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ПЕ РА ПОЎ НЕ НЫЯ НЯ БЁ СЫ
Як трап на ска заў адзін з ана лі ты каў, ня-

бё сы цяпер пе ра поў не ныя. У сэн се, па вет ра-
ны тра фік з ця гам ча су ста но віц ца ўсё больш 
ажыў ле ным. Да стат ко ва ха ця б за зір нуць на 
адзін з сай таў з вір ту аль ны мі ра да ра мі, каб на 
свае во чы па ба чыць коль касць са ма лё таў, якія 
ру ха юц ца ў гэ ты мо мант. Уя ві це: ад на ча со ва 
па ўсім све це 250 ты сяч авія па са жы раў зна-
хо дзяц ца ў па вет ры, што ад па вя дае, на прык-
лад, коль кас ці на сель ніц тва Іс лан дыі. І гэ тая 
ўну шаль ная ліч ба па сту по ва па вя ліч ваец ца. 
Су свет ная гра ма дзян ская авія цыя на су пе рак 
пра гно зам скеп ты каў пра цяг вае дэ ман стра-
ваць упэў не ны рост. Па вод ле ацэ нак экс пер-
таў, у мі ну лым го дзе лік авія па са жы раў у све це 
вы рас на 5 пра цэн таў — да 3,3 міль яр да ча ла-
век. Між на род ны па са жы ра па ток па вя лі чыў ся 
на 6,1%, ёміс тасць са ма лё таў уз рас ла на 6,4%, 
а за груз ка рэй саў змен шы ла ся да 79,2%.

Ка лі ле тась су мар ны чыс ты пры бы так авія-
кам па ній склаў 16,4 міль яр да до ла раў, то сё ле-
та праг на зу ец ца, што гэ ты па каз чык на блі зіц ца 
да рэ корд ных $29,3 млрд. Пры нам сі, та кі пра-
гноз улет ку зра бі ла Між на род ная аса цы я цыя 
па вет ра на га транс пар ту (ІА ТА). Ап ты мізм экс-
пер таў ІА ТА грун та ваў ся на шэ ра гу аб' ек тыў-
ных фак та раў. Ся род іх — па ляп шэн не гла-
баль ных эка на міч ных перс пек тыў, рэ корд ныя 
па каз чы кі за гру жа нас ці рэй саў авія пе ра воз-
чы каў, ніз кая ца на на па лі ва.

Больш за па ло ву су куп на га чыс та га пры быт-
ку су свет ных авія кам па ній пры па дае на до лю 
паў ноч на а ме ры кан скіх пе ра воз чы каў — 15,7 
міль яр да до ла раў. Іх мар жа больш чым удвая 
пе ра вы сіць ана ла гіч ныя па каз чы кі ад па вед ных 
кам па ній Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на і Еў ро-
пы. «Для авія кам па ній гэ ты год бу дзе па зі тыў-
ным, — пе ра ка на ны ге не раль ны ды рэк тар ІА ТА 
То ні Тай лар. — Ся рэд ні па каз чык за гру жа нас ці 
рэй саў авія пе ра воз чы каў сё ле та, ве ра год на, 
да сяг не рэ корд ных 80,2 пра цэн та. У ся рэд нім 
авія кам па ніі бу дуць за раб ляць 8,27 до ла ра з 
кож на га пе ра ве зе на га па са жы ра. Ня гле дзя чы 
на вель мі скла да нае эка на міч нае ста но ві шча, 
пе ра воз чы кі па спя хо ва на рошч ва юць эфек-
тыў насць свай го біз не су».

Ра сій скія кам па ніі — не вы клю чэн не. Сё-
ле та ў сту дзе ні—ве рас ні аб' ём па са жыр скіх 
пе ра во зак уз рос на 0,7% у па раў на нні з ана-
ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да і да сяг нуў 
73 млн 459 ты сяч па са жы раў. За 9 ме ся цаў 
бя гу ча га го да на ўнут ра ных лі ні ях бы ло пе-
ра ве зе на 41,16 міль ё на ча ла век — на 16,1% 
больш, чым за та кі ж час ле тась. У ве рас ні 

ра сій скія авія кам па ніі аб слу жы лі 9 млн 518 
ты сяч па са жы раў — рост у па раў на нні з та кім 
жа пе ры я дам мі ну ла га го да склаў 3%. На ўнут-
ра ных па вет ра ных лі ні ях аб' ёмы па са жы ра па-
то ку па вя лі чы лі ся на 22,2% — да 5,46 міль ё на 
па са жы раў.

ФА ТАЛЬ НАЯ ПА МЫЛ КА
Зра зу ме ла, га лоў ны фак тар пры вы ба ры 

лю бо га пе ра воз чы ка — бяс пе ка. А пас ля ўжо 
хут касць, зруч насць, уз ро вень сэр ві су. Ад 
на леж най бяс пе кі на ўпрост за ле жыць га лоў-
нае — жыц цё па са жы ра. Ад сюль, да рэ чы, і 
вы бар на ка рысць пэў на га ві ду транс пар ту. У 
гэ тым пла не па вет ра ны — адзін з най больш 
бяс печ ных. Пры нам сі, па ста тыс ты цы. У све це 
ў год здзяйс ня ец ца 33 міль ё ны рэй саў. Ле тась 
у 21 авія ка та стро фе за гі ну лі 990 ча ла век (без 
улі ку ма лой авія цыі). Атрым лі ва ец ца, што ры-
зы ка пе ра мя шчэн ня на са ма лё тах ся род усіх 
ві даў транс пар ту ад на з мі ні маль ных.

Ча му тут ад бы ва юц ца над звы чай ныя зда-
рэн ні? Ста тыс ты ка най буй ней шых авія ка та-
строф све ту за 1974-2015 га ды свед чыць аб 
тым, што асноў ная пры чы на тра ге дый у па вет-
ры — ча ла ве чы фак тар (па мыл ка экі па жа ці 
дыс пет ча ра). Са мая страш ная авія ка та стро фа 
з удзе лам двух авія лай не раў ад бы ла ся ў 1977 
го дзе на Ка нар скіх аст ра вах — пры спро бе 
ўзлё ту ў аэ ра пор це Тэ не ры фе Boeіng-747 га-
ланд скай авія кам па ніі KLM у ту ма не ўрэ за ўся 
ў Boeіng-747 авія кам па ніі PanAm. У вы ні ку за-
гі ну ла 578 ча ла век. Су тык нен не авія лай не раў 
ад бы ло ся праз моў ны бар' ер: га ланд скія лёт-
чы кі дрэн на ра зу ме лі ка ман ды дыс пет ча ра, які 
га ва рыў па-анг лій ску з іс пан скім ак цэн там...

У 1985 го дзе ад бы ла ся авія ка та стро фа, 
якая лі чыц ца рэ кор дам па лі ку па са жы раў, за-
гі ну лых пры па дзен ні ад на го са ма лё та на пра-
ця гу апош ніх 40 га доў. На бор це па цяр пе ла га 
кру шэн не япон ска га Boeіng-747 зна хо дзі лі ся 
524 ча ла ве кі, з якіх вы ра та ва лі ся толь кі чац-
вё ра. Пры чы на авія ка та стро фы — ня якас ны 
ра монт.

ТРЫ ВОЖ НЫ ПАЎ ВОСТ РАЎ
Ця пер што да ты чыц ца ра сій ска га Aіrbus 

А321 і мес ца ка та стро фы. Тут зноў паў ста ла 
тэ ма Сі най ска га паў вост ра ва і сі ту а цыі ва кол 
яго. Па спра бу ем ра за брац ца. Ба е ві кі «Іс лам-
скай дзяр жа вы» не ад ной чы за яў ля лі: у ка та-
стро фе ра сій ска га са ма лё та ві на ва ты джы ха-
дыс ты з гру поў кі «Ві ла ет Сі най» («Пра він цыя 
Сі най»). На пя рэ дад ні Прэ зі дэнт Егіп та Аб дул-
Фа тах Ха ліл Ас-Сі сі за віў у ін тэр в'ю Бі-бі-сі, што 

сі ту а цыя на Сі най скім паў вост ра ве зна хо дзіц ца 
пад поў ным кант ро лем цэнт раль ных улад. Што 
ж на са мрэч ад бы ва ец ца на паў вост ра ве, які за 
апош нія ча ты ры га ды з бу фер най зо ны па між 
Із ра і лем і Егіп там пе ра тва рыў ся ў зо ну ма гут-
най не ста біль нас ці?

Як вя до ма, у 1979 го дзе гэ тыя кра і ны пад пі-
са лі па гад нен не, па якім Сі най скі паў вост раў, 
што вяр та ец ца Егіп ту пас ля із ра іль скай аку-
па цыі, бу дзе па дзе ле ны (па вер ты ка лі) на ча-
ты ры част кі. У пер шай, са май за ход няй зо не, 
Егі пет мае пра ва тры маць мо та пя хот ную ды-
ві зію агуль най коль кас цю ў 20 ты сяч ча ла век. 
У на ступ най па ла се раз мя шча юц ца ча ты ры 
ба таль ё ны па меж ных вой скаў, якія пад трым-
лі ва юць бяс пе ку су мес на з мяс цо вай па лі цы яй. 
Да лей да ўсхо ду егі пец кая пры сут насць ужо 
зу сім не да зво ле на. Пад тры ман нем ад нос на га 
мі ру ў гэ тых аб лас цях зай ма ец ца між на род-
ны вай ско вы кан тын гент, ку ды ўва-
хо дзяць прад стаў ні кі 12 кра ін, у тым 
лі ку ЗША, Ка на ды і Но вай Зе лан дыі, 
а так са ма Егіп та і Із ра і ля. І, на рэш це, 
чац вёр тая вер ты каль уяў ляе вуз кую 
па лос ку зям лі ўжо на тэ ры то рыі Із ра-
і ля, дзе ён мо жа тры маць да 4 пя хот-
ных ба таль ё наў.

Ад на ча со ва з афі цый най вай ско-
вай ма за і кай, як ад зна ча юць спе цы я-
ліс ты, фак тыч на Сі най скі паў вост раў 
па дзе ле ны яшчэ на тры зо ны, але ўжо 
па га ры зан та лі. Най перш  Паў днё вы 
Сі най: ме на ві та там зна хо дзяц ца ўсе 
ку рор ты, у тым лі ку і Шарм-эш-Шэйх. 
Гэ та ад нос на ба га ты, моц на ўма ца ва-
ны рэ гі ён, які Егі пет лі чыць для ся бе 
стра тэ гіч на най больш важ ным. Ся-
рэд ні Сі най ма ла за се ле ны, ён больш-
менш кант ра лю ец ца егі пец кі мі сі ла мі 
бяс пе кі і вай скоў ца мі. Асноў ную яго 
част ку зай мае пус тэль нае пла то ат-
Ціх. Са мы праб лем ны Паў ноч ны Сі най. 
Зо на ва кол га ра доў Эр-Арыш, Ра фах і 
Шэйх-Зу вейд на мя жы з Із ра і лем прак тыч на не 
кант ра лю ец ца егі пец кі мі ўла да мі. Пры гэ тым 
пра він цыя Паў ноч ны Сі най гіс та рыч на ме ла і 
пра цяг вае ады гры ваць важ ную ро лю, з'яў ля-
ю чы ся па сут нас ці пер шай лі ні яй аба ро ны пры 
ўзнік нен ні на пру жа нас ці з ус хо ду.

На дум ку ана лі ты каў, на рост уплы ву іс-
ла місц кіх гру по вак на Сі най скім паў вост ра ве 
паў плы ва лі не каль кі фак та раў. Ся род іх — 
геа гра фіч ная і эт ніч ная ад да ле насць рэ гі ё на. 
Адасоб ле насць сі най скіх бе ду ін скіх пля мё наў 
тлу ма чыц ца яшчэ і тым, што Ка ір не здо леў на-
леж ным чы нам вы ра шыць са цы яль на-эка на міч-
ныя праб ле мы на сель ніц тва паў вост ра ва. Ад-
сюль і роск віт кант ра бан ды, і ра ды ка лі за цыя.

Са май ак тыў най і шы ро кай гру поў кай з'яў ля-
ец ца так зва ны «Ві ла ет Сі най», ра ней вя до мы 
як «Аба рон цы Іе ру са лі ма», якія год та му згур та-
ва лі ся з «Іс лам скай дзяр жа вай». Ба е ві кі ажыц-
ця ві лі за мах на мі ніст ра ўнут ра ных спраў Егіп та 
Ма ха ме да Іб ра гі ма Мус та фу ў ве рас ні 2013 го-
да, па да рва лі штаб-ква тэ ру сіл бяс пе кі ў го ра-
дзе Ман су ра ў дэль це Ні ла ў снеж ні 2013-га, у 
сту дзе ні 2014-га яны амаль ад на час на ўза рва лі 
бом бу ў Ка і ры і збі лі егі пец кі ва ен ны вер та лёт 
ка ля го ра да Шэйх-Зу вейд на поў на чы Сі ная. У 
каст рыч ні ку 2014 го да ў у тым жа Шэйх-Зу вей-
дзе па да рва ла ся смя рот ні ца, у вы ні ку ча го бы ло 
за бі та ка ля 30 ча ла век. Сё ле та ў каст рыч ні ку 
гру поў ка за яві ла пра сваё да чы нен не да ка та-
стро фы ра сій ска га са ма лё та...

Перс пек ты вы ўрэ гу ля ван ня ста но ві шча на 
Сі наі да во лі ня пэў ныя. Боль шасць ана лі ты каў 
згод на з тым, што кры зіс ная сі ту а цыя, якая 
тут скла ла ся, бу дзе пра цяг вац ца да туль, па-
куль урад Егіп та не зме ніць свай го стаў лен ня 
да праб лем ка рэн на га на сель ніц тва паў вост-
ра ва.

БЯС ПЕ КА — 
ПЕРШ ЗА ЎСЁ

Ка мі сія па рас сле да ван ні кру шэн ня ра-
сій ска га са ма лё та Aіrbus A321 на Сі най скім 
паў вост ра ве апуб лі ка ва ла па пя рэд ні ана ліз 
да ных бар та вых са ма піс цаў лай не ра, аб гэ тым 
па ве дам ля ец ца на афі цый ным сай це Між дзяр-
жаў на га авія цый на га ка мі тэ та (МАК). «Пра ве-
дзе ны па пя рэд ні ана ліз ін фар ма цыі бар та вых 

па ра мет рыч на га (FDR) і гу ка во га (CVR) рэ гіст-
ра та раў», — ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні.

Уста ноў ле на, што па ра мет рыч ны рэ гіст ра-
тар пе ра стаў за піс ваць да ныя пад час на бо ру 
вы шы ні на ад зна цы 9400 мет раў. Да гэ та га 
мо ман ту па лёт пра хо дзіў у штат ным рэ жы ме, 
а ін фар ма цыі пра ад мо вы сіс тэм і агрэ га таў 
авія лай не ра за рэ гіст ра ва на не бы ло.

Апроч та го, ка мі сія пра вя ла па пя рэд няе пра-
слу хоў ван не ін фар ма цыі гу ка во га рэ гіст ра та ра, 
але гэ тыя да ныя аб на ро да ва ны не бы лі.

На мес цы кру шэн ня А321 пра цяг ва ец ца збор 
і агляд аб лом каў са ма лё та. Апроч прад стаў ні-
коў Егіп та і Ра сіі, вы свят лен нем пры чын тра-
ге дыі за ня ты экс пер ты з Фран цыі (га лоў на га 
ак цы я не ра кан цэр на Aіrbus), Гер ма ніі (са ма лёт 
быў вы пу шча ны на за вод зе ў Гам бур гу) і Ір лан-
дыі (ма шы на на ле жа ла ір ланд скай лі зін га вай 
кам па ніі і пра хо дзі ла там апош ні тэх агляд).

Дня мі кі раў нік ка мі сіі па рас сле да ван ні з 
егі пец ка га бо ку Ай ман аль-Му кад дам па ве да-
міў, што на апош няй се кун дзе за пі су гу ка во-
га са ма піс ца з ка бі ны пі ло таў са ма лё та А321 
чуваць шум. Спе цы я лі за ва ныя ла ба ра то рыі 
ўста но вяць пры ро ду за пі са на га «чор най скры-
няй» шу му. Кі раў нік ка мі сіі ад зна чыў, што рас-
кід ван не аб лом каў лай не ра на вя лі кай пло шчы 
свед чыць пра раз бу рэн не са ма лё та ў па вет ры. 
Па куль агляд фраг мен таў не да зва ляе ўста на-
віць яго пры чы ну.

Трэ ба ра ды каль на вы ра шыць праб ле мы 
бяс пе кі па лё таў, так лі чаць дэ пу та ты ра сій скай 
Дзярж ду мы. На рын ку па са жыр скіх авія пе ра-
во зак варта да зво ліць пра ца ваць толь кі тым 
кам па ні ям, у якіх кант роль ны па кет ак цый на-
ле жыць дзяр жа ве. Та кім чы нам, як мяр ку юць 
за ка на даў цы, стаў ка ў пе ра воз ках бу дзе ра-
біц ца ў пер шую чар гу на бяс пе ку па са жы раў, 
а не на атры ман не пры быт ку.

Мі ка лай ЛІТ ВІ НАЎ.
lіtvіnov@zvіazda.by

ЧОР НАЕ 
РЭ ХА 

СІ НАЯ
Дзе сяць дзён та му ад бы ла ся са мая буй ная па коль кас ці ах вяр авія ка та стро фа ў 
гіс то рыі ра сій скай авія цыі. 31 каст рыч ні ка ўвесь свет узру шы ла жу дас нае па ве-
дам лен не: праз 23 хві лі ны пас ля ўзлё ту з аэ ра пор та егі пец ка га ку рор та Шарм-
эш-Шэйх па цяр пеў кру шэн не са ма лёт Aіrbus А321, за гі ну лі ўсе, хто зна хо дзіў ся 
на бор це, — 217 па са жы раў (у тым лі ку 25 дзя цей) і 7 чле наў экі па жа. Па вет ра нае 
суд на на ле жа ла авія кам па ніі «Ка га лы ма вія», якая пра ца ва ла пад брэн дам MetroJet 
і вы кон ва ла чар тар ны рэйс 7К9268 у Санкт-Пе цяр бург. Тра ге дыя ў не бе над Сі най-
скім паў вост ра вам па-ра ней ша му ся род асноў ных на він су свет ных ін фар ма цый ных 
агенц тваў. Мност ва вер сій, вы ступ лен няў ана лі ты каў, ана ліз пры чын і, га лоў нае, 
по шук эфек тыў ных шля хоў, каб па збег нуць та ко га ў да лей шым. Праў да, пы тан няў 
па куль больш, чым ад ка заў.

Ста тыс ты ка най буй ней шых 
авія ка та строф све ту за 1974-2015 га ды 
свед чыць аб тым, што асноў ная 
пры чы на тра ге дый у па вет ры — 
ча ла ве чы фак тар 
(па мыл ка экі па жа ці дыс пет ча ра). 


