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Па-пер шае, гор ныя ра-

бо ты не маг чы мыя без вы-

ка ры стан ня вы бу хо вых рэ-

чы ваў. У Бе ла ру сі яны ак-

тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца, 

на прык лад, на мі ка шэ віц кім 

«Гра ні це», ві цеб скім «Да ла-

мі це», шчэ бе не вым за вод зе 

ў Глуш ка ві чах. Па-дру гое, 

не зва рот на губ ляў ся б каш-

тоў ны рэ сурс у вы гля дзе 

ме та лу. Што асаб лі ва важ-

на для Бе ла ру сі, дзе буй-

ных ра до ві шчаў жа лез най 

ру ды не вы яў ле на. І та му 

быў пры ня ты курс на ўты-

лі за цыю бо еп ры па саў. Гэ та 

зна чыць, на мак сі маль нае 

вы ка ры стан не іх кам па-

нентаў у якас ці дру гас най 

сы ра ві ны.

Аб тым, як жа гэ та ад бы-

ва ец ца, рас ка заў на чаль нік 

ад дзе ла на гля ду за бяс пе-

кай уты лі за цыі бо еп ры па-

саў, вы ра бу і вы ка ры стання 

вы бу хо вых ма тэ ры я лаў 

упраў лен ня на гля ду за бяс-

пе кай гор ных і вы бу хо вых 

ра бот, ме та лур гіч ных вы-

твор час цяў і ўты лі за цыі 

боеп ры па саў Дзярж пра-

мнаг ля ду Ула дзі мір Бо еў.

10 ТЫ СЯЧ 
ВА ГО НАЎ

Старт уты лі за цыі бое-

пры па саў у Бе ла ру сі быў 

да дзе ны ў 1992 го дзе. У сіс-

тэ ме Мі ніс тэр ства аба ро ны 

бы ло ство ра на су мес нае 

бе ла рус ка-аме ры кан ска-

анг лій скае прад пры ем ства 

«Бел кан верс». Яно рас па-

ча ло сваю дзей насць на тэ-

ры то рыі ар се на лу пад Доб-

ру шам, дзе, па пры бліз ных 

пад лі ках, за хоў ва ла ся ка ля 

10 ты сяч (!) ва го наў бое-

пры па саў, у мно гіх з якіх 

вый шаў тэр мін пры дат нас ці. 

Ра бо та тут жа на бы ла іс тот-

ны ка мер цый ны раз мах.

— На прык лад, адзін кі-

ла грам ла ту ні каш та ваў у 

тыя ча сы 1,7 до ла ра, — ка-

жа Ула дзі мір Бо еў. — Зда-

ец ца, на пер шы по гляд, ня-

шмат. Але ся рэд ні за ро бак 

на прад пры ем ствах та ды 

скла даў 20—30 до ла раў. 

Гіль за ў сна ра дзе ка ліб рам 

122 мі лі мет ры змя шчае ў 

са бе 10 кі ла гра маў ла ту ні. 

Толь кі за ад ну зме ну прад-

пры ем ства маг ло пе ра-

пра ца ваць 600 сна ра даў. 

Там пра ца ва ла лі нія, якая 

да зва ля ла раз укам плек та-

ваць ар ты ле рый скія сна ра-

ды гід ра ды на міч ным ме та-

дам. Сна рад «раз дзі раў ся», 

а вы бу хо вае рэ чы ва ад туль 

прос та вы мы ва ла ся. Са мае 

га лоў нае, што гэ тая тра ці-

ла вая пуль па не пе ра пра-

цоў ва ла ся ў пра мыс ло вае 

вы бу хо вае рэ чы ва, а прос-

та іш ла на склад мёрт вым 

гру зам. І гэ та пры тым, што 

гор на зда быў ныя прад пры-

ем ствы бы лі вы му ша ны 

за куп ляць уз рыў чат ку за 

мя жой!

Гіс то рыя пер ша пра ход-

цаў скон чы ла ся ў каст рыч-

ні ку 1995 го да. На прад пры-

ем стве па ча лі асвой ваць 

драб нен не труб час тых бяз-

дым ных по ра хаў. Спро ба 

гэ тая ме ла тра гіч ны фі нал: 

зда рыў ся вы бух і — па жар, 

за гі ну лі ча ты ры ра бот ні кі 

су мес на га прад пры ем ства.

Гэ тая ава рыя і ста ла тэ-

май пер ша га па ся джэн ня 

Ка мі сіі па над звы чай ных 

сі ту а цы ях, якое ад бы ло-

ся праз два ме ся цы. Бы ло 

пры ня та ра шэн не аб тым, 

што не аб ход на рас пра ца-

ваць Дзяр жаў ную мэ та вую 

пра гра му ўты лі за цыі звы-

чай ных бо еп ры па саў. А на 

ўзбра ен не ўзя лі до свед Ра-

сіі. Спра ва ў тым, што з-за 

геа стра тэ гіч на га мес ца зна-

хо джан ня ў Бе ла ру сі ні ко лі 

не бы ло прад пры ем стваў 

зброй най пра мыс ло вас ці. 

На ту раль на, ад сут ні ча лі і 

тэх ніч ныя нар ма тыў на-пра-

ва выя ак ты, і ла ба ра то рыі 

па да сле да ван нях, і на ву ко-

выя ар га ні за цыі па рас пра-

цоў цы і вы ву чэн ні ўлас ці-

вас цяў вы бу хо вых рэ чы ваў. 

Так у Бе ла ру сі і з'я ві лі ся два 

цэнт ры ўты лі за цыі бо еп ры-

па саў. Пад Доб ру шам вы-

твор часць бы ла пе ра за пу-

шча на праз не каль кі га доў. 

Дру гой пля цоў кай ста ла 

мяс цо васць не па да лёк ад 

Ві цеб ска.

Ад мет на, што но выя бое-

п ры па сы, якія пра ек ту юц-

ца ця пер, ро бяц ца з улі кам 

маг чы май уты лі за цыі іх у 

бу ду чы ні. Ства раць тэх ніч-

ную ба зу з «ну ля» ўжо ня ма 

па трэ бы.

НА ДА ПА МО ГУ 
ПРЫ ХО ДЗІЦЬ 
ПА РА ФІН

У сна ра дзе ёсць тры ві ды 

ўзрыў чат кі. Пе ра пра ца ваць 

з іх мож на на сён ня толь кі 

два. Па-пер шае, гэ та вы бу-

хо вае рэ чы ва ў са мім сна-

ра дзе. На прык лад, сна рад 

ка ліб рам 203 мі лі мет ры 

ва жыць больш за 100 кі-

ла гра маў. Вы бу хо ва га рэ-

чы ва ў ім — больш за 16. 

Да та го ж ма гут ней ша га за 

тра ціл больш чым у паў та ра 

ра за. Па-дру гое — по рах, 

які вы сту пае ў якас ці ме-

та льна га за ра ду. І па-трэ-

цяе, за рад у са мім кап су лі 

ці ўзры валь ні ку. Ка лі ўдар-

нік б'е па кап су лі, то за рад 

у ім уз ры ва ец ца і ства рае 

по лы мя, якое пад паль вае 

па ра ха вы за рад. Вось гэ ты 

са мы кап суль па куль пе ра-

пра ца ваць не маг чы ма. Та-

му ён ад праў ля ец ца толь кі 

на зні шчэн не.

— Су час ная тэх на ло гія 

ўты лі за цыі до сыць прос-

тая, — га во рыць Ула дзі мір 

Бо еў. — Сна рад раз ры ва-

юць. У сіс тэ му па да ец ца 

па ра фін з вы со кай тэм пе-

ра ту рай, які пла віць тра ціл. 

Гэ тая ма са пе ра лі ва ец ца ў 

спе цы яль ны раз дзя ляль нік. 

Тра ціл больш цяж кі за па ра-

фін і та му ася дае ўні зе. Па-

ра фін за ста ец ца звер ху і... 

па да ец ца на но вы цыкл ра-

бо ты. Тра ціл жа вы лі ва ец ца 

ў спе цы яль ны пад дон, дзе 

ён крыш та лі зу ец ца. А да-

лей ён ідзе на вы раб но вай 

уз рыў чат кі.

Ме тал, які за ста ец ца ад 

сна ра да, пра вя ра ец ца. Ка-

лі сля доў уз рыў чат кі ў ім 

ня ма, то яго ад праў ля юць 

на пе ра плаў ку. Як пра ві ла, 

сна рад дае тры ты пы ме та-

лу — жа ле за, медзь і ла тунь. 

Адзі нае вы клю чэн не з гэ та-

га пра ві ла — цвер дасплаў-

ныя на ка неч ні кі бра ня бой-

ных сна ра даў. Па куль яны 

толь кі на за па шва юц ца з-за 

та го, што ня ма тэх на ло гіі па 

іх пе ра пра цоў цы.

НА ВОШ ТА 
ПІ ЛА ВАЦЬ?

Стаў ка за па ру шэн-

не тэх на ла гіч на га пра цэ-

су ў спра ве пе ра пра цоў кі 

боепры па саў — жыц цё. 

Так, у па чат ку ну ля вых га-

доў пра гры меў вы бух на 

за вод зе ліц ця і нар ма ляў у 

Го ме лі. Ту ды на пе ра плаў-

ку па сту пі лі кар пу сы бы лых 

бо еп ры па саў. Нех та не да-

гле дзеў, і ра зам з абяс шко-

джа ны мі бал ван ка мі тра піў 

ба я вы, не раз укам плек та-

ва ны сна рад. У ме та лур гаў 

жа ёсць сваё пра ві ла пе рад 

тым, як ад праў ляць ме тал у 

печ на пе ра плаў ку. У лю бой 

ёміс тас ці па він ны быць пра-

свід ра ва ны дзве дзір кі. Гэ та 

трэ ба для та го, каб унут ры, 

акра мя ме та лу, ні чо га не 

бы ло. Спра ва ў тым, што 

ад вы со кай тэм пе ра ту ры ў 

пла віль най пе чы лю бое рэ-

чы ва рас шы ра ец ца і мо жа 

спра ва ка ваць вы бух. Што 

і ад бы ло ся. За гі нуў ра бо-

чы...

А ад ной чы баць ка і сын 

знай шлі не вя лі кую 50-кі ла-

гра мо вую бом бу, у якой не 

бы ло ўзры валь ні ка. Кры ху 

менш за па ло ву ва гі гэ тай 

бом бы пры хо дзі ла ся на тра-

ціл. Баць ка пра ца ваў звар-

шчы кам. Не вя до ма ча му 

яму прый шла ў га ла ву дум-

ка раз рэ заць гэ тую бом бу з 

да па мо гай зва рач на га апа-

ра та. Аван ту ра скон чы ла ся 

тра гіч на для абод вух.

— А што ра біць са сна-

ра да мі ча соў вай ны, якія і 

да гэ туль зна хо дзяць пад час 

рас ко пак у на шай кра і не?

— Іх мож на толь кі пад ры-

ваць на па лі го нах, — ад каз-

вае Ула дзі мір Бо еў. — Тыя 

сна ра ды вель мі шмат ча су 

пра ля жа лі ў зям лі. І ў іх пай-

шла ка ро зія эле мен таў. У якім 

яны ста не, не вя до ма. Асаб-

лі вую не бяс пе ку ўяў ля юць 

бом бы, якія ля жаць у зям лі. 

Ка лі ўзве дзе ны ўзры валь нік, 

то лю бо га не асця рож на га 

до ты ку да стат ко ва, каб яна 

па се я ла ва кол смерць... Зні-

шчэн нем та кіх вы бу хо ва не-

бяс печ ных прад ме таў зай ма-

юц ца ўнут ра ныя вой скі МУС 

і ін жы нер ныя вой скі Мі ніс тэр-

ства аба ро ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

НА БОЧ ЦЫ 
З ПО РА ХАМ

Гіс то рыя пер ша пра ход цаў скон чы ла ся 
ў каст рыч ні ку 1995 го да. На прад пры ем стве па ча лі 
асвой ваць драб нен не труб час тых бяз дым ных 
по ра хаў. Спро ба гэ тая ме ла тра гіч ны фі нал: 
зда рыў ся вы бух і — па жар, за гі ну лі ча ты ры 
ра бот ні кі су мес на га прад пры ем ства.

Ме тал, які за ста ец ца ад сна ра да, пра вя ра ец ца. 
Ка лі сля доў уз рыў чат кі ў ім ня ма, то яго 
ад праў ля юць на пе ра плаў ку. Як пра ві ла, сна рад 
дае тры ты пы ме та лу — жа ле за, медзь і ла тунь.

ЗдарэнніЗдарэнні  

КАН ФІС КА ВА ЛІ АР СЕ НАЛ ЗБРОІ
Су пра цоў ні кі га лоў на га ўпраў лен ня па ба раць бе з ар-

га ні за ва най зла чын нас цю і ка руп цы яй МУС Бе ла ру сі 

кан фіс ка ва лі ў ві цяб ча ні на вя лі кі ар се нал зброі і бо е-

прыпа саў да яе, па ве да мі лі ў мі лі цэй скім ве дам стве.

Ін фар ма цыя пра тое, што муж чы на 1986 го да на ра джэн ня 

мо жа быць да тыч ны да не за кон на га аба ро ту зброі і бо епрыпа-

саў, з'я ві ла ся ў пра ва ахоў ні каў пад час апе ра тыў на га су пра-

ва джэн ня кры мі наль най спра вы па фак це бра кань ер ства ў 

Ар шан скім ра ё не.

Су пра цоў ні кі 7-га ўпраў лен ня (па Ві цеб скай воб лас ці) ГУ-

БА ЗіК пры пад трым цы ка лег з АМА Па аб лас но га УУС ад на-

ча со ва бла ка ва лі і пра вя лі во быс кі на шас ці аб' ек тах не ру хо-

мас ці па да зра ва на га: у до ме пра жы ван ня, на да чы, а так са ма 

ў ча ты рох га ра жах. Пе ра лік кан фіс ка ва ных за ба ро не ных 

прад ме таў ака заў ся вель мі вя лі кі і пры му сіў апе ра тыў ні каў 

за ду мац ца пра сур' ёз насць на ме раў іх гас па да ра: аў та мат Ка-

лаш ні ка ва з дву ма ма га зі на мі, па ляў ні чая стрэль ба «Бай кал», 

піс та лет Ма ка ра ва з ма га зі нам і больш за 300 па тро наў да 

на зва ных ві даў зброі, а так са ма рэ валь вер не ўста ноў ле на га 

ўзо ру, піс та лет ты пу Ма ка ра ва з над пі сам «сіг наль ны», дзве 

ўпа коў кі па тро наў траў ма тыч на га дзе ян ня, ар ба лет, пнеў ма-

тыч ная зброя, ды ма выя шаш кі.

Рас па ча та кры мі наль ная спра ва за 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. У да чы нен ні да за тры ма на га абра на ме ра стры-

ман ня ў вы гля дзе за клю чэн ня пад вар ту. Кан фіс ка ва ныя 

зброя і бо еп ры па сы на кі ра ва ны для пра вя дзен ня комп лекс-

ных экс пер тыз.

Пра вод зяц ца апе ра тыў на-вы шу ко выя і след чыя ме ра пры-

ем ствы па ўста наў лен ні кры ніц па хо джан ня ар се на ла і маг-

чы мых са ўдзель ні каў фі гу ран та ў не за кон ным аба ро це зброі. 

Вя до ма, што арыш та ва ны жы хар аб лас но га цэнт ра ра ней да 

кры мі наль най ад каз нас ці не пры цяг ваў ся, да зво лу на за хоў-

ван не якой-не будзь зброі ён не мае. Звяр тае на ся бе ўва гу і 

той факт, што ў ка ры стан ні ў муж чы ны зна хо дзяц ца не каль кі 

да ра гіх ін ша ма рак, а так са ма эліт ная не ру хо масць, кошт якіх 

іс тот на пе ра вы шае яго афі цый ныя да хо ды.

ДВУХ МУЖ ЧЫН 
ВЫ РА ТА ВА ЛІ СА СКЛЕ ПА

Па ве дам лен не пра тое, што ў скле пе жы ло га до ма ў 

вёс цы Кас цю кі Лю бан ска га ра ё на зна хо дзяц ца двое 

муж чын, па сту пі ла ў МНС ад фель ча ра бры га ды хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі.

Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы лі ра та валь ні кі, у асоб ным 

бу дын ку скле па зна хо дзі лі ся без пры том нас ці два ча ла ве-

кі — гас па дар до ма і яго зяць. Муж чы ны бы лі пад ня тыя на 

па верх ню звя ном га за ды ма а хоў най служ бы МНС. Абод ва 

вы ра та ва ныя бы лі шпі та лі за ва ны ў баль ні цу.

Вы свет лі ла ся, што па цяр пе лыя раз гру жа лі ўбра ны ўра-

джай з аса біс та га пад вор ка, спус ціў шы ся ў склеп, стра ці лі 

пры том насць і са ма стой на вы брац ца не маг лі. Гас па дар до ма 

тра піў у рэ ані ма цыю ў цяж кім ста не, за яго жыц цё зма га лі ся 

ме ды кі, на ра ні цу стан муж чы ны — ся рэд няй сту пе ні цяж кас ці. 

Ма ла до га ча ла века пас ля та го, як ён апры том неў, ад пус ці лі 

да до му, па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС.

Лю бан скай бры га дай фі лі яла «Са лі горс кгаз» бы лі зроб ле-

ны за ме ры па вет ра ў скле пе, уста ноў ле на, што ўтры ман не 

кіс ла ро ду ў па вет ры скла ла 16 пра цэн таў. Ра та валь ні кі за клі-

ка юць быць асця рож ны мі пры ра бо це ў за мкнё ных па мяш-

кан нях, скля пах.

ЗА ЛІ НЁЎ І КА РА СЁЎ
Злос на га бра кань е ра зноў за тры ма лі з не за кон ным 

уло вам на ва да ёме пад Ма ла дзеч нам. 27 кі ла гра маў 

ры бы вы ла віў сет ка мі на ва да ёме ка ля вёс кі Па ла ча ны 

45-га до вы жы хар Ма ла дзе чан ска га ра ё на. Бра кань е ра 

за тры ма лі дзярж ін спек та ры.

З 40 асо бін у не за кон ным уло ве — 14 ад бор ных лі нёў і 

13 асо бін рэд ка га за ла то га ка ра ся. Па ін фар ма цыі Дзярж 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, муж чы на ўжо не ад на ра зо ва па пад аў ся з 

за ба ро не ны мі пры ла да мі лоў лі і атрым лі ваў буй ныя штра фы. 

Гэ тым ра зам на не се ная ім шко да скла ла больш за 4,2 ты ся-

чы руб лёў. Вы ра ша ец ца пы тан не кры мі наль най ад каз нас ці 

за тры ма на га.

ЗА СТРЭ ЛІ ЛІ ДВУХ ЛА СЁЎ
Стрэ лы ў ле се ка ля вёс кі Ко раб'е Сто лін ска га ра ё на 

па чу лі су пра цоў ні кі ляс га са і ад ра зу на кі ра ва лі ся на 

мес ца не за кон на га па ля ван ня.

Там яны знай шлі зда бы та га не ле га ла мі ла ся. Страл кам 

уда ло ся знік нуць, ад нак у спеш цы яны па кі ну лі мност ва ўлік — 

не за рэ гіст ра ва ную стрэль бу, ліх тар, за плеч нік і ма нок, з да-

па мо гай яко га ва бі лі са ха та га.

Да раз бо ру пад клю чы лі ся су пра цоў ні кі Сто лін скай між рай-

інс пек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту. За 300 мет-

раў ад зда бы та га ла ся яны знай шлі яшчэ і па ра не ную са мку. 

Вы жыць той не ўда ло ся. Па фак це не за кон на га па ля ван ня 

за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Па да зра ва ныя ўжо ма юц ца. 

Пры зна ча ны шэ раг не аб ход ных экс пер тыз.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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