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ЯК СУ СТРЭЦЬ УРА ГАН?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Асноў ная ра бо та Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра кі ра ван ня і рэ ага-
ван ня на над звы чай ныя сі ту а цыі 
пра хо дзіць у за ле апе ра тыў на га 
кі ра ван ня. Ад ра зу ж на ўва хо дзе 
кі да ец ца ў во чы ве лі зар ны па на-
рам ны эк ран. Тут збі ра ец ца ін фар-
ма цыя аб зда рэн нях, якія за па тра-
ба ва лі ўдзе лу ра та валь ні каў з усёй 
кра і ны. На пад ста ве яе што ра ні цы 
рых ту ец ца звод ка, якая трап ляе на 
сайт МНС.

— Да вай це па гля дзім, што ў нас 
на па на рам ным эк ра не, — ка жа га-
лоў ны апе ра тыў ны дзя жур ны Ва-
ле рый РОС ЛІК. — Ад ну яго част ку 
за паў няе ін жы нер ад дзе ла ма ні то-
рын гу. Тут вы во дзіц ца ін фар ма цыя 
з сай таў на двор'я, якія ад соч ва юць 
аб ста ноў ку ва ўсім све це. Мож на, 
на прык лад, па на зі раць за пра хо-
джан нем на валь ніч ных фран тоў, 
ста нам вод ных аб' ек таў... Адзін з 
сек та раў пры све ча ны да рож най 
аб ста ноў цы ў Мін ску. Дат чы кі па-
каз ва юць тэм пе ра ту ру па вет ра і 
па крыц ця. Прак тыч на на ўсіх праб-
лем ных участ ках, дзе ўзні ка юць за-
то ры, уста ноў ле ны ві дэа ка ме ры, 
якія транс лю юць сі ту а цыю на іх у 
рэ жы ме ан лайн.

Боль шую част ку эк ра на зай мае 
ін тэр ак тыў ная кар та Бе ла ру сі. Там 
па каз ва юц ца па ве дам лен ні аб над-
звы чай ных сі ту а цы ях, якія па сту пі лі 
да нас. Мес ца зда рэн ня аба вяз ко-
ва су пра ва джа ец ца GРS-ка ар ды-
на та мі. Пры ўня сен ні ў жур нал яны 
звяз ва юц ца з кар тай, і та му мож на 

па гля дзець, дзе ме на ві та ад быў ся 
па жар, ДТЗ... Адзін клік кам п'ю тар-
най мы шы — і пе рад ва мі з'я віц-
ца ка рот кая ін фар ма цыя з да тай 
і ча сам зда рэн ня, апі сан нем і хра-
на ло гі яй лік ві да цыі, а так са ма аб 
па цяр пе лых.

— Але мы на зі ра ем і за між на-
род най аб ста ноў кай, — пра цяг вае 
Ва ле рый Рос лік. — Вось за раз мы 
мо жам ад соч ваць ход та го, як у Ка-
рыб скім мо ры бу шуе «Ір ма». І ка лі 
да нас пой дзе ма гут ны цык лон, як 
тое бы ло ў 2013 і 2016 га дах, то мы 
гэ та за ўва жым за не каль кі дзён да 
та го, як яго тра ек то рыя за кра не Бе-
ла русь. Акра мя та го, мы на зі ра ем 
за сі ту а цы яй па лі ніі МА ГА ТЭ.

Мы му сім іс ці з ча сам у на гу. Но-
выя тэх на ло гіі за ўваж на спра шча юць 
ра бо ту. Ра ней жа бы ло як? Дзя жур-
ны пры няў па ве дам лен не і за пі саў 
яго ў жур нал. А пас ля зме на па чы на-

ла апа вя шчаць усе дзяр жаў ныя ор-
га ны па тэ ле фо не. Гэ та бы ло вель мі 
ня зруч на і зай ма ла шмат ча су.

Сіс тэ ма ра бо ты за лы апе ра тыў-
на га кі ра ван ня вель мі ла гіч ная. 

Ёсць тры рэ жы мы сіс тэ мы рэ ага-

ван ня на над звы чай ныя сі ту а цыі: 

уся дзён ны, па вы ша ны і над звы-

чай ны. У за леж нас ці ад іх і пра цуе 

на леж ным чы нам за ла апе ра тыў-

на га рэ ага ван ня. Дзя жур ная зме-

на збі рае ін фар ма цыю, ана лі зуе 
яе і пры мае не аб ход ныя ра шэн ні. 
Ся род ін ша га, і апа вя шчае дзяр-
жаў ныя ор га ны пры не аб ход нас-
ці — ска жам, ка лі на кра і ну на соў-
ва ец ца ўра ган. Тут жа пра цу юць 
спе цы я ліс ты су вя зі, каб ра та валь-
ні кі маг лі ў най ка ра цей шыя тэр мі-
ны пра ін фар ма ваць на сель ніц тва 
аб па гро зе. За раз гэ та пра яў ля-
ец ца ў рас сы лан ні sms і з'яў лен ні 
бя гу ча га рад ка ў эфі ры ра дыё і тэ-

ле ба чан ня. На прык лад, для Мін ска 
да во лі ак ту аль най апош нім ча сам 
ста ла праб ле ма вель мі ін тэн сіў ных 
ліў не вых даж джоў. А спе цы я ліст 
ма ні то рын гу і праг на за ван ня ад-
соч вае ін фар ма цыю з усіх дат чы-
каў у кра і не, уза е ма дзей ні чае з 
Гід ра ме там, за паў няе ма біль ную 
пра гра му МНС «Да па мо га по бач», 
скла дае кар ты над звы чай ных зда-
рэн няў.

— Ра зам з тым ні мы, ні сі ноп-
ты кі не мо гуць ска заць, дзе цык-
лон зме ніць сі лу і дзе ме на ві та ён 
прой дзе, — га во рыць Ва ле рый 
Рос лік. — Нас па пя рэдж ва юць, і 
мы ў сваю чар гу ін фар му ем дзярж-
ор га ны аб тым, каб па сіс тэ ме 
апа вя шчэн ня яны па ве да мі лі кі-
раў ні кам прад пры ем стваў і га лін 
ула ды, каб яны пад рых та ва лі ся 
да не спры яль най з'я вы. І вель мі 
час та па пя рэ джан не па цвяр джа-
ец ца, але маш та бы не па га дзі, як 
пра ві ла, мен шыя. Та му гэ та вар та 
ўспры маць як пе ра стра хоў ку, а не 
за яў ляць, што пра гноз чар го вы раз 
апы нуў ся не дак лад ным.

З ня даў ня га ча су Бе ла русь пад-
клю ча на да Еў ра пей скай сіс тэ мы 
апа вя шчэн ня аб па вод ках ЕFАS. 
Гід ра ла гіч ная ін фар ма цыя што-
дня пе рад аец ца з Цэнт ра. А на ін-
тэр ак тыў най кар це мож на па гля-
дзець, дзе за раз уз ро вень ва ды 
мо жа па вы сіц ца. Для Бе ла ру сі ж 
транс гра ніч ныя па вод кі бы ва юць 
ак ту аль ныя ўвес ну. На прык лад, у 
Брэсц кай воб лас ці шмат пры то каў 
Пры пя ці ця куць з поўд ня на поў нач, 
дзе яшчэ лёд мо жа не рас таць.

— Акра мя та го, мы збі ра ем і 
ана лі зу ем ра ды я ла гіч ную і па жар-
ную аб ста ноў ку, — ка жа ін жы нер 
ад дзе ла ма ні то рын гу Тац ця на 
ВА РАБ' ЁВА. — Так са ма пра цу ем і з 
кас міч ны мі здым ка мі. Вы явіць цеп ла-
выя ана ма ліі мож на са спа да рож ні ка. 
Вось, на прык лад, у жніў ні ў Бе ла русь 
усё-та кі прый шла 30-гра дус ная спя-
ко та, ды і моц ных даж джоў да во лі 
доў га не бы ло, але з да па мо гай апа-
ра ту ры мы змаг лі кант ра ля ваць аб-
ста ноў ку ў на шай кра і не.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
sсhklеnnіk@zvіаzdа.bу

Тым ча сам
На ба зе На цы я наль на га дзі ця ча га аду ка цый на-азда раў лен ча га 

цэнт ра «Зуб ра ня» рас па чаў ся XX Рэс пуб лі кан скі злёт юных ра та валь-
ні каў-па жар ных. У ім паў дзель ні ча юць амаль 200 юна коў і дзяў чат з 
усёй кра і ны. Дэ ле га ты з'яў ля юц ца чле на мі Бе ла рус кай ма ла дзёж най 
гра мад скай ар га ні за цыі ра та валь ні каў-па жар ных.

На пра ця гу трох тыд няў 8 ка ман даў бу дуць спа бор ні чаць за пра ва 
стаць леп шы мі ў мно гіх кон кур сах. Хлоп цы і дзяў ча ты па ка жуць свае 
ўмен ні пад час са мых раз на стай ных сі ту а цый, ся род якіх — вы ра та ван не 
ча ла ве ка на ва дзе, ака зан не пер шай ме ды цын скай да па мо гі. Так са ма 
яны паў дзель ні ча юць у звод ных па ля вых ву чэн нях.

Цёп лае на двор'е, якое 
прый шло на зме ну даж-
джам, па спры я ла імк лі-
ва му рос ту гры боў. Але 
зай шоў шы ў лес па ба-
ра ві кі, вы бі рац ца з яго 
мож на да во лі доў га... 
Толь кі ў Ві цеб скай воб-
лас ці за па за мі ну лыя 
су ткі шу ка лі аж но шас-
ця рых грыб ні коў.

— Двое муж чын згу бі лі ся ў 
ле се ка ля вёс кі Ва ла тоў кі Ра-
сон ска га ра ё на, — па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Ві цеб ска га аб-
лас но га ўпраў лен ня МНС. — 
А 18-га до вы юнак за блу дзіў у 
Чаш ніц кім ра ё не. Трое грыб ні-
коў са мі па тэ ле фа на ва лі ра та-
валь ні кам, ка лі зра зу ме лі, што 
вы брац ца з гу шча ру яны не мо-
гуць. На шчас це, усе ра бін зо ны 
вый шлі з ле су са мі, па чуў шы гук 
сі рэн па жар ных аў та ма бі ляў.

Як жа пра віль на па во-
дзіць ся бе ў ле се, па ці ка віў-
ся ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў 
прад стаў ні ка Мінск ага аб-
лас но га ўпраў лен ня МНС 
На стас сі ШВАЙ БО ВІЧ.

— Аба вяз ко ва апра ні це 
што-не будзь яр кае, каб вас 
пры не аб ход нас ці мож на бы-
ло за ўва жыць з па вет ра. Пе-
рад вы ха дам у лес уваж лі ва 
вы ву чы це кар ту мяс цо вас ці. 
Ка лі вы дрэн на ары ен ту е це ся, 
лепш не ры зы ка ваць і па пра-
сіць су пра ва джаць вас та го, 
хто доб ра ве дае мяс цо выя 
ляс ныя ма сі вы. Не за будзь-
це ся ўзяць з са бой ком пас і 
мі ні маль ную ап тэч ку. Збі ра-

ю чы ся ў лес, звяр тай це ўва-
гу на ўмо вы на двор'я — у 
па хмур ныя дні па да рож жа ў 
яга ды і гры бы лепш ад мя ніць. 
Рас ка жы це род ным і бліз кім 
пра тое, дзе вы бу дзе це за хо-
дзіць у лес, па якім марш ру-
це пой дзе це і ка лі пла ну е це 
вяр нуц ца. Пры ха пі це з са бой 
тэ ле фон, ва ду, ле кі, нож, за-
пал кі, мі ні маль ны за пас ежы 
на той вы па дак, ка лі вы за-
блу дзі це.

А ка лі вый сці з ле су не 
атрым лі ва ец ца, то са мае га-
лоў нае — гэ та не пад да цца 
па ні цы. У Бе ла ру сі ня ма ля соў, 
дзе на сот ні кі ла мет раў на во кал 
нель га су стрэць ні я кіх пры кмет 

цы ві лі за цыі. Па кліч це на да-

па мо гу: дзесь ці по бач мо гуць 

зна хо дзіц ца лес ні кі ці грыб ні-

кі, якія да па мо гуць за ры ен та-

вац ца на мяс цо вас ці. Ка лі вам 

ні хто не ад ка заў і ў вас ёсць з 

са бой тэ ле фон, па зва ні це па 

ну ма ры 101 ці 112 і па ве да мі-

це, дзе вы за хо дзі лі ў лес, ку ды 

збі ра лі ся ру хац ца, і апі шы це, 

што ба чы це ва кол. Пры слу хай-

це ся — шум трак та ра чу ваць 

за 3—4 кіл а метры, брэх са ба-

кі — за 2—3 кіламетры, та вар ны 

цяг нік — за 10 кіламетраў. Ва-
шы мі пра ва ды ра мі на вя лі кую 
зям лю мо гуць стаць лі ніі элект-
ра пе ра да чы, пра се кі, сця жын кі. 
Ка лі па да ро зе су стрэў ся ру чай, 
то ідзі це ўніз па яго ця чэн ні.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennіk@zvіazda.by



Сё ле та ў кон кур се пра фе сій на га май-
стэр ства «Мін скі май стар — 2017» 
пры ня лі ўдзел ка ля 20 ты сяч ра-
бот ні каў ста ліч ных прад пры ем-
стваў і ар га ні за цый. У га рад скія 
фі на лы прай шоў 741 ча ла век, з 
якіх 38 ста лі пе ра мож ца мі.

Урач, кан ды тар, пра да вец, швач-

ка, афі цы янт, ін спек тар ДПС — пе ра лік 

пра фе сій што год па шы ра ец ца. Рас це і 

коль касць мо ла дзі, якая ўдзель ні чае ў 

спа бор ніц тве за зван не най леп ша га спе-

цы я ліс та. Так, ся род сё лет ніх пе ра мож цаў 

19 ча ла век — ва ўзрос це да 31 го да.

— Гэ ты кон курс важ ны для го ра да. 
Мы час та ба чым па тэ ле ба чан ні сла ву-
тых лю дзей, але прак тыч на не ве да ем 
тых, хто сва ёй што дзён най пра цай уно-
сіць уклад у эка но мі ку ста лі цы, раз віц цё 
інф ра струк ту ры, вы ха ван не пад рас та-
ю ча га па ка лен ня. Вя лі кі дзя куй пе ра-
мож цам за тое, што ро бі це го рад больш 
пры го жым, чыс тым і ўтуль ным, — па він-
ша ваў май строў стар шы ня Мін гар вы-
кан ка ма Анд рэй ШО РАЦ.

— Ка лі мы па чы на лі кон курс у 2004 
го дзе, на ват не ўяў ля лі, які маш таб ён 
на бу дзе. Мы ву чым па ва жаць ча ла ве ка 
пра цы, па вы ша ем прэ стыж най больш 

ма са вых пра фе сій. Пе ра мож цы спа-

бор ніц тваў пад ня лі аў та ры тэт не толь кі 

свой, але і прад пры ем стваў. Не со рам-

на ўжо на зы ваць Мінск го ра дам май-

строў, — лі чыць стар шы ня Мінск ага 

га рад ско га аб' яд нан ня праф са юзаў 

Мі ка лай БЕ ЛА НОЎ СКІ.

За мі ну лыя га ды ў кон кур се пры ня лі 

ўдзел больш за 200 ты сяч ра бот ні каў, 

446 з якіх бы лі пры зна ны най леп шы мі 

ў пра фе сіі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by



Іні цы я ты ва ад ЖЭ СаІні цы я ты ва ад ЖЭ Са  

Па са дзі дрэ ва
Ме сяч нік па ўбор цы, пры вя дзен не ў па ра дак і азе ля-
нен не тэ ры то рый стар туе ў Мін ску з 1 каст рыч ні ка, 
па ве да мі ла на апе ра тыў най на ра дзе ў мэ рыі на чаль-
нік упраў лен ня га рад ской гас па дар кі і энер ге ты кі 
Мін гар вы кан ка ма Ма ры на Ма ла ева.

Ме на ві та та кая 
пра цоў ная ак цыя 
тра ды цый на ар га-
ні зу ец ца во сен ню, 
каб пад рых та ваць 
аб' ек ты га рад ской 
гас па дар кі да зі-
мы. У пры ват нас-
ці, не аб ход на за-
вяр шыць ра монт 
да рог, комп лекс-
нае доб ра ўпа рад-
ка ван не два ро вых 
тэ ры то рый і азе ля нен не го ра да. Га рад скія служ бы раз ліч ва-
юць на ак тыў ны ўдзел мін чан у ме ра пры ем ствах — кож ны 
жы хар мо жа да лу чыц ца да па сад кі дрэў і кус тоў, на вес ці 
па ра дак у пад' ез дзе і два ры. Ад рас ныя пла ны ка му наль ным 
служ бам і ад мі ніст ра цы ям ра ё наў не аб ход на рас пра ца ваць 
да 25 ве рас ня.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



ФактФакт  

Дэ фля цыя дубль два
У жніў ні ўжо дру гі ме сяц за пар 

у на шай кра і не фік су ец ца ад моў ная ін фля цыя
Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі ў жніў ні 
ў па раў на нні з лі пе нем склаў 99,2%, па ве дам ля юць у 
На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це. Інакш ка жу-
чы, за мі ну лы ме сяц цэ ны на та ва ры і па слу гі ўпа лі на 
0,8%. З па чат ку го да ін фля цыя скла ла 2,5%.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што па мян шэн не цэн на зі ра-
ец ца га лоў ным чы нам на хар чо вай гру пе та ва раў. Яны ў 
жніў ні па тан не лі на 1,9%. А вось не хар чо выя та ва ры ў мі-
ну лым ме ся цы па да ра жэ лі на 0,3%, па слу гі пад рас лі толь кі 
на 0,04%.

З па чат ку го да хар чо выя та ва ры па да ра жэ лі на 1,5%, не-
хар чо выя — на 1,7%, а плат ныя па слу гі — на 5,8%. На га да-
ем, што ў лі пе ні ў Бе ла ру сі за фік са ва лі дэ фля цыю ў 0,1%.

Урад праг на зуе, што ў гэ тым го дзе та ва ры і плат ныя 
па слу гі па да ра жэ юць не больш чым на 9%. Па куль тэм пы 
рос ту кош таў на та ва ры і плат ныя па слу гі ні жэй шыя, чым 
праг на за ва ла ся. Ле тась кош ты на та ва ры і плат ныя па слу гі 
ў Бе ла ру сі вы рас лі на 10,6%, а ў 2015 го дзе — на 12%.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу


Беражыце сябе!Беражыце сябе!  

Каб не за блу дзіць у ле се

Го нар ста лі цыГо нар ста лі цы  

ГО РАД МАЙ СТРОЎ
У Мін ску ўзна га ро дзі лі най леп шых у пра фе сіі


