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Ад Эк ва до ра 
да Не па ла

— Гу ма ні тар нае су пра-

цоў ніц тва мож на на зваць 

на шым пры яры тэт ным кі-

рун кам, — ад зна чыў Дзміт-

рый Тка чук. — Ён фар міруе 

прэ стыж і рэ пу та цыю кра і ны, 

якая імк нец ца ска рыс таць 

усе маг чы мас ці, каб ака-

заць да па мо гу дзяр жа вам, 

якія апы ну лі ся ў бя дзе. Гэ та 

спры яе раз віц цю ста сун каў 

і па ін шых кі рун ках.

На ту раль на, толь кі Пад-

ня бес най на ша да па мо га не 

аб мя жоў ва ец ца. За апош нія 

не каль кі гадоў каш тоў ныя 

гру зы на кі роў ва лі ў Ве не-

су э лу, Укра і ну, Лі вію, Тур-

цыю, Не пал, Сі рыю, Эк ва-

дор, Ма зам бік, Зім баб вэ, 

В'ет нам. Апош нюю кра і ну 

вель мі моц на «па тра паў» у 

2018 го дзе ма гут ны тай фун. 

Але ска заць, што ўвесь час 

ад праў ля юц ца ад ны і тыя ж 

гру зы, нель га. Хоць час цей 

за ўсё ўсе на го ды мож на 

пад вес ці пад адзін зна мя-

наль нік — ма са вае раз бу-

рэн не жы лых да моў і інф ра-

струк ту ры. Пры ма ю чы бок 

сам вы ра шае, што яму па-

трэб на, ства ра ю чы кан крэт-

ны рэ естр. Гэ та не аб ход на і 

для та го, каб не ад бы ло ся 

так, што па ад ных па зі цы-

ях бу дзе збыт коў насць, а па 

дру гіх — на ад ва рот, дэ фі цыт 

ці ўво гу ле ад сут насць.

Ча сам дзей ні ча юць за 

мя жой і на шы ра таваль ні-

кі. На прык лад, у 2011 го-

дзе яны да па ма га лі ту шыць 

ляс ныя па жа ры ў Ра зан скай 

воб лас ці Ра сіі. Праз тры 

га ды быў ка ман дзі ра ва ны 

атрад у Сер бію, па коль кі 

на гэ тую бал кан скую кра і-

ну аб ры ну лі ся моц ныя за ле-

вы, якія вы клі ка лі па вод ку. 

Што год на шы вер та лё ты 

ад праў ля юц ца ў Тур цыю і 

Грэ цыю для лік ві да цыі ляс-

ных па жа раў. Пры чым ад-

бы ва ец ца гэ та па вы ні ках 

ад мыс ло ва га між на род на-

га тэн да ру. А гэ та зна чыць, 

што нам да вя ра юць.

Ву чым ся са мі 
і ву чым ін шых
— У ся рэ дзі не дзе ся ці-

год дзя да нас не раз за-

хо дзі лі ляс ныя па жа ры з 

тэ ры то рыі Укра і ны. І на шы 

па жар ныя так са ма да па-

ма га лі ўкра ін цам ту шыць 

уз га ран ні ў па меж най зо-

не...

— Ме на ві та та му ўжо 

вель мі даў но бы лі за клю ча-

ны да мо вы аб су пра цоў ніц-

тве ра та валь ных служ баў з 

усі мі кра і на мі, з які мі мя жуе 

Бе ла русь. Толь кі гэ тым мы 

не аб мя жоў ва ем ся. Агу лам 

коль касць та кіх па гад нен-

няў ужо пе ра ва лі ла за 50. 

З кімсь ці мы су пра цоў ні ча-

ем па лі ніі пад рых тоў кі ра-

таваль ні каў, з кімсь ці — па 

су мес ных пра ек тах.

— Ча му ж ву чаць нас і 

ча му ву чым ся мы?

— На шы су пра цоў ні кі 

ад праў ля юц ца на ву чэб ныя 

кур сы за мя жу ў тым вы-

пад ку, ка лі трэ ба пе ра няць 

но вы до свед, але ў сі лу роз-

ных пры чын ар га ні зоў ваць 

па доб ныя кур сы ў Бе ла ру сі 

не зу сім мэ та згод на. Пры чы-

на мо жа быць, на прык лад, у 

ма лой коль кас ці слу ха чоў, 

ка лі вуз кія спе цы я ліс ты са-

праў ды на ва гу зо ла та. Яшчэ 

адзін фак тар — пры род ная 

асаб лі васць на шай кра і ны. 

У нас жа ня ма гор. А як ву-

чыц ца пра ца ваць у ба я вых 

умо вах тым жа ра таваль-

ні кам-аль пі ніс там? Ці вось 

не так даў но ў Кыр гыз ста-

не пра во дзі лі ся пад эгі дай 

Між на род най ар га ні за цыі 

гра ма дзян скай аба ро ны ву-

чэн ні ся род ва да ла заў. Ва 

Уз бе кі ста не бы лі між на род-

ныя трэ ні роў кі па пра цы ў 

гор най мяс цо вас ці... Так са-

ма мы вы ву ча ем асаб лі вас-

ці су час най гра ма дзян скай 

аба ро ны на сель ніц тва, як 

гэ та ро біц ца, на прык лад, у 

Еў ра са ю зе.

Ад нак, з ін ша га бо ку, і мы 

пры ма ем у ся бе на ба зе 

Між на род на га цэнт ра пад-

рых тоў кі ра таваль ні каў з 

ін шых кра ін. Цэнтр функ цы-

я нуе на ба зе на ша га фі лі яла 

Уні вер сі тэ та гра ма дзян скай 

аба ро ны ў Свет лым Гаі не-

па да лёк ад Ба ры са ва. Там 

ужо ву чы лі ся прад стаў ні кі 

больш чым з 50 кра ін. Ся-

род іх — Ка зах стан, Ра сія, 

Лат вія, Аб' яд на ныя Араб скія 

Эмі ра ты, Мал до ва, Іар да нія. 

І мы пра па ноў ва ем на шым 

ка ле гам доб ры па тэн цы ял у 

га лі не вы ра та валь ных прац. 

А гэ та ўсё — экс парт аду ка-

цый ных па слуг.

З кож най кра і най вя дзец-

ца су пра цоў ніц тва, якое ці-

ка вае абод вум ба кам. На-

прык лад, з Япо ні яй у нас 

даў нія ста сун кі на гле бе ра-

ды я ло гіі. Ка лісь ці прад стаў-

ні кі Кра і ны ўзы хо дзя ча га 

сон ца да па маг лі нам пад час 

лік ві да цыі на ступ стваў ава-

рыі на Чар но быль скай атам-

най элект ра стан цыі. Ёсць і 

ця пер шэ раг пра ек таў, па 

якіх яны нам да па ма га юць. 

А ка лі ў 2011 го дзе ў са мой 

Япо ніі ад бы ла ся над звы чай-

ная сі ту а цыя на АЭС «Фу ку-

сі ма-1», то ўжо Бе ла русь па-

ча ла дзя ліц ца сва і мі на пра-

цоў ка мі. З та го ча су да нас 

пры еха ла не ад на япон ская 

дэ ле га цыя, якая вы ву ча ла 

наш пост чар но быль скі до-

свед. А па вы ні ках ад на го з 

ві зі таў быў за клю ча ны кант-

ракт на па стаў ку ў гэ тую 

ўсход нюю кра і ну пры бо раў 

да зі мет рыч на га і ра ды я цый-

на га кант ро лю бе ла рус кай 

вы твор час ці.

Да рэ чы, ця пер ідуць пе ра-

гаворы аб па стаў ках на шай 

па жар на-вы ра та валь най 

тэх ні кі, а так са ма аму ні цыі 

ў кра і ны Ся рэд няй Азіі.

Дзе сяць дзён 
аў та ном нас ці

— Дру гі блок — су пра-

цоў ніц тва з між на род ны мі 

ар га ні за цы я мі, — пра цяг-

вае су раз моў ца. — Наш 

Рэс пуб лі кан скі атрад спе-

цы яль на га пры зна чэн ня 

атэс та ва ны па стан дар тах 

ІNSARAG. Гэ та па тра ба-

ван не ААН да ад мыс ло вых 

атра даў, якія га то вы апе ра-

тыў на вы ля таць і аў та ном-

на пра ца ваць у па цяр пе лай 

кра і не да дзе ся ці су так. 

Пры чы на вы ле ту — над-

звы чай ная пры род ная сі-

ту а цыя. Гэ та зем ля тру сы, 

па вод кі, тай фу ны і цу на мі. 

Пры чым усе удзель ні кі та-

ко га атра да аба вяз ко ва па-

він ны ва ло даць анг лій скай 

мо вай.

На шы ра таваль ні кі ак-

тыў на пра цу юць у пра гра-

мах транс меж на га су пра-

цоў ніц тва па лі ні ях Бе ла-

русь—Лат вія—Літ ва і Бе ла-

русь—Поль шча—Укра і на. 

І гэ та не толь кі ін вес ты цыі 

ў на ву чан не ра таваль ні каў. 

На прык лад, у Брэс це быў 

па бу да ва ны Цэнтр бяс пе кі, 

пра во дзіц ца рэ кан струк цыя 

бу дын ка па жар най ава рый-

на-вы ра та валь най час ці, 

а бы лы штаб ка зар мы рэ-

кан стру ю ец ца пад ву чэб ны 

цэнтр. Дзе-ні дзе дзя ку ю чы 

гран там за куп ля ец ца су-

час ная па жар ная тэх ні-

ка і аб ста ля ван не. Так, у 

2019 го дзе на шы ра таваль-

ні кі рэа лі за ва лі агуль ных 

пра ек таў на сур' ёз ную су му 

ў 14 міль ё наў еў ра.

Ра таваль ні кі 
на зем ля тру се
Іма вер насць уз нік нен ня 

буй на маш таб най над звы-

чай най сі ту а цыі іс нуе ў мно-

гіх пунк тах зям но га ша ру. 

І спра ва зу сім не ў тэх на-

ген ных ка та стро фах, дзе не 

ў апош нюю чар гу ві на ва ты 

сла ву ты ча ла ве чы фак тар. 

Раз-по раз у све це зда ра юц-

ца ма гут ныя зем ля тру сы. 

Уся го не каль кі дзя сят каў 

хві лін пад зем ных штурш коў 

і ва ган няў — і ў ру і ны мо-

гуць пе ра тва рыц ца цэ лыя 

га ра ды.

Ка неш не, ка лі па гля дзець 

на па раў наль ную кар ту эпі-

цэнт раў зем ле тра сен няў, то 

Бе ла русь — ад на з ня мно гіх 

кра ін све ту, дзе яны ўво гу ле 

не бы лі ад зна ча ны як мі ні-

мум з 1963 го да. Хоць хва лі 

да нас пе ры я дыч на да коч-

ва юц ца — зга даць хоць бы 

зем ля тру сы ў Ка лі нінг рад-

скай воб лас ці Ра сіі або ў Ру-

мы ніі. Але 7 з 15 най больш 

раз бу раль ных зем ля тру саў 

у гіс то рыі ча ла вец тва ад-

бы лі ся ў ХХ і ХХІ ста год дзі. 

А зна чыць, да па мо га на шых 

ра тавальнікаў мо жа спат рэ-

біц ца ў лю бы мо мант. Ці га-

то вы яны да гэ та га?

— На шы ра таваль ні кі 

ўдзель ні ча лі ў буй на маш таб-

ных ву чэн нях, якія пра хо дзі лі 

ў Да ніі ў 2017 го дзе, — згад-

вае Дзміт рый Тка чук. — Там 

ад пра цоў ваў ся ме ха нізм 

гра ма дзян скай аба ро ны 

Еў ра пей ска га са ю за ў га лі не 

по шу ка ва-вы ра та валь ных 

ра бот. За ад но там пра ве-

ры лі на тры ва ласць іс ну ю-

чую між на род ную ка ар ды-

на цыю.

Гэ тыя ву чэн ні ра таваль-

ні каў най больш ста тус ныя з 

усіх, што пра вод зяц ца ў Еў-

ра пей скім са ю зе, па коль кі 

ўклю ча юць рэ ага ван не на 

над звы чай ную транс меж-

ную сі ту а цыю ў рэ жы ме 

рэ аль на га ча су. У ад па вед-

нас ці з ле ген дай, Бе ла русь 

атры ма ла вы клік аб да па мо-

зе ад па цяр пе ла га бо ку. Вы-

ра та валь ны атрад са браў ся 

ў Мін ску на ба зе Рэс пуб лі-

кан ска га атра да спе цы яль-

на га пры зна чэн ня. Пас ля 

та го як бы ло па гру жа на 

не аб ход нае аб ста ля ван не і 

вы зна ча ны не аб ход ныя за-

да чы, вы ра та валь ныя аў та-

ма бі лі па еха лі ў Да нію...

Кры ху слоў пра пе рад-

гіс то рыю та кіх ву чэн няў. 

У 1980-я ў све це ад бы лі ся 

два вель мі раз бу раль ныя 

зем ля тру сы. У 1985 го дзе 

пад зем ныя штурш кі маг ні-

ту дай 8.1 па шка ле Рых тэ-

ра ска ла ну лі го рад Ме хі ка. 

Та ды пад аб лом ка мі да моў 

за гі ну ла ка ля 10 ты сяч ча ла-

век, яшчэ 30 ты сяч атры ма лі 

ра нен ні. Сто ты сяч за ста лі ся 

без да ху над га ла вой. Мі ну-

ла тры га ды — і яшчэ больш 

ма гут ны Спі так скі зем ля трус 

на крыў паў ноч ны за хад та-

га час най Ар мян скай ССР. 

Там ужо коль касць за гі ну лых 

скла да ла 25 ты сяч, а свай го 

жыт ла ў адзін мо мант па зба-

ві лі ся 514 ты сяч ча ла век...

— Ме на ві та та ды су свет-

ная су поль насць зра зу ме ла, 

што вель мі скла да на ка ар-

ды на ваць вя лі кую коль касць 

ра таваль ні каў з усёй пла не-

ты, — пра цяг вае Дзміт рый 

Тка чук. — А са ма па цяр пе-

лая кра і на фак тыч на зна хо-

дзіц ца ў рэ жы ме над звы чай-

на га ста но ві шча і не мо жа 

апе ра тыў на рас пра ца ваць 

ней кі ме ха нізм, які б да зва-

ляў рэг ла мен та ваць, у якой 

зо не пра во дзіць ра бо ты, дзе 

зна хо дзіц ца най больш пры-

яры тэт ны на пра мак, дзе 

мож на раз мяс ціць ба за вы 

ла гер і пас ля ў па рад ку ра-

та цыі пра во дзіць ра бо ты. Гэ-

та пры во дзі ла да та го, што ў 

той жа Ар ме ніі вы ра та валь-

ныя атра ды не каль кі ра зоў 

аб сле да ва лі не за леж на 

адзін ад ад на го тыя ж са мыя 

раз бу ра ныя бу дын кі. А ў гэ-

ты час, маг чы ма, хтось ці ча-

каў да па мо гі пад за ва ла мі 

на ступ на га до ма і лік ішоў на 

хві лі ны, каб яго вы ра та ваць. 

З-за гэ та га ўмо вы пра цы бы-

лі мак сі маль на на блі жа ны да 

рэа ліс тыч ных. У тым лі ку — і 

з пра нік нен нем унутр за ва-

лаў, а так са ма вы цяг ван нем 

ад туль па цяр пе лых, ро лю 

якіх вы кон ва лі ста тыс ты.

Ра зам з бе ла рус кі мі ра-

таваль ні ка мі ў тых ву чэн нях 

удзель ні ча лі атра ды з Вя лі-

ка бры та ніі і Фран цыі. Ка лі 

па раў ноў ваць уз ро вень пра-

цы, то на коль кі ён ад роз ні-

ва ец ца?

— Па асна шча нас ці аб-

ста ля ван нем на шы атра ды і 

еў ра пей скія зна хо дзяц ца на 

су па стаў ным уз роў ні, — заў-

ва жае Дзміт рый Тка чук. — 

Мы мо жам вы кон ваць ад-

ноль ка вы спектр ра бот. 

Кры ху ад роз ні вац ца мо гуць 

толь кі ме то ды кі — але гэ та 

скла ла ся гіс та рыч на. Ды і 

тут роз ні ца вель мі ня знач-

ная, і гэ тыя ва ры я цыі ма юць 

пра ва на жыц цё. Але ў чым 

на шы ра таваль ні кі да дуць 

фо ру, дык гэ та ў згур та ва-

нас ці і на тхнё нас ці на вы ка-

нан не па стаў ле ных за дач.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Гэ тыя ву чэн ні 
ра таваль ні каў 
най больш ста тус ныя 
з усіх, што пра вод зяц ца 
ў Еў ра пей скім 
са ю зе, па коль кі 
ўклю ча юць рэ ага ван не 
на над звы чай ную 
транс меж ную сі ту а цыю 
ў рэ жы ме рэ аль на га 
ча су.

ПРА ЦЯГ НУЦЬ 
РУ КУ ДА ПА МО ГІ


