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чрезвычайная ситуация

Февраль 2014
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

спасатели пОбеДили
прирОДную стихию

28 января на территории Донецкой области выпало рекордное количество снега. Обильный
снегопад длился несколько суток
и сопровождался сильным порывистым ветром - до 30 метров в
секунду. в результате на дорогах
южной части Донецкой области
образовались снежные переметы
высотой до 3 метров. Движение
в шести направлениях, по решению службы автодорог Донецкой
области, было остановлено. в
автомобилях на трассе «Донецк Мариуполь» остались люди.

Основными задачами по минимизации
последствий чрезвычайной ситуации,
связанной с неблагоприятными погодными условиями, в результате сильных
снегопадов, для подразделений Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям Украины руководством области было определено:
1. Спасение людей, которые попали в
снежные заносы.
2. Предоставление всесторонней помощи специализированным службам
гражданской защиты по восстановлению систем жизнеобеспечения населения и помощь социальным службам,
вплоть до подвоза хлеба.
3. Организация работы передвижных пунктов обогрева в местах отстоя
техники.

С целью выполнения поставленных
задач, Главным управлением было осуществлено следующее:
- объявлен сбор личного состава подразделений по сигналу «Сбор - авария»;
- подразделения переведены на режим работы в условиях чрезвычайной
ситуации;
- введена в боевой расчет имеющаяся

резервная техника повышенной проходимости;
- дано распоряжение немедленно
реагировать на все обращения органов
местного самоуправления и органов
местной власти, вплоть до организации
перевозки личного состава аварийновосстановительных бригад, подвоза
хлеба, перевозки больных к лечебным заведениям силами подразделений ГСЧС;
- использовать все имеющиеся материальные резервы;
- для обеспечения постоянной работы
объектов жизнеобеспечения, медицинских учреждений, дошкольных и учебных
заведений привлекать все имеющиеся
автономные средства энергоснабжения;
- организовано тесное информационное взаимодействие со средствами
массовой информации (теле-, радио-,
интернет-изданиями) по доведению
оперативной обстановки, которая сложилась в регионе, и проведение разъяснительной работы среди населения
по действиям в условиях чрезвычайной
ситуации.
Для ликвидации последствий снегопадов, предоставлению помощи населению и аварийно-восстановительным
бригадам специализированных служб
(энергетики, медицины, газо-, теплои водоснабжение) от подразделений
Главного управления в круглосуточном
режиме задействовано более 70 единиц
техники и более 300 человек личного
состава.
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чрезвычайная ситуация

Во время выполнения поставленных
задач, подразделениями ГСЧС было спасено (вывезено к пунктам обогрева) более 600 человек, доставлено к роддомам
14 рожениц, освобождены из снежных
заносов более 300 единиц техники.
Для предоставления помощи под-

разделениям Главного управления в
решении поставленных задач по минимизации последствий снегопада, от
подразделений Министерства обороны
были задействованы 6 единиц специальной тяжелой техники. Ситуация, которая сложилась на территории области

в результате неблагоприятных погодных
условий, оперативно-дежурной службой
Главного управления, согласно Национальному классификатору чрезвычайных
ситуаций Украины, отклассифицирована
как чрезвычайная ситуация природного
характера регионального уровня.

ГубернатОр пОДякував учасникаМ
ліквіДації насліДків неГОДи
Грамоти та подяки з рук глави
області Андрія Шишацького отримали
19 працівників підприємств, установ та
організацій, які брали активну участь у

ліквідації наслідків складних погодних
умов на Донеччині.
Голова облдержадміністрації зазначив, що, незважаючи на всі труднощі, які

виникли під час боротьби зі стихією, ці
люди доклали максимум зусиль для порятунку людських життів.
- Саме вони допомагали донеччанам: вивозили на танках вагітних жінок,
доставляли хліб до населених пунктів та
евакуювали людей із заметених снігом
машин. Вони впоралися з цим. І я щиро
дякую їм, - сказав Андрій Шишацький.
Глава регіону висловив впевненість,
що і надалі влада, дорожники, рятувальники та волонтери будуть спільно й
плідно працювати на благо жителів Донецького регіону.
Нагадаємо, що наприкінці січня - на початку лютого в області через погіршення
погодних умов, було оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Було
перекрито рух на трасах області, а жителі
віддалених районів регіону, у зв'язку з
погодними умовами, були відрізані від
світу. Для допомоги людям була виділена
важка техніка, задіяні підрозділи ДСНС
і залучені волонтери з громадських
організацій.
Завдяки
злагодженій
роботі
регіональної влади та всіх служб області
під час погіршення погодних умов у
регіоні вдалося обійтися без людських
жертв.
Прес-служба ОДА
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ОлексанДр вілкул пОДякував учасникаМ ліквіДації
насліДків наДзвичайнОї ситуації прирОДнОГО характеру

«Найвищим показником ефективності
роботи рятувальників є той факт, що
жодна людина не загинула у заметах на
території регіонів України, які постраждали від різкого погіршення погодних
умов наприкінці січня», - заявив в.о. Віцепрем`єр-міністра, голова Державної

комісії з техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій Олександр Вілкул під
час робочої поїздки у Донецьку
область 4 лютого.
В ході рятувальних робіт в
цілому по Україні були вивільнені із снігу 6.000 автомобілів,
врятовані 11.000 людей.
Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських подякував за високу оцінку роботи
рятувальників: «Вважаю головним критерієм ефективності
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації чітку й тісну
взаємодію всіх служб. У наших
подальших планах – вдосконалення й
розширення такої взаємодії».
У рамках візиту Олександр Вілкул побував на Вуглегірській ТЕС ПАТ «Центренерго», перевірив роботу пунктів обігріву,
хід робот з розчищення шляхів області.

Підводячи підсумки візиту на
засіданні регіональної міжвідомчої комісії
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в.о. Віце-прем`єрміністра поставив завдання провести
підготовку до пропуску повені.

Інна СЄДОвА

у пОлОГОвий буДинОк - на танку
На
прес-конференції
в
облдержадміністрації губернатор Андрій
Шишацький та начальник регіонального
главку Держслужби з надзвичайних
ситуацій Микола Ільченко розповіли, як
рятувальники на військовій техніці вивозили з відрізаних від світу сіл вагітних
жінок і витягали людей із застряглих у
крижаних пастках машин.
Станом на 3 лютого без спілкування
із зовнішнім світом залишалось близько
60 сіл, а в розгул стихії їх було далеко за
100. Мабуть від хвилювання, вагітні жінки
з заметених снігом населених пунктів
стали масово дзвонити рятувальникам.
- У першу чергу танк відправляли туди,
де термін пологів, за інформацією лікарів,
вже ось-ось підходив, - розповів Микола
Ільченко. - А тим, у кого до пологів ще був

час, - організували консультації лікарів по
телефону. В одному селі місцевому молодому фельдшеру досвідчені донецькі
медики дали поради через «Скайп».
- Привезли жінку до лікарні, а вона,
виходячи з танка, каже: «Народжу сина
- буде танкістом», - з посмішкою пригадав керівник регіонального управління
ДСНС.
Головний
рятувальник
регіону
розповів і про те, як визволяли зі
снігового полону на маріупольській трасі
застряглих автомобілістів.
- Бронетранспортер вміщує 20 осіб,
а там було 60. Рахунок йшов на години,
тому довелося робити дві ходки замість
трьох. Частина людей, уявіть, в сильний
вітер, у сніг, їхали на броні, періодично
міняючись з тими, хто їхав всередині,

- передав деталі рятувальної операції
Микола Ільченко, відзначаючи, що в
підсумку життя і здоров'я всіх людей
були врятовані.
Глава регіональної ДСНС підкреслив,
що рятувальні роботи особисто координував губернатор Андрій Шишацький. Він
поставив завдання: будь-якими силами,
в першу чергу, визволяти зі снігової пастки людей.
У
надзвичайних
ситуаціях
найголовніше - зберегти людські життя
у будь-яку ціну, - сказав губернатор. - І
це вдалося зробити завдяки злагодженій
роботі всіх служб області.
Говорячи про терміни відкриття руху
від Донецька до Маріуполя, Андрій Шишацький повідомив, що вже скоро дорога стане проїзною для машин. Разом
з розчищенням траси головним завданням залишається і евакуація залишених
там автомобілів. Вони засипані снігом і
в деяких місцях стоять просто посеред
магістралі. Волонтери допомагають рятувальникам розчищати заметені снігом
машини.
- Нам дуже допомогла громадська організація «4х4» з Маріуполя. Коли
трасу замело, активісти, використовуючи особистий транспорт підвищеної
прохідності, допомагали рятувати людей, - розповів начальник ГУ ДСНС.
Наразі морози відступили, рух на
автомагістралях відновлений, але головне - всі, хто потрапив у негоду, живі
і здорові.
Прес-служба ОДА
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блаГОДарнОсть

блаГОДарственнОе письМО
Уважаемый Михаил Васильевич!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за то, что делает Ваша служба,
за ежедневный героизм и человечность
Ваших сотрудников, за спасение наших
жизней.
В ночь с 28 на 29 января 2014 года
нас, замерзающих в поле в поломавшемся автомобиле, между п. Кременевка и п. Перемога, спасли работники
Володарской ППЧ-100 ГУ ГСЧС Украины
в Донецкой области. Дежурный караул,
рискуя жизнями, пробрался сквозь метель и метровые снежные заносы и нас,
полузамерзших, привезли в часть ППЧ100, где оказали первую медицинскую
помощь, предоставили кров, тепло и еду
на все время нашего пребывания.
Преклоняемся перед высоким профессионализмом и героизмом сотрудников Вашей службы.
Просим Вас выразить особую благодарность и поощрить сотрудников,

принимающих участие в спасении наших жизней, а именно: Циона Андрея
Александровича, Шапошника Руслана Александровича, Джугову Светлану Александровну, Бабай Александра
Александровича, Адарюкова Владимира
Константиновича, Евсеева Леонида Владимировича, Потапчука Андрея Станиславовича, Якименко Сергея Александровича. Также выражаем благодарность
всему личному составу ППЧ-100 в оказании всяческой помощи. Большое человеческое спасибо! Желаю Вам дальнейших успехов в работе, экономической
стабильности, уверенности в своих силах! Крепкого здоровья, благополучия
сотрудникам МЧС и их близким!
С уважением и чувством благодарности, Грищук Наталья Валерьевна, Литвинова Ирина Валерьевна, Кучерявый
Александр Васильевич.
04.02.2014 г.
Алчевск, луганская область.

ДО ГОлОвнОГО управління Дснс україни у ДОнецькій
Області прОДОвжують наДхОДити листи із прОханняМ
пОДякувати ОсОбОвОМу склаДу за вчаснО наДану
ДОпОМОГу піД час склаДних пОГОДних уМОв,
які склалися в реГіОні наприкінці січня
керівництво
володарської
райдержадміністрації
Донецької
області висловлює щиру вдячність за
мужність, самовідданість, високий
професіоналізм, сумлінне виконання
службових обов’язків співробітникам
100-ї професійної пожежної частини
та володарському районному відділу
ГУ ДСНС України у Донецькій області
за проведені пошуково-рятувальні
роботи і надання допомоги постраждалим, які знаходились у снігових заметах, та бажають подальших успіхів
у роботі.
Голова касьянівської сільської
ради володарського району у своєму
листі також висловлює слова подяки: «Завдяки неймовірним зусиллям
співробітників ДСНС, долаючи негоду, до пологового будинку вчасно
були доставлені 2 вагітні жінки, які
в подальшому народили дівчинку й
хлопчика. виражаємо слова глибокої
вдячності людям, що прийшли на допомогу. вони зробили справжній подвиг, дякуємо їм».

михайло Струзик з Тернополя,
який застряг у сніговому заметі через
несправність автомобіля в ніч з 28 на
29 січня біля селища македонівка,
щиро вдячний рятувальникам з
маріуполя, й особисто працівникам
53-ї професійної пожежної частини
міста.

керівництво
Станції
швидкої
медичної допомоги м. маріуполя
у своєму листі також висловлює
подяку: «Завдяки стійким зусиллям
співробітників ДСНС, вдалося добратися до всіх пацієнтів, які потребували екстреної медичної допомоги».
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МикОла ільченкО: «пОДОлати
велику біДу МОжна тільки разОМ»
на ліквіДацію ОДнієї з найМасштабніших пОжеж на ДОнеччині – ГОріння залізничних
цистерн із скраплениМ прОпан-бутанОМ - знаДОбилОся Майже 12 ГОДин.
ані ДОріГ, ані вОДи…

Подія трапилася 2 лютого близько 6 години ранку на 371 км перегону
Удачне – Межове залізничної ділянки
Красноармійськ – Чаплине, який знаходиться у Красноармійському районі

Донецької області. 26 цистерн потягу сполученням станція Кульсари (Казахстан) – станція Ізов із скрапленим
пропан-бутаном зійшли з рейок. 25 з них
повалилися на бік. Одна з перевернутих ємностей вибухнула, 5 - загорілися.
Всього цистерн було 66. У кожній – по 60
тонн легкозаймистої вибухонебезпечної
речовини. Залізничний шлях – 2 колії,
насип із щебеню заввишки 1,5 метри,
по обидві сторони насипу лісосмуга завширшки 50 м. Під’їзди до міста події
відсутні. На момент прибуття першого
пожежно-рятувального підрозділу вибухнула друга цистерна.
Як розповів начальник управління
реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у
Донецькій області полковник служби
цивільного захисту Михайло Левикін,
ліквідацію горіння ускладнювала не
тільки відсутність під`їзду до місця аварії:
«Гасіння пожежі супроводжувалось потужним тепловим випромінюванням, загрозою розливу зрідженого газу та утворювання у довкіллі вибухонебезпечних
пароповітряних хмар, нагріванням непошкоджених цистерн в осередку пожежі,
що могло привести до підвищення рівня
рідини з відповідним збільшенням тиску
парів всередині ємностей, руйнування
стінок цистерн та подальшому їх вибуху.
Поширення полум’я відбувалось
через
пробої
корпусів
цистерн.
Неможливість під’їзду до місця події
пожежно-рятувальної техніки через

відсутність дороги, наявності лісосмуги
вздовж залізничного полотна та снігових
наметів збільшило час від моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів
до моменту подачі вогнегасних речовин
в осередок пожежі.

Це безводний район. Найближче
природне водоймище на відстані 1200 м,
під’їзні шляхи занесені сніговими переметами».
Через годину від початку ліквідації
горіння, із урахуванням обстановки на
місці події та аналізу інформації, що
надходила, прийнято рішення щодо
оголошення номеру виклику – №3.
Керівництвом Головного управління
оголошується для всіх підпорядкованих
підрозділів сигнал «Збір-аварія».

віДвОДиМО люДей,
бО МОже вибухнути

Воду для гасіння підвозили пожежними потягами. Загалом було витрачено запас води 9 потягів Донецької та
Придніпровської залізниць. Крім того,
оскільки аварія трапилась на межі між
Донецькою та Дніпропетровською областями, через ГУ ДСНС України у
Дніпропетровській області до місця події
були направлені 2 відділення на автоцистернах пожежно-рятувальних частин
Межівського району.
«Біля осередку горіння була дуже висока температура повітря. А на відстані
у 100 метрів від вогню стовпчик термометра падав до -20 градусів. Бійців, які
здійснювали гасіння палаючих цистерн,
та охолоджували цілі, доводилося дуже
часто міняти, - розповів перший заступник начальника ГУ ДСНС України
у Донецькій області полковник служби
цивільного захисту Ігор Домаровський,
- коли у пожежному потязі закінчувалася
вода, до прибуття наступного відводили
людей на безпечну відстань, бо у будьяку мить, гарячі цистерни могли вибухнути. Колісні пари від вже розворочених вибухом цистерн знаходили за 200
метрів від місця аварії».
На той час паралельно було
організоване й проведене відчеплення
та евакуація у безпечне місце 15 цистерн
зі сторони станції Удачне та 24 цистерн зі
сторони станції Межова, тих, які залишилися стояти на рейках. Співробітники ДАІ
МВС перекрили рух транспорту на роз-
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ташованих поруч трасах. Постало питання про необхідність евакуації мешканців
розташованого поруч із залізничною
колією населеного пункту.

ДО Мене на ГОрОД
прилетілО нлО

Найближче до місця аварії село
Леніне знаходилось на відстані не більш
ніж півкілометра. Перелякані потужними
вибухами мешканці висипали на вулицю,
спостерігаючи за прибуттям пожежної
техніки. Поширювалися неймовірні чутки
й паніка. Дуже в нагоді стали психологи
Головного управління, які пройшли все
село від хати до хати, спілкуючись із селянами. Вони доступно пояснили що сталося, повідомили про відсутність загрози
життю людей. І мешканці заспокоїлися.
Бабуся з крайньої хати навіть поглузувала із власного переляку: «Воно як
бахне! Вийшла на город – лежить величезна залізяка. Подумала – НЛО до нас
прилетіло. Що робити – не знаю, чи лягати помирати, чи до льоху сховатися!»
Насправді ж, на час ліквідації пожежі,
жителі були відведені до сусідів, які живуть у віддаленій від залізниці частині
села.

Того ж дня о 15:30 пожежу було
локалізовано, о 18:20 – ліквідовано.
Начальник ГУ ДСНС України у
Донецькій області генерал-майор служби
цивільного захисту Микола Ільченко висловив подяку усім відомствам, залученим до ліквідації пожежі, якій був наданий
статус надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня: «Завдяки проявленій мужності та рішучості дій
особового складу Головного управління
не допущене виникнення подальших
вибухів цистерн та розповсюдження вогню на інші цистерни із скрапленим газом,
що могло призвести до пошкодження та
руйнування будівель в селищі Леніне та
великим матеріальним збиткам. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі
немає. Врятовано 59 цистерн з пропанбутаном. Хочу підкреслити, що злагоджена взаємодія усіх відомств і служб,
органів місцевого самоврядування, повне порозуміння й координація дій дали
можливість сягти такого високого результату. Щиро вдячний кожній людині,
що боролася пліч-о-пліч із пожежними».
Інна СЄДОвА

ДОвіДкОвО:
Всього на пожежі було зосереджено
сил та засобів пожежної охорони:
• основних автомобілів: 14 автоцистерн;
• спеціальних автомобілів: 1 автомобіль газодимозахисної служби, 1
оперативно-штабний автомобіль, 1
спеціальна аварійно-рятувальна машина;
• допоміжної техніки: 1 трактор,
командно-штабна машина Р-142;
• особового складу ДСНС України:
74 чоловіка;
• 6 пожежних потягів 2-ї категорії
відомчої
воєнізованої
охорони Донецької залізниці (станцій
Красноармійськ, Ясинувата, Іловайськ, Дебальцеве, Слов’янськ, Волноваха) з розрахунком 28 чол. та 3 пожежних потяга 2-ї категорії відомчої
воєнізованої охорони Придніпровської
залізниці (станцій Запоріжжя, Синельникове, Нижньодніпровськ-Вузол) з
розрахунком 13 чол.;
• подано стволів на гасіння: 4 переносних лафетних ствола та 1 ручний
ствол «А».
Керівництво силами та засобами на
пожежі:
КГП-1
–
начальник
караулу
51 державної пожежно-рятувальної
частини 9 державного пожежнорятувального
загону
(м.
Красноармійськ) Головного управління
лейтенант служби цивільного захисту
Моцак О.В.;
КГП-2 – заступник начальника 9 державного пожежно-рятувального загону
Головного управління капітан служби
цивільного захисту Воробйов Д.А.
КГП-3 – заступник начальника
Оперативно-координаційного центру
з питань оперативного реагування
Головного управління підполковник
служби цивільного захисту Мотов Д.В.
КГП-4 – начальник Головного
управління генерал-майор служби
цивільного захисту Ільченко М.В.
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наказ

прО заОхОчення ОсОбОвОГО склаДу
1. За високопрофесійні, сміливі, рішучі
дії, мужність та відданість своєї справі
під час ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації природного характеру, нагородити Почесним знаком – відзнакою
Головного управління «За заслуги»
підполковника служби цивільного захисту косича романа вікторовича,
начальника Амвросіївського районного
сектору Головного управління.
2. За високопрофесійні, сміливі, рішучі
дії, мужність та відданість своєї справі

під час ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації природного характеру, нагородити Грамотою Головного управління:
майора служби цивільного захисту
чайковського віктора вікторовича,
першого заступника начальника 25 державного пожежно-рятувального загону
(смт Мангуш) Головного управління;
прапорщика служби цивільного захисту лазарєва андрія леонідовича,
старшого водія 79 державної пожежнорятувальної частини 17 державного
пожежно-рятувального загону (смт Старобешеве) Головного управління;
прапорщика
служби
цивільного
захисту захарова віктора Миколайовича, старшого техніка - водія
аварійно-рятувальної частини Аварійнорятувального загону спеціального призначення Головного управління;
старшого сержанта служби цивільного
захисту салтовського сергія Олександровича, рятувальника рятувального відділення 68 державної пожежнорятувальної частини 11 державного
пожежно-рятувального загону (м. Волноваха) Головного управління;
майора стеблина Дмитра Григоровича, командира 1-ї зенітно-ракетної
батареї військової частини А 16596;
майора круглова андрія Миколайовича, командира 1-ї зенітно-ракетної

батареї військової частини А 16596.
3. За високопрофесійні, сміливі, рішучі
дії, мужність та відданість своєї справі
під час ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації природного характеру, нагородити Листом подяки Головного
управління:
майора служби цивільного захисту
супруна
Олександра
борисовича, заступника начальника аварійнорятувальної частини з питань технічного
забезпечення
Аварійно-рятувального
загону спеціального призначення
Головного
управління;
прапорщика
служби
цивільного захисту авдана
валерія віталійовича, командира відділення – водія
23 державної пожежнорятувальної частини 3 державного
пожежно-рятувального загону (м. Маріуполь) Головного управління;
прапорщика
служби
цивільного захисту зонова
віктора
Миколайовича,
водія-сапера
піротехнічного відділення
групи піротехнічних робіт
аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення
Головного
управління;
молодшого
сержанта
служби цивільного захисту іванова андрія
анатолійовича,
водія
79 державної пожежнорятувальної частини 17
державного
пожежнорятувального загону (смт
Старобешеве) Головного
управління.
4. За високопрофесійні,
сміливі, рішучі дії, мужність
та відданість своєї справі
під час ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації природного характеру, оголосити подяку:
полковнику служби цивільного захисту ясенову
сергію васильовичу, заступнику начальника Головного управління з ресурсного та фінансового забезпечення;
підполковнику служби цивільного захисту буську любомиру в’ячеславовичу,
першому заступнику начальника 3 державного пожежно – рятувального загону
(м. Маріуполь) Головного управління;
майору служби цивільного захисту коваленку андрію андрійовичу, началь-

нику Новоазовського районного сектору
Головного управління;
старшому
лейтенанту
служби
цивільного захисту Мосійчуку андрію
Миколайовичу, головному фахівцю
відділу цивільного захисту Маріупольського міського управління;
лейтенанту служби цивільного захисту сагіру Геннадію Геннадійовичу,
начальнику чергової зміни оперативнодиспетчерського відділу у м. Маріуполі
Оперативно-координаційного центру Головного управління;
лейтенанту служби цивільного захисту носуленку євгену вікторовичу,
начальнику караулу 53 державної пожежно-рятувальної частини з охорони об’єктів 3 державного пожежнорятувального загону (м. Маріуполь)
Головного управління;
прапорщику служби цивільного захисту янгічеру артуру семеновичу, командиру відділення - водію 22 державної
пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону (м.
Маріуполь) Головного управління;
прапорщику служби цивільного захисту кочурі юрію васильовичу, командиру відділення - водію 23 державної
пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону (м.
Маріуполь) Головного управління;
прапорщику служби цивільного захи-

сту кононову сергію Олександровичу, начальнику інженерного відділення
інженерної групи аварійно-рятувальної
частини Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Головного
управління;
старшині служби цивільного захисту
лукашуку борису петровичу, водію 70
державної пожежно-рятувальної частини
(м. Амвросіївка) Головного управління;
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старшині служби цивільного захисту
белікову івану Олександровичу, водію
22 державної пожежно-рятувальної
частини 3 державного пожежнорятувального загону (м. Маріуполь) Головного управління;
сержанту служби цивільного захисту
хімічу євгену вікторовичу, старшому
пожежному-рятувальнику 49 державної
пожежно-рятувальної частини 14 державного пожежно-рятувального загону
(м. Шахтарськ) Головного управління;
сержанту служби цивільного захисту Мякішеву Максиму Олександровичу, водію-електрику рятувального
відділення групи рятувальних робіт
аварійно-рятувальної частини Аварійнорятувального загону спеціального призначення Головного управління;
молодшому
сержанту
служби
цивільного захисту саранчі Дмитру
сергійовичу, саперу піротехнічного
відділення групи піротехнічних робіт
аварійно-рятувальної частини Аварійнорятувального загону спеціального призначення Головного управління;
молодшому
сержанту
служби
цивільного захисту ландарь ігорю
вікторовичу, рятувальнику рятувального відділення 68 державної пожежнорятувальної частини 11 державного
пожежно-рятувального загону (м. Волноваха) Головного управління;
молодшому
сержанту
служби
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наГОрОДа
цивільного захисту лазаренку вадиму
сергійовичу, старшому хіміку відділення
радіаційної та хімічної розвідки групи
радіаційного, хімічного та біологічного

захисту
аварійно-рятувальної
частини Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Головного
управління;
молодшому
сержанту
служби
цивільного захисту тюрі володимиру
сергійовичу,
хіміку-розвіднику
відділення радіаційної та хімічної
розвідки групи радіаційного, хімічного
та біологічного захисту аварійно-

рятувальної
частини
Аварійнорятувального загону спеціального призначення Головного управління;
рядовому служби цивільного захисту
броварю юрію івановичу, водію
автомобільного відділення 22
державної пожежно-рятувальної
частини 3 державного пожежнорятувального загону (м. Маріуполь)
Головного управління;
рядовому служби цивільного
захисту
коваленку
андрію
сергійовичу,
механіку-водію
інженерного відділення інженерної
групи аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення Головного управління;
ангеліній
Олені
володимирівні, провідному фахівцю
Старобешівського
районного
відділу Головного управління;
шаламову
володимиру
вікторовичу, фельдшеру рятувального відділення
68 державної
пожежно-рятувальної частини 11 державного пожежно-рятувального загону
(м. Волноваха) Головного управління;
сильченку Григорію васильовичу,
фельдшеру рятувального відділення
68 державної пожежно-рятувальної
частини 11 державного пожежнорятувального загону (м. Волноваха) Головного управління.
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в ДОнбассе вОлОнтеры на автО
вытащили из снеГа Десятки люДей
Двукратный чеМпиОн украины пО автОкрОссу и еГО Друзья Откапывали автО и вытаскивали их трОсОМ
Донбасс пережил сильнейший снегопад. Из-за заносов оказались заблокированы трассы, в снежную ловушку
попали десятки людей. Часть автомобилистов просто бросала свои автомобили
и отправлялась в ближайшие населенные
пункты, а их машины заметали сугробы.
К счастью, к работникам ГСЧС подключились... добровольцы на джипах.
В состав экспедиции волонтеров
вошли шесть человек на своих автомобилях из мариупольского автоклуба
«Аzov-off-road».
«Начался снегопад. Мы вместе с
одноклубниками приняли решение объединиться и работать вместе со спасателями. Машины у нас как раз для таких
условий, тросы есть... Я позвонил в ГСЧС,
предложил эту идею и они согласились»,
- рассказал Юрий Руденко, один из добровольцев и, кстати, чемпион Украины
по автокроссу в 2012-2013 гг.
Волонтеры включились в работу без
раскачки. «Нашу группу сразу же подключили к спасателям для поиска 42летнего мужчины, который вышел в 20градусный мороз из поселка Старый
Крым в другой поселок. В первый день
сильный ветер со снегом заметал все
следы, а на второй день мы уже лучше
подготовились - и мы нашли его», - говорит Юрий.

Ну а потом добровольцы бросились
спасать людей и машины на дорогах.
«Мы, например, отвезли женщину из Мариуполя в Касьяновку, чтобы она накор-

мила лошадей. У них там, в хозяйстве,
8 голов было», - рассказывает Юрий. А
сколько группа автомобилистов вытащила машин за три дня - они и не считали даже. «Десяток примерно. Сначала
надо было откопать, потом вытащить на
трассу, потом завести - многие не за-

водились из-за севших аккумуляторов,
- говорит Юрий. - Был даже киприот,
который авто свое на трассе бросил.
Спасатели с ним связались, он приехал
на место и неплохо порусски так говорил».
Как
благодарили
волонтеров владельцы
автомобилей? Да никак! «Одного вытащили, а следом еще пять
ждут. Да и не за благодарностями мы туда
поехали», - отмечает
Юрий.
А вот донецкие сотрудники ГСЧС не скрывают слов благодарности. «Эта группа ребят,
хорошо экипированных, хорошо обученных, оказала огромную
помощь спасателям в
откапывании, буксировке машин и поиске владельцев авто. От спасателей им
большое спасибо!» - заявила «Вестям»
Инна Седова, начальник пресс-службы
ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Татьяна ДУбОвАя
По материалам газеты «вести»

сеМінар-нараДа із преДставникаМи
прОектних ОрГанізацій

12 лютого фахівці Головного управління Дснс україни у
Донецькій області провели семінарнараду із представниками проектних організацій регіону. До заходу були залучені також експерти у
галузі пожежної та техногенної безпеки сторонніх організацій.

Під час наради розглядалися питання основних вимог Правил надання технічних умов до
інженерного забезпечення
об`єкта будівництва щодо
пожежної та техногенної
безпеки, порядок підготовки та оформлення запиту
на видання вихідних даних
і вимог на розроблення
розділу «Інженерно-технічні
заходи цивільного захисту
(цивільної оборони)» у складі проектної документації.
Крім того, присутніх
ознайомили із порядком
розрахунку та забезпечення засобів
індивідуального захисту для працюючого
персоналу та заходами техногенної безпеки, які слід передбачати під час розробки проектної документації.
Державною службою України з надзвичайних ситуацій були розроблені
«Методичні рекомендації з проектування

громадських будинків з умовною висотою понад 100 метрів та комплексів, на
які відсутні норми проектування щодо
забезпечення їх протипожежного захисту», які допоможуть проектувальникам
у роботі над документацією стосовно
будівництва сучасних та нестандартних
споруд.
віктор мАНДрИкА
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ветераны

пОжарная Охрана - призвание и суДьба
Более 37 лет прослужил в органах
государственной пожарной охраны
бывший заместитель начальника УГПО
Донецкой области полковник внутренней службы в отставке Фуклев Валентин Афанасьевич. Родился он 31 января
1939 года в пос. Кураховка Селидовского района (Сталинской) Донецкой области в семье служащих.
После окончания средней школы
учился в техническом училище № 15
г. Горловки и получил специальность подземного электрослесаря. По этой специальности начал свою трудовую деятельность на шахте «Кочегарка». В 1958 году
поступил учиться в Львовское пожарно-

техническое училище МВД СССР, и с
этого времени посвятил всю свою жизнь
службе в пожарной охране.
Прибыв в распоряжение УВД Донецкой области, был назначен инспектором
СВПЧ-5 по охране Пролетарского района г. Донецка, а затем старшим инспектором этой же части. В 1964 году был переведён в управление пожарной охраны
на должность инспектора оргстроевого
отдела. Работая, заочно окончил Киевскую высшую школу МВД СССР, в дальнейшем экономический факультет Донецкого института советской торговли.
Постоянное общение с людьми, душевное и чуткое отношение к ним, изучение характеров и судеб при назначении
на ту или иную должность выявили в нём
незаурядные способности кадрового
работника. В 1991 году Валентин Афанасьевич возглавил эту службу в УПО.
В то время проводилась военизация
пожарной охраны, создавались новые
военизированные пожарные части и от-

ряды. Нужно было за короткое время
ознакомиться и изучить тысячи личных
дел, провести прием людей, ориентируясь на особый подход к каждому кандидату рядового и начальствующего
состава. Валентин Афанасьевич с этой
работой справился успешно.
В его учёбе и росте по службе большую роль сыграла Нина Ивановна, его
жена, которая тяготы и радости семейной жизни во многом брала на себя, что
давало возможность Валентину Афанасьевичу, где бы он ни работал, отдаваться службе, своевременно и качественно
решать возложенные на него обязанности.
Познакомился он с Ниной Ивановной в 1961 году, когда проходил практику в Севастополе. В 1963 году, когда его
будущая жена, студентка инженерностроительного института (г. Одесса),
проходила стажировку в г. Измаиле, Валентин Афанасьевич, взяв отпуск, приехал к ней и 30 июля они поженились.
Вместе с женой они воспитали двух
прекрасных сыновей. Один из них пошёл по стопам отца, окончил Львовское
пожарно-техническое училище, затем
Харьковский институт пожарной безопасности. После 25 лет службы, в звании

полковника - ушёл на заслуженный отдых. На сегодняшний день возглавляет
ветеранскую организацию службы гражданской защиты г. Севастополя. Младший сын Сергей окончил два факультета
Донецкого национального университета
и на данный момент работает заместителем начальника управления информационных технологий ПУМБа.

За долголетнюю и добросовестную
службу Валентин Афанасьевич неоднократно награждался государственными
и ведомственными наградами МВД и
УВД Донецкой области, продвигался по
служебной лестнице. После ухода на заслуженный отдых, продолжает трудиться
в своём коллективе, передаёт свой богатый жизненный и профессиональный
опыт молодому поколению спасателей.
Уже более 10 лет, в качестве заместителя председателя Совета ветеранов области, регулярно посещает подразделения
Главка, активно участвует в ветеранском
движении.
Его щедрость и доброта, повседневная забота о людях, чуткость и доброжелательность в человеческих взаимоотношениях служат примером для
молодых работников службы гражданской защиты.
П.И. Шевченко,
председатель Совета ветеранов
ГУ ГСЧС Украины
в Донецкой области

в ДОнецкОй Области с начала ГОДа прОизОшлО:
•

чс технОГеннОГО характера – 2

•

Дтп – 336

•

чс прирОДнОГО характера – 1

•

пОжарОв – 798

•

чс сОциальнОГО характера – 0

•

на пОжарах:

•

прОисшествий на вОДе – 5

•

пОГиблО – 73 челОвека, в тОМ числе 2 Детей;

•

утОнули – 6 челОвек, в тОМ числе 0 Детей,

•

пОстраДали – 38 челОвек, в тОМ числе 5 Детей;

спасенО – 1 челОвек, в тОМ числе 0 Детей;

•

спасенО – 13 челОвек, в тОМ числе 0 Детей.
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с 8 Марта,
ДОрОГие женщины!

8 марта – это праздник цветов и улыбок.
Женщины, дарите свои улыбки,
а о цветах для вас пусть позаботятся мужчины!
В Международный женский день все
представительницы слабого пола чувствуют себя самыми красивыми и женственными. Ведь этот день символизирует еще и начало теплой, ласковой
весны. Сложно найти женщину, которая
не мечтает получить удивительный, потрясающий, оставляющий хорошее впечатление подарок!
Что и говорить, с подарком на 8 Марта нетрудно ошибиться. Но даже обычное поздравление от любящего мужчины
по электронной почте, приправленное
симпатичной, яркой, визуально привлекательной открыткой, уже подарит
вашей половинке хотя бы капельку положительных эмоций и атмосферу праздника весны!
И действительно, правильно выбранный к 8 Марта подарок, при определенных обстоятельствах, способен произвести очень глубокое впечатление на
женщину. Поэтому вопрос выбора презента к женскому дню отнюдь не самый
легкий. Он сугубо индивидуален и вместе с тем должен выражать ваше личное
отношение к женщине. Ведь главное - не
сам подарок, главное - внимание и искренность.
Если есть возможность, обязательно поинтересуйтесь у женщины о том,

что ей может понравиться. Делать это
лучше в ненавязчивой форме, как бы
между делом, что поможет сохранить
тайну предстоящего подарка и избежать

недоразумений в будущем. Спросите,
какие цветы она предпочитает, что она
любит в музыке, какие фильмы смотрит,
какая одежда, стиль входят в список ее
вкусов.
Любимой жене может прекрасно
подойти летнее платье, новая модная
сумочка; сотруднице - хорошая книжка по учебе или по работе. Подруге или
знакомой - конфеты, набор косметики,
изысканные наручные часы. Хотя, конечно, существуют рецепты на все случаи
жизни - например, цветы. Качественно
оформленный, пусть даже недорогой
букет доставит удовольствие любой без
исключения женщине!
Когда женщина (знакомая, подруга,
жена), наконец, расскажет вам о своих
пристрастиях, приступайте к следующему этапу. Лучше узнать сразу о нескольких ее предпочтениях. Тогда вы будете иметь возможность выбора. Теперь
остается лишь пойти в магазин и сделать покупку - духи, букет цветов, кольцо, ожерелье или торт.
Тем, кто считает себя настоящим
джентльменом, следует призадуматься
о том, чтобы напомнить своей второй половине о предстоящем празднике прямо
с утра, принеся в постель чашку горячего, хорошо приготовленного кофе. 8
Марта - по-настоящему чудесный день,
в этот великолепный праздник обожают
получать сюрпризы все без исключения
дамы! Но что делать, если вы даже не по-
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дозреваете о том, что ей может нравиться? Например, если женщина попросту
не хочет рассказывать вслух о своих
предпочтениях и вкусах.
Предлагаем несколько рекомендаций о том, как не обмануть ожидания
прекрасных дам от подарков.
1. Цветы. В весенний праздник цветы
- это главный подарок, который вручается как самостоятельный, так и в комплекте с
каким-либо практичным сувениром. Если вы собираетесь дарить только цветы, то
пусть это будет роскошный
букет гигантских размеров
или один цветок на длинной
ножке, но красиво оформленный. Стильно будет выглядеть живой цветок в горшке или корзиночке, выбор его
ограничивается только размерами. Срезанные букеты
должны подходить к темпераменту девушки:
женственной девушке нежные розы или лилии;
игривой кокетке - букет из пионов
или астр, украшенный мармеладом;
любительницу экзотики потрясёт
украшенный лаймом букетик ириса с веточкой гипсофилы;
самовлюбленную зазнайку поразит
букет в корзине, укрытой облаком невесомой органзы, под которой над цветами порхают живые бабочки.
2. Весёлые подарки. Такие подарки девушкам обычно дарят креативные
или ограниченные в средствах молодые
люди, но от этого весёлые сувениры не
становятся менее дорогими. Можно подарить девушке на 8 Марта футболку
или пижаму с её или вашей пары изображением, прикольный зонт-хамелеон
с изображением кляксы или домашние
тапочки-смайлики.
3. Банальные подарки. Конфеты,
парфюмерия, бижутерия, красивое бельё, даже ювелирные изделия сами по
себе банальны. Но ювелирное изделие в
инкрустированной шкатулке уж точно не
оскорбит возлюбленную. Взбодрит девушку и подарочный дисконт на шопинг,
а от абонемента на процедуры в косметическом или SPA-салоне не откажется
ни одна барышня.
4. Романтические и оригинальные
подарки. Осязаемый подарок может
быть оригинальным, но что может быть
романтичнее в первые дни весны, чем
путевка на уик-энд на популярный курорт,
путешествие в Венецию или в старинный
город с достопримечательностями. Если
время и средства неограничены, можно
заказать романтический вечер на теплоходе, прогулку на лимузине по ночному
городу, прогулку в конной карете или
верхом по романтическим местам, отдых в аквапарке. Любительнице экстрима понравится полет в аэродинамической трубе. Если средства ограничены,
организуйте на крыше многоэтажного

психОлОГи Гсчс
дома романтический вечер со свечами
и шампанским. Если есть друг-скрипач
или саксофонист, попросите его аккомпанировать.
Подарок важен, но его презентация
тоже может быть романтичной и оригинальной. Если дарите цветы, заверните
каждый бутон в записочки с пожелания-

уваГа,
кОнкурс!
ми или эпитетами в честь любимой. Или
к утру повесьте у ее кровати огромный
плакат с признаниями в любви.
Выложите под окном возлюбленной
сердце или имя из цветов или зафиксируйте букет из шариков на уровне ее
окна.
Если демонстративность девушку
смущает, пусть на улице незнакомец вручит ей букетик фиалок и письмо с сообщением, что ее ждет Мистер Х в такое-то
время в таком-то месте, и подпишитесь
словом или знаком, употребляемым
только между вами.
Подарки дорогим людям нужно преподносить время от времени, а праздники - только социальный элемент и повод
для подношений. Подарки второй половине дороги не ценой, а отношением.
Если вы не знаете, что подарить любимой женщине на 8 Марта, не стесняйтесь
с ней посоветоваться.

крепкого вам психического
здоровья и уверенности
в себе!
все прОблеМы
решаеМ вМесте!
по вопросам оказания
психологической помощи и
консультации обращаться в
психологическую службу.
«телеФОн ДОверия
психОлОГическОй
службы»
095-594-33-42
марина ТкАЧ,
кандидат психологических наук

Добровільне пожежне товариство україни за сприяння
Дснс україни проводить
всеукраїнський
конкурс
дитячого малюнка та робіт
декоративно-прикладної
творчості на протипожежну та техногенну тематику. конкурс проводиться з метою формування
громадського
світогляду
і
громадської
позиції
підростаючого покоління
у забезпеченні пожежної
та техногенної безпеки в
державі. учасниками можуть стати усі бажаючі
віком від 6 до 18 років.
Довідки
за
телефоном
(062) 203-78-77.
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пО слеДаМ «чернОй кОшки»
(кинОшная байка)

художественный фильм «Место встречи изменить нельзя» по
праву занимает почетное место в
коллекции практически каждого
отечественного киномана. Многие фразы героев картины давно
стали классическими. Между тем,
при создании фильма происходили
любопытные события, оставшиеся
неизвестными широкому кругу кинолюбителей.
Во время съемок картины Владимир Конкин, исполнявший роль сотрудника уголовного розыска Владимира Шарапова, постоянно пребывал
в состоянии депрессии, что приводило
организм юноши к частым запорам.
Заслуженный артист Советского
Союза Армен Джигарханян, исполнявший в картине роль главаря банды
по кличке Горбатый, напротив, в тот
период страдал острыми приступами
диареи из-за нарушения привычного
режима питания.
Проблемы с пищеварительными
трактами этих замечательных актеров
существенно тормозили процесс создания картины, так как они постоянно
исчезали со съемочной площадки в
самые неподходящие моменты.
Как-то во время репетиции очередной сцены Джигарханян стремительно
рванул к деревянному туалету, наспех
сколоченному на пустыре для съемочной группы. Однако его дверь оказалась крепко запертой на щеколду изнутри.
- Володя! Володенька, открой! - на
ходу расстегивая штаны, просительно
прошептал Армен Борисович.
Владимир Конкин, занятый в это
время своим важным делом, хранил
гробовое молчание.
Джигарханян нервно перебирая
ногами, но сохраняя при этом ласку в
голосе, опять попросил:
- Володя, не шути! Открывай, дорогой!
В ответ Конкин лишь плотнее притянул к себе дверную ручку туалета.
Армен Джигарханян, известный
своим горячим кавказским темпераментом, обреченно впился ногтями в
полотнище двери туалета и нечеловеческим голосом взвыл:
- Что же ты со мною делаешь, дурилка картонная! Я тебя сейчас оттуда вытащу, и на мелкие кусочки рвать
буду!
Режиссер картины Станислав Говорухин был так поражен потрясающе
правдоподобной импровизацией актеров, что решил использовать похо-

жий эпизод в заключительной серии
картины (задержание банды Горбатого
в магазине).

***

Многие эпизоды из кинокартины,
изначально прописанные в сценарии
братьев Вайнеров, были затем безжалостно вырезаны советской цензурой.
В результате, вопреки договору
между Гостелерадио СССР и Одесской
киностудией, фильм получился не из
семи серий, а из пяти.
Среди удалённых сцен, например,
оказались несколько фрагментов на
фронте, объясняющих причины дружеских отношений Шарапова и одного
из членов банды - Левченко. В первоначальном варианте большой кусок на
фронте был показан сразу же после
немой сцены, когда Шарапов узнал
Левченко, и как воспоминания Шарапова, при их разговоре ночью.
По задумке Станислава Говорухина,
который иногда пытался кардинально
изменить сценарий братьев Вайнеров,
сержант Варя Синичкина (Наталья Данилова) первоначально выступала в
фильме в качестве младшего инспектора государственного пожарного
надзора. Познакомиться с сотрудником отдела НКВД по борьбе с бандитизмом Владимиром Шараповым она

должна была во время проведения
совместного рейда по профилактике
поджогов в садовых обществах Подмосковья.
На Одесской киностудии сохранились уникальные кадры из не вошедшей в фильм сцены их первой встречи,
где Варя мужественно отбивается от
милицейских объятий пенным огнетушителем. Молодой оперативник не
только испытывает на своей новенькой
армейской форме химический состав
огнетушащей пены, но и утром пытается с ее помощью даже побриться.
По сценарию картины Владимир
Шарапов, вдохновленный
знакомством с прекрасной пожарницей, предлагает начальнику отдела по борьбе
с бандитизмом Глебу Жеглову направить его в банду под видом пожарного
инспектора.
В архиве киностудии даже сохранился этот рабочий вариант сценария.
Шарапов расслабленно откинулся
на стуле:
- Представлюсь я им пожарным
инспектором. Так, мол, и так, познакомился с Фоксом в следственном
изоляторе.
Жеглов придвинулся поближе к
молодому оперативнику и попытался
подыграть Шарапову:
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- Ну, предположим, а с чего это
вдруг Фокс с тобой разоткровенничался?
Володя ухмыльнулся:
- А куда ему было деваться! Он как
меня увидел, так сразу и узнал. Оказывается я ему еще до войны в «Астории»
буфет опечатал.
Опытный муровец уставил свой
пронзительный взгляд в лицо коллеги:
- А за что ты в изолятор попал?
- А ни за что!
- Все ни за что, а все-таки?
Шарапов облизнул пересохшие
губы.
- Да так, один коммерс мне две
пачки чистой бумаги принес в знак
благодарности. А у муровцев, как на
зло, операция в этот день была «Чистые руки». Вот я и вляпался. Когда я
Фоксу про это рассказал, он полдня на
нарах валялся, смеялся, за живот держался.
Глеб поудобнее устроился в кресле
и недоверчиво переспросил:
- Пожарный инспектор говоришь?
А ну-ка, расскажи мне, дружок, какое
расстояние от топочной дверки до
противоположной стены.
- Расстояние от топочной дверки
до противоположной стены следует
принимать не менее 1250 мм. У печи
должен быть установлен предтопочный лист из металла, размером 500 на
700 мм, - даже не задумываясь, отчеканил Шарапов.
Жеглов сверился со сборником
противопожарных норм и правил.
- Хм... Правильно… А теперь рас-
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шифруй мне свойства электрического
кабеля ВВГ 4х2,5-380.
Молодой оперативник прикрыл глаза и, лишь на секунду задумавшись,
ответил:
- ВВГ 4х2,5-380 - кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, в ПВХ
оболочке, без защитного покрова,
4-жильный, с площадью сечения жилы
2,5 мм, на напряжение 380 В.
Начальник отдела по борьбе с бандитизмом разочарованно откинулся
на спинку кресла:
- Все, никуда не годится, Володя…
Вся версия, что мы с тобою придумали, ни к черту! Расколют они тебя: не
может советский пожарный инспектор
всего этого знать. Нельзя тебе в банду
соваться!
Жеглов еще раз посмотрел на Шарапова, который в блестящей пожарной каске и с пистолетом «ТТ» на боку
выглядел для пожарного инспектора,
мягко говоря, слишком экстравагантно.
- Ну и видок у тебя, Шарапов!

***

Интересна была интерпретация Говорухиным сцены появления Шарапова в логове банды «Черная кошка». По
мнению режиссера, она должна была
выглядеть так.
Горбатый развернулся и пристально всмотрелся в лицо вошедшего Шарапова. Бандиты, сидящие за столом,
тоже не сводили с Владимира своих
зловещих взглядов, не переставая при
этом работать челюстями.
- Ну, здравствуй, мил человек.
Проходи, гостем будешь.
Может нам хочешь чего
сказать?
Шарапов
задумчиво
потер замлевший от поездки в тесном хлебном
фургоне затылок.
- Розетка у вас, папаша, в коридоре болтается.
Да и электрическая лампа, смотрю, висит без плафона.
Уроки Глеба Жеглова и
рейды с Варей Синичкиной не прошли для оперативника даром.
Горбатый едва не поперхнулся соленым огурцом.
- Никак грозишься?
Может еще и протокол на
меня составишь?
Шарапов сглотнул набежавшую слюну, но, все
же, быстро взял себя в
руки.
- Да как же я на тебя
протокол составлю, когда
вокруг тебя кодло с перьями да пушками в придачу…
А мне до выслуги всего
пару годков осталось.

Горбатый налил полный граненый
стакан водки.
- На, выпей!
Володя послушно поднял стакан.
- А за что будем пить-то?
Главный бандит равнодушно посмотрел сквозь мутные грани стакана
на своего гостя.
- А за что хочешь. Хоть за твою выслугу. Все равно она тебе уже не понадобится. Есть у нас сомнение, что ты,
мил-человек, стукачок.
Шарапов залпом опустошил полный стакан, шмыгнул носом и неожиданно честно признался:
- Не-а, я старший лейтенант.
Главарь банды недоверчиво посмотрел на оперативника.
- Чего Фокс передать лично мне велел?
Володя протянул Горбатому из
кармана своего пальто смятую противопожарную листовку. Бандит с недоумением взял в руки замусоленное
типографское изделие и внимательно
его изучил.
- А чего тут вместо подписи «красный петух» нарисован? Это на что мне
этим, паскуда Фокс, намекает!
Шарапов картинно развел в сторону руки:
- Нет, папаша, я тебе просто удивляюсь. Если бы тебя, как Фокса, через
мусорскую «пресс-хату» пропустили,
думаешь, ты тут бы на стене черную
кошку намалевал?

***

В финале картины Варя Синичкина
должна была погибнуть во время проведения противопожарного инструктажа с категорией неблагополучных
граждан на окраинах Марьиной Рощи.
Комиссия Гостелерадио СССР забраковала не только эту сцену, но и
заставила Говорухина «перевести»
Синичкину в сотрудники патрульнопостовой службы.
В результате, девушка встретила
Шарапова не первичным средством
пожаротушения по голове, а с грудным
малышом-подкидышем на руках.
Избавив Варвару Синичкину от необходимости ходить по злачным местам с противопожарными текстами,
создателям картины, таким образом,
удалось сохранить жизнь одной из
главных героинь кинокартины.

***

Нам остается только предположить,
каким бы мог стать фильм «Место
встречи изменить нельзя» без жесткого вмешательства советской цензуры,
но даже изрядно сокращенная, кинокартина все равно навсегда останется
бесценной жемчужиной в сокровищнице отечественного кинематографа.
Игорь ГОНЧАрЕНкО
рис. Сергея кОрАблИНА
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навчання керівників Груп управління з прОвеДення
«Дня цивільнОГО захисту» в Освітніх заклаДах
В період з 27 по 31 січня 2014 року
Маріупольськими міськими курсами
І категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Донецької
області, згідно Плану комплектування курсів на 2014 рік та на підставі
постійно діючого семінару, організовано
і проведено у Першотравневому районі
Донецької області функціональне навчання керівників груп управління з
проведення «Дня цивільного захисту» в
освітніх закладах за виїзною формою навчання.
На заняттях були присутні слухачі
освітніх закладів смт Мангуш і Першотравневого району Донецької області.
На початку занять перед слухачами виступила начальник відділу освіти
Першотравневої райдержадміністрації
Г.В. Мурза, яка довела до слухачів вимоги нормативних документів щодо
політики держави у сфері ЦЗ, а також
необхідність навчатися діям у надзви-

чайних ситуаціях.
Під час проведення занять майстрами виробничого навчання курсів (Кротовою М.С., Бахтєєвим В.О., Виниченко
О.В. та Ломіногою І.Ю) були доведені

слухачам (у тому числі і в електронному вигляді) керівні документи, зразки
усіх документів, що розробляються,

методичні основи щодо підготовки та
проведення «Дня цивільного захисту», а
також інформація де і як можливо практично бути присутнім на показових заходах з даної теми в освітніх закладах м.
Маріуполя.
Наданий теоретичний матеріал і
матеріал на електронних носіях допоможе відповідальним особам з питань
ЦЗ у організації і проведенні практичних
заходів з даної теми.
Слухачам
було
запропоновано
підготувати реферати, темами яких
було відпрацювання окремих документів
з підготовки та проведення «Дня
цивільного захисту» з урахуванням особливостей будови, де розміщується
освітній заклад.
Є.І. воробйов,
завідувач маріупольськими міськими
курсами І категорії НмЦ ЦЗ та бЖД
Донецької області

любиМ и цeниМ
совет ветеранов Гу Гсчс украины в Донецкой области поздравляет ветеранов и пенсионеров Государственной пожарной охраны и
Гсчс с их юбилейными датами.

13 марта 2014 года отпразднует свой
60-летний юбилей бывший начальник
отделения государственного пожарного надзора Великоновоселковского района подполковник внутренней
службы в отставке Касьяненко Владимир Михайлович. Он родился и вырос в
с. Нескучное
Великоновоселковского
района Донецкой области.
После окончания средней
школы служил
в рядах Советской
Армии,
в частях противовоздушной обороны
страны. Затем
работал
начальником районного радиоузла связи.
Работая, учился в Харьковском электротехникуме связи, а в дальнейшем проходил учёбу в Донецком политехническом
институте по специальности «горный инженер».
В 1979 году поступил на службу в пожарную охрану инспектором госпожнадзора. Набираясь опыта и продвигаясь по
служебной лестнице, в 1985 году возглавил отделение госпожнадзора района.
Более 25 лет Владимир Михайлович за-

нимался профилактикой и ликвидацией пожаров на объектах и в населённых
пунктах района. На протяжении всей
службы постоянно совершенствовал
формы и методы предупреждения пожаров. Особое внимание уделял укреплению пожарно-сторожевой охраны сельскохозяйственных предприятий. С его
помощью, практически в каждом колхозе и совхозе, на вооружении ПСО были
пожарные автомобили, организовано
круглосуточное дежурство членов ДПД.
И как результат - количество пожаров и
материальный ущерб от них из года в год
уменьшались.
Большой вклад вложил Владимир Михайлович в укрепление материальнотехнической базы ППЧ-81 в посёлке Великоновоселковка. Пожарное депо части
располагалось в ветхом одноэтажном
здании, находящемся в аварийном состоянии.
Возглавив пожарную охрану, Владимир Михайлович добился проектирования и в дальнейшем строительства двухэтажного здания депо. В течение двух
лет здание было построено, приведено
в хорошее эстетическое состояние, территория благоустроена, на фасаде размещён символ пожарной техники – насос
ПН-100, ранее состоящий на вооружении
во многих хозяйствах района.
За долгую и добросовестную службу
неоднократно поощрялся руководством
УПО и УВД Донецкой области. Вместе с
женой вырастили и воспитали двух прекрасных детей, сына и дочь. После ухода
на заслуженный отдых, Владимир Михайлович продолжает поддерживать связь с

коллективом пожарных-спасателей района, возглавляет Совет ветеранов и пенсионеров. Участвует во всех мероприятиях, проводимых областным Советом
ветеранов главка.

в феврале отпраздновали
свои юбилеи:

15 февраля - 70-летие - Дулова Галина
Николаевна, бывший инженер подразделения по охране складов, старший прапорщик внутренней службы в отставке;
23 февраля - 60-летие - Юров Сергей
Павлович, бывший старший инспектор
госпожнадзора Амвросиевского района,
майор внутренней службы в отставке.

поздравляем юбиляров, желаем
всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, активного участия в жизни ветеранских организаций коллективов, где
они служили, и передачи своего
опыта в работе молодому поколению пожарных–спасателей.
коллектив УмЦ ГЗ и бЖД Донецкой
области поздравляет с 40-летием
заместителя
начальника
центра
Стародубцева
Сергея Евгеньевича
и желает успехов
в работе, крепкого
здоровья, личного
счастья!

