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АМУНІЦЫЯ —
НА СУСВЕТНЫМ УЗРОЎНІ

Праца ратавальніка залежыць
не толькі ад яго кваліфікацыі,
але і ад амуніцыі і тэхнікі, з дапамогай якіх ён працуе. Больш
за тое, яны павінны пастаянна ўдасканальвацца, паколькі
складанасць пастаўленых перад ратавальнікамі задач год
ад году расце. Навукова-даследчаму інстытуту пажарнай
бяспекі і праблем надзвычайных сітуацый МНС Беларусі
ёсць над чым няспынна працаваць у гэтым кірунку.
Аб тым, якія ж новыя распрацоўкі ўкараняюцца ў прафесійную
дзейнасць утаймавальнікаў стыхій,
расказвае начальнік цэнтра навукова-даследчыцкай работы
Сяргей АСТАШОЎ.
— Мы га то вы прэ зен та ваць
наш новы шлем. Ён ні ў чым не
саступае сусветным аналагам, але
пры ўсім гэтым мае кошт, ніжэйшы
ўтрая за іх. Усе камплектуючыя для
яго зроблены ў Беларусі. Крытэрыямі пры распрацоўцы, акрамя максімальных ахоўных уласцівасцяў,
сталі зручнасць пры нашэнні, камплектаванне перамоўнымі прыладамі, каб аператыўна перадаваць
ін фар ма цыю і не пе ра клю чаць
увагу на рацыю, і ліхтаром. Замест эмблемы можна ўсталяваць
экшн-камеру для здымак. Да таго
ж ён больш лёгкі, што ў рабоце пры
поўнай баявой выкладцы таксама
немалаважна. Мы стваралі гэты
шлем амаль два гады.
— Ці ёсць навацыі ў баявым
адзенні для пажарных?
— Актыўныя работы распачаліся
яшчэ гадоў 15 назад. Яшчэ нашы
віцебскія калегі пачалі распрацоўкі на базе арселону. Гэтая тэрмастойкая тканіна была прыдумана
ў СССР яшчэ на пачатку 1970-х
гадоў. З сярэдзіны 70-х яе пачалі
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далей на «сутках». І як бы чалавек
пасля гэтага не захварэў.
Фактычна мы выступаем пасярэднікамі паміж людзьмі, якія тушаць пажары, і тымі, якія робяць
адзенне. У працэсе працы ратавальнікаў мы збіраем пажаданні
і заўвагі і пераадрасоўваем іх на
заводы-вытворцы. Пасля карэкціровак мы зноў тэсціруем адзенне ў
нашых лабараторыях, каб яно адпавядала ўсім стандартам бяспекі.
І так год за годам мы пастаянна
крочым наперад.
Раней у нас выкарыстоўваўся
касцюм Л-1. Ён абараняе ад хімічных рэчываў, у ім можна працаваць
у вадзе. Але гэты касцюм яшчэ савецкай распрацоўкі, ён вядомы
яшчэ з пачатку 80-х. Была пастаўлена задача распрацаваць айчынвыпускаць у Светлагорску. Класічныя аранжавыя курткі якраз з яе і
зроблены. Дастаткова сказаць, што
арселон не плавіцца і вытрымлівае
тэмпературу ажно да 250 градусаў.
З кожным годам адзенне з арселону дапрацоўвалі, але ў рэшце рэшт
мы дасягнулі яго максімальна магчымых фізічных паказчыкаў. Таму
гадоў пяць назад мы арселон выкарыстоўваць перасталі. У кожнага
адзення ёсць свае недахопы, якія
выяўляюцца толькі падчас «баявой» эксплуатацыі. Таму з цягам часу з'яўляюцца новыя патрабаванні,
і ўжо ў Светлагорску распрацоўваюць новае валакно. Мы хочам, каб
беларуская тканіна для пажарных
не толькі адпавядала замежным
аналагам, але і пераўзыходзіла іх.
Зараз жа яна і знаходзіцца на сярэднім сусветным узроўні, прычым
маючы кошт удвая меншы. Валокны для адзення выкарыстоўваюцца
тыя, з якіх робяць бронекамізэлькі.
Яно мацнейшае ў тры разы за тое,
што мы носім паўсядзённа.
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ПЕРАКУЛІЎ НА ПЛІТУ КАНІСТРУ
У Лепелі сямікласнік атрымаў апёкі, калі спрабаваў
распаліць газавую пліту: ён перакуліў пяцілітровую
каністру з бензінам, якая стаяла побач.
Здарэнне адбылося ўвечары. Пра загаранне ў жыллі па
вуліцы 1-й Залінейнай ратавальнікам паведамілі відавочцы.
Мясцовы жыхар убачыў дым, а пасля — хлопчыка, які выбягаў з суседняга дома. Жонка сведкі выклікала пажарных, а
муж тым часам да прыбыцця ратавальнікаў забег у суседні
дом і падручнымі сродкамі патушыў загаранне на кухні.
Высветлілася, што падлетак самастойна, калі дарослых не
было ў доме, спрабаваў распаліць газавую пліту і выпадкова
перакуліў пяцілітровую каністру з бензінам, якая знаходзілася побач. Па інфармацыі Віцебскага абласнога ўпраўлення
МНС, з апёкамі другой — трэцяй ступені ног і перадплечча
правай рукі хлопца шпіталізавалі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АРСЕНАЛ ЗБРОІ
Як паведаміла ўпраўленне інфармацыі і грамадскіх
сувязяў МУС, супрацоўнікі ГУ па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй затрымалі падазраванага ў незаконным абароце зброі.
7 верасня вечарам у аграгарадку Краснае Гомельскага раёна супрацоўнікі ДАІ спынілі аўтамабіль, якім кіраваў
жыхар г. п. Гарадзея Мінскай вобласці. Пры аглядзе транспартнага сродку праваахоўнікі выявілі цюнінгаваны аўтамат
Калашнікава з прыстасаваннем для бясшумнай стральбы,
пісталеты Макарава і ТТ, па некалькі падрыхтаваных магазінаў да пералічанай зброі, 4 ручныя гранаты, 3 выбуховыя
пакеты і сотні патронаў рознага калібру.
Па дадзеным факце Гомельскім раённым аддзелам
Следчага камітэта 8 верасня была ўзбуджана крымінальная справа па ч. 2 арт. 295 КК Беларусі (незаконныя дзеянні
ў адносінах да агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў).
Затрыманага пасадзілі ў ізалятар часовага ўтрымання, а
ў яго кватэры, гаражы і службовым кабінеце правялі вобыскі. Праваахоўнікі канфіскавалі там зарэгістраваную зброю:
2 наразныя карабіны, 4 гладкаствольныя стрэльбы і 2 піста-

Што да абутку, то наш інстытут сумесна з адным з віцебскіх прадпрыемстваў распрацаваў боты пажарнага.
Раней у нас быў звычайны
гумавы абу так. Замежныя
ж ратавальнікі носяць скураныя боты. Іх фізічныя ўласцівасці такія ж, як і ў гумавых, але яны вельмі зручныя.
Нашы боты не прамакаюць
на працягу 60 хвілін, абараняюць ад праколу, удару,
маюць негаручую падэшву
і скуру. І пры ўсім тым ніхто
з замежных канкурэнтаў не можа
прапанаваць нешта падобнае за
такую ж ці меншую цану. Ды і за
мяжой патрабаванне ў выглядзе
60 хвілін непрамакальнасці вытрымліваюць нямногія ўзоры. Справа ў тым, што выпуск такога абутку
абумоўлены сваімі кліматычнымі
асаблівасцямі. Узімку тушэнне пажару адбываецца пры вельмі нізкіх тэмпературах. Ногі ў пажарнага
прамоклі, а яму яшчэ дзяжурыць
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ную амуніцыю такога тыпу. Так і
з'явіўся касцюм індывідуальнай
аховы КІЗ. У ім можна працаваць у
халоднай вадзе да чатырох гадзін,
а ў гарачай — да пяці хвілін. Бывае
так, што рве трубаправод з гарачай вадой, і вось трэба падысці і
закрыць вентыль. Касцюм сертыфікаваны ў нас і ў Расіі. Ён бяспечны
пры працы з кіслотамі, шчолакам,
нафтай, алівай, вадой і нават нека-
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леты, а таксама незаконна захованыя кулямёт, 5 аўтаматаў,
10 вінтовак, 10 пісталетаў, 28 гранат, 265 выбуховых прыстасаванняў, каля 2 кілаграмаў выбуховых рэчываў і каля
10 тысяч патронаў рознага калібру.
У ходзе далейшых аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў па дадзенай справе быў затрыманы грамадзянін
з блізкага асяроддзя фігуранта. Пры аглядзе яго жылля ў
Брэсцкай вобласці знайшлі зарэгістраваныя наразны даўгаствольны карабін, гладкаствольную стрэльбу і незаконна
захованыя 3 вінтоўкі, 3 гладкаствольныя паляўнічыя стрэльбы і 381 патрон рознага калібру.
У цяперашні час выяўляюцца крыніцы паходжання такога шырокага арсеналу і магчымыя саўдзельнікі фігуранта ў
незаконным абароце зброі.
Сяргей КУЛАКОЎ.
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торымі радыеактыўнымі рэчывамі.
Па кошце ён таннейшы за Л-1, прычым больш эрганамічны і выконвае
значна больш функцый.
— Ці ідзе наша пажарная прадукцыя на экспарт?
— У абмежаванай колькасці.
Трэба ў кожнай краіне праходзіць
працэдуру сертыфікацыі. Яна вельмі дарагая, і трэба прадаваць вельмі вялікія аб'ёмы, каб усё акупілася. Разавыя пастаўкі ідуць у Расію,
Казахстан.
— Апошнімі гадамі пажарны
аўтапарк у краіне моцна змяніўся. Ужо нікога не здзівіш цыстэрнамі ў 10 і нават 12 тон. А ці
ёсць планы развіваць гэты сектар далей?
— Тэарэтычна працаваць далей мож на. Наш МАЗ, на
шасі якога і будуюцца пажарныя аў тамабілі, зрабіць
такую тэхніку ў стане. Але ці
ёсць у гэтым практычная неабходнасць? Напрыклад, у
буйных гарадах вельмі моцна стаіць праблема запаркаванасці двароў у шматпавярховай забудове. Прадрацца
скрозь шэрагі аў тамабіляў,
асабліва ўглыб квартала, не
так проста нават на сучаснай дзесяцітоннай машыне.
Аўтамабіль з яшчэ большым
аб' ёмам вог не ту шыль на га
рэчыва стане яшчэ больш
габарытным, і манеўранасць толькі знізіцца. І як тады падабрацца
да пажару? Тым больш што зараз
аб'ём у 10—12 тон з'яўляецца аптымальным для тушэння пажару
нават ва ўмовах аддаленых крыніц
вады ў сельскай мясцовасці. А для
гарадскіх умоў зараз распрацоўва ец ца спе цы яль ная ма ла га барытная цыстэрна.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
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задзейнічаны ратавальнікі, супрацоўнікі міліцыі і мясцовыя
жыхары. У 19.39 жанчыну знайшлі работнікі МНС, яна не
пацярпела.
У 19.31 паступіла паведамленне аб тым, што ў лясным
масіве каля вёскі Гараватка Віцебскага раёна заблудзілі
жанчына і мужчына. Ратавальнікі, якія выехалі на пошукі,
знайшлі іх за паўгадзіны. У 19.52 яны выйшлі на гук аўтацыстэрны, ніхто з іх не пацярпеў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

СХОВАНКА ЗА СЦЕНКАЙ ПРЫБІРАЛЬНІ

За мінулыя суткі ратавальнікі тройчы выязджалі на
пошукі людзей, якія заблудзілі ў лясах. Два паведамленні паступіла з Віцебскай вобласці, адно — з
Магілёўскай, паведамілі ў МНС.

Агляд домаўладання жыхара вёскі Убарцкая Рудня
правялі работнікі Тураўскай міжрайінспекцыі і супрацоўнік Лельчыцкага РАУС. Праваахоўнікі падазравалі, што мужчына можа незаконна захоўваць
у доме стрэльбу. Як аказалася, гаспадар уладкаваў
сапраўдны тайнік, у якім хаваў 6 незарэгістраваных
стрэльбаў, 50 патронаў і 1,5 кілаграма пораху. Схованка знаходзілася за двайной сценкай прыбіральні
на дварэ.

У 16.18 быў атрыманы сігнал аб неабходнасці пошукаў
дзвюх жанчын, якія заблудзілі ў лесе каля вёскі Казлы Горацкага раёна. Высветлілася, што за тры гадзіны да гэтага
яны пайшлі ва ўгоддзі і згубіліся. На пошукі выехалі работнікі
МНС і РАУС. У 17.26 жанчыны выйшлі на гук аўтацыстэрны,
у медыцынскай дапамозе яны патрэбы не мелі.
У 17.59 у Расонскім раёне каля вёскі Янкавічы згубілася пенсіянерка 1955 года нараджэння. У пошуках былі

У доме на гарышчы інспектары выявілі яшчэ і забароненыя прылады лоўлі рыбы — 16 сетак агульнай даўжынёй
920 метраў. Таксама на падворку знайшлі 200 літраў брагі
і самагонны апарат.
Як паведамілі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь,
некалькі гадоў таму міліцыя ўжо канфіскоўвала ў мужчыны
чатыры незарэгістраваныя стрэльбы, за што іх уладальнік
быў аштрафаваны. Улічваючы «цікавасць» парушальніка
да нелегальнай зброі і той факт, што яго дом знаходзіцца
на краі лесу, можна меркаваць, што вясковец мог займацца
браканьерствам.
Зараз яму пагражае пакаранне ў выглядзе штрафаў па
некалькіх адміністрацыйных артыкулах — за захоўванне
незарэгістраванай зброі, сетак і выраб самагонкі. Па факце
незаконнага захоўвання выбуховых рэчываў (пораху) вырашаецца пытанне аб завядзенні крымінальнай справы, а
гэта ўжо значна больш сур'ёзная адказнасць — папраўчыя
работы, арышт, абмежаванне або пазбаўленне волі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗНОЎ БЛУКАЮЦЬ У ЛЯСАХ

