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ДЗЯЖУРСТВА
НЕСЛІ ПА СУТКАХ

Віталь КАЗЛОЎСКІ, намеснік начальніка Дэпартамента аховы, палкоўнік міліцыі:

Мікалай Івашчанка пачынаў міліцэйскую службу міліцыянерамкінолагам. Прайшоў кар'ерны шлях
да старшага інспектара-інжынера
Светлагорскага аддзела Дэпартамента аховы, на пенсію звольніўся ў званні капітана міліцыі.
15 мая 1986 года сяржант Івашчанка ў складзе Гомельскага
зводнага атрада быў накіраваны
ў раён аварыі. Адкамандзіраваны
быў усяго на тыдзень, але прабыў
там значна даў жэй — абставіны
патрабавалі. Дыслацыраваліся ў
вёсцы Савічы Магілёўскай вобласці. Спачатку сутачныя дзяжурствы
неслі на неабсталяваных пастах. У
хуткім часе паставілі палаткі. Каб
неяк зрабіць палявы побыт падобным на хатні, амаль у кожнай
палатцы завялі катоў. Мянушкі гадаванцам давалі ў адпаведнасці з
абставінамі — Радзік, Рэнтген.
Першыя тыдні адчувалі дэфіцыт
у сродках індывідуальнай абароны,
рэспіратарамі карысталіся больш
за сем дзён, адзінае — штодня ўдавалася прымаць душ.
Дзяжурства неслі па сутках, дадаткова выязджалі для аказання дапамогі пры эвакуацыі насельніцтва.
Камандзіроўка заканчвалася, але
за першым тыднем прайшоў другі,
трэці. У выніку Гомельскі атрад на
працягу 32 сутак ажыццяўляў дзяжурства, пакуль іх не змянілі курсанты Мінскай школы міліцыі.

«Адгалоскі катастрофы да сённяшняга дня нагадваюць
нам пра трагедыю, якая стала нацыянальным бедствам»
...Перед вечностью павших,
перед совестью нашей,
Перед этой землей мы честны.
Нам весь век будут сниться
по унылым больницам
В респираторах лица,
невеселые сны.
Свае думкі пра трагедыю, што
адбылася 25 гадоў таму, а таксама пра тое, як сёння аддаюць даніну павагі ўдзельнікам
ліквідацыі наступстваў катастрофы ў рэгіянальных падраздзяленнях аховы, выказаў
палкоўнік міліцыі Віталь Казлоўскі — намеснік начальніка
Дэпартамента аховы.
— Віталь Іосіфавіч, якое ваша
бачанне гэтай шматнацыянальнай бяды?
— Чвэрць стагоддзя, з аглядкай
на гісторыю, — тэрмін невялікі, але
яго хапіла, каб чалавецтва імкліва ўвайшло ў ХХІ стагоддзе, зрабіўшы надзвычайныя адкрыцці, а
дасягненні найноўшых тэхналогій
закранулі амаль кожнага чалавека,

практычна бязмежна пашырыўшы
яго магчымасці. З самага пачатку атамнай эпохі яе суправаджаюць аварыі і інцыдэнты. Пры гэтым толькі ў атамнай сферы кошт
кожнай памылкі надзвычай вялікі,

а наступствы нашмат
трагічнейшыя, чым пры
выкарыстанні любых іншых відаў энергіі. І гэта
закранае многія наступныя пакаленні.
Мінула чвэрць стагоддзя з моманту аварыі на Чарнобыльскай
АЭС, аднак адгалоскі
катастрофы да сённяшня га дня на гад ва юць
нам пра трагедыю, якая
ста ла на цы я наль ным
бедствам. Нават праз
столь кі га доў лю дзі,
сем'і, вёскі, гарады, якія
непасрэдна су тыкнуліся з «нябачным ворагам» — радыяцыяй, не
могуць сцерці з памяці
боль, па ку ты, стра ту
блізкіх і дарагіх людзей.
Дзясяткі тысяч загубленых лёсаў,
вялізная тэрыторыя ўрадлівых зямель, найкаштоўнейшыя віды фаўны і флоры — усё гэта ў адно імгненне было страчана і жыве цяпер
толькі ў нашай памяці.

— Для Дэпартамента аховы
такая ж блізкая памяць пра трагедыю, як і для многіх іншых міністэрстваў і ведамстваў...
— Без умоў на! Ся род ты сяч
грамадзян, якія адправіліся 25 гадоў таму ў радыеактыўную зону,
было нямала супрацоўнікаў службы аховы. Хтосьці з іх тады насіў
агульнавайсковую форму, праходзячы тэрміновую службу ў войску, хтосьці ўжо служыў у органах
унутраных спраў і непасрэдна ў
падраздзяленнях аховы. Кажучы
ў цэлым пра рэспубліку, мы можам
аперыраваць наступнымі лічбамі.
У ганаровых спісах Дэпартамента
аховы лічацца 1320 супрацоўнікаў
ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. 747 з іх — гэта
ўжо пенсіянеры службы аховы. 526
ліквідатараў працягваюць працаваць у нашых калектывах на цывільных пасадах. 47 чалавек да
гэтай пары з'яўляюцца атэставанымі супрацоўнікамі, гэта значыць
носяць міліцэйскую форму. Гэтыя
годныя людзі ёсць ва ўсіх без выключэння рэгіёнах Беларусі.

— Кожны год дэпартамент
падыходзіць да гэтай гадавіны
асабліва. Што запланавана на
гэты раз?
— Напярэдадні 25-й гадавіны
чарнобыльскай трагедыі кіраўніцтва Дэпартамента аховы палічыла
сваім абавязкам успомніць тых, хто
коштам уласнага жыцця ліквідаваў
наступствы катастрофы на ЧАЭС.
Сёлета мы падышлі да трагічнага
юбілею крыху нетрадыцыйна. З 18
па 21 красавіка на тэрыторыі Гомельскай вобласці ў гарадах, якія
маюць статус «з правам адсялення», а гэта Хойнікі, Чачэрск, Карма, дзе і сёння жывуць і працуюць
нашы калегі, вырашана правесці
мітынгі-рэквіемы, каб аддаць даніну памяці і павагі сваім героям.
У гэтым марафоне прадстаўляць
Дэпартамент аховы гонар выпаў
намесніку начальніка ўпраўлення
ідэалагічнай работы і кадравага
забеспячэння маёру міліцыі Аляксандру Гулісу і намесніку начальніка Гомельскага абласнога ўпраўлення аховы палкоўніку міліцыі
Мікалаю Крукоўскаму.

СЁННЯШНІ СПЕЦВЫПУСК «АХОВЫ» ПРЫСВЕЧАНЫ СУМНАЙ ДАЦЕ — 25-ГОДДЗЮ АВАРЫІ
НА ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС. ЛЮДЗІ, ЯКІЯ З’ЯЎЛЯЮЦЦА ГАЛОЎНЫМІ ДЗЕЙНЫМІ АСОБАМІ
ГАЗЕТНАЙ ПАЛАСЫ, НЕ ПА ЧУТКАХ ВЕДАЮЦЬ, ШТО ТАКОЕ РАДЫЯЦЫЯ
І КОЛЬКІ НЕГАТЫЎНЫХ МОМАНТАЎ ДЛЯ БЕЛАРУСІ ЯНА ПРЫНЕСЛА...

Не маем права
здрадзіць памяці аб іх...

У ганаровых спісах ліквідатараў наступстваў
аварыі ў падраздзяленнях аховы Мінска і вобласці лічацца 326 чалавек. 196 з іх — пенсіянеры, 120 працуюць на цывільных пасадах, 10
з'яўляюцца атэставанымі супрацоўнікамі. На
некаторыя пытанні ў працяг сённяшняй тэматыкі выпуску адказаў палкоўнік міліцыі Віктар
Скурат, начальнік Мінскага гарадскога ўпраўлення Дэпартамента аховы.
— Вік тар Вацлававіч, колькі сёння ў вашым
падначаленні працуе відавочцаў чарнобыльскіх
падзей?
— У самой сталіцы 66 гэтых дастойных грамадзян
краіны працягваюць прыносіць адчувальную карысць

і насельніцтву, і непасрэдна нашым падраздзяленням.
Пяцёра носяць пагоны, астатнія з'яўляюцца служачымі. Але ўсе яны — безумоўная гордасць нашых
аддзелаў, наш актыў у працы з моладдзю і жывы
прыклад мужнасці і бескарыслівасці. Гэтыя людзі
могуць расказаць пра падзеі тых гадоў ад першай
асобы, што вельмі цэнна ў нашай працы з маладымі
супрацоўнікамі.
— Якія мерапрыемствы ў памяць гэтай даты запланаваныя Мінскім гарадскім упраўленнем?
— Службовая нарада 26 красавіка традыцыйна
пачнецца з давядзення інфармацыі пра падзеі, якія
адбываліся на Чарнобыльскай электрастанцыі. Кожны
год мы знаходзім і агучваем новыя звесткі пра наступствы катастрофы. Абавязкова запрашаем нашых
дзейных супрацоўнікаў, якія прайшлі гарніла страшнай
аварыі, успамінаем тых, хто памёр заўчасна. Усім ветэранам і працуючым аказваем матэрыяльную дапамогу. У абавязковым парадку наладжваем прагляд
дакументальнага фільма: менавіта інфармацыя, якая
ўспрымаецца вачыма, — руіны станцыі, пакіну тыя
населеныя пункты ў зоне адчужэння, гіганцкія могілкі
забруджанай радыенуклідамі тэхнікі — аказвае дзейсны эмацыйны эфект.
— Як вы лічыце, ці трэба завастраць увагу на гэтых падзеях? Магчыма, не варта вяртацца да іх?
— Безумоўна, трэба. Па-першае, мы не маем права здраджваць памяці тых, хто паклаў сваё здароўе
і жыццё ў імя нашай з вамі сучаснасці і будучыні. Падругое, як вы ведаеце, у нашай рэспубліцы запланавана будаўніцтва атамнай электрастанцыі і, зразумела, мы павінны ўлічыць усе сумныя ўрокі Чарнобыля.
Па-трэцяе, пра тое, якая знішчальная сіла хаваецца
ў атамнай энергіі і якімі разбуральнымі могуць быць
наступствы пралікаў пры абыходжанні з ёй, яшчэ раз
даказалі нядаўнія падзеі ў Японіі. І апошняе. Супрацоўнікі органаў унутраных спраў часта ўтвараюць першую лінію абароны нашых грамадзян і грамадства
ад многіх напасцяў, таму мы заўсёды павінны быць у
поўнай гатоўнасці. Вядомы пастулат гаворыць: «Папярэджаны — значыць узброены».

Заўсёды бадзёры і падцягнуты
26 красавіка 1986 года супрацоўнік
службы пазаведамаснай аховы Навабеліцкага РАУС Гомеля Уладзімір
Плешкуноў, змяніўшыся пасля начнога дзяжурства, пайшоў на выхадныя.
Па Гомелі ўжо паўзлі чуткі пра тое,
што на Чарнобыльскай АЭС адбылася
аварыя. Сур'ёзнасць сітуацыі Уладзімір Іванавіч усвядоміў 4 мая, калі па
распараджэнні кіраўніцтва Гомельскага УУС іх адправілі ў Хойніцкі раён.
— Мы дзяжурылі на пасту і прапускалі
машыны з людзьмі, — узгадвае Уладзімір
Іванавіч. — Людзі былі ў чорных камбінезонах і з белымі рэспіратарамі, з-пад якіх
былі бачныя толькі вочы. У іх адбівалася
асуджанасць... У нас жа — супрацоўнікаў службы аховы — нават сродкаў
абароны не было, толькі марлевыя павязкі, якія мы па маладосці проста
ігнаравалі і насілі ў кішэнях. Калоны машын, аўтобусаў выязджалі з зоны,
і гэта чымсьці нагадвала падзеі ваенных гадоў. Людзі плакалі...
Другі раз Уладзімір Плешкуноў апынуўся ў зоне адчужэння ў лістападзе таго ж года, калі яго разам з саслужыўцамі накіравалі ў Брагінскі раён
ахоўваць выселеныя вёскі ад марадзёраў і самаадвольнага ўзгарання. Ім
выдалі вайсковую форму, якую праз месяц давялося знішчыць — радыяцыя зашкальвала. Жылі міліцыянеры ў вясковай школе вёскі Бабічы.
— Людзі пакідалі родныя дамы ў надзеі праз пару дзён вярнуцца, —
расказвае Уладзімір Іванавіч. — Калі ж яны разумелі, што назад дарогі
няма, многія імкнуліся дамоў за нажытай маёмасцю. Нам было загадана
не пускаць у зону ні чужых, ні сваіх. Рэчы ўжо, што называецца, свяціліся.
Часта трапляліся ахвотныя нажыцца на чужым горы. Іх мы нямала затрымалі. Увогуле, перад вачыма да гэтай пары стаіць жудасная карціна: пустыя
дамы, дзікі, якія вольна разгульвалі па падворках, кінутыя свойскія гусі...
Успамінаюцца і сухія пайкі з кітайскай тушонкай. Мы ёй бяздомных сабак
кармілі. І цёплая вада ў біклагах. Яшчэ памятаю, як да нас, у 30-кіламетровую зону, прыязджалі артысты з канцэртамі, за месяц тры разы.
Пабываў Уладзімір Іванавіч за 700 метраў ад рэактара — гэта зона была
агароджана калючым дротам і знаходзілася пад сігналізацыяй. Адсюль контуры махіны атамнай электрастанцыі здаваліся яшчэ больш злавеснымі.
...Ужо праз год пасля аварыі на ЧАЭС Уладзіміру Плешкунову выдалілі шчытападобную залозу. Сёння ён — пенсіянер па выслузе гадоў,
але працягвае працаваць у родным калектыве. Ён загадвае гаспадаркай падраздзялення аховы, забяспечвае формай і абуткам работнікаў,
займаецца будаўніцтвам і рамонтамі... Заўсёды бадзёры і падцягнуты,
выглядае маладзей за свае гады, а калі яму пра гэта гавораць, жартуе:
«Гэта мне радыяцыя на карысць пайшла...»

ХОЙНІКІ

У Хойніках памінальнае мерапрыемства пачалося
ля Помніка Смутку. У ліку прысутных былі супрацоўнікі і ветэраны Хойніцкага аддзялення аховы, члены іх сем'яў, простыя жыхары горада. Па традыцыі,
хвілінай маўчання ўшанавалі памяць пайшоўшых з
жыцця ліквідатараў. Да помніка міліцыянеры ўсклалі
вянок і кветкі.
«Летят года под небом синим, но не забыть нам никогда душою тронутых мгновений и жизней, отданных
тогда. Когда апрельским днем погожим, порушив жиз-

ПАПРАСІЎСЯ
ДОБРААХВОТНІКАМ
На лік ві дацыю на ступстваў
аварыі было накіравана больш
за 880 тысяч чалавек з усяго
Савецкага Саюза. Ад нашай
рэспублікі ў 30-кіламетровай
зоне было занята больш за
16 тысяч ліквідатараў.
Уладзімір Міхайлавіч Доля
— ураджэнец вёскі Васільеўка
Добрушскага раёна Гомельскай
вобласці. Міліцэйскую кар'еру
пачаў у войску ў 1980 годзе —
служыў у Рыжскім батальёне міліцыі. Пасля тэрміновай службы
вярнуўся дамоў і ў 1983 годзе
па камсамольскай пуцёўцы быў
накіраваны на службу ў органы
ўнутраных спраў — у Савецкі
(г. Гомель) аддзел аховы.
Літаральна праз два тыдні
пасля аварыі на ЧАЭС Уладзімір добраахвотнікам накіраваўся
ахоўваць 30-кіламетровую зону
адсялення. Службу нёс на КПП «Дронькі» на пасадзе памочніка дзяжурнага. Пазней, у складзе аўтакалоны, служыў ва ўсіх адселеных вёсках
Хойніцкага раёна. Удзельнічаў у эвакуацыі жыхароў вёскі Кажушкі.
«Адпачываць не было калі, — расказвае Уладзімір Міхайлавіч, — паміж
заступленнямі ў нарады прыцягваліся да будаўніцтва агароджаў 15-кіламетровай зоны...».
За сумленнае нясенне службы ў раёне ліквідацыі наступстваў аварыі Уладзімір Доля начальнікам УУС быў узнагароджаны Ганаровай
граматай, нагрудным знакам «Ліквідатар наступстваў катастрофы на
ЧАЭС».
У Савецкім (г. Гомеля) аддзеле аховы служыў на розных пасадах. У
2004 годзе міліцыянер-кіроўца роты міліцыі прапаршчык міліцыі Уладзімір Доля пайшоў на заслужаны адпачынак. Але Уладзімір Міхайлавіч
не змог утрымацца без занятку. Цяпер ён працягвае працу ў родным
аддзеле, на пасадзе кантралёра на ТЭЦ-2. Калегі па працы цэняць у ім
спагадлівасць, чалавечнасць, прынцыповасць і сумленнасць. А сям'я
ганарыцца клапатлівым карміцелем.

РЭЧЫЦА

ненный устой, реактор выплеснул на волю частиц смертельных
тучный рой. И в светлый дом наш
белорусский, страну полей, лесов и рек, пришла беда с лицом
недетским, но столько тронувшим сердец...» — з гэтых радкоў
пачаўся канцэрт. Супрацоўнікі
цэнтра культурна-выхаваўчай
работы Гомельскага абласнога
ўпраўлення аховы — народны
вакальна-інструментальны ансамбль «Блокпост» — выступілі
з цёплымі і задушэўнымі песнямі
для ўдзячных гледачоў.
Пас ля кан цэр та началь нік
аддзела ідэалагічнай работы дэпартамента маёр міліцыі Аляксандр Гуліс выступіў з прамовай,
у якой заклікаў людзей не забываць пра герояў, якія ахвяравалі
сабой дзеля нашага спакойнага жыцця: «Кіраўніцтва
Дэпартамента аховы і надалей будзе рабіць усё магчымае, каб супрацоўнікі і пенсіянеры МУС, якія сталі
добраахвотнымі першапраходцамі ў чорнай зоне, а
таксама іх сем'і не былі забытыя».
У завяршэнне мерапрыемства былі ўручаны нагрудныя знакі дэпартамента «За адзнаку» супрацоўнікам Хойніцкага аддзялення аховы, якія ўдзельнічалі
ў ліквідацыі. Таксама былі адзначаны заслужаныя
работнікі адміністрацыі раёна.

Заключным этапам акцыі стала Рэчыца. На гэты раз мітынг-рэквіем з
ускладаннем вянкоў адбыўся ля магіл былога начальніка Гомельскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Ішчанкі Валянціна Сцяпанавіча,
узнагароджанага ордэнам «Знак пашаны», і былога супрацоўніка аховы, які
таксама ўдзельнічаў у ліквідацыі, Бразгуна Пятра Уладзіміравіча. Шмат ветэранаў аховы прыйшло на магілы таварышаў, каб ушанаваць іх памяць.
Асабовы склад рэчыцкай аховы з сем'ямі, ветэраны і жыхары Рэчыцы
да канца напоўнілі залу раённага Дома культуры. І ў гэты дзень узнагароды знайшлі дастойных. І ў гэты дзень успомніць заўчасна пайшоўшых
з жыцця суайчыннікаў змог кожны.
«Чвэрць стагоддзя таму стаяла такое ж цудоўнае надвор'е. У Вялікую Айчынную людзі бачылі ворага ў твар і не баяліся небяспекі. А наш вораг быў без
колеру і паху, і ніхто не думаў, што ён можа нанесці такі ўрон», — адзначыў
намеснік начальніка Гомельскага абласнога ўпраўлення аховы палкоўнік міліцыі Мікалай Крукоўскі. — Невядомасць захапіла людзей нечакана: многія
так і не змаглі пакінуць родныя месцы, шчыра верачы ў свае сілы. Большасць
засталася жыць, як і раней, нават сёння не шкадуючы пра гэта».
Для ветэранаў і старажылаў горада мерапрыемствы, якія праходзілі
пад эгідай Дэпартамента аховы, аказаліся вельмі важнымі і значнымі.
Абавязак жывых — памятаць загінулых таварышаў, і каб гэта памяць
не згасла, пра іх проста абавязана ведаць падрастаючае пакаленне.
Тады можна з упэўненасцю сцвярджаць, што жыцці былі аддадзены
недарэмна. Таму на адрас кіраўніцтва дэпартамента людзі выказвалі
словы шчырай удзячнасці за такую магчымасць.

КАРМА
Наступны мітынг-рэквіем прайшоў у гарадскім пасёлку Карма ля помніка адселеным пасля аварыі на
ЧАЭС вёскам. Супрацоўнікі Кармянскага аддзялення
аховы, іх калегі з Чачэрска, супрацоўнікі мясцовага
РАУС, сем'і ліквідатараў і жыхары бліжэйшых населеных пунктаў разам ушанавалі памяць дачасна пайшоўшых з жыцця жалобнай хвілінай маўчання. Пасля
ўскладання вянкоў і выступлення кіраўнікоў аховы
таксама адбыўся канцэрт.
З кожным прыездам у новы горад зала ўсё больш

напаўнялася людзьмі. Кожнаму было што ўспомніць,
трагедыя ў гэтых месцах закранула кожную сям'ю.
Хтосьці ўспомніў дзеда, хтосьці бацьку, а нехта і сам
удзельнічаў у ліквідацыі тэхнагеннай катастрофы. Пасля выступленняў вакалістаў ансамбля «Блокпост» на
вачах ветэранаў выступалі слёзы — спявалі артысты
пранікнёна, ад душы, а ўспаміны тых трагічных дзён
яшчэ дастаткова свежыя ў памяці людзей.
Супрацоўнікам Кармянскага і Чачэрскага аддзяленняў аховы былі ўручаны ўзнагароды і падзякі.

ГЭТА БЫЛО НЯДАЎНА — ГЭТА БЫЛО ДАЎНО...
25 гадоў — тэрмін, які аддзяліў нас ад тэхнагеннай катастрофы, што ўзрушыла ўвесь свет. Гомельская вобласць — адна з самых пацярпелых ад яе тады, церпіць сёння
і будзе цярпець у будучыні. Але жыццё ў гэтым рэгіёне працягваецца. У падраздзяленнях аховы працягваюць служыць многія супрацоўнікі і служачыя, хто браў удзел
у ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. На асаблівым рахунку тут знаходзяцца і ветэраны аховы, якія ўдзельнічалі ў тых падзеях
Кіраўнік Гомельскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы палкоўнік міліцыі
Аляксандр Лісімаў дзеліцца
сваімі ўспамінамі і ўражаннямі.
— Аляксандр Фёдаравіч, вось
ужо чвэрць стагоддзя мінула з
таго трагічнага моманту. Ці закранулі Вас асабіста трагічныя
падзеі?
— Я родам з Чачэрскага раёна,
які таксама падвергся ўздзеянню
смяротнага воблака. Мне было
шаснаццаць гадоў, калі давялося
даведацца, што такое радыяцыя.
Многія мае старэйшыя таварышы і
сябры пабывалі там, за рысай, што
падзяліла свет на «да» і «пасля».
Я лічу іх героямі свайго часу, яны
былі салдатамі першых рубяжоў
абароны супраць радыеактыўнага
забруджвання, якое распаўсюджвалася.
На жаль, для большасці ліквідатараў аварыя скончылася вельмі
сумна: адны загінулі, абараняючы
радзіму і іншых людзей ад «мірнага атама», іншыя пакінулі там сваё
здароўе, пакутуюць цяпер.
— Што плануе правесці абласное ўпраўленне аховы напярэдадні трагічнага юбілею?
— У кожным падраздзяленні
аховы Гомельшчыны ва ўрачыстай абстаноўцы будзе наладжана

ўшанаванне супрацоўнікаў і ветэранаў органаў унутраных спраў,
якія ўдзельнічалі ў ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС.
У пры ват нас ці, прад стаў ні кі
ўпраўлення разам з нашым вакаль на-ін стру мен таль ным ансамблем «Блокпост» праедуць па
Хойніцкай і Кармянскай зямлі, дзе
ў райцэнтрах і пасёлках дадуць
канцэрты і для сваіх калег, і для
ўсіх жыхароў гэтай пацярпелай ад
«чорнай бяды» зямлі.
Цяпер падводзім вынікі аглядуконкурсу тэматычных насценгазет,
прысвечанага трагічнай даце, абнавілі экспазіцыі ў кутках гісторыі,
прысвечаных супрацоўнікам-ліквідатарам наступстваў аварыі.

Па месцы жыхарства наведваем ветэранаў-ліквідатараў з мэтай
аказання магчымай дапамогі ў вырашэнні сацыяльных і матэрыяльных праблем.
Не забылі і тых, хто ўжо пайшоў ад нас у вечнасць. Сумесна з
членамі пярвічных ячэек грамадскага аб'яднання БРСМ прыводзім
у парадак месцы пахавання супрацоўнікаў і ветэранаў, якія прымалі
ўдзел у тых падзеях.
— Вядома, што аднымі з першых на ліквідацыю наступстваў
аварыі на Чарнобыльскай АЭС
накіроўваліся супрацоўнікі органаў унутраных спраў, у тым
ліку аховы. Ці ёсць яны ў вашым
упраўленні сёння?
— На працягу многіх гадоў разам з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны мы пільную ўвагу надаём ліквідатарам аварыі на ЧАЭС,
іншымі словамі, ветэранам вайны,
на якой праціўніка не відаць і не
пачуць. Сёння ў нашым калектыве служаць і працуюць сямёра
ліквідатараў наступстваў аварыі:
трое носяць пагоны, чацвёра —
прадстаўнікі грамадзянскага персаналу.
Усяго ж у падраздзяленнях аховы Гомельскай вобласці на ўліку
стаіць 248 чалавек, якія пабывалі
ў «зоне» і падарвалі здароўе на
радыяцыйным «фронце».

Намеснік начальніка Гомельска га аб лас но га ўпраўлен ня
Дэпартамента аховы палкоўнік
мі лі цыі Мі ка лай КРУ КОЎСКІ
з'яўляецца непасрэдным удзельнікам ліквідацыі наступстваў катастрофы.

— Мікалай Анатольевіч, як
атрымалася, што Вы аказаліся
ў ліку ліквідатараў?
— Я быў адным з многіх тысяч
ваенных і грамадзянскіх спецыялістаў, мабілізаваных да месца
аварыі. Трагедыя ўнесла вялікія
змяненні і ў маё жыццё. Я праходзіў службу ў вайсковай часці 5448

на пасадзе камандзіра аддзялення. 3 мая 1986 года наш батальён быў падняты па трывозе. Што
стала прычынай аўралу, стала нам
зразумела толькі пасля прыезду
да месца часовай дыслакацыі.
Асталяваліся мы на чатыры тыдні
ў палатачным лагеры паблізу вёскі Дублін Брагінскага раёна, дзе
атры ма лі за дачу ажыц цяўляць
ахову грамадскага парадку ў зоне адсялення.
Цяжкае ўражанне пакінулі ў
мя не на се ле ныя пунк ты зо ны:
забітыя дошкамі вокны і дзверы,
зграі здзічэлых сабак, зарослыя
пустазеллем садовыя і агародныя
ўчасткі.
Даводзілася змагацца не толькі з марадзёрамі і грабежнікамі.
Ажыццяўляючы ахову грамадскага парадку на дарогах, мы змагаліся і з нябачным радыяцыйным
выпраменьваннем. Кожны з нас
ры зы ка ваў жыц цём, кож ны ведаў, што штогадзіны губляе здароўе.
— А чым займаліся ў час, які
заставаўся ад працы?
— Вольнага часу як такога ў
нас не было. Але ў вольныя хвіліны займаліся страявой і фізічнай
падрыхтоўкай, таму што чалавек
павінен быць пастаянна ў тонусе,
тым больш калі ён носіць форму.
— Пасля прыезду з гэтай вы-

мушанай камандзіроўкі ці правяралі вас на ўзровень апраменьвання радыяцыяй?
— Так, зразумела, але для нас
тады гэта былі толькі незразумелыя лічбы, якія мы ўсвядомілі пасля, з гадамі, калі пачалі з'яўляцца
хваробы.
— Для чарнобыльскіх ліквідатараў харак тэрна адчуванне ду ха асаб лі вай род нас ці,
параўнальнага з вузамі, што
звязваюць братоў па зброі. Ці
падтрымліваеце вы сувязь з таварышамі, якія разам з вамі пабывалі там?
— Безумоўна. Мы сазвоньваемся і сустракаемся, прычым не
толькі напярэдадні гэтай трагічнай
для ўсіх нас даты.
— 26 кра са ві ка, у га да ві ну
памяці загінулых у радыяцыйных аварыях, што будзеце рабіць?
— Прыгадаю ўсіх сваіх таварышаў і буду працаваць. Я ў страі
людзей, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе.
Матэрыялы спецвыпуску
падрыхтавалі
Уладзімір ЗДАНОВІЧ,
Аляксандр ГЕРАСІМАЎ,
Алена ЯРМАЛІНСКАЯ,
Аляксандр АКСЁНАЎ,
Андрэй МАСЦЕРАЎ.

