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«Не бар ты, 
а ад ны дзір кі»

— У кра і не ця пер на ліч-

ва ец ца больш за 350 ты сяч 

суд наў, якія нам пад на гляд-

ныя. Больш за 150 ты сяч з 

іх — тыя, якія пад ля га юць 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і 

тэх агля ду.

Тут трэ ба звяр нуц ца да 

ліч баў. Ма ла мер нае суд на 

ў на шай кра і не лі чыц ца та-

кім, зы хо дзя чы з та го, што 

яго даў жы ня не пе ра вы-

шае 20 мет раў і яно мо жа 

ўзяць ад на ча со ва на борт 

не больш за 12 ча ла век. 

Амаль усе та кія транс парт-

ныя срод кі не аб ход на рэ гіст-

ра ваць. Адзі нае вы клю чэн-

не — ка лі лод ка на вёс лах 

і мае гру за па ды маль насць 

да 225 кі ла гра маў. Якіх-не-

будзь пы тан няў з рэ гіст ра-

цы яй ло дак, вы пу шча ных у 

за меж жы, ня ма. Га лоў нае — 

каб яе гас па дар меў поў ны 

па кет да ку мен таў. Та му што 

на ват пры куп лі-про да жы 

лод кі тэх агляд па чы на ец ца 

зноў.

Пра хо дзіць праз гэ тую 

пра цэ ду ру ма ла мер ныя суд-

ны па він ны па-роз на му. Ка лі 

га вор ка ідзе пра звы чай ную 

вёс ла вую лод ку, то пер шыя 

10 га доў пас ля на быц ця 

пры во зіць да ін спек та раў 

яе трэ ба раз на пяць га доў. 

Для пры лад з ма то рам уста-

ноў ле ны больш жорст кі тэр-

мін — раз на тры га ды. Лод-

ка, якая раз мя ня ла дзе сяць 

га доў, му сіць аб сле да вац ца 

што год. Усё ас тат няе — па-

рус ныя лод кі, гід ра цык лы, 

ка та ры — трэ ба пра вя раць 

раз на два га ды. Ру беж 

у 10 га доў вы зна чаль ны і 

тут — пас ля гэ та га кант роль 

ста но віц ца што га до вым.

— Пры пра віль ным за-

хоў ван ні і экс плу а та цыі 

10 га доў для суд на — не 

ўзрост, — сцвяр джае су-

раз моў нік. — Да гэ туль у 

на шых лю дзей ёсць плы ву-

чыя транс парт ныя срод кі, 

якія бы лі вы пу шча ны яшчэ 

ў СССР. У нас ёсць ва ўлас-

нас ці суд на «Амур-2М», якое 

зна хо дзіц ца ў страі на огул з 

1972 го да. Ма тор ная лод ка 

з ру ха ві ком ма гут нас цю ў 

90 кон скіх сіл яшчэ цал кам 

пры дат ная да экс плу а та цыі. 

Але мы не раз су ты ка лі ся з 

дзіў ны мі вы пад ка мі. Ку піў 

ча ла век, ска жам, ма тор ную 

лод ку. Ён яе ў нас за рэ гіст-

ра ваў, праз тры га ды пры-

вёз на тэх ніч ны агляд, а мы 

да звол даць не мо жам. На-

прык лад, уво сень гас па дар 

не пра су шыў лод ку, а ад ра-

зу яе згар нуў. Бы ло на ват, 

што да нас хтось ці прый шоў 

з лод кай, дзе бар ты доб ра 

па грыз лі па цу кі. Як ка заў 

паш таль ён Печ кін, «ад ны 

дзір кі»...

«Са мае га лоў нае 
па ру шэн не — 
ад сут насць 
вы ра та валь ных 
ка мі зэ лек»

Сё ле та з ма ла мер ны мі 

суд на мі ад бы ло ся 12 ава-

рый ных вы пад каў. Ка жу чы 

інакш — яны пе ра ку лі лі ся ў 

ва дзе ра зам з кі роў цам і па-

са жы ра мі пры іх на яў нас ці. 

За гі ну ла ж сем ча ла век.

— Ча мусь ці не ўсе лю дзі 

ўсве дам ля юць, што толь кі 

за шпі ле ная вы ра та валь-

ная ка мі зэль ка мо жа га-

ран та ваць бяс пе ку. За час 

іс на ван ня Дзяр жаў най ін-

спек цыі не бы ло ні вод на га 

вы пад ку, ка лі б хоць ад на го 

па та ну ла га да ста лі ў та кой 

ка мі зэль цы, — ка жа Мі ха-

іл Ча шун. — Ця пер штраф 

за яе ад сут насць скла дае 

да трох ба за вых ве лі чынь. 

Мо жа, трэ ба ўзмац няць ад-

каз насць... А са мае страш-

нае — ка лі на шы ін спек та ры 

спы ня юць суд на, а там на ват 

дзе ці без вы ра та валь ных 

ка мі зэ лек. Бы ла ж шэсць 

га доў та му тра ге дыя на во-

зе ры Бе лым у Жыт ка віц кім 

ра ё не, ка лі па та ну ла ад ра-

зу пяць ча ла век, ся род якіх 

трое дзя цей.

Але менш рэ за нанс ныя 

вы пад кі пом няц ца ўжо не 

так. На прык лад, у 2016 го-

дзе дач нік па пра сіў у су се-

да па ка тац ца на звы чай най 

драў ля най вёс ла вай лод-

цы. Па два ры бе га лі дзе ці 

ўла даль ні ка пла валь на га 

срод ку. Дач нік пра па на ваў 

па ка таць і іх. І вось лод ка 

ады шла мет раў на 20 ад 

бе ра га — і з-за вет ры ку ў 

ся мі га до ва га хлоп чы ка зля-

тае бей сбол ка. Усе, хто зна-

хо дзіў ся ў лод цы, са бра лі ся 

на ад ным бор це, каб яе да-

стаць. Лод ка, на ту раль на, 

пе ра вяр ну лі ся, і ўсе во ка-

мгнен на апы ну лі ся ў ва дзе. 

Хлоп чык па спя вае сха піц ца 

за лод ку. Дзяў чын ка ж па ча-

ла та нуць. Муж чы на яе зла-

віў, але да бе ра га да плыць 

не здо ле лі. Так іх пас ля ра-

та валь ні кі і да ста лі ра зам...

Ака заў шы ся за бор там 

суд на, трэ ба быць фі зіч на 

пад рых та ва ным, каб за лез-

ці на зад без вы ра та валь най 

ка мі зэль кі, — га во рыць Мі ха-

іл Ча шун. — На ват трэ ба ве-

даць, як пра віль на ўзла зіць 

у лод ку з ва ды. Ра біць гэ та з 

бор та — гру бае па ру шэн не, 

та му што суд на пе ра ку ліц-

ца паў тор на. Асаб лі ва ка лі 

ча ла век зна хо дзіц ца ў не-

цвя ро зым ста не. Быў у нас 

вы па дак, ка лі дзяў чы на з ма-

лым ка та ла ся на гід ра цык ле. 

Ней кі муж чы на ся дзеў у ад-

на мес най ло дач цы па ся род 

ра кі. І вось плы ве гід ра цыкл, 

а муж чы на ўстаў і за мах нуў-

ся бу тэль кай га рэл кі прос та 

на кі роў цу гід ра цык ла. Тая 

не спа дзя ва на зра бі ла рэз-

кі па ва рот. Пай шла хва ля, 

за тым удар. Так пас ля ва да-

ла зы і да ста лі та го муж чы-

ну — з бу тэль кай у ру цэ... І 

зу сім па ра дак саль ная гіс то-

рыя зда ры ла ся не як на Со-

жы. З ад на го бе ра га на дру гі 

кі роў ца ма тор най лод кі пе ра-

во зіў кам па нію, якая ад па чы-

ва ла на бе ра зе. Сам ён быў 

цвя ро зы. Па да ро зе ўзнік ла 

па ні ка. Суд на пе ра ку лі ла ся і 

кі роў ца за гі нуў, па коль кі ён 

быў без ка мі зэль кі. Са мае ці-

ка вае, што п'я ныя па са жы ры 

ўсе ўра та ва лі ся, хоць на іх 

так са ма ні я кай стра хоў кі не 

бы ло. Яны прос та па спе лі 

ўча піц ца за лод ку і не ад пус-

ка лі яе, па куль не па да спе ла 

да па мо га.

Пе ра аб ста ля ван не 
на свой страх 
і ры зы ку

Хто не хо ча пра ка ціц ца на 

ма тор най лод цы па аква то-

рыі, як той ка заў, «з вет ры-

кам»? Праў да, на ма тор ную 

лод ку вя лі кай ма гут нас ці па-

тра ба ван ні пад час тэх агля ду 

боль шыя, ды і каш туе яна 

знач на бо лей за сваю больш 

сла бую раз на від насць. Хіт-

рыя «вы на ход ні кі» па чы на-

юць мух ля ваць. Яны вы ма-

юць ста ры ру ха вік і ціш ком 

мя ня юць яго на но вы. Усё б 

ні чо га, але кор пус лод кі пры 

па ска рэн ні на та кія на груз кі 

не раз лі ча ны. І ён ла ма ец ца 

на част кі. Кі роў ца і па са жы ры 

аказ ва юц ца ў ва дзе, ну а да-

лей усё за ле жыць ад та го, ці 

ёсць на іх тыя са мыя вы ра та-

валь ныя ка мі зэль кі. За та кую 

са ма дзей насць ін спек та ры 

на кла дуць штраф да дзевяці 

ба за вых. Не ка жу чы ўжо пра 

тое, што да вя дзец ца па тра-

ціц ца на но вую лод ку.

— Яшчэ ўла даль ні кі ма-

ла мер ных суд наў лю бяць 

іх цю нін га ваць. У гэ тым ні-

чо га дрэн на га ня ма, па куль 

не па чы на ец ца са ма воль-

ная зме на кан струк цыі суд-

на. На прык лад, ней кі ба чок 

пус ты. Ён вы кон вае функ-

цыю астой лі вас ці суд на. Гас-

па дар жа ду мае, што гэ ты 

ба чок прос та так зай мае 

мес ца. Ад бы ва ец ца да дат-

ко вая на груз ка на борт. А ў 

вы ні ку суд на пе ра ва роч ва-

ец ца і хут ка то не. Не каль кі 

га доў та му мы су тык ну лі ся 

з гэ тым на За слаў скім ва-

да схо ві шчы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ма лы флот 
бе ла рус кіх ва да ёмаў

«Для муж чын 
і жан чын умо вы 
ад ноль ка выя»

У Мін ску да Дня го ра да Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях пад рых та ва ла 

ці ка вую пра гра му. Ка ля Па ла ца спор ту 

раз мяс ці лі ся ад мыс ло выя зо ны бяс пе кі. 

Да аўтама бі ля-пя рэкру та са бра ла ся вя лі кая чар га. 

Гэ ты «ат рак цы ён» меў, акра мя за баў ляль най, 

і на ву чаль ную функ цыю. Кож ны мог ад чуць 

ся бе ў сі ту а цыі, ка лі ма шы на пе ра ва роч ва ец ца 

пас ля ДТЗ на дах і як доб ра пры гэ тым быць 

пры шпі ле ным ра мя нём бяс пе кі.

А кры ху да лей пра хо дзі лі між на род ныя спа бор ніц твы 

«Най леп шы па жар ны-ра та валь нік». За зван не пе ра мож цы 

зма га лі ся 18 ка ман даў — 9 бе ла рус кіх і 9 за меж ных.

— Да нас пры еха лі ра та валь ні кі з Бель гіі, Фран цыі, 

Чэ хіі, Эс то ніі, Лат віі, Гер ма ніі, Укра і ны, Ра сіі і Поль шчы, — 

рас ка за ла афі цый ны прад стаў нік Мінск ага га рад ско га 

ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях Ма ры на ФАН-

ДО. — Мы, у сваю чар гу, вы ста ві лі ка ман ды ўсіх на шых 

аб лас ных упраў лен няў і Мінск ага га рад ско га, а так са ма 

Рэс пуб лі кан ска га атра да спе цы яль на га пры зна чэн ня і 

Уні вер сі тэ та гра ма дзян скай аба ро ны.

Пра гра ма спа бор ніц тваў скла да ла ся з двух дзён. У пят-

ні цу ўдзель ні кі пра хо дзі лі ін ды ві ду аль ныя за бе гі. У су бо-

ту ж іх ча ка ла «Ка манд ная эс та фе та», «Тан дэм», ка лі 

бя гуць двое муж чын, і «Тан дэм-мікс», ка лі ад на ча со ва на 

дыс тан цыю вы хо дзяць і муж чы на, і жан чы на.

— Спа бор ніц твы, па сут нас ці, — гэ та комп лекс сі ла вых 

на гру зак на хут касць, — па тлу ма чы ла Ма ры на Фан до. — 

Па лес ві цы ве жы трэ ба ўзняц ца на вы шы ню чац вёр та га 

па вер ха з гру зам у вы гля дзе ру каў най скат кі. Ва жыць 

яна 19 кі ла гра маў. І гэ та яшчэ не ўсё — з да па мо гай тро-

са да вя дзец ца пад няць на та кую ж вы шы ню яшчэ ад ну 

скат ку з ана ла гіч ны мі па ра мет ра мі. По тым пры да па мо зе 

ку вал ды пе ра су нуць кій ва гой 73 кі ла гра мы на паў та ра 

мет ра. І — вы цяг нуць ма не кен. Для муж чын і жан чын 

умо вы ад ноль ка выя.

Крыс ці на Да ні лен ка пры еха ла да нас з Лат віі. У Ры-

зе дзяў чы на пра цуе ін спек та рам па па жар най бяс пе цы 

і гра ма дзян скай аба ро не. Але ў воль ны час зай ма ец ца 

па жар на-вы ра та валь ным спор там.

— Ра та валь ні кам пра цуе мой баць ка, ся род род ных 

і зна ё мых так са ма шмат хто звя заў сваё жыц цё з гэ тай 

ня лёг кай пра фе сі яй. Спорт мне па да ба ец ца тым, што 

пры му шае вы хо дзіць з зо ны кам фор ту. Але на та кіх спа-

бор ніц твах я ўпер шы ню. І яны да во лі жорст кія. На жаль, 

у Лат віі ча гось ці па доб на га па куль ня ма. Ад нак са ма ідэя 

на шай дэ ле га цыі спа да ба ла ся. Та му, спа дзя ю ся, і мы 

не ўза ба ве бу дзем пра во дзіць па доб ны кон курс у ся бе 

на ра дзі ме.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК, фо та аў та ра.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пра мі ле, 
ня ўваж лі васць, 

кю вет...
Мінулыя вы хад ныя і па ча так тыд ня 

бы лі азмро ча ны ча ра дой зда рэн няў 

з удзе лам аў та транс пар ту. На жаль, 

па фак це ёсць па цяр пе лыя 

і за гі ну лыя...

Так, у Коб рын скім ра ё не 18-га до вы п'я-

ны бяс праў нік зла дзіў ДТЗ, у якім па цяр-

пеў пад ле так. Та кую ін фар ма цыю ў сва-

ім Telegram-ка на ле апуб лі ка ва ла прэс-

сак ра тар МУС Воль га ЧА МА ДА НА ВА. 

За руль мік ра аў то бу са Peugeot Boxer 

сеў жы хар вёс кі Бельск. Ма ла ды ча ла-

век быў не цвя ро зы (0,6 пра мі ле) і не меў 

пра ва на кі ра ван не транс парт ным срод-

кам. На 13-м кі ла мет ры да ро гі Н-846 За-

ба ва — На ва сёл кі — Лі па ва ён не вы браў 

бяс печ ную хут касць ру ху, з'е хаў у кю вет, 

пас ля ча го ўрэ за ўся ў дрэ вы. У вы ні ку 

ДТЗ кі роў ца і 15-га до вы па са жыр мік-

ра аў то бу са атры ма лі траў мы. Ма ла дыя 

лю дзі бы лі шпі та лі за ва ны ў Коб рын скую 

рай баль ні цу.

«За вы хад ныя су пра цоў ні кі ДАІ па кра і не 

вы яві лі больш за 150 кі роў цаў, якія се лі за 

руль у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. МУС 

у гэ тым пы тан ні пас ля доў на вы сту пае за 

ўзмац нен не жорст кас ці па ка ран ня не цвя-

ро зых кі роў цаў і па ве лі чэн не штра фаў у за-

леж нас ці ад сту пе ні ал ка голь на га ап'я нен-

ня», — пад крэс лі ла Воль га Ча ма да на ва.

У Слуц кім ра ё не кі роў ца лег ка во га аў-

та ма бі ля пры аб го не не спра віў ся з кі ра-

ван нем, ма шы на вы ле це ла ў кю вет. Ава-

рыя зда ры ла ся ўдзень на 118-м кі ла мет ры 

аў та да ро гі Р23. Як па пя рэд не мяр ку ец ца, 

кі роў ца Cіtroen ха цеў па ўзбо чы не аба гнаць 

аў та ма біль Toyota. Ма шы ну за нес ла, яна па 

да тыч най за ча пі ла «япон ца», вы еха ла на 

па ла су су стрэч на га ру ху і, не каль кі ра зоў 

пе ра ку ліў шы ся, вы ле це ла ў кю вет. Кі роў ца 

за гі нуў.

Ужо ў па ня дзе лак ран кам у Мін ску на 

пад зем ным пар кін гу за га рэў ся Mercedes. 

Агонь па ту шы лі чле ны доб ра ах вот най 

па жар най дру жы ны, па ве да мі лі ў Мін-

скім га рад скім упраў лен ні МНС. Ра та-

валь ні кам па сту пі ла па ве дам лен не аб 

уз га ран ні лег ка во га аў та ма бі ля на пад-

зем ным пар кін гу ганд лё ва га цэнт ра па 

ву лі цы Дзя ні саў скай. Гас па ды ня ма шы-

ны пры еха ла на ра бо ту і па кі ну ла аў то 

на пад зем най ста ян цы. Праз 20 хві лін у 

ГЦ спра ца ва ла па жар ная сіг на лі за цыя. 

Ра бот ні кі МНС пры бы лі праз лі ча ныя 

хві лі ны пас ля па ве дам лен ня пра зда рэн не. 

Ад нак да гэ та га ча су чле ны доб ра ах вот най 

па жар най дру жы ны ганд лё ва га цэнт ра са-

ма стой на спра ві лі ся з уз га ран нем пры да па-

мо зе па раш ко вых вог не ту шы це ляў. Аг нём 

па шко джа ны ма тор ны ад сек лег ка во га аў-

та ма бі ля Mercedes-Benz Е270. Ні хто не па-

цяр пеў. Пры чы на ўзга ран ня вы свят ля ец ца, 

раз гля да ная вер сія — ка рот кае за мы кан не 

элект ра пра вод кі ў ма тор ным ад се ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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