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«Так, мы зра бі лі пэў ныя за ха ды для 

бяс пе кі су пра цоў ні каў і на вед валь-

ні каў, — ло віць мой по зірк упраў ля-

ю чы, — паў сюль, дзе мож на, пра-

во дзім дэз ын фек цыю, вы зна чы лі 

мак сі маль ную коль касць гле да чоў 

не больш чым 25 % ад на паў няль-

нас ці за лы. Але не за чы ня лі ся ні на 

адзін дзень, і на сён ня я ўпэў не ны, 

што вы бра лі пра віль ны шлях. Я ба-

чу гэ та на ват па рэ ак цыі 38 ты сяч 

удзель ні каў на шай су пол кі «ВКон-

так те»: не ка то рыя ад мо ві лі ся ад 

на вед ван ня пуб ліч ных мес цаў, але 

мно гія пра цяг ва лі ха дзіць, ці ка ві лі ся 

рэ пер ту а рам, ак цы я мі. Ка неш не, тут 

паў ста ла га лоў ная праб ле ма, што не 

бы ло філь маў, але яна да ты чы ла ся 

ўся го све ту — ка лі аб ве шча ныя рэ-

лі зы пе ра но сяц ца і прэм' е ры ад клад-

ва юц ца, што тут зро біш, акра мя та го 

што бу дзеш ча каць? Мы вый шлі з 

сі ту а цыі дзя ку ю чы ста рым філь мам, 

пе ра бі раць не вы па да ла: вы бі ра лі з 

та го, што маг лі ўзяць у аб лас ным кі-

на пра ка це — там за ста ло ся ка ля 40 

філь маў, тэр мін пра воў на па каз якіх 

яшчэ не скон чыў ся, аль бо ў ра сій-

скіх дыс трыб' ю та раў, якія не сыш лі 

ў спяч ку».

Са мы цяж кі і «пус ты», ка жа 

ўпраў ля ю чы, быў май, ка лі на сеан -

сы пры хо дзі лі лі ча ныя гле да чы. 

«Але мы за га дзя рых та ва лі ся, ра-

зу ме лі, што два-тры ме ся цы ні чо га 

доб ра га не бу дзе і трэ ба прос та пе-

ра цяр пець. На тое, як я ся бе па вод-

жу, гля дзяць усе — ад ды рэк та ра 

да пры бі раль шчыц: ці па ні кую я, ці 

за хоў ваю спа кой. Ка лі б за чы ні лі ся, 

то ў вы му ша ным ад па чын ку ра зам 

з дзяў ча та мі-дэ крэт ні ца мі ака за-

ла ся б ка ля 70 ча ла век. А так 8 ці 

9 ча ла век, ска жам, з ба раў сыш лі 

пра ца ваць па спе цы яль нас ці, і мя-

не гэ та ў прын цы пе ра дуе».

Ці ка вім ся, што ка рыс та ец ца 

най боль шым по пы там у кі на ма-

наў Ба ра на віч — мо, ка ме дыі, якія 

да зва ля юць ад па чыць ад тэ мы 

пан дэ міі? «А вось і не, — усмі ха-

ец ца ды рэк тар «Звез ды» Ягор 

МЯ ЦЕЎ, — філь мы жа хаў, і толь кі 

по тым ка ме дыі».

Каб кры ху раз ва ру шыць пуб лі ку, 

уклю чы лі ў рэ пер ту ар не каль кі ад-

нос на но вых філь маў і кі на хі тоў ад 

Дыс нея, Unіversal Pіctures ды ін шых 

вя ду чых кі на кам па ній. А ў па чат ку 

чэр ве ня пры ду ма лі ак цыю «Вы бе-

ры пер шым»: кож ны ах вот ны, хто 

пер шым збі рае кам па нію сяб роў і 

на бы вае мі ні мум пяць бі ле таў, мо жа 

вы браць са спі су кі на сту жак і мульт-

філь маў 6+, што жа дае па гля дзець 

сён ня ўве ча ры, а ас тат нія гле да чы 

мо гуць аль бо па га дзіц ца з вы ба рам 

і да лу чыц ца да пра гля ду, аль бо вы-

браць пер шы мі свой лю бі мы фільм 

у на ступ ны дзень. Яшчэ ад на ідэя, 

якая пай шла на «ўра», — «Да маш ні 

кі на тэ атр», у якім мож на аран да-

ваць за лу на дзве га дзі ны і больш, 

каб па гля дзець на вя лі кім эк ра не 

свае лю бі мыя філь мы (у тым лі ку 

па ін тэр нэт-пад піс цы), ві дэа за пі сы 

аль бо фо та.

— Пры хо дзі лі на ват удва іх, каб 

пе ра гле дзець, на прык лад, кад ры 

20-га до вай даў ні ны з улас на га вя-

сел ля, — дзе ліц ца Ула дзі мір Боў-

фа лік. — І тут спра ва не ў тым, што 

ў лю дзей ня ма до ма тэ ле ві за ра ці 

кам п'ю та ра з вя лі кім ма ні то рам, а ў 

тым, каб змя ніць аб ста ноў ку, збег чы 

ад мі тус ні і па быць сам-на сам з ка-

ха ным ча ла ве кам або сяб ра мі. Хоць 

і су час ны эк ран, і якас ны гук, без-

умоў на, так са ма ма юць зна чэн не.

— Да та го ж за спі най ні хто не 

ша ма ціць аб горт ка мі ад чып саў, — 

як гля дач вар' я цею ад та кіх не па-

жа да ных «спец эфек таў»...

— А ў нас та ко га і ня ма, — за-

пэў ні вае ды рэк тар «Звез ды». — 

Мы за ба ра ні лі ўва ход у кі на за лы 

з па ке та мі, якія ша ма цяць, — чып-

сы пра да ём толь кі ў ку фэр ках ад 

па пкор ну. Спа чат ку мно гія бы лі 

су праць, а по тым пры звы ча і лі ся і 

на ват дзя ку юць.

— Паў сюд на змя ня ец ца са ма біз-

нес-ма дэль кі на тэ ат ра, — раз ва жае 

Ула дзі мір Боў фа лік. — Асаб лі ва гэ та 

ві даць у нас, на пе ры фе рыі. Ка лі ў 

Мін ску і вя лі кі вы бар за лаў, і хут чэй-

шы рытм са мо га га рад ско га жыц ця, 

то ў нас та ко га ня ма, і лю дзей трэ ба 

на ноў пры ву чаць ха дзіць у кі но. Ка-

лі мы толь кі ад кры лі ся, то су мес на 

з га рад скі мі ўла да мі за ба ра ні лі на 

час пер шых па ка заў про даж ка сет 

і дыс каў з ты мі філь ма мі, якія іш лі 

ў га рад скіх кі на тэ ат рах, і яшчэ ка-

ля го да са мі да ці ра ва лі, ла дзі лі на-

ват бяс плат ныя па ка зы, каб прос та 

пры ву чыць лю дзей з до му гля дзець 

кі но. Мно га ро бім бяс плат ных сеан -

саў, якія пры цяг ва юць па жы лых 

лю дзей, дый мне са мо му ці ка ва, як 

бу дзе змя няц ца аў ды то рыя. Гэ та як у 

сац сет ках: трэ ба знай сці «сва іх» лю-

дзей, з які мі бу дзе ці ка ва ста са вац-

ца, і пра па ноў ваць роз ны кан тэнт. 

Адзін з экс пе ры мен таў, які так са ма 

ха чу здзейс ніць, — «се анс-сюр-

прыз»: бі лет бу дзе каш та ваць уся го 

адзін ру бель, але вы не ве да е це, які 

фільм бу дзе це гля дзець, — бе ла рус-

кае кі но, ці да ку мен таль нае, а мо, 

рэ тра фільм... А ў перс пек ты ве, мяр-

кую, кі на тэ атр па ві нен пе ра тва рыц-

ца ў цэнтр, дзе бу дуць пра хо дзіць са-

мыя роз ныя ме ра пры ем ствы, у тым 

лі ку бяс плат ныя, твор чыя су стрэ чы 

для шы ро кай пуб лі кі, ад дзе так да 

дзя доў.

— Да рэ чы, ці за па тра ба ва на ў 

вас бе ла рус кае кі но?

— Бя ром яго, але, на жаль, 

гля дзяць не вель мі ак тыў на. І тут 

мы зноў вяр та ем ся да та го, што 

трэ ба ары ен та вац ца на пуб лі ку: 

ка лі ёсць за пыт на ста рыя філь-

мы, ці кан цэр ты, ці ай чын нае кі но, 

ці на філь мы на за меж ных мо вах 

(поль скай, ня мец кай, анг лій скай, 

фран цуз скай — мо ладзь час та так 

ву чыць мо ву) — яго трэ ба да ваць. 

Та му бе ла рус кую на він ку «Аван-

ту ры Пра нці ша Вы рві ча», ка лі яе 

на рэш це вы пус цяць у пра кат, аба-

вяз ко ва па ка жам.

— Якія філь мы, на ваш по гляд, 

вар та па гля дзець аль бо пе ра гле-

дзець гэ тым ле там?

— Ва ўсіх роз ныя гус ты, та му па-

ра іць неш та ад но не маг чы ма. За нас 

ма гу ска заць, што фільм «Джэнтль-

ме ны», які мы, да рэ чы, па ка за лі пер-

шыя ў воб лас ці, «пра ца ваў» амаль 

тры ме ся цы — вель мі якас ная, доб-

ра зня тая і сыг ра ная стуж ка. На-

огул, вар та час цей ха дзіць у кі но і 

гля дзець роз ныя філь мы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ба ра на ві чы—Мінск.

«КІ НА НЕ БУ ДЗЕ?»
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24 чэр ве ня ў Фрун зен скім і Мас коў скім 

ра ё нах Мін ска з кра наў пай шла ва да 

з моц ным не пры ем ным па хам. Нех та 

ка заў, што гэ та амі як, нех та — што сцё-

ка выя во ды, ін шыя мін ча не пад бі ра лі 

больш яр кія эпі тэ ты. Учо ра на бры фін-

гу аб сі ту а цыі з во да за бес пя чэн нем у 

Мін ску бы ла да дзе на афі цый ная ацэн-

ка та го, што зда ры ла ся.

Перш за ўсё — пра са мае важ нае. У ва-

дзе з не пры ем ным па хам, якая ўчо ра ста ла 

па сту паць у раз вод зя чую сет ку Фрун зен-

ска га і Мас коў ска га ра ё наў, па та ген най мік-

ра фло ры не зной дзе на. Але піць яе па куль 

што не трэ ба.

— Ад ра зу ж пас ля па ступ лен ня пер шай 

ін фар ма цыі пра ва ду, якая трап ляе ў раз-

вод зя чую сет ку і мае не пры ем ны пах, быў 

ар га ні за ва ны ад бор проб. Про бы бы лі ўзя-

тыя перш за ўсё па тых ад ра сах, ад куль 

па сту па лі тэ ле фон ныя зван кі, а так са ма з 

аб' ек таў, якія раз ме шча ны ў зо не ўплы ву 

сіс тэ мы во да за бес пя чэн ня Фрун зен ска га і 

Мас коў ска га ра ё наў, — рас ка за ла на мес нік 

мі ніст ра ахо вы зда роўя, га лоў ны са ні тар-

ны ўрач На тал ля ЖУ КА ВА.

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, гэ ты ма ні то-

рынг ажыц цяў ляў ся на пра ця гу ўся го па заў-

ча раш ня га дня і пра цяг ваў ся ўчо ра. Ла ба-

ра то рыя Мінск ага га рад ско га цэнт ра гі гі е-

ны і эпі дэ мі я ло гіі пра цуе ў круг ла су тач ным 

рэ жы ме. Да сле да ван ні ва ды пра вод зяц ца 

ў тры эта пы. Перш за ўсё апе ра тыў на вы-

свят ля ец ца яе ад па вед насць уста ноў ле ным 

нор мам па ар га на леп тыч ных па каз чы ках. 

Дру гі этап — ацэн ка фі зі ка-хі міч ных адзнак 

ва ды. Трэ ці — да сле да ван ні па па каз чы ках 

мік ра бія ла гіч ных і ві ру са ла гіч ных.

— Мы вы зна чы лі, што ва да не ад па вя-

дае нор мам па па ху і шэ ра гу фі зі ка-хі міч ных 

нарматываў. Га лоў ным са ні тар ным ура чом 

Мін ска бы ло пры ня та ра шэн не аб за ба ро не 

вы ка ры стан ня гэ тай ва ды для піц ця. Сён ня 

мы мо жам ка заць, што нар ма лі за ва лі ся па-

каз чы кі перш за ўсё ар га на леп тыч ныя, фі-

зі ка-хі міч ныя — нар ма лі зу юц ца. І ёсць пер-

шыя звест кі аб тым, што па мік ра бія ла гіч ных 

адзнаках ва да ад па вя дае ўста ноў ле ным па-

тра ба ван ням. Па та ген най мік ра фло ры ў ёй 

зной дзе на не бы ло. Але да сле да ван ні пра цяг-

ва юц ца, — пад крэс лі ла На тал ля Жу ка ва.

Га лоў ны са ні тар ны ўрач рэ ка мен дуе жы-

ха рам Фрун зен ска га і Мас коў ска га ра ё наў 

ус тры мац ца ад ужы ван ня ва ды з-пад кра на 

для піц ця і пры га та ван ня ежы, па куль не бу-

дзе дак лад на ўста ноў ле на, што ва да ў раз-

вод зя чай сет цы цал кам ад па вя дае па тра ба-

ван ням па ўсіх па каз чы ках, за цвер джа ных 

нар ма тыў ны мі да ку мен та мі.

— Для гэ та га спе цы я ліс та мі УП «Мінск-

во да ка нал» пры ма ец ца комп лекс мер, а мы 

пра цяг ва ем кант роль якас ці і бяс пе кі ва ды 

ў раз вод зя чай сет цы не толь кі на тэ ры то рыі 

Фрун зен ска га і Мас коў ска га ра ё наў, але і 

ў Ле нін скім, Цэнт раль ным і Каст рыч ніц кім 

ра ё нах Мін ска — у зо не па меж на га ўплы ву 

во да за бо ру. Ра бо та бу дзе пра цяг вац ца да 

поў най нар ма лі за цыі сі ту а цыі, — пад крэс лі-

ла На тал ля Жу ка ва.

За ба ра няць вы ка рыс тоў ваць ва ду, якая 

не вель мі доб ра пах не, для бы та вых мэт, не 

звя за ных з піц цём і га та ван нем ежы, ня ма 

пад стаў, ска за ла га лоў ны са ні тар ны ўрач.

Пла ціць за ня якас ную ва ду 
не да вя дзец ца

Ство ра на ра бо чая гру па па аб' ек тыў ным 

і ўсе ба ко вым рас сле да ван ні пры чын па гар-

шэн ня якас ці піт ной ва ды ў Мас коў скім і 

Фрун зен скім ра ё нах.

— Нас, без умоў на, тур буе гэ тая сі ту а-

цыя, мы ма ем на мер ста ран на рас сле да ваць 

пры чы ны та го, што ад бы ло ся, і зра біць ад-

па вед ныя вы ва ды, каб не да пус ціць у бу ду-

чым па доб ных вы пад каў, — ска заў на мес нік 

стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Аляк сандр 

ДА РА ХО ВІЧ.

Спе цы я ліст пад крэс ліў, што, па апе ра тыў-

най ін фар ма цыі, па ста не на 12.00 25 чэр-

ве ня 111 да моў у Фрун зен скім і Мас коў скім 

ра ё нах ста лі цы ўжо атрым лі ва юць ва ду, якая 

не мае па ху і ін шых ад хі лен няў.

— Ра бо та вя дзец ца, ін шыя ра ё ны да па-

ма га юць Мас коў ска му і Фрун зен ска му, каб 

апе ра тыў на вы ра шыць гэ тую праб ле му, — 

ска заў Аляк сандр Да ра хо віч. — На ма гіст-

раль ных і ўнут ры квар таль ных сет ках ра бо ты 

ўжо пра ве дзе ны. Мы ка жам жы ха рам гэ тых 

двух ра ё наў праз СМІ і аса біс та: не аб ход на 

зліць ста я кі і тое, што зна хо дзіц ца ў кра нах. 

Чым хут чэй мы гэ та зро бім, тым хут чэй мы 

атры ма ем якас ную ва ду.

Ба яц ца, што да вя дзец ца пла ціць за ня-

якас ную ва ду, не трэ ба, пад крэс ліў Аляк-

сандр Да ра хо віч. Бу дзе зроб ле ны пе ра раз-

лік, і пла та за гэ тую ва ду брац ца не бу дзе.

Тэр мін вы ра шэн ня праб ле мы 
«Во да ка нал» не на зы вае

Ава рый ныя сі ту а цыі, звя за ныя з во да-

за бес пя чэн нем, бы ва лі і ў ра ней шыя га ды. 

Але та кой маш таб най праб ле мы, якая за-

кра на ла б два ра ё ны Мін ска, яшчэ не бы ло, 

ад зна чы ла На тал ля Жу ка ва.

— Ні я кіх ава рый, якія маг лі б вы клі каць 

та кую сі ту а цыю, мы не фік са ва лі. Пры цяг ну-

та шы ро кае ко ла спе цы я ліс таў, каб вы явіць 

пры чы ну, — ска заў ды рэк тар УП «Мінск-

во да ка на л» Алег АЎ РУ ЦІН.

Ён ад зна чыў, што ёсць ін фар ма цыя пра 

адзін ка выя вы пад кі па гар шэн ня якас ці ва ды 

ў су меж ных з па цяр пе лы мі ра ё нах ста лі цы. 

Ця пер там так са ма пра цу юць спе цы я ліс ты.

Дак лад ныя тэр мі ны, ка лі ў да мы мін чан 

пач не па сту паць якас ная ва да, ды рэк тар 

Мінск во да ка нал не на зваў. Ад нак за пэў ніў, 

што спе цы я ліс ты раз ліч ва юць на хут кае 

па ляп шэн не сі ту а цыі. Ужо ўчо ра ра ні цай у 

больш чым 100 да мах Фрун зен ска га ра ё на 

ха лод ная ва да ад па вя да ла нор ме. На огул 

жа ня якас ную ва ду па за ўчо ра атры ма лі 

1400 да моў Фрун зен ска га ра ё на і 860 да-

моў Мас коў ска га.

Што піць, 
па куль усё не на ла дзіц ца

Ар га ні за ва ны пад воз піт ной ва ды да жы-

лых да моў, у дзі ця чыя і ме ды цын скія ўста но-

вы Фрун зен ска га і Мас коў ска га ра ё наў.

— У нас ёсць спіс та кіх аб' ек таў. У пры-

ват нас ці, па чы на ю чы з 4.00 ра ні цы Мінск во-

да ка нал да ста віў у ся рэд нім ка ля 300 літ раў 

чыс тай якас най ва ды кож на му дзі ця ча му 

сад ку, — раска заў Аляк сандр Да ра хо віч. — 

На ла джа на ўза е ма дзе ян не з ад мі ніст ра-

цыя  мі ра ё наў, і ва да пад во зіц ца ту ды, дзе 

ўз ні кае да дат ко вая па трэ ба.

Для за бес пя чэн ня якас най ва дой на сель-

ніц тва жы лых да моў пры цяг ну та сем адзі-

нак тэх ні кі Мі ніс тэр ства аба ро ны, а ўчо ра 

ў 14.00 вай скоў цы да лі мін ча нам яшчэ ча-

тыры цыс тэр ны. Да па мо гу ў пад во зе ва ды 

на сель ніц тву ака за лі най буй ней шыя прад-

пры ем ствы ста лі цы — «Ма лоч ны гас ці нец», 

«Мінск крыс тал», Мін скі хо ла да кам бі нат № 2, 

«Ко ка-ко ла», «Да ры да», Мін скі за вод без ал-

ка голь ных на по яў. Учо ра для за бес пя чэн ня 

якас най ва дой на сель ніц тва па цяр пе лых 

ра ё наў бы лі за дзей ні ча ны 25 цыс тэр наў, 

яшчэ чатыры ча ка юц ца з Ві лей кі, Слуц ка і 

Жо дзі на. Акра мя та го, у Фрун зен скім ра ё не 

пра цу юць тры дэ ка ра тыў ныя кры ні цы з ар-

тэ зі ян скай ва дой.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

На слы хуНа слы ху

НЕ ЗА ПЛА НА ВА НАЯ СМА ГА Што ад бы ва ец ца з ва дой 
у ста лі цы?

 У тэ му
Сі ту а цыя пад кант ро лем
Прэм' ер-мі ністр азна ё міў ся з сі ту а цы яй па за бес пя чэн ні чыс тай ва дой 
жы ха роў Фрун зен ска га ра ё на Мін ска

Ра ман Га лоў чан ка высветліў, як ар га ні за ва ны пад воз чыс тай піт ной ва ды на сель ніц тву, 
ці за бяс пе ча на яе на яў насць у ганд лё вых сет ках і са цы яль ных уста но вах.

У ця пе раш ні час да дзе ны апе ра тыў ныя да ру чэн ні па тэр мі но вай пе ра кід цы да дат ко вых 
ма шын з піт ной ва дой з ін шых рэ гі ё наў.

«Па да ру чэн ні прэм' ер-мі ніст ра МАРГ пра во дзіць апе ра тыў ную су стрэ чу з прад стаў ні ка мі 
ганд лю і вы твор цаў па пы тан нях па ве лі чэн ня аб' ёмаў па ста вак піт ной ва ды і не да пу шчэн ні 
рос ту цэн у су вя зі з па вы ша ным по пы там на яе», — па ве дам ляе прэс-служ ба ўра да.

Рас па ра джэн нем прэм' ер-мі ніст ра так са ма ство ра на між ве да мас ная ра бо чая гру па для 
ацэн кі сі ту а цыі з па пад ан нем ня якас най ва ды ў сіс тэ му во да за бес пя чэн ня, дзе ян няў служ-
бо вых асоб і вы пра цоў кі мер па не да пу шчэн ні па доб най сі ту а цыі ў бу ду чым.

Ра ман Га лоў чан ка пра ве рыў, як за бяс пе ча ны ва дой са цы яль ныя ўста но вы, і на ве даў 
дзі ця чы яс лі-сад № 76.

«У цэ лым сі ту а цыя пад кант ро лем. У пры чы нах та го, што ад бы ло ся, раз бі ра юц ца кам-
пе тэнт ныя служ бы», — рэ зю ма ва ла прэс-служ ба Саў мі на.


