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Кры ху хро ні кі
У каст рыч ні ку мі ну ла га го-

да экі паж ра та валь ні каў вы-
ехаў на лік ві да цыю па жа ру ў 
па сёл ку Жам чуж ны Ба ра на-
віц ка га ра ё на. Га рэў цаг ля ны 
га раж. Пас ля та го, як по лы-
мя па ту шы лі, ака за ла ся, што 
яно зні шчы ла «Фаль ксва ген-
Гольф» і ўсе рэ чы, якія зна-
хо дзі лі ся ў га ра жы. Па цяр-
пеў і дах на пло шчы ў пяць 
квад рат ных мет раў. Мер-
ка ва ная вер сія зда рэн ня — 
па ру шэн не су праць па жар ных 
па тра ба ван няў пры пра вя-
дзен ні аг ня вых ра бот.

Ме ся цам ра ней ра та валь-
ні кі вы яз джа лі ту шыць га раж 
у Кры ча ве. А пя тай ра ні цы 
там ад кры тым по лы мем га-
рэ лі два га ра жы. Іс на ва ла не-
бяс пе ка пе ра кід ван ня агню 
і на жы лыя да мы, раз ме-
шча ныя по бач. Ад двух аў то 
за ста лі ся толь кі аб га рэ лыя 

шкі ле ты, адзін га раж зга рэў 

поў нас цю, дру гі ака заў ся 

моц на па шко джа ны.

А 14 мая да вя ло ся вы клі-

каць па жар ных у га раж ны 

ка а пе ра тыў па ву лі цы Вы гоц-

ка га ў Мін ску. У ад ным з га-

ра жоў га рэ лі дах і ма ё масць. 

По лы мя па спе ла пе ра кі нуц ца 

на два га ра жы по бач.

Як ба чым, праб ле ма да-

во лі вост рая. Тым больш што 

асноў нае пры на зна чэн не га-

ра жа — на дзей ная ахо ва жа-

лез на га ка ня ад апад каў — 

мо жа сыг раць дрэн ны жарт. 

Ка лі ча ла век за ўва жыць 

дым, які пра бі ва ец ца з шчы-

лін, то, хут чэй за ўсё, унут ры 

кан струк цыі ў гэ ты мо мант 

бу дзе ўжо ад бы ва ец ца са-

праўд нае пек ла. Ды і стра ты 

да во лі іс тот ныя — па га дзі-

це ся, ад на ча со ва вы клас ці 

не каль кі ты сяч до ла раў за 

аў та ма біль з улас най кі шэ ні 

мо жа да лё ка не кож ны.

Хла му тут не мес ца
Якія са мыя час тыя пры-

чы ны ўзнік нен ня па жа раў у 

га ра жах?

— У сум ным спі се лі дзі-
ру юць не асця рож нае абы хо-
джан не з аг нём, вы ка нан не 
га за зва рач ных і фар ба-
валь ных ра бот, ня спраў ная 
элект ра пра вод ка і ра за грэў 
ру ха ві ка ад кры тай кры ні цай 
по лы мя — на жаль, па яль-
ныя лям пы вы ка рыс тоў ва-
юц ца дзе-ні дзе ў вёс ках і 
да гэ туль.

— Перш за ўсё, са чы це, 
каб га раж не пе ра тва раў ся ў 
склад не па трэб ных рэ чаў, — 
ра іць Анас та сія Швай бо віч. 

— Асоб ная тэ ма — пра віль-
нае за хоў ван не па лі ва. Зноў 
жа, ра біць з га ра жа фі лі ял 
бен за схо ві шча вель мі не бяс-
печ на. Да пус ка ец ца тры маць 

у ім 20 літ раў бен зі ну і 5 літ-

раў мас ла, ды і тое вы ключ -

на ў ме та ліч ных ка ніст рах. 

А мес ца, дзе ста яць ёміс тас ці 

з па лі вам, трэ ба ад асо біць 

ад маг чы мых кры ніц уз га-

ран ня.

Акра мя та го, і пры ўзвя-
дзен ні га ра жа трэ ба па ду-
маць пра маг чы мы па жар. 
Та му най леп шы ма тэ ры ял 

для ка роб кі — цэг ла або бло кі. 

Лепш зра біць з ме та лу ва ро ты 

га ра жа. Як бы доб ра ні бы ло 

апра ца ва на ад мыс ло вы мі хі-

мі ка та мі дрэ ва, яно ўсё роў на 
тэ а рэ тыч на мо жа за га рэц ца.

Іс тот ная па мыл ка — гэ та 
па кі дан не на са бе ра бо чай 
воп рат кі пас ля ра мон ту аў-
то. Ска жам, ча ла век кор паў-
ся пра цяг лы час у ма шы не, 
на спя цоў ку тра пі ла не каль-
кі кро пель мас ла ці па лі ва. 
Але ра монт скон ча ны, ён на 
ра дас цях ле зе па цы га рэ ту, 
пры кур вае і... пе ра тва ра ец ца 
ў жы вы фа кел. Та му ад ра зу 
пас ля ра бо ты скла дзі це пра-
мас ле ную ро бу ў спе цы яль-
ную ме та ліч ную скры ню.

Ка лі пры трым лі вац ца ўсіх 
пра ві лаў, аб якіх га вор ка 
пой дзе да лей, то па жа ру ў 
га ра жы вам ба яц ца не вар та.
А правілы вель мі прос тыя.

— Ка лі, на прык лад, вы 

па ста ві лі ма шы ну «на пры-

кол» у га ра жы, то ад клю-

чы це ад аку му ля та ра ўсю 

элект рыч ную пра вод ку, — 

ка жа Анас та сія Швай бо віч. — 

Не бу дзе кры ні цы сіл ка ван -

ня — не бу дзе і ча му за га-

рэц ца. Па ду май це аб срод-

ках, якія змо гуць вам да па-

маг чы пры па жа ры. Так са-

ма пры вя дзі це ў па ра дак 

тэ ры то рыю ва кол га ра жа. 
Смец це, якое мо жа за га-
рэц ца, трэ ба пры браць. Тыя 
ўчаст кі, дзе маг ло раз ліц ца 
мас ла або па лі ва, за сып це 
пяс ком або зям лёй. Пе ры я-
дыч на пра вя рай це пра вод ку 
на прад мет цэ лас ці іза ля цыі. 
Пе ра нос ныя печ кі на кшталт 
«бур жуй кі» ў га ра жы рас-
паль ваць ка тэ га рыч на за ба-

ро не на. Спра ва ў тым, што ў 

па вет ры мо гуць за ста вац ца 

па ры бен зі ну, якія ўспых ва-

юць во ка мгнен на.

А ка лі па жар уз нік...
Са мае га лоў нае тут не 

пад да цца па ні цы, а цвя ро-

за аца ніць аб ста ноў ку. Ка лі 
агонь не вель мі вя лі кі і рас-
паў сюдж ва ец ца не так хут-
ка, то па ту шыць яго мож на 
і сва і мі сі ла мі. Ні ў якім ра зе 
нель га ра біць гэ та з да па-
мо гай ва ды! Ка лі праб ле ма 
ўзнік ла з-за пра вод кі, то вы 
ры зы ку е це атры маць удар 
ад элект рыч на га раз ра ду. 
Та му ў га ра жы, акра мя вог-
не ту шы це ля, аба вяз ко ва му-
сяць быць скры ня з пяс ком 
і рыд лёў ка. Ка лі ж ба чы це, 
што са мі не спраў ля е це ся і 
агонь пад бі ра ец ца да ка ніст-
 ры з па лі вам, — за ста ец ца 
толь кі ўця каць з га ра жа і 
вы клі каць па жар ных па ну-

ма ры 101, а так са ма апа вяс-

ціць ула даль ні каў су сед ніх 

га ра жоў, каб яны па спе лі 

вы ка ціць ад туль аў то.

Па жар у га ра жы — тая 

бя да, якая мо жа зда рыц ца з 

кож ным. Але, ве да ю чы пра-

віль ны ал га рытм дзе ян няў, 

яго мож на лік ві да ваць яшчэ 
на па чат ко вай ста дыі. Ка -
неш не, са мы леп шы ва ры янт — 
гэ та аб ста ля ваць га раж
аў та ма тыч най сіс тэ май па-
жа ра ту шэн ня. Яна ім гнен на 
ад рэ агуе на за дым лен не.

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



КА ЛІ ГА РАЦЬ ГА РА ЖЫ

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

НА ЛЁД 
ВЫ ХО ДЗІЦЬ НЕЛЬ ГА!
Ка мі сі яй па над звы чай ных сі ту а цы ях пры Мін скім 
аб лас ным вы ка наў чым ка мі тэ це пры ня та ра шэн не 
за ба ра ніць вы хад на лёд з 22 снеж ня да за кан чэн ня 
ле дас та ву на тэ ры то рыі ста ліч на га рэ гі ё на. Перш за
ўсё за ба ро на скі ра ва на на за бес пя чэн не бяс пе кі і 
па пя рэ джан не ня шчас ных вы пад каў на ва да ёмах 
воб лас ці. Ра та валь ні кі звяр та юць ува гу баць коў на 
не аб ход насць пра вес ці гу тар кі з дзець мі аб не да пу-
шчаль нас ці гуль няў на азё рах і рэ ках.

Рэ ка мен да цыі вы ра та валь ні каў
Ка лі вы пра ва лі лі ся пад лёд, са мае га лоў нае — не пад-

да вац ца па ні цы. Па куль па між плас та мі адзен ня за ста ец ца 
па вет ра, вы змо жа це тры мац ца на пла ве. Каб вы брац ца з 
па лон кі, на ля гай це грудзь мі на лёд і шы ро ка рас стаў це ру-
кі, тым са мым вы па вя лі чы це пло шчу апо ры і па мен шы це 
ціск на бе ра жок лё ду. Уста ваць, ка лі вы вы бра лі ся з ва ды, 
ка тэ га рыч на за ба ро не на, бо за ста ец ца не бяс пе ка зноў 
пра ва ліц ца пад лёд, — вар та ад ка ціц ца да лей і паўз ком 
да бі рац ца да бе ра га.

Ка лі вы рап там ста лі ві да воч цам та го, што зда ры ла ся, 

то ў пер шую чар гу аца ні це аб ста ноў ку і па ду май це, ці змо-
жа це да па маг чы ча ла ве ку або лепш па клі каць яшчэ ка го-
не будзь на да па мо гу. Бо пры ня пра віль ных дзе ян нях ёсць 
па гро за са мо му ака зац ца ў бя дзе. Для ака зан ня да па мо гі 
ўз брой це ся пал кай аль бо вя роў кай, пад паў зі це да мес ца 
пра ло му лё ду за 3-4 мет ры і па дай це па цяр пе ла му дру гі 
ка нец на яў на га срод ку вы ра та ван ня. Пас ля вы цяг ван ня 
ча ла ве ка з ва ды яго не аб ход на ад ра зу ж ад вес ці ў цёп лае 
мес ца і вы клі каць хут кую да па мо гу.

У вы пад ку, ка лі вы апынуліся ў небяспечным для жыцця 
і здароўя становішчы, не ад клад на тэ ле фа нуй це па тэ ле-
фо нах 101 ці 112.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



 Да рэ чы

АКУ НАЦ ЦА — У ВЫ ЗНА ЧА НЫХ МЕС ЦАХ
Не ўза ба ве на ды дзе Ва дох ры шча. З гэ тай на го-
ды ра та валь ні кі за клі ка юць ах вот ных аку нуц ца 
ра біць гэ та толь кі ў спе цы яль на вы зна ча ных для 
та го мес цах.

— Там бу дуць дзя жу рыць ме ды кі, на шы ра бот ні кі. Мес-
 цы для аку нан ня бу дуць аб ста ля ва ны на леж ным чы нам, — 
ска за ла афі цый ны прад стаў нік Мінск ага аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ. — Але ў лю-
бым вы пад ку мы ра ім гра ма дзя нам най перш ацэнь ваць 
свае сі лы і маг чы мас ці.

Яд ві гу Па плаў скую 
ў Мін ску збі ла ма шы на

Пра гэ та на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі па ве да мі ла БЕЛ ТА.

Ін цы дэнт ад быў ся ўве ча ры 15 сту дзе ня на ву лі цы Фі лі мо-
на ва. Як рас ка за ла ар тыст ка, яна пе ра хо дзі ла асвет ле ную 
ву лі цу па пе ша ход ным пе ра хо дзе. «Ця пер ля жу ў баль ні цы, 
акру жа ная кло па там. Ха чу ска заць дзя куй тым лю дзям, якія 
апы ну лі ся по бач у мо мант ава рыі і са спа га дай па ста ві лі ся, — 
гэ та са мае га лоў нае, — ад зна чы ла Яд ві га Па плаў ская. — Каб 
больш та ко га не зда ра ла ся, ду маю, па жа да на, каб на ўсіх 
па доб ных буй ных пе ра хо дах па ста ві лі свят ла фо ры».

У вы ні ку ДТЗ ар тыст ка атры ма ла скла да ны пе ра лом на гі. 
У аб ста ві нах раз бі ра ец ца ДАІ.

Дзе ля вы піў кі 
аб ра ба ва лі зна ё ма га

І ледзь не вы кі ну лі та го з сё ма га па вер ха.

Тра іх мін чан па га ра чых сля дах за тры ма лі пра ва ахоў ні кі 
ста лі цы. Муж чы ны па да зра юц ца ў здзяйс нен ні ра ба ван ня іх 
агуль на га зна ё ма га. Cпачатку ў мі лі цыю па зва ніў 24-га до вы 
муж чы на, які рас ка заў, што, зна хо дзя чы ся ў гас цях у пры-
яце ля, быў збі ты не вя до мым гра ма дзя ні нам. Па на зва ным 
ад ра се вы быў на рад мі лі цы я не раў і за тры маў трох па да зра-
ва ных 27—29 га доў. Бы ло ўста ноў ле на, што гас па дар ква-
тэ ры за пра сіў у гос ці та ва ры шаў, якія ра ней па між са бой не 
бы лі зна ё мыя. Пад час за стол ля па між па цяр пе лым і ад ным з 
гас цей уз нік кан флікт, пас ля ча го раз' юша ны муж чы на па чаў 
збі ваць апа не нта і па тра ба ваць гро шы.

Па ін фар ма цыі Фрун зен ска га РУ УС г. Мін ска, у кі шэ ні шта ноў 
па цяр пе ла га зла мыс нік знай шоў 150 до ла раў. Гэ тыя гро шы кам-
па нія по тым па тра ці ла на на быц цё спірт но га. Гу лян ка пра доў жы-
ла ся, ад нак агрэ са ру па да ло ся ма ла зроб ле на га і ён пра па на ваў 
сва ім зна ё мым... вы кі нуць свай го крыў дзі це ля з акна сё ма га 
па вер ха. Тыя, на шчас це, ад га ва ры лі бу я на. А праз дзве га дзі ны 
па цяр пе лы змог па кі нуць кам па нію і па зва ніць у мі лі цыю.

А гас па дар ква тэ ры, уба чыў шы ад сут насць ня даў ня га са-

бу тэль ні ка на кух ні, неш та за па до зрыў і вы ра шыў збег чы. 

Ад нак з-за моц на га ап'я нен ня змог толь кі спус ціц ца на па верх 

ні жэй, дзе яго і за тры ма лі мі лі цы я не ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Як у кі но...
У Ба ра на ві чах адзін 50-га до вы га ра джа нін на ра біў 

тур бот роз ным служ бам, а коль кі нер ваў па пса ваў 

су се дзям — жыль цам до ма! І ўсё без пры чы ны, як 

вы свет лі ла ся по тым.

А па ча ло ся са зван ка ў мі лі цыю, ка лі гра ма дзя нін па ве да-

 міў дзя жур на му, што не вя до мыя лю дзі па тра бу юць у яго 

150 руб лёў — рас ка за лі ў Брэсц кім аб лас ным УУС. На рад 

ад ра зу вы ехаў на мес ца. Але той, хто вы клі каў мі лі цыю, рэз-

ка па мя няў так ты ку па во дзі н. Ён не ад крыў дзве ры мі лі цы-

я не рам, больш за тое, па гра жаў уза рваць дом, пас ля ча го 

здзейс ніць су іцыд. Па куль су пра цоў ні кі мі лі цыі вя лі доў гія 

бес па спя хо выя пе ра мо вы з па ру шаль ні кам спа кою, ён умуд-

рыў ся яшчэ 25(!) ра зоў па зва ніць у роз ныя га рад скія служ бы 

з па гро за мі. Бы ло вы ра ша на штур ма ваць дом. За га дзя бы лі 

ад клю ча ны газ і элект рыч насць. Са сва іх ква тэр вы ве лі ас-

тат ніх 11 жыль цоў до ма. Пас ля ча го мі лі цы я не ры ўвар ва лі ся 

ў ква тэ ру зла мыс ні ка. Увесь дом агле дзе лі, ні я кіх вы бу хо ва-

не бяс печ ных аль бо ін шых рэ чы ваў, што па гра жа лі б жыц цю 

і зда роўю лю дзей, не знай шлі. Гра ма дзя ні на, яко му мро і лі ся 

па гро зы, пе рад алі спа чат ку ме ды кам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

З пой мы ра кі 
вы ра та ва лі пен сі я не ра

Ран кам у служ бу ра та ван ня па сту пі ла па ве дам лен не, што 

ў пой ме ра кі ка ля вёс кі Таль ка па по яс у ва дзе зна хо дзіц ца 

ча ла век, які не мо жа са ма стой на вы брац ца на бе раг.

— Пад раз дзя лен ні, якія пры бы лі на мес ца, на ад лег лас ці 

ка ля 50 мет раў ад бе ра га ўба чы лі муж чы ну. Як ста ла вя до ма 

паз ней, пен сі я нер ішоў у бок раз ме шча на га па блі зу са да вод ча га 

та ва рыст ва, — па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік Мінск ага 

аб лас но га ўпраў лен ня МНС Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ.

Ра та валь ні кі пе ра мяс ці лі муж чы ну 1948 го да на ра джэн-

ня на бяс печ ны ўчас так. Пас ля агля ду фель ча рам хут кай

ме ды цын скай да па мо гі пен сі я нер быў ад пу шча ны да до му, 

у шпі та лі за цыі ён па трэ бы не меў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 



ЗдарэнніЗдарэнні  

На вош та ма роз, ка лі сне гу ня ма?

Пы та ю ся ўсю ды, ад ка зу не чую.

Ў да ро зе, ві даць, па губ ля ла зі ма

Су мё таў сна пы і за вею сі вую.

І я гэ так са ма зда лё ку ішоў,

Губ ляў па да ро зе сяб роў і ду ка ты.

Зда ва ла ся, ўсё гэ та бу дзе із ноў...

Шу каў, не зна хо дзіў і быў ві на ва ты.


