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6 сакавіка 2019 г.

АДНОЎЛЕНЫ З ПОПЕЛУ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Нам уда ло ся ад шукаць аднаго з непасрэдных
удзельнікаў тых падзей —
ветэрана пажарнай службы Аляксандра Пугачова.
У тыя часы ён працаваў намеснікам камандзіра адной
з пажарных часцей Мінска і
адказваў за баявую падрыхтоўку. Ён і падзяліўся сваімі
ўспамінамі.
— 24 лютага 1985 года
была нядзеля. Па ўсім Савецкім Саюзе ішлі выбары
ў Вярхоўныя і мясцовыя Саветы народных дэпу татаў.
І так супала, што 24 лютага — яшчэ і дзень нараджэння ў маёй дачкі. Мы запрасілі
саслужыўцаў, сяброў сям'і за
святочны стол. Жылі мы (як
тады, так і цяпер) у кватэры пры пажарна-аварыйнай
выратавальнай часці. І вось
толькі селі за стол — раздаецца пажарная трывога.
Я неадкладна звязаўся з
дыспетчарам. Мне сказалі,
што палаюць «Працоўныя
рэзервы». Вось так і паехалі
ўсім саставам ратавальнікаў,
які сабраўся на свята. Баёўкі
ў мяне заўжды ляжалі ў машыне. Гэта дзеля таго, каб не
губляць час на пераапранан-

не, а зрабіць
тое ў дарозе.
Будынак
«Працоўных
рэзерваў» быў
зда дзе ны ў
экс плуа та цыю
ў 1982 годзе.
Пачатак будаўніцтва курыраваў аса біс та
Пётр Машэраў,
які ўбачыў падобны будынак
у адной з замежных краін і
загадаў узвесці
падобны комплекс і ў нас. Па тых часах
гэта быў самы вялікі і суперсучасны спартыўны цэнтр.
Вось толькі досведу ва ўзвядзенні падобных будынкаў
было няшмат. Напрыклад,
з бэлек так і не знялі цэлафан. Варта было дабрацца
да яго агню — і плёнка пачынала плавіцца, а палаючыя
кроплі падпальвалі драўлянае пакрыццё падлогі і лаўкі.
Уцяпляльнік у канструкцыях
паставілі лёгкаўзгаральны.
Мацаванні драўляных арак,
якія падтрымлівалі дах, таксама аказаліся ненадзейнымі. Адным словам, была
створана ідэальная абстаноўка для распаўсюджвання агню. І засталося толькі
спусціць трыгер. Ім стала
дзіцячае свавольства.
— Я пасля даведаўся падчас расследавання, што ў той
дзень у спарткомплексе трэніраваліся лучнікі, — працягвае Аляксандр Пугачоў. —
Яны заўжды маюць пры сабе запалкі, якія неабходны
для таго, каб падкуродыміць
бліскучы наканечнік стралы,
што адбівае сонечныя прамяні. Каля адной са сценак
бы лі на гру ва шча ны дзве
сцірты спартыўных матаў.
Хлопчык залез на адну з іх,

дастаў запалкі і пачаў кідаць
імі ў маты. Адна з іх прызямлілася ў шчыліну паміж матамі, дзе ляжалі абрыўкі паперы і ўсякае іншае смецце.
Па драўляных канструкцыях
полымя імкліва шуганула
ўверх. Усе, хто знаходзіўся
ў манежы, кінуліся ўцякаць.
Нават абутак там пакінулі.
А на вуліцы было дастаткова
марознае надвор'е.
...Клубы чорнага дыму мы
бачылі за некалькі кіламетраў. Непадалёк ад комплексу
вуліца Каліноўскага, па якой
мы ехалі, робіць прыгожы
выгін, дзякуючы яму адкрываецца вельмі маляўнічы выгляд на спартыўны комплекс.
Агню звонку мы не бачылі.
Затое дым валіў з усіх магчымых шчылін. Я сказаў тады:
«Хлопцы, гэта канец!»
Было зразумела, што адстаяць манеж у агню ўжо
не атрымаецца. Таму мы
прынялі рашэнне ратаваць
адміністрацыйны будынак.
Я з камандзірам аддзялення асабіста пракладваў магістральную лінію. Зайшлі
ўнутр — а там сапраўдная
доменная печ. Агонь шугае
са столі і да падлогі. Стаяў
бясконцы звон — з-за высокай тэмпературы ў арках
лопалася шкло. Відавочцы
рас каз ва лі, што па да ху

агонь распаўсюджваўся нібы па газеце.
Мы стаялі ў праёме адной
з арак і стрымлівалі вадой
агонь. Але і загасіць яго не
хапала магутнасці. Так вось
і была нічыя са стыхіяй. Бачнасць — нулявая. Працаваць
унутры доўга не атрымалася — мы былі там не больш
за чвэрць гадзіны. Аднак у
нейкі момант падраздзяленні атрымалі каманду на выхад. Пачалося абрушванне
канструкцый. Бэлькі арак
склаліся «домікам». Утварыўся залішні ціск, які мяне
з камандзірам аддзялення
выкінуў у вес тыбюль. Мы
ўпалі і выпусцілі з рук ствалы. А калі падняліся і зноў
кінуліся назад, то ўбачылі,
што агню ўжо і няма. Толькі
вось дошкі, якія ляжалі паміж арак, тлелі яшчэ доўга.
Да і не паўсюль можна было далезці своечасова. Таму праліўку мы рабілі яшчэ
вельмі доўга...
Пажар стаў надзвычайным здарэннем — лічыце,
у дзень вы ба раў зга рэў
на вют кі спарт комп лекс.
З Масквы прыляцеў намеснік началь ні ка Га лоў на га
ўпраўлення пажарнай аховы
МУС СССР Ігар Кімстач, каб
на месцы кіраваць штабам і
рабіць расследаванне таго,

што здарылася. Памятаю,
змерзлі мы ўсе тады моцна,
баёўкі заледзянелі. Усе мокрыя, у часць прыехалі толькі
ўвечары, каб паесці. Затым
вярнуліся на разборку завалаў. Добра яшчэ, што адстаялі ў агню адміністрацыйны
корпус.
...Ведаеце, нерэальна пашанцавала, што ў той дзень
ніводны чалавек не загінуў.
Дзеці і трэнер паспелі выбегчы, не пацярпелі і пажарныя.

«ДАВЯЛОСЯ
АДБУДОЎВАЦЬ
НАВАТ
ФУНДАМЕНТ»
Па гарачых слядах была
за ве дзе на кры мі наль ная
справа па артыкуле 97 Крымінальнага кодэкса БССР —
«Зні шчэн не дзяр жаў най
або грамадскай маёмасці».
Рас сле да ван нем над звычайнай сітуацыі займалася
спецыяльная камісія Галоўнага ўпраўлення пажарнай
аховы МУС СССР. Агульны
ўрон склаў паў тара мільёна
рублёў — касмічная лічба
па тых часах. Многія адказныя асобы былі выключаны з партыі і вызваленыя
ад займаных пасадаў. Аднаўлен не спарт комп лексу
зацягнулася на доўгія дзесяць гадоў — не толькі з-за
моц ных па шко джан няў,

Дым
быў відаць
здалёк.

але і з-за эканамічных пертурбацый.
Аляксандр Пугачоў пасля
перайшоў на пасаду камандзіра пажарнай часці, у якой
працаваў, і асабіста курыраваў пытанне проціпажарнай
абароны аднаўляемага будынка.
Новыя канструкцыі апрацоў ва лі ся вог не за сце рагальным рэчывам метадам
глыбокага прамочвання. Іх
прывозілі з аднаго з абласных цэнтраў Беларусі на цягніках. Металічныя мацаванні
бэлек таксама не засталіся
без увагі. Напрыклад, замкі,
якія былі пастаўлены падчас ад наўлен ня, здоль ны
вытрымліваць у полымі да
дзвюх з паловай гадзін. Каб
абараніць фермы і пакрыцці,
была зманціравана спецыяльная сіс тэма пажаратушэння. Манеж абсталявалі
дымавой сістэмай пажарнай
сігналізацыі і вялікай колькасцю пажарных кранаў.
— ...Мне вельмі прыкра,
што агонь знішчыў столькі
чалавечай працы, — кажа
ветэран. — Назад жа час не
павернеш. Цана навучання
абышлася вельмі дорага.
Ну закуродымілася б столь,
палопаліся б вітражы, але
канструкцыйныя элементы
засталіся б непашкоджаныя.
А так давялося аднаўляць
нават фундамент!
Цяпер аб былой трагедыі
не нагадвае нішто. У памяшканні спартыўнага комплексу «Алімпійскі» займаюцца
гімнас ты, плыўцы, тэнісісты, футбалісты, валейбалісты, баксёры, барцы... Вось
толькі лучнікі тут больш не
трэніруюцца.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
Фота дадзена Мінскім
га рад скім упраўлен нем
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

ПРАВІЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ

«ЗВЯЗДА» — РУПЛІВЫМ ГАСПАДАРАМ
І. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
1.
Рэкламная
гуль ня пад наз вай «Звязда» —
руплівым гаспадарам» (далей — Гульня) праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтымі
Правіламі ў тэрмін з 7 сакавіка да 30 чэрвеня 2019 года ўключна з мэтай
стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на другі квартал ці
першае паўгоддзе 2019 года.
2. Арганізатар Гульні — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда» (далей — установа), месца знаходжання: 220013,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, УНП 100155376.
ІІ. ПРЫЗАВЫ ФОНД ГУЛЬНІ
3. Прызавы фонд рэкламнай гульні «Звязда» — руплівым гаспадарам» сфарміраваны за кошт маёмасці арганізатара гульні — рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда» і складаецца
з наступных рэчаў:
№
п/п

Назва

Універсальны набор інструментаў Yаtо YT-38841
Дрыль Bоsсh Еаsуlmрасt
2.
500 (0.603.130.003)
1.

КольЦана за шт.
Усяго з ПДВ,
руб. кап.
касць (шт.) з ПДВ, руб. кап.

1

370, 27

370, 27

7

112, 98

790, 86

УСЯГО прызавы фонд рэкламнай гульні «Звязда» — руплівым гаспадарам» складае 1 161,13 руб. (адна тысяча сто шэсцьдзесят адзін
рубель трынаццаць капеек).
ІІІ. УМОВЫ ЎДЗЕЛУ Ў ГУЛЬНІ
4. Рэкламная гульня «Звязда» — руплівым гаспадарам» праводзіцца з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на другі
квартал ці першае паўгоддзе 2019 года.
5. Удзельнікам Гульні можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які пастаянна пражывае на яе тэрыторыі і які аформіў і аплаціў
падпіску на газету «Звязда» на другі квартал ці першае паўгоддзе
2019 года.
6. Падставай для ўдзелу ў Гульні з'яўляецца дасланая падпісчыкам
на адрас установы ў перыяд з 7 сакавіка да 9 красавіка 2019 года выразаная з газеты або з укладыша ў газету запоўненая картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды», якая змяшчаецца ў газеце не менш чым
раз на тыдзень у перыяд з 07 да 31 сакавіка 2019 года.
7. Адзін падпісчык можа даслаць толькі адну картку ўдзельніка. Падпісчык, які даслаў больш за адну картку ўдзельніка, выключаецца з Гульні.
8. Карткі ўдзельніка, наклееныя на паперу ці плёнку, адксеракапіраваныя або тыя, якія паступілі ўстанове пасля 9 красавіка 2019 года па
паштовым штэмпелі атрымання, да ўдзелу ў Гульні не прымаюцца.

ІV. СКЛАД КАМІСІІ ПА ПРАВЯДЗЕННІ ГУЛЬНІ
9. Для правядзення Гульні «Звязда» — руплівым гаспадарам» установа стварае камісію па правядзенні рэкламнай гульні (далей — Камісія)
у наступным складзе:
Крачава Наталля Ільінічна — намеснік дырэктара рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда» — старшыня Камісіі.
Члены Камісіі:
Чычко Аксана Мікалаеўна — начальнік упраўлення распаўсюджвання друкаваных СМІ РУП «Белпошта»;
Міхайлічэнка Алена Віктараўна — загадчык аддзела маркетынгу
рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда»;
Доўнар Валянціна Аркадзеўна — рэдактар аддзела рэдакцыі газеты «Звязда» рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом
«Звязда»;
Корбут Вік тар Эдуардавіч — загадчык адміністрацыйна-гаспадарчага сектара рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом
«Звязда».
10. Асобы, якія ўваходзяць у склад Камісіі, не могуць быць удзельнікамі гэтай Гульні.
V. ПАРАДАК РОЗЫГРЫШУ ПРЫЗОЎ
11. Розыгрыш прызоў ажыццяўляецца на пасяджэнні Камісіі 11 красавіка 2019 года ў 12 гадзін у памяшканні ўстановы па адрасе: г. Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
12. Перад пачаткам розыгрышу карткі ўдзельнікаў сартуюцца па
абласцях і горадзе Мінску, змяшчаюцца ў асобныя прасторныя скрыні
і старанна перамешваюцца.
13. Асобна для кожнай вобласці і для горада Мінска разыгрываюцца
7 дрылёў Bоsсh.
Затым усе карткі змяшчаюцца ў адну скрыню, перамешваюцца і
сярод удзельнікаў разыгрываецца суперпрыз — універсальны набор
інструментаў Yаtо.
14. Пераможцам Гульні, які выйграў прыз, лічыцца ўдзельнік, чыё
прозвішча напісана на дасланай ім картцы ўдзельніка, якую пры розыгрышы кожнага асобнага прыза выцягне выпадковым чынам са скрыні
хто-небудзь з запрошаных удзельнікаў Гульні, прадстаўнікоў незалежных арганізацый або члены Камісіі. На кожнай такой картцы ўдзельніка
надпісваецца выйграны прыз і распісваюцца члены Камісіі.
15. Вынікі розыгрышу прызоў афармляюцца пратаколам і публікуюцца да 21 красавіка 2019 года ўключна ў газеце «Звязда».
Установа ў тэрмін да 21 красавіка 2019 года дасылае пераможцам
паведамленне аб выйграным прызе заказным пісьмом з указаннем
тэрміну яго атрымання.

VІ. МЕСЦА, ПАРАДАК І ТЭРМІН ВЫДАЧЫ ПРЫЗОЎ
16. Умовай выдачы прызоў з'яўляецца прад'яўленне пераможцам
пашпарта або дакумента, які пацвярджае асобу, і арыгінала абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на другі квартал
ці першае паўгоддзе 2019 года.
Пры звяртанні па атрыманне прыза прадстаўніка пераможцы ён
павінен прад'явіць даверанасць на атрыманне прыза, пашпарт і арыгінал абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на другі
квартал ці першае паўгоддзе 2019 года.
17. Адсутнасць у пераможцы, які выйграў прыз, абанемента або
квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на другі квартал ці першае
паўгоддзе 2019 года з'яўляецца падставай для адмовы ў выдачы яму
прыза ў сувязі з тым, што ён не адпавядае патрабаванням, якія прад'яўляюцца да ўдзельніка Гульні пунктам 5 гэтых Правілаў.
18. Прызы выдаюцца пераможцам у тэрмін да 30 чэрвеня 2019 года
ў памяшканні ўстановы па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А,
з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, з панядзелка да суботы (выдачу ў
суботу неабходна ўзгадніць з арганізатарам гульні па тэлефонах: (017)
263 66 73, 287 17 40 для атрымання прапускных дакументаў). Расходы, звязаныя з прыездам пераможцаў па атрыманне прыза, установа
не аплачвае.
19. Выплата грашовага эквіваленту кошту рэчавага прыза або замена яго на іншы прыз не дапускаецца.
20. Пасля 30 чэрвеня 2019 года выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі
ўдзельнікаў не прымаюцца.
VІІ. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
21. Пераможцы Гульні нясуць адказнасць за прадстаўленне падатковай справаздачнасці і за выплату ўсіх падаткаў, якія прадугледжаны
дзейным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь у сувязі з атрыманнем
прызоў.
22. Пераможцы Гульні і іх сваякі згаджаюцца з тым, што іх імёны,
прозвішчы, імёны па бацьку, фатаграфіі, лісты і інтэрв'ю могуць быць
выкарыстаны ўстановай у любых рэкламных і/або інфармацыйных
матэрыялах, якія звязаны з Гульнёй. Яны таксама згаджаюцца даваць
інтэрв'ю і здымацца для рэкламных матэрыялаў у сувязі з Гульнёй без
выплаты якога-небудзь дадатковага ўзнагароджання. Усе правы на
такія публікацыі належаць установе.
23. Правілы правядзення рэкламнай гульні «Звязда» — руплівым
гаспадарам» да пачатку рэкламнай гульні будуць апублікаваны сумесна
з рэквізітамі іх дзяржаўнай рэгістрацыі ў газеце «Звязда».
24. Даведкі, якія датычацца гэтай Гульні, можна атрымаць па тэлефонах: (017) 263 66 73, 287 17 40.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3495 ад 27.02.2019 года, выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю
Рэспублікі Беларусь.

