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25 лі пе ня аў та кран пра ца ваў на 

рэ кан струк цыі бы лой шко лы ў Го-

ме лі. Стра ла кра на ў ней кі мо мант 

апы ну ла ся блі жэй, чым за метр ад 

лі ніі элект ра пе ра да чы, якая зна-

хо дзі ла ся пад на пру жан нем у 10 

кі ла вольт. Не вя лі кі па вет ра ны пра-

ме жак па між дра та мі і ме та ліч най 

стра лой быў пра бі ты элект рыч-

ным раз ра дам. Смя рот ныя траў-

мы атры маў ды рэк тар мяс цо ва га 

пры ват на га прад пры ем ства, які 

быў за каз чы кам ра бот і ад на ча-

со ва з тым ажыц цяў ляў стра поў ку 

гру зу.

Раз бі раль ніц тва вы яві ла шэ раг 

па ру шэн няў. Кран не быў за рэ гіст-

ра ва ны ў Дзярж пра мнаг ля дзе. 

Пры чым са мае ці ка вае, што рэ гіст-

ра цыю ў ДАІ ён прай шоў. Пэў ных 

экс плу а та цый ных да ку мен таў на 

яго не бы ло. Ме ха нізм пра ца ваў у 

ахоў най зо не лі ніі элект ра пе ра да-

чы без ад па вед на га на ра да-до пус-

ку. Яго му сі ла вы даць ар га ні за цыя, 

якая аб слу гоў ва ла ЛЭП. Ды і сам 

кран не быў на леж ным чы нам за-

зем ле ны. Больш за тое, на пад' ём-

ні ку ад сут ні чаў мо дуль за сця ро гі 

ад не бяс печ на га на пру жан ня. Бы лі 

вы клю ча ны і ін шыя агрэ га ты, якія 

ад каз ва лі за элект ра бяс пе ку.

Ме ся цам ра ней дра ма ра зы-

гра ла ся ў Жло бі не на Бе ла рус кім 

ме та лур гіч ным за вод зе. Апе ра тар 

па ста кі ра ван ня тру ба пра кат на га 

цэ ха вы кон ваў функ цыю стро паль-

шчы ка. Ён на веш ваў ме та ліч ныя 

стро пы на па кет труб. Але... кран 

яго пры ціс нуў гэ ты мі са мы мі тру-

ба мі да ага ро джы пля цоў кі, дзе ён 

пра ца ваў.

Тэх ні ку бяс пе кі па ру шыў стро-

паль шчык. Пе рад тым як кран па-

чаў па ды маць груз, ён му сіў па кі-

нуць не бяс печ ную зо ну. Але гэ та га 

не зра біў. Больш за тое, стро пы 

на веш ва лі ся ў тым мес цы, якое 

не бы ло пра ду гле джа на тэх на ла-

гіч най кар тай. З-за ча го груз і пе-

ра ка сі ла.

Хто ві на ва ты?
Сі ту а цыя, ана ла гіч ная той, якая 

на зі ра ец ца ў Го мель скай воб лас ці, 

скла ла ся і ў Мін ску. Пры гэ тым у 

2016 го дзе ня шчас ных вы пад каў і 

ава рый у ста лі цы не бы ло за рэ гіст-

ра ва на ўво гу ле.

— У Мін ску ў боль шас ці вы пад-

каў гру за пад' ём ныя кра ны зна хо-

дзі лі ся ў тэх ніч на спраў ным ста не. 

Вы твор чы траў ма тызм стаў вы ні-

кам ніз кай дыс цып лі ны — ад ным 

сло вам, ко рань зла трэ ба шу каць 

у ар га ні за цый ных пры чы нах. А яны 

раз на стай ныя. Гэ та і па мыл ко выя 

дзе ян ні, і аса біс тая не асця рож-

насць па цяр пе лых. Быў вы па дак, 

ка лі да кі ра ван ня і аб слу гоў ван-

ня ма шын і ме ха ніз маў быў да пу-

шча ны пер са нал, які не меў на-

леж най ква лі фі ка цыі, — рас каз вае 

на чаль нік упраў лен ня на гля ду 

за бяс пе кай пад' ём ных збу да-

ван няў і ат рак цы ё наў Дзярж-

прамнаг ля да Пётр КЛІМ КО.

У лю тым 2017 го да цяж кія траў-

мы атры маў пра ход чык Мінск мет-

ра бу да. Аў та кран пе ра мя шчаў 

шчыт апа луб кі, які і зва ліў ся на 

ра бот ні ка. Пас ля ака за ла ся, што 

ман таж ажыц цяў ляў ся без кі раў-

ніц тва асо бы, ад каз най за бяс-

печ нае вы ка нан не ра бот кра на мі. 

І ка лі б ён прос та зва ліў ся, але ж у 

зо не па ра жэн ня ака заў ся пра ход-

чык. А ка ман ду на пе ра мя шчэн не 

даў стро паль шчык.

Лі пень у ста лі цы ад зна чыў ся па-

дзен нем ве жа ва га кра на на бу доў-

лі комп лек су «Мінск-Мір». Цяж кія 

траў мы атры маў ма шы ніст. Пас ля 

вы свет лі ла ся, што раз бу ры ла ся 

на зем нае ма ца ван не кра на да бе-

тон на га фун да мен та, на якім і быў 

уста ля ва ны кран. Лан цу жок пры вёў 

да пер ша пры чы ны: ака за ла ся, што 

за вод-вы твор ца да пус ціў брак — не-

да стат ко ва тры ва ла бы лі зва ра ны 

швы ў за глыб лен нях ма ца ван ня.

А на пры кан цы каст рыч ні ка ня-

шчас ны вы па дак ад быў ся на ад-

ным з прад пры ем стваў Мін ска. 

У гру за вік гру зі лі аў та ма біль ным 

кра нам жа ле за бе тон ныя ка ло дзе-

жы. І рап тоў на ра бо ту пе ра рваў 

страш ны крык. За ціс ну ла кі роў цу 

аў та ма бі ля, які за ад но вы кон ваў 

функ цыю стро паль шчы ка, па між 

па ва рот най част кай кра на і ўжо 

па гру жа ны мі ка ло дзе жа мі.

Тут тэх ні ку бяс пе кі па ру шы ў і 

ма шы ніст, і стро паль шчык. Пер шы 

па ста віў кран вель мі бліз ка ад ку-

за ва і па чаў апе ра цыю па ва ро ту, 

не ўпэў ніў шы ся ў тым, што стро-

паль шчы ка ня ма ў не бяс печ най 

зо не. А сам стро паль шчык па чаў 

пра цу без ка ман ды ад каз на га за 

бяс пе ку.

Смя рот ная ж ава рыя ад бы-

ла ся 4 ліс та па да на бу даў ніц тве 

до ма ў цэнт ры го ра да. Ве жа вы 

кран уз ды маў транс фар ма тар ную 

пад стан цыю. Пад час пад' ёму груз 

пе ра вяр нуў ся і збіў элект ра ман цё-

ра, які зна хо дзіў ся ў ня бач най для 

ма шы ніс та зо не. Ра бо чы зва ліў ся 

на пе ра крыц це пар кін га з вы шы ні 

трэ ця га па вер ха — вась мі мет раў! 

Па цяр пе ла га да ста ві лі ў баль ні цу, 

але ён не ўза ба ве па мёр. А тра ге-

дыя ад бы ла ся з-за стро паль шчы-

ка. Ён пе ра даў пе ра га вор ную пры-

ла ду ча ла ве ку, які не быў абу ча ны 

ад па вед най пра фе сіі...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ва кол на сот ні га ла соў па пя рэдж ва-

юць: не будзь це да вер лі выя і пра-

ста душ ныя, бяс плат ны сыр бы вае 

толь кі ў па стцы. Але як стры мац ца, 

ка лі рап тоў на та бе пра па ну юць тое, 

што ты шу каў, ды яшчэ амаль за дар-

ма? Пры чым з ашу кан ца мі су стрэц ца 

мож на ў са мых не ча ка ных мес цах...

Я, да рэ чы, на тра пі ла на іх у се ці ве на 

вель мі па ва жа ным і вар тым да ве ру пар-

та ле. Чы та ла ар ты кул і бамц — пе рад ва-

чы ма ма тэ ры я лі за ва ла ся ін фар ма цыя пра 

ле ка вы сро дак, які да па ма гае па зба віц ца 

ад гі пер та ніі раз і на заўж ды. Уз рост і стаж 

хва ро бы зна чэн ня не ма юць. Са праўд ная 

па на цэя! Ад ра зу ўспом ні ла ўсіх род ных і 

зна ё мых, якія па ку ту юць ад па вы ша на га 

ціс ку. Тым больш ца на пры ваб ная — уся го 

ру бель. Фір ма пра во дзіць ак цыю і пра па-

нуе прэ па рат з трох знач ным цэт лі кам за 

ка пей кі. Вод гу кі вы ключ на ста ноў чыя. Усе 

пі шуць, як цу да дзей ным чы нам вы ра та ва-

лі ся ад гі пер та ніі і ця пер це шац ца з жыц ця 

ў поў най ме ры...

Ра зум ныя лю дзі ў та кім вы пад ку ра яць 

за крыць ста рон ку са сло ва мі: знай шлі дур-

ня. Але жа но чая ці каў насць спа ку ша ла: 

уся го ж ру бель. Ну чым я ры зы кую, па-

ду ма ла ся, і паль цы са мі клік ну лі — «за-

ка заць». Для су вя зі ўпі са ла ма біль ны тэ-

ле фон, даб ра дзеі абя ца лі звя зац ца, каб 

пад ра бяз ней рас ка заць пра прэ па рат. Са-

праў ды, ад гук ну лі ся амаль ад ра зу. Праў да, 

на той мо мант раз маў ля ла па ма біль ні ку, 

не змаг ла ад ка заць. Але за ўва жы ла, што 

спра бу юць да зва ніц ца з мінск ага ну ма-

ра. Ка лі па ча ла пе ра звонь ваць, пры ем ны 

жа но чы го лас па ве да міў, што ўсе апе ра-

та ры за ня ты і па віс ла пра цяг лая му зыч ная 

паў за. А праз хві лін пяць мне зноў па тэ ле-

фа на ва лі. «Гэ та Аляк сей», — па ве да міў 

пры ем ны муж чын скі го лас і па ці ка віў ся, 

для ка го я на бы ваю прэ па рат. Ляп ну ла, 

што ма ці. Чул лі вы го лас па пра сіў рас ка-

заць, коль кі га доў ма ёй ма ці, як доў га яна 

пры мае ле кі ад кры вя но га ціс ку, коль кі яны 

каш ту юць. Не зна ё мец шчы ра пе ра жы ваў, 

што ба раць ба з хва ро бай ады мае ў 

ма ёй ма ці не толь кі сі лы, але і вя лі-

кую коль касць гро шай, шка да ваў, 

абя цаў вы ра та ваць, зра біць цуд. 

«Вы ж зма га е це ся з сімп то ма мі, а 

ў нас на ту раль ны пра дукт», — вя-

шчаў ён...

На зям лю вяр нуў толь-

кі кошт ле каў — 136 руб лёў за ўпа-

коў ку. «Дзе сяць кро пе лек тры ра зы ў 

дзень праз га дзі ну пас ля яды на пра ця гу 

25—45 дзён — і вы цал кам зда ро выя», — 

абя цаў «ра та валь нік» на тым кан цы про-

ва ду і ўжо пад су моў ваў: «Ча ты ры упа коў кі 

ва шай ма ці хо піць». «Па ча кай це, — за хва-

ля ва ла ся я. — Раз мо ва іш ла пра 1 ру бель 

за ўпа коў ку. Ад куль 136?» «Так, — па га-

дзіў ся Аляк сей, — адзін мы пра да ём за 

поў ны кошт, ас тат нія тры — па руб лі». Але 

я ўжо «пра цве ра зе ла» і ра шу ча за па тра ба-

ва ла ска са ваць маю за яў ку. Су раз моў ца 

кры ху раз гу біў ся, але не зда ваў ся: «Ча му 

ска са ваць? Вы па він ны бы лі больш уваж лі-

ва чы таць на шы пра па но вы. Там дроб ны мі 

лі та ра мі бы ло на пі са на, на якіх умо вах вам 

ро біц ца зніж ка». Тэ ле фон ны кан суль тант 

зма гаў ся да апош ня га, па зі цы я на ваў ся бе 

су пра цоў ні кам па ва жа най фар ма цэў тыч-

най фір мы, ка заў, што цу да-прэ па рат вы-

раб ля ец ца на ней кай вель мі аў та ры тэт най 

фар ма кам па ніі за мя жой кра і ны, што ў Бе-

ла ру сі яго ў ап тэ цы не ку піш. Ледзь па зба-

ві ла ся ад на да куч лі ва га пра даў ца.

Пас ля з лёг кас цю ад шу ка ла ў се ці ве 

тую са мую па ва жа ную фар ма цэў тыч-

ную фір му, якая рэ кла муе ся бе на поў-

ную ка туш ку. Ды яшчэ пра па нуе ле кі на 

кож ны вы па дак жыц ця. І для па ляп шэн ня 

па тэн цыі, і ад піг мент ных плям, і ад ал-

ка голь най за леж нас ці, і на ват срод кі для 

ама лодж ван ня. Пра ся бе пі шуць сціп ла: 

«кам па нія ство ра на ў 2011 го дзе з мэ тай 

да стаў ляць лю дзям эфек тыў ныя і да ступ-

ныя маг чы мас ці для па ляп шэн ня якас ці 

жыц ця, пры га жос ці і даў га лец ця». Зва рот-

ная су вязь ад на ба ко вая — раз лі ча на толь-

кі на элект рон ны за пыт за яў ні ка. Фір ма 

ак тыў на пра цуе і ў са цы яль ных сет ках. 

Яе суполку мож на на ве даць, на прык лад, 

«УКан так це» або ў «Фэй сбу ку»...

Але ў ін тэр нэ це знай шла ся ін фар ма цыя 

і пра тое, што фір ма на хаб на зай ма ец ца 

«раз во дам» да вер лі вых гра ма дзян. Маў-

ляў, Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня і ганд лю, а так са ма Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя не ад на ра зо ва па пя рэдж-

ва лі, што гі пер то ні ум ні я кім ле ка вым срод-

кам не з'яў ля ец ца, што фар ма ка ла гіч нае 

дзе ян не яго не да ка за на.

Дзе ля ін та рэ су па тэ ле фа на ва ла ва 

ўпраў лен не ахо вы зда роўя Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма, ці ка ва ж, што на конт гі пер-

то ні у ма ду ма юць кам пе тэнт ныя ор га ны. Як 

рас тлу ма чы ла на чаль нік ад дзе ла ар га ні-

за цыі спе цы я лі за ва най і пер ша снай ме-

ды цын скай да па мо гі Ан жэ ла СТРУ НО-

ВІЧ, гі пер то ні ум афі цый на ні ў адзін з пра-

та ко лаў ля чэн ня ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі 

не ўва хо дзіць. Ад ным сло вам, гэ та і не ле кі 

зу сім. «А ва ша ве дам ства неш та ро біць 

для та го, каб не як аба ра ніць на сель ніц тва 

ад гэ тых мах ля роў?» — па ці ка ві ла ся я, каб 

усё ж та кі вы свет ліць па зі цыю афі цый най 

ме ды цы ны. «Ні я кіх ука зан няў на гэ ты конт 

нам з мі ніс тэр ства не па сту па ла, — ад ка за-

ла спе цы я ліст. — А вы пер шая, хто да нас 

па тэ ле фа на ваў з та кой прэ тэн зі яй».

Ка лі шчы ра, ад каз мя не збян тэ жыў. 

Маг чы ма, трэ ба бы ло б яшчэ па тэ ле фа-

на ваць у пад атко вую ін спек цыю або ў мі-

лі цыю. Але не ста ла. Гэ тыя ж служ бы і без 

мя не ве да юць, дзе ка го шу каць і з кім зма-

гац ца. Ад но ві да воч на, што нех та пра цяг-

вае па ля ван не на да вер лі вых гра ма дзян і 

ро біць гэ та за над та агрэ сіў на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



КРАН ПА МЫ ЛАК НЕ ДА РУЕКРАН ПА МЫ ЛАК НЕ ДА РУЕ

Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе  

Гі пер то ні ум ад на іву,
або Як не па па сці ся на ву ду 

да май строў пад ма ну

Тра ге дыяТра ге дыя  

АХ ВЯ РЫ АГНЮ
Уз га ран не ды ва на на пля цоў цы ста ла 
пры чы най гі бе лі сям'і ў Лід скім ра ё не

Тра ге дыя ра зы гра ла ся апоў на чы 30 сту-

дзе ня. Аб моц ным за дым лен ні па ве да-

мі ла жы хар ка аг ра га рад ка Пес каў цы. 

У хут кім ча се на мес ца па жа ру пры бы лі 

ра та валь ні кі.

Як рас ка за ла су пра цоў нік аб лас но га 

ўпраў лен ня МНС На тал ля ЖЫ ВА ЛЕЎ СКАЯ, 

па жар ад быў ся ў ча ты рох ква тэр ным па нэль-

ным до ме. Пад час пры ез ду пад раз дзя лен ня 

МНС моц нае за дым лен не на зі ра ла ся на лес-

віч най клет цы і ў ква тэ ры на дру гім па вер се. 

Су сед ка, якая вы клі ка ла ра та валь ні каў, рас тлу-

ма чы ла, што яны з му жам пра чну лі ся ад сіг на лу 

па жар на га апа вя шчаль ні ка. Ка лі ўба чы лі, што 

на лес віч най пля цоў цы га рыць ды ван, ста лі 

яго ту шыць. Але дым з пля цоў кі за поў ніў ад-

ну з ква тэр, дзве ры якой бы лі пры ад чы не ны. 

Увай сці ту ды су се дзі не ра ша лі ся з-за моц на га 

ды му. Ды ван уда ло ся па ту шыць улас ны мі сі-

ла мі. Ка лі ра та валь ні кі пра нік лі ў ква тэ ру, яны 

знай шлі там трох ча ла век без пры кмет жыц ця. 

Ах вя ра мі агню ста лі гас па дар ква тэ ры 1957 

го да на ра джэн ня, яго жон ка 1962 г. н. і іх ста-

рэй шы сын 1987 г. н. Маг чы мая пры чы на ўзга-

ран ня — не асця рож насць пры ку рэн ні.

Як ста ла вя до ма, муж і жон ка бы лі ў раз-

водзе. Баць ка і сын зло ўжы ва лі ал ка го лем, 

ста я лі на ўлі ку ў псі ха не ўра ла гіч ным дыс пан-

се ры. У снеж ні мі ну ла га го да ў іх ква тэ ры быў 

уста ноў ле ны па жар ны апа вя шчаль нік.

Лід скім ра ён ным ад дзе лам След ча га ка мі тэ-

та Рэс пуб лі кі Бе ла русь уз бу джа на кры мі наль-

ная спра ва, на зна ча ны шэ раг экс пер тыз па 

ўста наў лен ні ўсіх аб ста він і ві на ва та га ў тра-

ге дыі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ




