. Пас ля за кан чэн ня 

ра бот трэ ба звяр нуц ца ў рэ гі я наль ны цэнтр гі гі е ны і эпі дэ-

мі я ло гіі ў мэ тах вы зна чэн ня на яў нас ці кан цэнт ра цыі па ры 

рту ці ў па вет ры па мяш кан ня.

Ка лі ртуць тра пі ла на воп рат ку, не аб ход на са браць з яе 

бач ныя кроп лі, вы трас ці тка ні ну на ву лі цы і здаць у хім чыст ку. 

Пад ра бяз ная ін струк цыя па са ма стой най убор цы рту ці раз ме-

шча на па ад ра се httр://mсhs.gоv.bу/рrаvіlа/рrі_оbnаruz_rtutі.рdf 

або ў ма біль най пра гра ме «МЧС: Помощь ря дом». Здаць 

пры бор, які змя шчае ртуць, вы мо жа це ў най блі жэй шую 

па жар ную ава рый на-вы ра та валь ную часць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ВІ ДО ВІ ШЧА пры вез лі 
ар тыс ты Мас коў ска га 

«Цыр ка на лё дзе» — штат на-

га пад раз дзя лен ня зна ка мі-

та га цыр ка Ні ку лі на на Цвят-

ным буль ва ры. Як ня цяж ка 

зда га дац ца, усе вы сту поў цы 

ад клоў наў да эк ві ліб рыс таў, 

ад дрэ сі роў шчы каў да па-

вет ра ных гім нас таў вы кон-

ва юць ну ма ры «не сы хо дзя-

чы з ля за».

На тал ля АБ РА МА ВА, ды рэк-

тар ка лек ты ву і за слу жа ны ра-

бот нік куль ту ры Ра сій скай фе дэ-

ра цыі пры зна ла ся, што пра віль на 

за ліць лёд на цыр ка вы ма неж яшчэ 

трэ ба ўмець. Ка лі га ва рыць зу сім 

прос та, то ля до вая арэ на пра цуе 

«па прын цы пе ха ла дзіль ні ка», ад-

нак пры дат нае для вы ступ лен ня 

па крыц цё за ле жыць ад мност ва 

ака ліч нас цяў: уплы вае як па ра 

го да, так і па да ча элект ра энер гіі, 

якую мо жа за бяс пе чыць цырк. Мін-

скі лёд гас цям спа да баў ся — глад-

кі, моц ны, цал кам пры дат ны, каб 

на ім ка тац ца.

— Мы маг лі б пай сці лёг кім шля-

хам і за крыць арэ ну плас ты кам. 

Але гэ та зу сім не той эфект і хут-

касць, як на са праўд ным лё дзе. 

Так што вы ра шы лі зра біць «усё 

па са праўд на му», хоць і хва ля ва-

лі ся за вы нік, — ус па мі нае ды рэк-

тар Бел дзярж цыр ка Ула дзі мір 

ША БАН. — Пад іль дом на арэ не 

пра кла дзе на мност ва ма лень кіх 

тру ба чак, якія пад трым лі ва юць 

хо лад. Звер ху ра за сла на па лат но, 

каб для гле да чоў па верх ня бы ла не 

праз рыс тая, а бе лая, і ўжо над ім 

зноў за ма ро жа ны слой ва ды. Ска-

жу шчы ра, у мя не сэр ца сціс ка ла ся 

на ну ма ры з гі ра мі. Асаб лі ва, ка лі 

ар тыст упус кае та кі ця жар на дол.

З вы ступ лен ня мі на кань ках цыр-

ка выя ар тыс ты аб' еха лі 38 кра ін. На 

плас ты ка вае па крыц цё май стры ля-

до вай фе е рыі ста на ві лі ся толь кі каб 

су стрэц ца з гле да ча мі ў Ін да не зіі, 

Ама не, Тур цыі — кра і нах, дзе го ра-

ча на ват зі мой. У Бе ла ру сі ка лек тыў 

за тры ма ец ца да 29 кра са ві ка.

Ня гле дзя чы на тое, што з-пад 

ног ля ціць снеж ная крош ка, ну ма-

ры за хоп лі ва юць яр кі мі фар ба мі 

і га ра чы мі рыт ма мі. Гле да чоў ні-

бы за пра ша юць у па да рож жа па 

кра і нах све ту з пры пын ка мі то 

на бра зіль скім кар на ва ле, то на 

Паў ноч ным по лю се. Да рэ чы, ча-

ты рох но гія га да ван цы Мак сі ма 

Руб цо ва са праў ды на гад ва юць 

пух на тыя снеж ныя гур бы. Акра мя 

са бак на ма неж вый дуць дрэ сі ра-

ва ныя мал пач кі і мядз ве дзі. Толь-

кі за мест кла січ на га ве ла сі пе да 

ка са ла пы пе ра сеў на гі рас ку тар. 

На дзея КРУП СКАЯ, кі раў нік ну-
ма ра, рас ка за ла, што атры ма ла ся 

гэ та амаль вы пад ко ва:

— Ней кі час у нас мно га хто за-

хап ляў ся гі рас ку та ра мі. І як раз бы-

ло медз ве дзя ня, яко му вы ра шы лі 

пра па на ваць па ка тац ца ў якас ці 

гуль ні. Ака за ла ся, што з гэ та га вы-

рас це но вы трук. Пры знац ца шчы-

ра — я ста ла на хіт рую тэх ні ку з 

дзя ся та га ра зу, а вось міш ка асво іў 

за баў ку на трэ ці па ды ход.

Ад но з са мых не звы чай ных вы-

ступ лен няў пра гра мы — ну мар 

пад кі раў ніц твам Да р'і Аб ра ма вай. 

У сва іх кас цю мах дзяў ча ты па доб-

ныя ці то на жы выя квет кі, ці то на 

рай скіх пту шак. По ры го да змя ня-

юць ад на ад ну з за хап ляль най гра-

цы яй і сін хрон нас цю. Кань кі-ха ду лі 

толь кі да баў ля юць фан тас тыч нас ці 

дзей ству.

— Вы шы ня кан струк цыі скла дае 

60 сан ты мет раў. Мы іх за маў ля лі 

спе цы яль на для вы ступ лен няў. 

Я па пра сі ла змя ніць ды зайн апо ры, 

бо спа чат ку гэ та бы лі пра мыя ме-

та ліч ныя «пал кі». Мне ж ха це ла ся 

не як пры вя заць афарм лен не кань-

коў да не звы чай ных кас цю маў, — 

ка жа На тал ля Аб ра ма ва.

У Ве ні я мі на Ігум на ва, кі раў ні ка 

ну ма ра «Дрэ сі ра ва ныя па пу гаі», 

іс нуе свая гіс то рыя ад но сін з іль-

дом:

— Якім чы нам стаў ка тац ца? — 

усмі ха ец ца ён. — Ды вель мі прос-

та! Я на па ло ву бе ла рус, мае ба-

бу ля і дзя ду ля з-пад Баб руй ска. 

«Хо чаш на ра дзі му?» — спы та лі 

ў мя не. «Ха чу!» «Та ды ста на ві ся 

на кань кі».

І са праў ды, як рас каз вае ды рэк-

тар ка лек ты ву На тал ля Аб ра ма ва, 

ня ма та кой уста но вы, дзе б дрэ сі-

роў шчы ка аль бо акра ба та ву чы лі 

ад на ча со ва і вы сту паць, і ка тац-

ца. У «Цырк на лё дзе» ар тыс ты 

трап ля юць дву ма шля ха мі. Аль бо 

пры хо дзяць лю дзі з фі гур на га ка-

тан ня і іх да лу ча юць да цыр ка во га 

май стэр ства, аль бо «да вуч ва юць» 

пра фе сій ных цыр ка вых ар тыс таў.

Зра біць трай ное саль та, пад ско-

чыць вы шэй га ла вы на кань ках да-

во лі цяж ка. Між тым у пра гра ме, па 

сло вах Ула дзі мі ра Ша ба на, ха це ла-

ся прад ста віць усе цыр ка выя жан-

ры. Так што пры ўсёй не ча ка нас ці 

вы ступ лен не акра ба таў на да рож-

цы гар ма ніч на ўпі са ла ся ў імк лі вы 

рух «Ля до вай фе е рыі». А вось для 

ўдзель ні каў ну ма роў з ма на цык-

ла мі і рэ нскі мі ко ла мі тон кае ля зо 

на на гах не ака за ла ся пе ра шко-

дай. Для гэ тых лю дзей пра ехаць у 

кань ках на ве ла сі пе дзе — цал кам 

па сіль ная за дач ка!

У сва іх вы ступ лен нях ра сій скія 

ар тыс ты зра бі лі ак цэнт на ві до вішч-

насць і эма цы я наль насць, гля дач 

уба чыць як кра наль ныя адзі ноч ныя 

вы ступ лен ні, так і ма са выя вы ха-

ды на лёд, дзе ўсё ўра жан не за ле-

жыць ад сін хрон нас ці вы ка нан ня. 

Ужо на пер шыя вы хад ныя бі ле ты 

бы лі поў нас цю рас куп ле ны, а на 

бу ду чы ню цырк абя цае та кія ж за-

хап ляль ныя пра гра мы.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА



Ура на вы сар дэч нік...Ура на вы сар дэч нік...

Па гля дзім!Па гля дзім!   СНЕГ З-ПАД КАНЬ КОЎ СНЕГ З-ПАД КАНЬ КОЎ 
ПАД КАР НА ВАЛЬ НЫЯ РЫТ МЫПАД КАР НА ВАЛЬ НЫЯ РЫТ МЫ

У Бел дзярж цырк за ві та ла «Ля до вая фе е рыя»


