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Пры па шко джан ні ка му ні ка цый 

мас ла ці па лі ва трап ляе на вуз лы, дзе 

заў сё ды тры ма ец ца вы со кая тэм пе-

ра ту ра, — на прык лад, на вы хлап ную 

сіс тэ му. А ге не ра тар і стар тар уво гу ле 

мо гуць штат на іск рыць.

— Ха чу асоб на зга даць пра так зва-

ныя на гру жа ныя вуз лы. Як пра ві ла, 

вы твор ца пра ду гле дзеў для кож на га

з та кіх кам па не нтаў сваю мас лён ку. 

І ўсё б ні чо га, але яе трэ ба пе ры я дыч-

 на па паў няць. І вось ка лі-ні ка лі зда-

ра ец ца так, што ней кі ву зел зма за ны 

не да стат ко ва або ўво гу ле пра цуе «на-

су ха». У та кім вы пад ку ён моц на ра-

за гра ец ца і за клі ноў вае. Тэм пе ра ту ра 

ў ім па вы ша ец ца да та кіх па каз чы каў, 

што па чы на юць га рэць раз ме шча ныя 

по бач ар га ніч ныя ма тэ ры я лы — па лі-

ме ры або гу ма.

Дзміт рый Му раш ка згад вае вы па-

дак, які ад быў ся не каль кі га доў та-

му з прэс-пад бор шчы ка мі. У ад ной 

гас па дар цы на по лі пры пра вя дзен ні 

сель ска гас па дар чых ра бот зга рэў та-

кі агрэ гат.

— Мы ра за бра лі па шко джа ны і цэ-

лы вуз лы і за ўва жы лі ад ну рэч. Адзін 

вал, праз які на цяг ва юц ца пры вад ныя 

ра мя ні, быў у змаз цы, цал кам ра бо чы.

А вось у дру гім сля доў змаз кі не бы ло 

зу сім. Да та го ж на ме та ле ўтва рыў ся 

сі ні на лёт, а мес ца мі на ват ака лі на. 

Гэ та зна чыць, што тэм пе ра ту ра тут 

ся га ла да ты ся чы гра ду саў. Інакш 

ка жу чы, утва рыў ся моц ны ла каль ны 

ра за грэў, зна чыць, бы ло па вы ша нае 

трэн не. А яго спра ва ка ва лі дзве рэ-

чы — за клінь ван не агрэ га та і ад сут-

насць змаз кі.

Дру гі вы па дак. Мы ра за бра лі па-

шко джа ныя вуз лы. У ад ну з пра са-

валь ных ка мер тра піў ка мень. Ён вы-

бі ваў іск ры, пе ры я дыч на за клі ноў ваў 

вал. Урэш це гэ та пры вя ло да па жа ру. 

Зра біць та кую вы сно ву да зво лі ла тое, 

што ўзгаранне па чало ся ўнут ры бун-

ке ра, а ні я кіх ін шых прад ме таў там не 

бы ло.

— Ці мо гуць да па маг чы штат ныя 

срод кі па жа ра ту шэн ня?

— За ле жыць ад та го, дзе ўзнік па-

жар. Ка лі яго ачаг зна хо дзіц ца блі жэй 

да па верх ні, іма вер насць та го, што тэх-

ні ку ўдас ца ўра та ваць, уз рас тае. Але 

ка лі за га рэў ся ней кі глы бо кі ву зел, то 

шан цы на гэ та рэз ка па да юць.

Я ра біў ад ной чы экс пер ты зу па 

ўзга ран ні кор ма ўбо рач на га кам бай-

на. Ін цы дэнт ад быў ся на по лі пад час 

убор кі. Па жар быў на столь кі хут кі і ін-

тэн сіў ны, што кам байн зга рэў амаль 

цал кам. Ад яго за ста лі ся толь кі кор пус 

і паў та ра ко ла. А пры чы най уз га ран ня 

стаў ава рый ны рэ жым ра бо ты сіс тэ мы 

элект ра за бес пя чэн ня.

У гэ тым вы пад ку ўсё па ча ло ся з 

та го, што за мест плас ты ка ва га ха-

му та, пра ду гле джа на га вы твор цам, 

быў уста ноў ле ны ме та ліч ны. Пэў на, 

ра монт ні кі зра бі лі гэ та дзе ля боль шай 

на дзей нас ці — каб ён не пе ра цёр ся 

пад час віб ра цыі, якая ўзні кае з-за яз-

ды. Ме та ліч ны ха мут і не пе ра трэц ца. 

Але цу доў на счэ ша іза ля цыю з дра тоў, 

якія ён му сіць абе ра гаць. Дра ты ага-

ля юц ца — і элект ры ка пра цуе ўжо ў 

ава рый ным рэ жы ме.

Ма гут ная тэх ні ка мае пры са бе ад-

па вед ныя аку му ля та ры. Іх не па спе лі 

абяс то чыць, ка лі па ча ло ся ўзга ран не. 

А ачаг па жа ру быў по бач з імі. Усе лан-

цу гі зна хо дзіліся пад на пру жан нем, і 

ава рый ны рэ жым па спры яў та му, што 

за га рэ ла ся іза ля цыя элект ра пра вод кі, 

якая бы ла раз ме шча на да лей.

Мы су ты ка лі ся з вы пад ка мі, ка лі 

тэх ні ка га рэ ла з-за та го, што ў яе... 

ура за лі... да дат ко вую маг ні то лу. 

Экс перт згад вае адзін вы па дак, ка-

лі па жар, зда ва ла ся б, уз нік з ні ад куль. 

За га рэ ла ся фу ра, якая пе ра во зі ла 

льно трас ту. Але са мае ці ка вае — тое, 

што агонь аха піў груз, па куль ма шы на 

яго пе ра во зі ла. Усё бы ло на леж ным 

чы нам за кры та і апя ча та на, та му вер-

сія ста рон ня га ўмя шан ня або па пад ан-

ня цы га рэ ты ад па ла ад ра зу. Ды і пас-

ля па груз кі мі ну ла да во лі шмат ча су. 

Пе ра бра лі мност ва маг чы мых вер сій, 

але ўсё па каз ва ла на тое, што ачаг 

га рэн ня зна хо дзіў ся ўнут ры льно трас-

ты. І ўрэш це бы ло пры ня та ра шэн не 

аб сле да ваць ма шы ну, якая гру зі ла 

льно трас ту ў фу ру. Вось тады і ака-

за ла ся, што ў гэ тай тэх ні цы не быў 

уста ноў ле ны іск ра па га шаль нік. Больш 

за тое, на яе вы пуск ным трак це ме лі-

ся трэ шчы ны і роз ныя ня шчыль нас ці, 

праз якія іск ры вы ля та лі вон кі. Ад на з 

іх і пры му сі ла тлець лён.

Пад па гро зай — 
і са бра ны ўра джай

Сі ту а цыю з па жа ра мі пад час убо-

рач най комп лекс на вы зна чыў на чаль-

нік Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня 

па над звы чай ных сі ту а цы ях Сяр гей 

ЛА ПА НО ВІЧ.

— Ка мі тэ ту па сель скай гас па дар-

цы Мінск ага абл вы кан ка ма да ру ча на 

ўве ча ры су мес на з улас ні ка мі і прад-

стаў ні ка мі за ці каў ле ных ве дам стваў 

ар га ні за ваць рэй ды па мес цах за хоў-

ван ня і пе ра пра цоў кі збож жа і гру бых 

кар моў. Так са ма мы звяр та ем ся да 

баць коў з прось бай кант ра ля ваць 

тое, як дзе ці пра вод зяць свой воль ны 

час, каб яны не гу ля лі там, дзе скла-

ду юц ца се на ды са ло ма. Не раз сва-

воль ства ма лых з аг нём ста на ві ла ся 

пры чы най па жа раў, ад ча го ў по пел 

пе ра тва раў ся ўра джай, які вырасцілі, 

збі ра лі дня мі і тыд ня мі. А гас па дар кі 

атрым лі ва лі сур' ёз ны ўрон. Ды і са мі 

да рос лыя ча сам ста но вяц ца ві ноў ні ка-

мі та кіх па жа раў, вы кі нуў шы з акна аў-

та ма бі ля не да ку рак. Хо чам звяр нуць 

на гэ та ўва гу і пер са на лу аб' ек таў, якія 

за дзей ні ча ны ў на рых тоў цы і за хоў-

ван ні ўра джаю.

Сё ле та на тэ ры то рыі Мін скай воб-

лас ці ўжо ад бы ло ся больш за 40 па-

жа раў у мес цах за хоў ван ня гру бых 

кар моў. Пры гэ тым за ўвесь мі ну лы 

год іх бы ло толь кі 22. Не бяс пе ка та кіх 

уз га ран няў у тым, што агонь пад час іх 

рас паў сюдж ва ец ца вель мі хут ка і во ка-

мгнен на зні шчае на сва ім шля ху ўсё.

На прык лад, 13 жніў ня ад быў ся па-

жар на скла дзе гру бых кар моў у вёс цы 

Вя зан ка Дзяр жын ска га ра ё на. У по пел 

пе ра тва ры лі ся склад гру бых кар моў і 

пяць сцір таў са ло мы агуль най ма сай у 

300 тон. Та кі вя лі кі ўрон на не се ны з-за 

та го, што не быў на леж ным чы нам 

аб ста ля ва ны про ці па жар ны раз рыў 

па між сцір та мі. Ад лег ласць па між імі 

скла да ла ўся го пяць мет раў пры мі ні-

маль на да пу шчаль най трыц цаць...

— Пад час рэй даў на шы су пра цоў-

ні кі вы яў ля лі, што гру быя кар мы вель-

мі бліз ка скла ду юц ца ад да рог, лі ній 

элект ра пе ра да чы, бу дын каў, ляс ных 

ма сі ваў, — ад зна чае Сяр гей Ла па но-

віч. — На не ка то рых аб' ек тах і транс-

парт ных срод ках не бы ло вог не ту шы-

це ляў. Больш за тое, на не ка то рыя 

мес цы за хоў ван ня гру бых кар моў мог 

тра піць хто за ўгод на.

Ёсць у ра та валь ні каў на ра кан ні і 

на конт мес цаў убор кі збож жа. Гас па-

да ры па лёў не паў сюль па кла па ці лі ся 

пра тое, каб там дзя жу ры ла па жар ная 

ава рый на-вы ра та валь ная тэх ні ка. Бы-

лі на ват фак ты, ка лі збож жа ўбо рач ная 

тэх ні ка пе ра соў ва ла ся без аў та ма бі ля, 

пры зна ча на га для ту шэн ня па жа ру.

— Так са ма мы ад зна ча лі тое, што 

на вы хлап ных сіс тэ мах не бы ло іск ра-

 га сіль ні каў. За фік са ва на шмат па ру шэн-

няў па жар най бяс пе кі пад час ра бо ты 

цеп ла ге не ру ю чых уста но вак, элект рыч-

на га аб ста ля ван ня. На шэ ра гу аб' ек таў 

не бы ло па жар на га во да за бес пя чэн ня і 

аў та ма ты кі ў спраў ным ста не. А дзе-

ні дзе — на ват вог не ту шы це ляў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та да дзе на ДКСЭ і МНС.

ЧА МУ ГА РАЦЬ КАМ БАЙ НЫ?

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга» 

информирует о проведении повторных электронных 
торгов 2020.Г.002.00019 по продаже имущества 

Продавец: Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр 
«Телерадиокомпания «Витебск».

Организатор, оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY: 
коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга». 

Электронный адрес ЭТП: https://etpvit.by.
Дата и время проведения торгов: 28.09.2020 в 09.00 (по времени на 

сервере ЭТП ETPVIT.BY).
Лот № 1. Транспортное средство SKODA SUPERB, 2009 г. в., тип – легко-

вой седан, рег. знак 1122 ВМ-2, кузов № TMBAB43T399024149, цвет – серый 
металлик, инв. № 500984. Нач. цена: 18 960,00 бел. руб. с НДС. 

Лот № 2. Транспортное средство VOLKSWAGEN TOURAN, 2007 г. в., 
тип – легковой специальный минивэн, рег. знак 1515 AX-2, кузов 
№ WVGZZZ1TZ7W072514, цвет – серебристый металлик, инв. № 500982. 
Нач. цена: 15 120,00 бел. руб. с НДС. 

Лот № 3. Транспортное средство «ДАЧИА ЛОГАН», 2008 г. в., 
тип – легковой специальный универсал, рег. знак 9551 ВВ-2, кузов 
№ UU1KSDAD539222744, цвет – серебристый металлик, инв. № 500983. 
Нач. цена: 11 760,00 бел. руб. с НДС.

 Местонахождение имущества: г. Витебск, ул. Коммунистическая, 8. 
Извещение об электронных торгах опубликовано 26.08.2020 г. на сайте Го-
сударственного комитета по имуществу http://gki.gov.by, на сайте Витебского 
облисполкома http://vitebsk-region.gov.by, на сайте электронной торговой 
площадки https://etpvit.by. Контактные тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 (29) 

884-96-79, +375 (29) 391-09-56.

На двор'еНа двор'е Ча ка ем 
спя ко ту з Бал кан

У ня дзе лю і па ня дзе лак ка рот кія даж джы 
і да плюс 32 гра ду саў

Усе пра сі лі даж джу. Вось ён і прый шоў — ат лан тыч ны 

цык лон, цэнтр яко га ўчо ра зна хо дзіў ся на поў на чы 

Бе ла ру сі. Гэ ты ат мас фер ны ві хор з раз ра ду не вель мі 

ак тыў ных, тым не менш даж джы роз най ін тэн сіў нас ці 

прай шлі паў сюд на. А ў вы ні ку па мен шыў ся дэ фі цыт 

жні вень скіх апад каў, па ве дам ля юць экс пер ты Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У на ступ ныя су ткі цык лон пра цяг не пе ра мя шчац ца на 

ўсход. Бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі, удзень мес ца мі прой-

дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб ных ра ё нах пра гры-

мяць на валь ні цы. Прагназуецца цёп лае надвор'е — плюс 

17—22 гра ду сы. Тэм пе ра ту ры не вель мі вы со кія, але та кі 

тэм пе ра тур ны фон бу дзе бліз кі да ся рэд ніх шмат га до вых 

зна чэн няў для гэ тых дат жніў ня.

У су бо ту па шы рыц ца воб ласць па вы ша на га ат мас фер-

на га ціс ку, сфар мі ра ва ная ў ад нос на ха лод най па вет ра най 

ма се. Ра ні цай і ўдзень у за ход ніх і цэнт раль ных ра ё нах 

ада б'ец ца ўплыў ат мас фер ных фран тоў, якія ссоў ва юц ца 

з бо ку За ход няй Еў ро пы. Уна чы ча ка ец ца пе ра мен ная воб-

лач насць, пе ра важ на без апад каў. Удзень бу дзе воб лач на 

з пра яс нен ня мі, у за ход ніх і цэнт раль ных ра ё нах кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах маг-

чы мыя на валь ні цы. Уна чы і ра ні цай — сла бы ту ман. Ве цер 

праг на зу ец ца ўна чы ня ўстой лі вы сла бы, удзень паў днё вы, 

паўд нё ва-ўсход ні ўме ра ны, пры на валь ні цах па ры віс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 7 да 13 гра ду саў, 

мес ца мі па ха ла дае да плюс 5. Удзень бу дзе 16—23 цяп ла, 

а па поўд ні кра і ны — ад 24 да 28.

Па-са праўд на му пры пя чэ ў ня дзе лю. У гэ ты дзень ча-

ка ец ца, што на кі ра ва насць па вет ра ных па то каў зме ніц-

ца з паў ноч на-за ход няй на паў днё вую і на Бе ла русь рас-

паў сю дзіц ца цёп лае па вет ра з Бал кан ска га паў вост ра ва. 

У паў ноч на-за ход ніх і цэнт раль ных ра ё нах кра і ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі з на валь ні ца мі. Уна чы і 

ра ні цай у ніз кіх мес цах і па блі зу ва да ёмаў мо гуць згу шчац-

ца сла быя ту ма ны. Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы ўме ра ны, 

пры на валь ні цах па ры віс ты. Знач на цяп лей ста не ўна чы. 

У гэ ты час тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 11—17 цяп ла. 

Днём ча ка ец ца 20—26 гра ду саў, а па паў днё вым ус хо дзе 

ста не на ват вель мі го ра ча — ад 27 да 32.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у па ня дзе лак за ха ва ец ца ўплыў вель мі цёп лых па вет ра ных

мас паўд нё ва г а па хо джан ня. Уна чы пе ра важ на па паў ноч ным 

за ха дзе, ра ні цай і ўдзень мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот-

кія лет нія даж джы, у асоб ных ра ё нах з на валь ні ца мі. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 13—20 цяп ла. Удзень бу дзе 

зу сім па-лет ня му — ад 20 да 26 гра ду саў, па паў днё вым 

ус хо дзе — плюс 27—32. У аў то рак, у пер шы дзень во се ні, 

рост ат мас фер на га ціс ку бу дзе спры яць спы нен ню даж джоў. 

Уна чы пасвя жэе, а ўдзень бу дзе ад 16 да 27 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Наф та вый шла на пя ці ме сяч ны мак сі мум 
дзя ку ю чы «Лаў ры»

Ура ган «Лаў ра» ў Мек сі кан-

скім за лі ве стаў га лоў най пры-

чы най па вы шэн ня цэн на наф ту. 

Ф'ю чар сы ў Нью-Ёр ку вы рас лі ў 

аў то рак на 1,7 пра цэн та. «Ла ў-

ра» аб ры ну ла ся на паўд нё вае 

ўзбя рэж жа ЗША — шта ты Лу і зі я на і Тэх ас, дзе зна хо дзяц-

ца га лоў ныя аме ры кан скія наф та пе ра пра цоў чыя прад-

пры ем ствы. З-за ўра га ну ця пер не да ступ на для рын каў 

больш за 84 пра цэн ты «чор на га зо ла та» з Мек сі кан ска га 

за лі ва. Ура ган «Ла ў ра» мо жа пры вес ці да за крыц ця не 

ме ней чым 10-12 % ма гут нас цяў аме ры кан скіх НПЗ больш 

чым на шэсць ме ся цаў, па пя рэдж ва юць спе цы я ліс ты па 

ма дэ ля ван ні па во дзін ура га наў з Enkі Research. Ад нак 

сты хій нае бед ства, хут чэй за ўсё, ака жа ка рот ка тэр мі-

но вае ўздзе ян не на ца ну наф ты. Уз ро вень спа жы ван ня 

па куль за ста ец ца ня вы зна ча ны з-за не вы раз ных па во дзін 

пан дэ міі COVІD-19.

У Бер лі не за ба ра ні лі пра вя дзен не мі тын гаў
Ула ды ня мец кай ста лі цы за ба ра ні лі за пла на ва ныя на 

гэ тыя вы хад ныя дэ ман стра цыі пра тэс таў су праць аб ме-

жа валь ных мер, уве дзе ных для стрым лі ван ня рас паў-

сюдж ван ня пан дэ міі ка ра на ві ру са, пе рад ае Reuters. Та кія 

ме ры бы лі пры ня тыя пас ля та го, як ар га ні за та ры мі тын гу 

ў па чат ку гэ та га ме ся ца не змаг лі зра біць так, каб удзель-

ні кі мар шу былі ў мас ках і пры-

трым лі ва лі ся са цы яль на га дыс-

тан цы ра ван ня. Ка ля 20 ты сяч 

ча ла век, у тым лі ку лі бер та ры-

ян цы, кан сты ту цый ныя ла я ліс-

ты, пры хіль ні кі край не пра вых і 

ак ты віс ты су праць вак цы на цыі, 

прай шлі мар шам па ву лі цах Бер лі на 1 жніў ня. Анд рэ ас 

Гей зель, се на тар па ўнут ра ных спра вах Бер лі на, ад зна-

чыў, што ўла дам не аб ход на знай сці ба ланс па між пра вам 

на сва бо ду схо даў і не аб ход нас цю за сце раг чы лю дзей ад 

рас паў сюдж ван ня ін фек цыі. «Мы ўсё яшчэ зна хо дзім ся ў 

раз га ры пан дэ міі», — ска заў ён. Гей зель за ўва жыў, што 

не хо ча, каб Бер лін стаў арэ най для пры хіль ні каў тэ о рыі 

змо вы і пра вых эк стрэ міс таў. Па вод ле яго слоў, ка лі на-

тоў пы ўсё ж вы ра шаць са брац ца, ня гле дзя чы на за ба ро ну, 

па лі цыі да вя дзец ца ўмя шац ца.
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