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Іх ле ген да ўклю ча ла са-
мае ней ма вер нае, што толь кі 
мо жа зда рыц ца, — на энер-
га бло ку ад бы ла ся цяж кая 
ава рыя: кор пус рэ ак та ра быў 
раз бу ра ны, а ў на ва коль нае 
ася род дзе па ча ла вы дзя ляц-
ца ра ды я цыя. Прак тыч най 
ад пра цоў кай за ду мы зай ма-
лі ся пад раз дзя лен ні МНС, 
Мі на ба ро ны, МУС, мі ніс тэр-
стваў ахо вы зда роўя і энер-
ге ты кі Бе ла ру сі і Ра сіі.

Стар ту ак тыў най фа зы ву-
чэн няў па пя рэд ні ча ла дэ ман-
стра цыя па жар най ава рый на-
вы ра та валь най тэх ні кі і аб ста-
ля ван ня, якія ўжо па сту пі лі на 
ўзбра ен не Аст ра вец ка га ра-
ён на га пад раз дзя лен ня МНС. 
Гэ та і па жар ныя цыс тэр ны аб'-
ёмам 10, 8 і 5 тон, і пе ра соў ны 
вы твор ча-тэх ніч ны цэнтр, на 
ба зе яко га мож на эк стран на 
ад ра ман та ваць аў та ма біль, і 
спе цы яль ная ма шы на, аб ста-
ля ва ная лес ві цай вы шы нёй у 
48 мет раў, і па жар на-пом па-
вая стан цыя, якая мо жа гнаць 
ва ду на ад лег ласць да двух 
кі ла мет раў.

— Звяр ні це ўва гу на аў та-
ма біль хі міч най ра ды я цый най 

раз вед кі, — ка жа ін жы нер 
хі міч най і ра ды я цый най 
аба ро ны Ві таль НЕ СЦЯ РО-
ВІЧ. — Пыр ска а ба рон чыя 
кас цю мы пры зна ча ны для 
пра цы з агрэ сіў ны мі рэ чы ва-
мі. Яны вы ка рыс тоў ва юц ца 
су мес на з філь тра валь ны мі 
ка роб ка мі і ін ды ві ду аль ны мі 
да зі мет ра мі. Тут у нас ёсць і 
элект ра ге не ра тар на два кі-
ла ва ты, спе цы яль ныя шчыль-
ныя бо ты, на бор ёміс тас цяў 
для ад бо ру проб зям лі, па вет-
ра, ва ды, а так са ма апа ра ты 
на сціс ну тым па вет ры для 
ра бо ты ў не пры дат ным для 
ды хан ня ася род дзі. Ме тэа-
стан цыя вы зна чае тэм пе ра-
ту ру, віль гот насць, хут касць 
і кі ру нак па вет ра. Між ін шым, 
кож ны кас цюм ва жыць ка ля 
13 кі ла гра маў! А вось і да зі-
метр з на бо рам бло каў дэ тэк-
та ван ня на ўсе ві ды ра дые-
ак тыў на га вы пра мень ван ня. 
Ёсць і спект ро метр, ство ра ны 
для вы зна чэн ня ра дые нук лі-
даў з вя лі кай убу да ва най 
ба зай і GРS-на ві га та рам, які 
мо жа даць кан крэт ны пункт іх 
зна хо джан ня. І ўсё гэ та зроб-
ле на ў Бе ла ру сі.

Ад на ча со ва на са мой 
БелА ЭС пра ца ва ла спе цы-
яль ная ка мі сія па над звы чай-
ных сі ту а цы ях. Су пра цоў ні кі 
стан цыі ад пра цоў ва лі ал га-
рыт мы лік ві да цыі зда рэн няў 
у спе цы яль ным ву чэб на-трэ-
ні ро вач ным цэнт ры. Між ін-
шым, у ім ство ра ны аб са лют-
ны дубль са праўд на га пуль та 
кі ра ван ня. І гэ та не ка жу чы 
пра та кую ж тэм пе ра ту ру 
па вет ра і ма тэ ры ял, з яко га 
па бу да ва ны сце ны.

Не па срэд на ак тыў ная 
фа за ву чэн няў па ча ла ся з 
эва ку а цыі жы ха роў у ра ды-
у се трох кі ла мет раў ад АЭС. 
Цэнтр па дзей пе ра мяс ціў ся ў 
вёс ку Баб раў ні кі, дзе ця пер 
ка ля 80 жы ха роў.

— Для ад пра цоў кі эва ку а-
цыі мы вы ка рыс тоў ва лі ста-
тыс таў, але яшчэ да стар ту 
ву чэн няў ра та валь ні кі прый-

шлі да кож на га жы ха ра трох-
кі ла мет ро вай зо ны і рас ка-
за лі пра па трэб ны ал га рытм 
дзе ян няў, — за зна чыў афі-
цый ны прад стаў нік МНС 
Ві таль НА ВІЦ КІ.

На вы ез дзе з вёс кі за пра-
ца ваў збор ны эва ку а цый ны 
пункт. Жы ха роў Баб раў ні каў 
апа вя шча лі сіг на ла мі гра ма-
дзян скай аба ро ны, транс ля-
цы яй гу ка вой ін фар ма цыі. 
Да па ма га лі ў гэ тым аў та ма-
бі лі ДАІ, на якіх ёсць ад мыс-
ло выя ўста ноў кі. Стар шы ня 
сель са ве та, які вы кон ваў 

аба вяз кі на чаль ні ка пунк та, 
фар мі ра ваў гру пы для ад-
праў кі. Лю дзі атры ма лі срод кі 
аба ро ны, ёд ную пра фі лак ты-
ку і на кі ра ва лі ся ў аў то бу сы 
для да стаў кі ў пункт ча со ва га 
раз мя шчэн ня ў аст ра вец кай 
гім на зіі №1.

На ме жах «чыс тай» і 
«бруд най» зон раз мяс ціў-
ся ад мыс ло вы кант роль на-
раз мер ка валь ны пункт. Рух 
транс пар ту і на сель ніц тва 
быў ар га ні за ва ны па двух 
ка лі до рах — чыр во ным (з 
па вы ша ным ра ды я цый ным 
фо нам) і зя лё ным (нар маль-
ным). На сель ніц тва і транс-
парт рэ гіст ра ва лі ся на ўва-
хо дзе ў пункт. Акра мя та го, 
бы ло раз гор ну та мес ца спе-
цы яль най апра цоў кі тэх ні кі 
ва дой і рас тво рам, якія па да-
ва лі ся ад па жар ных аў та цыс-
тэр наў. Пас ля апра ца ван ня 

ма шы ны зноў пра га ня лі праз 
да зі мет рыч ны кант роль. Ка лі 
фон не нар ма лі за ваў ся, пра-
цэ ду ра паў та ра ла ся, або аў-
та ма біль ад праў ля лі на чыр-
во ны ка лі дор.

А ра та валь ні кі МНС і ва-
лан цё ры Чыр во на га Кры жа 
ў па лат ках ар га ні за ва лі два 
пунк ты — ме ды цын скі пры-
ём на-сар та валь ны і част ко-
вай са ні тар най апра цоў кі.

Фі наль ным эта пам ву чэн няў 
ста ла ра бо та пунк та ча со ва га 
раз мя шчэн ня на сель ніц тва. Ён 
мо жа змяс ціць да 200 ча ла век 

і му сіць быць пры ве дзе ны ў 
га тоў насць уся го за 4 га дзі ны. 
Пе ра соў ная ра дые мет рыч ная 
ла ба ра то рыя Дзярж па меж-
ка мі тэ та вы зна ча ла ін ды ві ду-
аль ную до зу апра мень ван ня. 
Кож ны ча ла век атрым лі ваў 
па мят ку са схе май і про пуск. 
У мед пунк це пры ём вя лі ўрач 
і псі ха тэ ра пеўт Аст ра вец кай 
ра ён най баль ні цы. У ста ло вай 
бы ло ар га ні за ва на трох ра зо-
вае хар ча ван не, а так са ма 
пра ца ва ла ін тэр нэт-ка вяр ня 
з wі-fі для су вя зі з род ны мі і 
бліз кі мі.

А ў спар тыў най за ле бы-
лі пад рых та ва ны спаль ныя 
мес цы і ар га ні за ва на да па-
мо га псі хо ла гаў МНС, Чыр-
во на га Кры жа і ўра чоў баль-
ні цы ра ё на.

— І МНС, і ўсе ін шыя ве-
дам ствы пра дэ ман стра ва лі 
поў ную га тоў насць да раз віц-

ця лю бых маг чы мых ня штат-
ных сі ту а цый, — ад зна чыў па 

вы ні ках ву чэн ня на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір 

СЯ МАШ КА. — На зі раль ні кі і 

ўдзель ні кі ву чэн няў ад зна чы-

лі гэ ты вы со кі ўзро вень. Тым 

больш што мы вель мі ак тыў-

на і сур' ёз на рых ту ем ся да 

за пус ку стан цыі. Ха чу на га-

даць, што пер шы энер га блок 

бу дзе за пу шча ны ўжо праз 

два га ды, а ў 2020-м за пра-

цуе і дру гі блок. Ву чэн ні па-

ка за лі, што да гэ та га мы га-

то вы па ўсіх кі рун ках пра цы. 

Усе спе цы я ліс ты — і вы пуск-
ні кі бе ла рус кіх на ву чаль ных 
уста ноў, і тыя, хто ўжо мае 
до свед ра бо ты на атам ных 
элект ра стан цы ях, — га то вы 
да дзе ян няў у са мых раз на-
стай ных сі ту а цы ях.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
sсhklеnnіk@zvіаzdа.bу
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БЕ ЛА ЭС ПАД КАНТ РО ЛЕМ
МА СА ВЫЯ ВУ ЧЭН НІ МНС ПРАЙ ШЛІ НА АСТ РА ВЕЧ ЧЫ НЕ

Як і абя ца лі, аб вя шча ю чы ўмо-
вы «звяз доў скай» вік та ры ны, 
пры мер ка ва най да 500-год дзя 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня, 
пе ра мож цы гэ та га ін тэ ле кту-
аль на га спа бор ніц тва тра пі лі 
ў На цы я наль ную біб лі я тэ ку на 
ад мыс ло вую бяс плат ную эк-
скур сію. Вік та ры ну «Звяз да» 
пра во дзі ла су мес на з га лоў-
най кніж най скарб ні цай кра і-
ны (пы тан ні ад На цы я наль най 
біб лі я тэ кі ва ўсіх трох ту рах 
бы лі са мы мі скла да ны мі, бо, 
у ад роз нен не ад ас тат ніх, не 
ме лі ва ры ян таў ад ка заў).

На эк скур сію ў гэ ту су бо ту пры-

еха лі чы та чы «Звяз ды» з роз ных 

рэ гі ё наў кра і ны. З вус наў на ша га 

эк скур са во да Воль гі Да рож кі ска-

ры наз наў цы-ама та ры да ве да лі ся 
шмат ці ка ва га пра тое, як бу да-
ва ла ся біб лі я тэ ка, як яна ўлад ка-
ва ная, ча му ўлас на ў «дыя мен це» 
ня ма чы та чоў (там зна хо дзіц ца 
кні га схо ві шча, але да са мо га 
«дыя мен та» мож на лі та раль на 
да кра нуц ца, сто я чы на ад мыс ло-
вым шкля ным мос це), як ад туль 

да стаў ля юц ца кні гі ў чы таль ную 

за лу (па спе цы яль ных вуз кіх рэй-

ках у кан тэй не рах — гэ та мы на-

ват уба чы лі). Па на зі ра лі, як пра-

цу юць чы та чы ў са май вя лі кай 
чы таль най за ле, да ве да лі ся, што 
на трэ цім па вер се мож на за ка заць 
но ты і са мо му вы ка наць на ра я лі 
ўпа да ба ны твор...

Але га лоў най «фіш кай» эк скур-

сіі ста ла на вед ван не між на род най 

вы стаў кі «Фран цыск Ска ры на і яго 

эпо ха», якая ня даў на рас па ча ла 

сваю ра бо ту ў сце нах біб лі я тэ кі. Гэ-

та без пе ра боль шан ня ўні каль ная 
маг чы масць па ба чыць ста ра дру-
кі з роз ных кра ін, якія вы да ва лі ся 
бліз ка па ча се да ска ры наў скіх кніг. 

У тым лі ку пер шая дру ка ва ная кні га 
Еў ро пы — Біб лія Гу тэн бер га (праў-
да, толь кі ад на ста рон ка, пры ве зе-
ная на вы стаў ку з Гер ма ніі, але ж — 
ары гі нал!). Экс па ну юц ца і зна ка выя 
для бе ла ру саў кні гі — вы дан не трэ-
ця га Ста ту та ВКЛ, пры ве зе нае з 
Лат віі, Біб лія, вы да дзе ная ў пер шай 
дру кар ні на тэ ры то рыі су час най 
Бе ла ру сі — Бе рас цей скай, — яе 
пры вез лі на вы стаў ку з Ра сіі. (Да-
рэ чы, пы тан не пра пер шую на шу 
дру кар ню ў дру гім ту ры вік та ры ны 
ака за ла ся ад ным з са мых скла да-
ных.) Ёсць чым па хва ліц ца і на шай 
кніж най скарб ні цы — на вы стаў цы 
экс па ну ец ца ары гі нал «Бос кай ка-
ме дыі» Дан тэ Аліг' е ры 1481 го да 
вы дан ня, які за хоў ва ец ца ў бе ла-
рус кай «на цы я нал цы». Уні каль ная 
гэ та кні га яшчэ і тым, што гра вю ры 
ў ёй вы ка на ны па вод ле эс кі заў вя-
лі ка га Сан дра Ба ці чэ лі. Так што, 
ка лі хто ска жа, што ра бот гэ та га 
вя лі ка га мас та ка Ад ра джэн ня ў нас 
ня ма, — гэ та не зу сім так.

І, вя до ма, кні гі са мо га Ска ры ны. 
Аж но 63! Тыя, што ёсць у На цы я-
наль най біб лі я тэ цы (іх у нас уся го 
дзе сяць), а так са ма пры ве зе ныя 

з роз ных кра ін. Кож ная са ма па са-
бе — вя ліз ная каш тоў насць. Асаб-
лі ва ці ка выя экс па на ты — ві лен-
скія вы дан ні «Ма лой па да рож най 
кніж кі» ў трох ва ры ян тах. Адзін з іх 
ня даў на на быў для сва ёй ка лек цыі 
«Бел газп рам банк», дру гі пры ехаў 
у Мінск са Сла ве ніі, трэ ці — з Ра-
сіі. Кні гі не ад ноль ка выя: у «Ма лой 
па да рож най кніж цы» Ска ры на пе-
ра пля таў роз ныя бра шу ры-част кі 
Свя то га Пі сан ня, та му кож ны то мік 
ад роз ні ва ец ца ад ін ша га.

У кан цы эк скур сіі ўсе пад ня лі-
ся на агляд ную пля цоў ку на да ху 
біб лі я тэ кі і, ня гле дзя чы на дождж, 
змаг лі па лю ба вац ца па на ра май во-
сень скай ста лі цы.

Спа дзя ём ся, на ват тыя на шы 
чы та чы, што пры еха лі зда лёк, не 
па шка да ва лі. Мы ж абя ца ем, што 
«Мая Ска ры ні я на» бы ла не апош-
няй на ста рон ках і на сай це «Звяз-
ды» вік та ры най.

За ста вай це ся з на мі — бу дзе 
ці ка ва!

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. 
alena@zviazda.by



Зва рот ная су вязьЗва рот ная су вязь  

Да кра нуц ца да «дыя мен та»
Пе ра мож цы вік та ры ны «Мая Ска ры ні я на» на ве да лі На цы я наль ную біб лі я тэ ку
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МА ГА ТЭ вы стаў ляе шмат па тра ба ван няў 
да атам ных элект ра стан цый, якія бу ду юц ца. 
Ся род іх — се рыя ву чэн няў па рэ ага ван ні 
на ра ды я цый ныя ава рыі, якія ста вяць за мэ ту 
пра вер ку сіс тэ мы га тоў нас ці апе ра тыў на га 
рэ ага ван ня. Яны пра хо дзі лі сё ле та 
на Аст ра веч чы не 18—19 каст рыч ні ка. 
У ву чэн нях узя лі ўдзел ка рэс пан дэн ты «Звяз ды». 


