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Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
так са ма ад пра ві лі ся ў зо ну 
ад чу жэн ня, каб на свае во-
чы па ба чыць, чым пры ваб-
лі ва юць гэ тыя тэ ры то рыі, 
а так са ма да ве дац ца, ці не-
бяс печ ныя та кія «вы лаз кі» і 
коль кі яны каш ту юць.

Марш ру ты 
па ста ян на 
да пра цоў ва юц ца

Пас ля ка та стро фы на ЧАЭС 
больш як 22 ты ся чы жы ха роў 
найбліжэйшых беларускіх 
вёсак па кі ну лі свае дамы. Тут 
мож на па раз ва жаць пра тое, 
як ад на страш ная па дзея мо-
жа спы ніць час. Прак тыч на ў 
кож ным за кі ну тым бу дын ку 
за ста лі ся не кра ну ты мі бы та-
выя прад ме ты, кар ты, му зыч-
ныя ін стру мен ты. На прык лад, 
у сэр цы за па вед ні ка — вёс цы 
Па гон нае — мёрт ва ста яць 
Дом куль ту ры з ло зун гам 
«Ня хай жы ве ка му нізм — 
свет лая бу ду чы ня ча ла вец-
тва!», шко ла, кра ма і інш.

— Ці ка васць да на вед ван-
ня зо ны іс на ва ла заў сё ды. 
І за ба ро на мі мы гэ та га не вы-
ра шым. Тым больш ва Украі-
не ўжо з дзя ся так га доў пра-
вод зяць эк скур сіі. Усё роў на, 
ка неш не, за ла зяць так зва-
ныя стал ке ры (тыя, хто на-
вед вае і да сле дуе за кі ну тыя 
мес цы. — Рэд.). Гэ та ха вае ў 
са бе не бяс пе ку. Па-пер шае, 
мож на на пат каць дзі кіх звя-
роў, а па-дру гое, гэ тыя лю дзі 
не ве да юць, дзе які ўзро вень 
ра ды я цыі. А ёсць і за ко на па-
слух мя ныя лю дзі, якія ха це лі 
па гля дзець, але не маг лі. На 
ра даў ніч ныя вы хад ныя тра-
піць у зо ну ад чу жэн ня мож-
на без спе цы яль на га про-
пус ка, толь кі ад зна чыў шы ся 

на КПП. Ле тась да 
нас пры еха ла каля 
ча тыр нац ца ці ты-
сяч ча ла век. Та-
му мы вы ра шы лі 
ўза ко ніць на вед-
ван не і на ла дзіць 
бяс печ ныя марш-
ру ты, — рас ка заў 
Пётр НІ КА ЛА-
ЕН КА, на мес-
нік на чаль ні ка 
Дэпарт амен та па лік ві да-
цыі на ступ стваў ка та стро-
фы на ЧА ЭС Мі ніс тэр ства 
па над звы чай ных сі ту а-
цыях.

ДА РЭ ЧЫ. Па лес кі дзяр-
жаў ны ра ды я цый на-эка-
ла гіч ны за па вед нік — гэ-
та вя лі кая гас па дар ка 
з асаб лі вым па рад кам. 
Ад каз насць за не за кон-
нае пра нік нен не сю ды 
ім гнен на мо жа пе ра рас-
ці з ад мі ніст ра цый най у 
кры мі наль ную.

Па вод ле слоў спе цы я ліс-
та, пер ша па чат ко ва ў за па-
вед ні ку на ме ча ны з дзя ся так 
марш ру таў, але цяпер аб-
ка та ныя два. Пер шы пра-
хо дзіць праз вёс кі Дронь кі і 
Па гон нае. Дру гі — праз Вы-
граб ную Сла ба ду і па сё лак 
Со неч ны. Марш ру ты, дзя ку-
ю чы па жа дан ням ту рыс таў, 
па ста ян на да пра цоў ва юц ца. 
Пад час эк скур сіі гід рас каз-
вае пра мяс ці ны, лю дзі мо-
гуць па гля дзець на ад се ле-
ныя вёс кі, зай сці ў пус тыя 
ха ты.

Час у гэ тых 
мяс ці нах ні бы 
спы ніў ся

На ша эк скур сія па чы на-
ец ца з пра хо джан ня КПП 

«Баб чын». Тут мы ся да ем у 
спе цы яль ны аў то бус (до-
пуск свай го транс пар ту за-
ба ро не ны), дзе су пра цоў нік 
за па вед ні ка праз гуч ную су-
вязь па ве дам ляе пра мяс цо-
васць.

Па да ро зе ў Дронь кі на-
вед ва ем спе цы яль ную фер-
му, дзе раз вод зяць ко ней. 
Тут мож на па гла дзіць ма-
лень кіх жа ра бят і ад чуць 
ся бе ў жы вой сель скай мяс-
цо вас ці.

Марш рут да вы се ле най 
вёс кі пра ля гае праз гус ты 
лес. Нам па шчас ці ла па ба-
чыць з аў то бу са ла ся і зай-
ца — тую ма лень кую част ку 
бія раз на стай нас ці, якая іс-
нуе ў за па вед ні ку. Да рэ чы, 
у зі мо вы час тут мож на на-
ве даць і зуб ра га да валь нік.

Пер шы пункт марш ру ту — 
вёс ка Дронь кі — згад ва ец-
ца ў пісь мо вых кры ні цах з 
ХVІІІ ста год дзя! Да ка та-
стро фы тут жы лі 232 ча ла-
ве кі, якія вы му ша ныя бы лі 
па кі нуць свае ха ты 4 мая 
1986 го да.

Тут за ха ва лі ся бу ды нкі 
бы лых жы лых да моў, шко-
лы і кра мы. Унут ры кож на га 
збу да ван ня — свае на па мі ны 
пра мі ну лае: ста рыя вуч нёў-
скія сшыт кі, аб рыў кі ча со пі-
саў і га зет, туф лі кі і рас кі да-
ны по суд. Мёрт вая ці шы ня 

і пус та та гэ тых мяс цін мі-
ма во лі на вя вае эк зіс тэн-
цы яль ныя дум кі і вы клі кае 
ўзру шаль ныя па чуц ці: уся-
го адзін дзень мо жа кар ды-
наль на і на заў сё ды змя ніць 
ты ся чы жыц цяў.

Дру гая вёс ка — Па гон-
нае — пе ра жы ла спа чат ку 
ад ну тра ге дыю: пад час Вя-
лі кай Ай чын най вай ны яна 
бы ла цал кам спа ле ная. 
Жы ха ры па бу да ва лі ха-
ты, Дом куль ту ры, шко лу, 
дзі ця чы са док, біб лі я тэ ку, 
баль ні цу і г. д., але не на 
доў гі век. Вёс ка бы ла цэнт-
рам саў га са «Пе ра мо га са-
цы я ліз му». Да чар но быль-
скай ка та стро фы тут жы лі і 
пра ца ва лі 1053 ча ла ве кі.

На дош цы для аб' яў ка ля 
До ма куль ту ры ві сіць па-
ды ржа ве лы парт рэт Пуш-
кі на. З яко га ча су — не вя-
до ма. Унут ры бу дын ка, 
дзе ў аглу шаль най ці шы ні 
раз-по раз чу еш, як па да-
юць пас ля даж джа выя кро-
пель кі з дзі ра вай сто лі, на 
ве лі зар най для сель скай 
мяс цо вас ці сцэ не ва ля юц-
ца рас цяж кі, што він шу юць 
з Пер ша ма ем і прад казва-
юць вя лі кую ка му ніс тыч-
ную бу ду чы ню...

Пас ля Па гон на га ту-
рыс ты пер ша га марш ру ту 
едуць у вёс ку Крас на селле, 

ВЯР ТАН НЕ ВЯР ТАН НЕ 
ДА ЖЫЦ ЦЯДА ЖЫЦ ЦЯ
Як ад наў ля юц ца тэ ры то рыі, Як ад наў ля юц ца тэ ры то рыі, 

якія па цяр пе лі якія па цяр пе лі 
ад чар но быль скай ка та стро фыад чар но быль скай ка та стро фы

У вы ні ку ка та стро фы на ЧА ЭС на тэ ры то рыі 
ра ды я цый на га за брудж ван ня ака за ла ся 
3678 бе ла рус кіх на се ле ных пунк таў, 
у якіх пра жы ва ла звыш двух міль ё наў 
ча ла век. 479 на се ле ных пунк таў спы ні лі 
іс на ван не. З па цяр пе лых тэ ры то рый ад се ле на 
137,7 ты ся чы ча ла век, з іх 75 пра цэн таў — 
жы ха ры Го мель скай воб лас ці. Акра мя 
ар га ні за ва най эва ку а цыі, яшчэ ка ля 200 ты сяч 
ча ла век са ма стой на па кі ну лі свае да мы... 
Доў гія га ды мо ладзь пра цяг ва ла з'яз джаць 
з праб лем ных зон. Але сён ня з'я ві ла ся на дзея, 
што ў мно гіх ра ё нах жыц цё ад но віц ца. 
За тыя га ды, што мі ну лі пас ля катастрофы, 
пло шча за брудж ван ня строн цы ем ска ра ці ла ся 
амаль у два ра зы, цэ зі ем — у 1,7 ра за.

«З 1986-га да 2016 го да з за бру джа ных зон вы-
ве дзе на 1485 на се ле ных пунк таў, ці 40 пра цэн таў. 
Спіс пе ра гледж ва ец ца раз на пяць га доў і ка рэк ту-
ец ца пас ля аба вяз ко ва га ўдак лад ня ю ча га ра ды я ла-
гіч на га аб сле да ван ня да дзе ных на се ле ных пунк таў. 
Больш за ўсё на се ле ных пунк таў — 1813 (ці 83 пра-
цэн ты) — зна хо дзіц ца ў зо не з пе ры я дыч ным ра ды-
я цый ным кант ро лем. З 1986-га да 2018 го да коль-
касць на сель ніц тва, якое пра жы вае на тэ ры то рыі 
за брудж ван ня, у тым лі ку і за кошт пе ра хо ду част кі 
на се ле ных пунк таў у больш чыс тыя зо ны, змен-
шы ла ся на 1 міль ён 87 ты сяч (амаль на па ло ву) і 
на 1 сту дзе ня 2019 го да скла дае 1 міль ён 112 ты сяч 
ча ла век», — па ве да міў пад час прэс-кан фе рэн цыі ў 
На цы я наль ным прэс-цэнт ры на мес нік на чаль ні ка 
Дэ парт амен та па лік ві да цыі на ступ стваў ка та-
стро фы на Чар но быль скай АЭС Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Пётр НІ КА ЛА ЕН КА.

Ска ра чэн не коль кас ці на се ле ных пунк таў, якія 
ад но сяц ца да зо ны за брудж ван ня, бу дзе ад бы вац-
ца і на да лей. Па пра гно зах да 2020 го да іх бу дзе 
2050, да 2050 го да — 1218.

Да тэ ры то рыі ра ды я цый на га за брудж ван ня ад-
но сяц ца 19 ра ё наў Го мель скай воб лас ці, 13 — Ма-
гі лёў скай, 4 — Брэсц кай, 10 — Мін скай і 3 — Гро-
дзен скай.

Як па ве да міў Пётр Ні ка ла ен ка, у ме жах дзярж-
пра гра мы па пе ра адо лен ні на ступ стваў ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС за 2016—2020 га ды пла ну-
ец ца вы ка рыс таць 2 міль яр ды 510 міль ё наў руб лёў. 
Боль шасць з гэ тых срод каў пой дзе на са цы яль ную 
аба ро ну, ме ды цын скае за бес пя чэн не і азда раў-
лен не на сель ніц тва. Так, сён ня на дыс пан сер ным 
улі ку зна хо дзіц ца ка ля паў та ра міль ё на жы ха роў 
праб лем ных тэ ры то рый. Ле тась ме даг ляд прай шлі 
1 міль ён 478 ты ся ч ча ла век (гэ та 98,5 %). Са на-
тор на-ку рорт нае ля чэн не і азда раў лен нне прай-
шлі ў 2018 го дзе 97,7 ты ся чы гра ма дзян, у тым лі ку 
87,6 ты ся чы дзя цей. Вы дат кі на гэ тыя мэ ты скла лі 
86,3 міль ё на руб лёў.

Па сту по ва пра ца з па цяр пе лы мі тэ ры то ры я мі 
мя ня ец ца, на зі ра ец ца пе ра ход ад рэ абі лі та цый ных 
ме ра пры ем стваў да раз віц ця са цы яль на-эка на міч-
на га па тэн цы я лу рэ гі ё наў. Ужо мно га зроб ле на для 
доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных пунк таў, яны га зі-
фі ку юц ца, пра кла да юц ца во да пра вод ныя сет кі, бу-
ду юц ца да ро гі, за куп ля ец ца транс парт. Уз вод зяц ца 
і ра ман ту юц ца аб' ек ты ахо вы зда роўя і аду ка цыі. 
Так, у го ра дзе Вет ка пра ве дзе ны ка пі таль ны ра-
монт гім на зіі і ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ба сей ны. 
Бра гін ская баль ні ца сён ня асна шча на доб рым аб-
ста ля ван нем, у Хой ні ках і ін шых га ра дах бу ду юц ца 
шко лы, жыл лё.

Для за ма ца ван ня спе цы я ліс таў на за бру джа-
ных тэ ры то ры ях іс нуе цэ лая пра гра ма. Дзя ку ю чы 
мэ та вай пад рых тоў цы спе цы я ліс таў сён ня ня ма 
вост ра га дэ фі цы ту ўра чоў, на стаў ні каў, сель гас-
ра бот ні каў.

Пад ра ды я цый нае за брудж ван не пад па да ла ка-
ля 23 пра цэн таў ляс но га фон ду Бе ла ру сі. 3 1986-га 
да 2019 го да пло шча ля соў, за бру джа ных цэ зі ем, 
ска ра ці ла ся на 420 ты сяч гек та раў. Ся род асноў ных 
ахоў ных ме ра пры ем стваў — ле са ад наў лен не і ле са-
раз вя дзен не, ахо ва ля соў ад па жа раў (ства ра юц ца 
спе цы яль ныя за сце ра галь ныя па ло сы, уста наў лі-
ва юц ца срод кі на зі ран ня, тэх ніч на асна шча юц ца 
па жар ныя стан цыі).

У зо нах ад чу жэн ня і ад ся лен ня зна хо дзяц ца 
250 «асі ра це лых» на се ле ных пунк таў з рэшт ка мі 
па бу доў і збу да ван няў, 127 пом ні каў во і нам, якія 
за гі ну лі ў час Вя лі кай Ай чын най вай ны, і 270 мо-
гі лак.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Праз 30 га доў пас ля чар но быль скай 
ка та стро фы ра ды я цый нае ста но ві шча 
на за бру джа ных тэ ры то ры ях ужо 
не мо жа лі чыц ца ава рый ным. 
Па сту по ва — за кошт на ту раль ных 
пра цэ саў і дзей нас ці ча ла ве ка — до зы 
апра мя нен ня зні жа юц ца. Ня гле дзя чы 
на гэ та, за ра ды я цый ным фо нам 
па ста ян на на зі ра юць спе цы я ліс ты.

За фо нам со чаць 
круг ла су тач на

— У на шай кра і не ра ды я цый ныя 
на зі ран ні пра вод зяц ца з 1963 го-
да, — рас ка заў Мі ха іл КА ВА ЛЕН КА, 
на чаль нік служ бы ра ды я цый на-
га ма ні то рын гу Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-
ро лі ра ды я цый на га за брудж ван ня 
і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-
род дзя. — Але штурш ком для раз віц-
ця сет кі ра ды я цый на га ма ні то рын гу 

ста ла ка та стро фа на Чар но быль скай 
АЭС.

Ра ды я цый ны ма ні то рынг — адзін з 
кам па не нтаў На цы я наль най сіс тэ мы 
ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя. 
Ён пра во дзіц ца для на зі ран ня за пры-
род ным ра ды я цый ным фо нам; ра-
дыя цый ным фо нам у ра ё нах уз дзе ян-
ня па тэн цый ных кры ніц ра дые ак тыў-
на га за брудж ван ня; ра дые ак тыў ным 
за брудж ван нем ат мас фер на га па вет-
ра, гле бы, па верх не вых і пад зем ных 
вод на тэ ры то ры ях, што пад верг лі ся 
ра дые ак тыў на му за брудж ван ню ў вы-
ні ку ка та стро фы на ЧА ЭС.

Сён ня сет ка ра ды я цый на га ма ні-
то рын гу ат мас фер на га па вет ра скла-
да ец ца з 41 ста цы я нар на га пунк та на-
зі ран няў. У кра і не так са ма дзей ні чае 
шэсць пунк таў ма ні то рын гу па верх-
не вых вод, на ся мі пунк тах пра во-
дзіц ца іх транс гра ніч ны ма ні то рынг. 
На 39 пунк тах на зі ран няў кант ра-

лю ец ца коль касць ра дые нук лі даў у 
гле бах.

Акра мя дыс крэт ных пунк таў на-
зі ран ня, у Бе ла ру сі ар га ні за ва на і 
сет ка аў та ма ты за ва ных пунк таў ра-
ды я цый на га ма ні то рын гу: у ан лайн-
рэ жы ме функ цы я нуе пяць аў та ма тыч-
ных сіс тэм кант ро лю ра ды я цый на га 
ста но ві шча, яны пра ду гле джа ны для 
пад трым кі і пры няц ця ра шэн няў у вы-
пад ку ўзнік нен ня над звы чай най сі ту-
а цыі ра дыя цый на га ха рак та ру. У зо-
не ўплы ву АЭС су меж ных дзяр жаў 
дзей ні ча юць 22 пунк ты вы мя рэн ня. 
10 аў та ма тыч ных пунк таў на зі ран-
няў раз ме шча ны ў зо не бу даў ніц тва 
БелА ЭС, яшчэ 10 та кіх пунк таў па він-
на па бу да ваць ар га ні за цыя, якая бу-
дзе экс плу а та ваць атам ную стан цыю. 
Дзве сіс тэ мы да поў няць ад на ад ну, 
ін фар ма цыя з іх бу дзе на кі роў вац ца 
ў рэс пуб лі кан скі цэнтр МНС і ста не 
да ступ най для спе цы я ліс таў.

ЧАС ДЛЯ
Як сён ня спе цы я ліс ты со чаць за ра ды я цый ным фо нам у кра і не,Як сён ня спе цы я ліс ты со чаць за ра ды я цый ным фо нам у кра і не,

АСВА ЕН НЕ
Што па гля дзець пад час эк скур сііШто па гля дзець пад час эк скур сіі

У 
кан цы ліс та па да бе ла рус кая зо на 
ад чу жэн ня — а дак лад ней, пэў ныя 
тэ ры то рыі Па лес ка га дзяр жаў на га 

ра ды я цый на-эка ла гіч на га за па вед ні ка 
(ПДРЭЗ) — афі цый на ад кры ла ся для ту рыс таў. 
Но выя для Бе ла ру сі ту рыс тыч ныя марш ру ты 
ўжо апра ба ва лі шас нац цаць эк скур сій ных груп, 
кож ная — ад пя ці ча ла век.


