
6 ЛЮСТЭРКА 12 верасня 2018 г.

Пра ца ра та валь ні ка за ле жыць 

не толь кі ад яго ква лі фі ка цыі, 

але і ад аму ні цыі і тэх ні кі, з да-

па мо гай якіх ён пра цуе. Больш 

за тое, яны па він ны па ста ян-

на ўдас ка наль вац ца, па коль кі 

скла да насць па стаў ле ных пе-

рад ра та валь ні ка мі за дач год 

ад го ду рас це. На ву ко ва-да-

след ча му ін сты ту ту па жар най 

бяс пе кі і праб лем над звы чай-

ных сі ту а цый МНС Бе ла ру сі 

ёсць над чым ня спын на пра-

ца ваць у гэ тым кі рун ку.

Аб тым, якія ж но выя рас пра-

цоў кі ўка ра ня юц ца ў пра фе сій ную 

дзей насць утай ма валь ні каў сты хій, 

рас каз вае на чаль нік цэнт ра на-

ву ко ва-да след чыц кай ра бо ты 

Сяр гей АСТА ШОЎ.

— Мы га то вы прэ зен та ваць 

наш но вы шлем. Ён ні ў чым не 

са сту пае су свет ным ана ла гам, але 

пры ўсім гэ тым мае кошт, ні жэй шы 

ўтрая за іх. Усе кам плек ту ю чыя для 

яго зроб ле ны ў Бе ла ру сі. Кры тэ ры-

я мі пры рас пра цоў цы, акра мя мак-

сі маль ных ахоў ных улас ці вас цяў, 

ста лі зруч насць пры на шэн ні, кам-

плек та ван не пе ра моў ны мі пры ла-
да мі, каб апе ра тыў на пе ра да ваць 
ін фар ма цыю і не пе ра клю чаць 
ува гу на ра цыю, і ліх та ром. За-
мест эмб ле мы мож на ўста ля ваць 
экшн-ка ме ру для здым ак. Да та го 
ж ён больш лёг кі, што ў ра бо це пры 
поў най ба я вой вы клад цы так са ма 
не ма ла важ на. Мы ства ра лі гэ ты 
шлем амаль два га ды.

— Ці ёсць на ва цыі ў ба я вым 
адзен ні для па жар ных?

— Ак тыў ныя ра бо ты рас па ча лі ся 
яшчэ га доў 15 на зад. Яшчэ на шы 

ві цеб скія ка ле гі па ча лі рас пра цоў-

кі на ба зе ар се ло ну. Гэ тая тэр ма-

стой кая тка ні на бы ла прыдумана 

ў СССР яшчэ на па чат ку 1970-х 

га доў. З ся рэ дзі ны 70-х яе па ча лі 

вы пус каць у Свет ла гор ску. Кла січ-

ныя аран жа выя курт кі як раз з яе і 

зроб ле ны. Да стат ко ва ска заць, што 

ар се лон не пла віц ца і вы трым лі вае 

тэм пе ра ту ру аж но да 250 гра ду саў. 

З кож ным го дам адзен не з ар се ло-

ну да пра цоў ва лі, але ў рэш це рэшт 

мы да сяг ну лі яго мак сі маль на маг-
чы мых фі зіч ных па каз чы каў. Та му 
га доў пяць на зад мы ар се лон вы-
ка рыс тоў ваць пе ра ста лі. У кож на га 
адзен ня ёсць свае не да хо пы, якія 
вы яў ля юц ца толь кі пад час «ба я-
вой» экс плу а та цыі. Та му з ця гам ча-
су з'яў ля юц ца но выя па тра ба ван ні, 
і ўжо ў Свет ла гор ску рас пра цоў ва-
юць но вае ва лак но. Мы хо чам, каб 
бе ла рус кая тка ні на для па жар ных 
не толь кі ад па вя да ла за меж ным 
ана ла гам, але і пе ра ўзы хо дзі ла іх. 
За раз жа яна і зна хо дзіц ца на ся-

рэд нім су свет ным уз роў ні, пры чым 

ма ю чы кошт удвая мен шы. Ва лок-

ны для адзен ня вы ка рыс тоў ва юц ца 

тыя, з якіх ро бяць бро не ка мі зэль кі. 

Яно мац ней шае ў тры ра зы за тое, 

што мы но сім паў ся дзён на.

Што да абут ку, то наш ін-

сты тут су мес на з ад ным з ві-

цеб скіх прад пры ем стваў рас-

пра ца ваў бо ты па жар на га. 

Ра ней у нас быў звы чай ны 

гу ма вы абу так. За меж ныя 

ж ра та валь ні кі но сяць ску ра-
ныя бо ты. Іх фі зіч ныя ўлас-
ці вас ці та кія ж, як і ў гу ма-
вых, але яны вель мі зруч ныя. 
На шы бо ты не пра ма ка юць 
на пра ця гу 60 хві лін, аба-
ра ня юць ад пра ко лу, уда ру, 
ма юць не га ру чую па дэ шву 
і ску ру. І пры ўсім тым ні хто 
з за меж ных кан ку рэн таў не мо жа 
пра па на ваць неш та па доб нае за 
та кую ж ці мен шую ца ну. Ды і за 
мя жой па тра ба ван не ў вы гля дзе 
60 хві лін не пра ма каль нас ці вы-
трым лі ва юць ня мно гія ўзо ры. Спра-

ва ў тым, што вы пуск та ко га абут ку 

аб умоў ле ны сва і мі клі ма тыч ны мі 

асаб лі вас ця мі. Узім ку ту шэн не па-

жа ру ад бы ва ец ца пры вель мі ніз-

кіх тэм пе ра ту рах. Но гі ў па жар на га 

пра мок лі, а яму яшчэ дзя жу рыць 

да лей на «су тках». І як бы ча ла век 

пас ля гэ та га не за хва рэў.

Фак тыч на мы вы сту па ем па ся-

рэд ні ка мі па між людзь мі, якія ту-

шаць па жа ры, і ты мі, якія ро бяць 

адзен не. У пра цэ се пра цы ра та-

валь ні каў мы збі ра ем па жа дан ні 

і за ўва гі і пе ра ад ра соў ва ем іх на 

за во ды-вы твор цы. Пас ля ка рэк ці-

ро вак мы зноў тэс ці ру ем адзен не ў 

на шых ла ба ра то ры ях, каб яно ад-

па вя да ла ўсім стан дар там бяс пе кі. 

І так год за го дам мы па ста ян на 

кро чым на пе рад.

Ра ней у нас вы ка рыс тоў ваў ся 

кас цюм Л-1. Ён аба ра няе ад хі міч-

ных рэ чы ваў, у ім мож на пра ца ваць 

у ва дзе. Але гэ ты кас цюм яшчэ са-

вец кай рас пра цоў кі, ён вя до мы 

яшчэ з па чат ку 80-х. Бы ла па стаў-

ле на за да ча рас пра ца ваць ай чын-

ную аму ні цыю та ко га ты пу. Так і 
з'я віў ся кас цюм ін ды ві ду аль най 
ахо вы КІЗ. У ім мож на пра ца ваць у 
ха лод най ва дзе да ча ты рох га дзін, 
а ў га ра чай — да пя ці хві лін. Бы вае 

так, што рве тру ба пра вод з га ра-

чай ва дой, і вось трэ ба па ды сці і 

за крыць вен тыль. Кас цюм сер ты фі-

ка ва ны ў нас і ў Ра сіі. Ён бяс печ ны 

пры пра цы з кіс ло та мі, шчо ла кам, 

наф тай, алі вай, ва дой і на ват не ка-

то ры мі ра дые ак тыў ны мі рэ чы ва мі. 

Па кош це ён тан ней шы за Л-1, пры-

чым больш эр га на міч ны і вы кон вае 

знач на больш функ цый.

— Ці ідзе на ша па жар ная пра-

дук цыя на экс парт?

— У аб ме жа ва най коль кас ці. 

Трэ ба ў кож най кра і не пра хо дзіць 

пра цэ ду ру сер ты фі ка цыі. Яна вель-

мі да ра гая, і трэ ба пра да ваць вель-

мі вя лі кія аб' ёмы, каб усё аку пі ла-

ся. Ра за выя па стаў кі ідуць у Ра сію, 

Ка зах стан.

— Апош ні мі га да мі па жар ны 

аў та парк у кра і не моц на змя ніў-

ся. Ужо ні ко га не здзі віш цыс-

тэр на мі ў 10 і на ват 12 тон. А ці 

ёсць пла ны раз ві ваць гэ ты сек-

тар да лей?

— Тэ а рэ тыч на пра ца ваць да-

лей мож на. Наш МАЗ, на 

ша сі яко га і бу ду юц ца па-

жар ныя аў та ма бі лі, зра біць 

та кую тэх ні ку ў ста не. Але ці 

ёсць у гэ тым прак тыч ная не-

аб ход насць? На прык лад, у 

буй ных га ра дах вель мі моц-

на ста іць праб ле ма за пар ка-

ва нас ці два роў у шмат па вяр-

хо вай за бу до ве. Пра драц ца 

скрозь шэ ра гі аў та ма бі ляў, 

асаб лі ва ўглыб квар та ла, не 

так прос та на ват на су час-

най дзе ся ці тон най ма шы не. 

Аў та ма біль з яшчэ боль шым 

аб' ёмам вог не ту шыль на га 

рэ чы ва ста не яшчэ больш 

га ба рыт ным, і ма неў ра насць толь-

кі зні зіц ца. І як та ды па да брац ца 

да па жа ру? Тым больш што за раз 
аб' ём у 10—12 тон з'яў ля ец ца ап-
ты маль ным для ту шэн ня па жа ру 

на ват ва ўмо вах ад да ле ных кры ніц 

ва ды ў сель скай мяс цо вас ці. А для 

га рад скіх умоў за раз рас пра цоў-

ва ец ца спе цы яль ная ма ла га ба-

рыт ная цыс тэр на.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

АМУ НІ ЦЫЯ — 
НА СУ СВЕТ НЫМ УЗ РОЎ НІ

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ПЕ РА КУ ЛІЎ НА ПЛІ ТУ КА НІСТ РУ
У Ле пе лі ся мі клас нік атры маў апё кі, ка лі спра ба ваў 

рас па ліць га за вую плі ту: ён пе ра ку ліў пя ці літ ро вую 

ка ніст ру з бен зі нам, якая ста я ла по бач.

Зда рэн не ад бы ло ся ўве ча ры. Пра за га ран не ў жыл лі па 

ву лі цы 1-й За лі ней най ра та валь ні кам па ве да мі лі ві да воч цы. 

Мяс цо вы жы хар уба чыў дым, а пас ля — хлоп чы ка, які вы бя-

гаў з су сед ня га до ма. Жон ка свед кі вы клі ка ла па жар ных, а 

муж тым ча сам да пры быц ця ра та валь ні каў за бег у су сед ні 

дом і пад руч ны мі срод ка мі па ту шыў за га ран не на кух ні. 

Вы свет лі ла ся, што пад ле так са ма стой на, ка лі да рос лых не 

бы ло ў до ме, спра ба ваў рас па ліць га за вую плі ту і вы пад ко ва 

пе ра ку ліў пя ці літ ро вую ка ніст ру з бен зі нам, якая зна хо дзі ла-

ся по бач. Па ін фар ма цыі Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня 

МНС, з апё ка мі дру гой — трэ цяй сту пе ні ног і пе рад плеч ча 

пра вай ру кі хлоп ца шпі та лі за ва лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АР СЕ НАЛ ЗБРОІ
Як па ве да мі ла ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў МУС, су пра цоў ні кі ГУ па ба раць бе з ар га ні-

за ва най зла чын нас цю і ка руп цы яй за тры ма лі па да-

зра ва на га ў не за кон ным аба ро це зброі.

7 ве рас ня ве ча рам у аг ра га рад ку Крас нае Го мель ска-

га ра ё на су пра цоў ні кі ДАІ спы ні лі аў та ма біль, якім кі ра ваў 

жы хар г. п. Га ра дзея Мін скай воб лас ці. Пры агля дзе транс-

парт на га срод ку пра ва ахоў ні кі вы яві лі цю нін га ва ны аў та мат 

Ка лаш ні ка ва з пры ста са ван нем для бяс шум най страль бы, 

піс та ле ты Ма ка ра ва і ТТ, па не каль кі пад рых та ва ных ма га-

зі наў да пе ра лі ча най зброі, 4 руч ныя гра на ты, 3 выбуховыя 

пакеты і сот ні па тро наў роз на га ка ліб ру.

Па да дзе ным фак це Го мель скім ра ён ным ад дзе лам 

След ча га ка мі тэ та 8 ве рас ня бы ла ўзбу джа на кры мі наль-

ная спра ва па ч. 2 арт. 295 КК Бе ла ру сі (не за кон ныя дзе ян ні 

ў ад но сі нах да аг ня стрэль най зброі, бо еп ры па саў і вы бу хо-

вых рэ чы ваў).

За тры ма на га па са дзі лі ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня, а 

ў яго ква тэ ры, га ра жы і служ бо вым ка бі не це пра вя лі во быс-

кі. Пра ва ахоў ні кі кан фіс ка ва лі там за рэ гіст ра ва ную зброю: 

2 на раз ныя ка ра бі ны, 4 глад ка стволь ныя стрэль бы і 2 піс та-

ле ты, а так са ма не за кон на за хо ва ныя ку ля мёт, 5 аў та ма таў, 

10 він то вак, 10 піс та ле таў, 28 гра нат, 265 вы бу хо вых пры-

ста са ван няў, ка ля 2 кілаграмаў вы бу хо вых рэ чы ваў і ка ля 

10 ты сяч па тро наў роз на га ка ліб ру.

У хо дзе да лей шых апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры-

ем стваў па да дзе най спра ве быў за тры ма ны гра ма дзя нін 

з бліз ка га ася род дзя фі гу ран та. Пры агля дзе яго жыл ля ў 

Брэсц кай воб лас ці знай шлі за рэ гіст ра ва ныя на раз ны даў-

га стволь ны ка ра бін, глад ка стволь ную стрэль бу і не за кон на 

за хо ва ныя 3 він тоў кі, 3 глад ка стволь ныя па ляў ні чыя стрэль-

бы і 381 па трон роз на га ка ліб ру.

У ця пе раш ні час вы яў ля юц ца кры ні цы па хо джан ня та ко-

га шы ро ка га ар се на лу і маг чы мыя са ўдзель ні кі фі гу ран та ў 

не за кон ным аба ро це зброі.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

ЗНОЎ БЛУ КАЮЦЬ У ЛЯ САХ
За мі ну лыя су ткі ра та валь ні кі трой чы вы яз джа лі на 

по шу кі лю дзей, якія за блу дзі лі ў ля сах. Два па ве-

дам лен ні па сту пі ла з Ві цеб скай воб лас ці, ад но — з 

Ма гі лёў скай, па ве да мі лі ў МНС.

У 16.18 быў атры ма ны сіг нал аб не аб ход нас ці по шу каў 

дзвюх жан чын, якія за блу дзі лі ў ле се ка ля вёс кі Каз лы Го-

рац ка га ра ё на. Вы свет лі ла ся, што за тры га дзі ны да гэ та га 

яны пай шлі ва ўгод дзі і згу бі лі ся. На по шу кі вы еха лі ра бот ні кі 

МНС і РА УС. У 17.26 жан чы ны вый шлі на гук аў та цыс тэр ны, 

у ме ды цын скай да па мо зе яны па трэ бы не ме лі.

У 17.59 у Ра сон скім ра ё не ка ля вёс кі Ян ка ві чы згу бі-

ла ся пен сі я нер ка 1955 го да на ра джэн ня. У по шу ках бы лі 

за дзей ні ча ны ра та валь ні кі, су пра цоў ні кі мі лі цыі і мяс цо выя 

жы ха ры. У 19.39 жан чы ну знай шлі ра бот ні кі МНС, яна не 

па цяр пе ла.

У 19.31 па сту пі ла па ве дам лен не аб тым, што ў ляс ным 

ма сі ве ка ля вёс кі Га ра ват ка Ві цеб ска га ра ё на за блу дзі лі 

жан чы на і муж чы на. Ра та валь ні кі, якія вы еха лі на по шу кі, 

знай шлі іх за паў га дзі ны. У 19.52 яны вый шлі на гук аў та-

цыс тэр ны, ні хто з іх не па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СХО ВАН КА ЗА СЦЕН КАЙ ПРЫ БІ РАЛЬ НІ
Агляд до ма ўла дан ня жы ха ра вёс кі Убарц кая Руд ня 

пра вя лі ра бот ні кі Ту раў скай між рай інс пек цыі і су-

пра цоў нік Лель чыц ка га РА УС. Пра ва ахоў ні кі па да-

зра ва лі, што муж чы на мо жа не за кон на за хоў ваць 

у до ме стрэль бу. Як ака за ла ся, гас па дар улад ка ваў 

са праўд ны тай нік, у якім ха ваў 6 не за рэ гіст ра ва ных 

стрэль баў, 50 па тро наў і 1,5 кі ла гра ма по ра ху. Схо-

ван ка зна хо дзі ла ся за двай ной сцен кай пры бі раль ні 

на два рэ.

У до ме на га ры шчы ін спек та ры вы яві лі яшчэ і за ба ро не-

ныя пры ла ды лоў лі ры бы — 16 се так агуль най даў жы нёй 

920 мет раў. Так са ма на пад вор ку знай шлі 200 літ раў бра гі 

і са ма гон ны апа рат.

Як па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на-

га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

не каль кі га доў та му мі лі цыя ўжо кан фіс коў ва ла ў муж чы ны 

ча ты ры не за рэ гіст ра ва ныя стрэль бы, за што іх ула даль нік 

быў аштра фа ва ны. Уліч ва ю чы «ці ка васць» па ру шаль ні ка 

да не ле галь най зброі і той факт, што яго дом зна хо дзіц ца 

на краі ле су, мож на мер ка ваць, што вяс ко вец мог зай мац ца 

бра кань ер ствам.

За раз яму па гра жае па ка ран не ў вы гля дзе штра фаў па 

не каль кіх ад мі ніст ра цый ных ар ты ку лах — за за хоў ван не 

не за рэ гіст ра ва най зброі, се так і вы раб са ма гон кі. Па фак це 

не за кон на га за хоў ван ня вы бу хо вых рэ чы ваў (по ра ху) вы-

ра ша ец ца пы тан не аб за вя дзен ні кры мі наль най спра вы, а 

гэ та ўжо знач на больш сур' ёз ная ад каз насць — па праў чыя 

ра бо ты, арышт, аб ме жа ван не або па збаў лен не во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


