
Яшчэ ад ной пе ра мо гай — пры сва ен нем га на ро-
ва га зван ня «Ча ла век го да» — ад зна чыў Пер ша май 
стар шы ня Бе ла рус ка га аг ра пра мыс ло ва га са ю-
за Аляк сей Сця па на віч СКА КУН. Ня хай так са ма 
і дзень 9 Мая ста не Ва шым свя там ра зам з усі мі 
ве тэ ра на мі. Моц на га Вам ся мей на га шчас ця ра зам 
з жон кай Ва лян ці най ды шчод ра га даў га лец ця!

З па ва гай, 
Пётр Анд рэ е віч СКА РА БА ГА ЦЬКА,

Ге не раль ны ды рэк тар 
УНП 200020752  УП «Брэстаблдар буд».
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.22 20.51 15.29
Вi цебск — 5.06 20.46 15.40
Ма гi лёў — 5.12 20.41 15.29
Го мель — 5.15 20.32 15.17
Гродна — 5.38 21.06 15.28
Брэст    — 5.45 21.00 15.15

Iмянiны
Пр. Елізаветы, Аляксея, Валянціна, 
Савы, Фамы. 
К. Даніцэлі, Людмілы, Ружы, 
Бенядзікта, Вінцэнта, Людаміра.

Месяц
Першая квадра ў 6.14. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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Учо ра ўдзель ні чаў у ак цыі «Атры-
май гро шы!». Ад пра віў SMS-ку са сло-
вам ГРО ШЫ, і мне прый шоў ад каз: 
«Ва шы гро шы атры ма ны. Дзя куй за 
ўдзел!»

Ідуць вы пра ба ван ні но вых ле каў. Адзін 
з па цы ен таў за хо дзіць да ўра ча:

— Док тар, ча му вы за мя ні лі мой прэ-
па рат?

Док тар (вель мі асця рож на):
— А што пры му шае вас ду маць, што 

я яго за мя ніў?
— Ра зу ме е це, ра ней, ка лі я кі даў гэ тыя 

таб лет кі ва ўні таз, яны пла ва лі, а ця пер 
рап там ста лі та нуць.

Ка лі пры клас ці да ву ха ра ка ві ну, 
мож на па чуць, як пра да вец ад дзе ла 
сан тэх ні кі вы клі кае ахо ву.

На пя рэ дад ні свя та 
Пе ра мо гі нам асаб лі ва 
пры ем на па він ша ваць 
ге не раль на га ды рэк-

та ра на ша га ўні тар-
на га прад пры ем ства 

Пят ра Анд рэ е ві ча 
СКА РА БА ГА ЦЬКУ 
з пры сва ен нем яму 

зван ня «Ча ла век го-
да». Год да ста рас ці 

Вам без ста рас ці!

З па ва гай,
ад мі ніст ра цыя 

і камітэт 
прафсаюза 

УП «Брэстаблдарбуд».
УНП 200020752

Яны адрозніваюцца вы ключнай 
адда на сцю, вер насцю. 
Гэтыя людзі адда юць апошняе 
справе, якой служаць, — 
рэлігіі, прафесіі, мастацтву, 
гра мад ству, але пры гэтым 
усве дамляюць смак матэрыяльнай 
выгоды і радуюцца прыгожым 

рэчам, якія побач з імі. Яны вылучаюц ца 
ўнутраным высокародствам і грацыяй, 
сва ім вы гля дам унушаюць ін шым упэўненасць 
у сабе; пунктуаль ныя, дакладныя ў сва іх 
выказваннях. Па свайму скла ду яны адзіноч кі, 
якія ад да юць перава гу кам фор ту і бяспецы.

7
мая

НА РО ДЖА НЫЯ

1840 год — на ра-
дзіў ся Пётр 

Чай коў скі, ра сій скі кам-
па зі тар. Пер шыя кро кі 
свай го ўзы хо джан ня на 
му зыч ны Алімп ён ра-
біў ра зам з ма ці. Яшчэ ў 
дзя цін стве іг раў на фар-
тэ пі я на не горш, чым да-
рос лыя. Але пра фе сій на 
зай мац ца му зы кай Пётр 
Іль іч стаў толь кі пас ля за-
кан чэн ня Пе цяр бург ска га 
ву чы лі шча пра ва знаў ства. 
За тым бы лі га ды за ня ткаў 
у Пе цяр бург скай кан сер ва то рыі. У 1866-м кам па зі тар 
ства рыў пер шую сім фо нію, а за тым — і пер шую опе-
ру. У твор час ці Чай коў ска га прад стаў ле ны амаль усе 
му зыч ныя жан ры. Змест яго му зы кі ўні вер саль ны: 
ахоп лі вае воб ра зы жыц ця і смер ці, ка хан ня, пры ро ды, 
по бы ту. У ёй па-но ва му рас кры ва юц ца тво ры рус кай 
і су свет най лі та ра ту ры. Твор часць Пят ра Іль і ча Чай-
коў ска га яшчэ пры жыц ці за слу жы ла пры знан не — як 
у Ра сіі, так і за мя жой.

1895 год — пра фе сар Санкт-Пе цяр бург ска-
га ўні вер сі тэ та Аляк сандр Сця па на віч 

Па поў на па ся джэн ні Рус ка га фі зі ка-хі міч на га та ва-
рыст ва пра дэ ман стра ваў вы най дзе ны ім пер шы ў 
све це ра дыё пры ём нік. А ў са ка ві ку на ступ на га го да 
ён прад ста віў пры бор для пе ра да чы сіг на лаў, пе-
ра даў шы на ад лег ласць 250 мет раў ра дыё гра му з 
двух слоў «Ген рых Герц». Звест кі аб ана ла гіч ных 
до све дах італь я нец Мар ко ні, які прэ тэн дуе на ро лю 
пер ша пра ход ца ў гэ тай га лі не, апуб лі куе толь кі ў 
чэр ве ні 1897 го да.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Га-
ле ва Пін ска га ра ё на) Мі ка лай Мі ка ла е віч 

Па ля шчук, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ві ру са ло гіі, док-
тар ме ды цын скіх на вук (1995), пра фе сар. У 1977 г. 
скон чыў Мін скі ме ды цын скі ін сты тут. З 1980-га — у 
Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры эпі-
дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі. Аў тар шмат лі кіх на ву ко вых 
прац.

На пя рэ дад ні чэм пі я на ту све-
ту па ха кеі кам форт нас ці га-
рад ско га ася род дзя на да ец-
ца асаб лі вая ўва га. Та му па 
іні цы я ты ве Офі са па пра вах 
лю дзей з ін ва лід нас цю мы 
вы ра шы лі агле дзець ра ён ад-
ной з мат ча вых пля цо вак — 
«Чы жоў ка-Арэ ны» — і вы-
свет ліць, на коль кі спар тыў-
ны комп лекс і яго ася род дзе 
бу дуць зруч ны мі для са міх 
мін чан і за меж ных гас цей.

НОР МЫ — ДЛЯ ЎСІХ. 
АЛЕ НЕ ПАЎ СЮЛЬ...

Ва лан цёр На тал ля МАНЬ КОЎ-
СКАЯ тры мае ў ру ках рас пра ца ва-
ную спе цы я ліс та мі Офі са ан ке ту, 
у якую бу дзе за но сіць па каз чы кі 
за ме раў аб' ек таў, што пры ля га юць 
да спар тыў на га комп лек су, і не па-
срэд на ў са мой арэ не. Уво гу ле, ці 
зруч на ў го ра дзе ве ла сі пе дыс там 
«штур ма ваць» бар дзю ры, па жы-
лым лю дзям па ды мац ца па пры-
ступ ках, а ма мам ка ціць дзі ця чыя 
ка ляс кі па пан ду сах, пра ве рыць 
мо жа лю бы ах вот ны. Усё не аб ход-
нае для гэ та га «ўзбра ен не» — ру-
лет ка, каль ку ля тар, фо та апа рат, 
руч ка і спіс бу даў ні чых нар ма ты-
ваў.

— Мы ма ні то рым у пер шую 
чар гу бу даў ні чыя стан дар ты, і тое, 
што яны па трэб ны толь кі для ча ла-
ве ка на ін ва лід най ка ляс цы — стэ-
рэа тып: гэ тыя нор мы аба вяз ко выя 

для ўсіх, — пад крэс лі вае спе цы я-
ліст ка па ка му ні ка цы ях Офі са па 
пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю 
Та і сія ПА СТУ ХО ВА.

Наш ма ні то рынг па чы на ец ца з 
пры пын ку гра мад ска га транс пар-
ту. Тут На тал ля звяр тае ўва гу на 
да рож нае па крыц цё.

— Яно да стат ко ва роў нае, шы-
ры ня тра ту а ру не менш за 1,5 
мет ра, — ад зна чае ва лан цёр і 
раз горт вае ру лет ку, каб за ме раць 
шы ры ню швоў па між пліт ка мі. Па-
вод ле нор маў, яна не па він на быць 
боль шай за 10 мм, і ме на ві та та-
кую ад зна ку фік суе ру лет ка.

Ад пры пын ку ру шым да пад зем-
на га пе ра хо ду, які вя дзе да спар-
тыў на га комп лек су. Тут не аб ход на 
за ме раць вы шы ню і шы ры ню пры-
сту пак. Пе ра ка наў шы ся, што іх 
па ра мет ры ад па вя да юць нор мам, 
звяр та ем ува гу на пан дус. Яго ўхіл 
не па ві нен пе ра вы шаць 10%. Але 
па вы ні ках на шых за ме раў ака за-
ла ся, што ён скла дае 30%.

— Пан дус у гэ тым пе ра хо дзе не 
ад па вя дае нор мам, і пры та кім ухі-
ле без пад' ём ні ка не абы сці ся, але 
яго тут ня ма, — ро біць за клю чэн не 
На тал ля. У гэ ты час з пе ра хо ду па-

каз ва ец ца жан чы на і па чы нае 
па воль на па ды маць па пан-
ду се дзі ця чую ка ляс ку. «Па-
ды мац ца цяж ка, ха це ла ся б, 
каб пан дус быў зруч ней шым», 
— ад каз вае ка бе та на на ша 

пы тан не, на коль кі лёг ка ёй іс ці.
У пе ра хо дзе мы за ўва жы лі 

ліфт. Ме на ві та за ўва жы лі, бо зда-
ры ла ся гэ та вы пад ко ва. Ні я кіх па-
ка заль ні каў на на яў насць гэ та га 
пры ста са ван ня ня ма, і сам ліфт 
сха ва ны ў глы бі ні пе ра хо ду. Зрэш-
ты, ака за ла ся, што ён не пра цуе. 
Маг чы ма, яго ўсё ж пла ну ец ца за-
пус ціць пад час чэм пі я на ту.

Пас ля аб сле да ван ня пад зем на-
га пе ра хо ду па чы на ем вы ву чаць 
пар коў ку. Ка ля арэ ны іх дзве. 
Раз гле дзець спе цы яль ны знак, 
які па каз вае, што тут мож на пры-
пар ка вац ца лю дзям з ін ва лід нас-
цю, ака за ла ся ня прос та, асаб лі ва 
скла да на за ры ен та вац ца ча ла ве-
ку, які на вед вае арэ ну пер шы раз. 
Але ка лі мы ўсё ж уба чы лі квад рат 
з бе лай лі та рай «Р» на бла кіт ным 
фо не і ад па вед ную таб ліч ку пад 
ім, вы свет лі ла ся, што раз мет ка на 
ас фаль це, якая па каз вае на не па-
срэд нае мес ца ста ян кі транс пар ту 
лю дзей з ін ва лід нас цю, ад сут ні чае, 
а гэ та па ру шэн не нор маў. Апроч 
та го, на пар коў цы звяр та ем ува гу 
на вы шы ню бар дзюр на га кам ня: 
на ват без за ме раў ён вы гля дае 
вы со кім і цяж кім для пе ра адоль-
ван ня на ін ва лід най ка ляс цы. На-
тал ля Мань коў ская пры кла дае 
ру лет ку да са ма га ніз ка га мес ца 
бар дзю ра і кан ста туе: 5,5 см. Пры 
тым, што нор ма — не больш за 5 
см. І ўво гу ле, не па жа да най з'яў-
ля ец ца лю бая пе ра шко да, вы шэй-
шая за 1 см.

За ме раў шы пар ко вач нае мес ца 
для ін ва лі даў (яго пло шча боль шая 
за звы чай нае пар ко вач нае мес ца) 
і пе ра ка наў шы ся, што зболь ша га 
яго па ра мет ры ўпіс ва юц ца ў нар-
ма ты вы, па чы на ем ру хац ца да 
са мой арэ ны. Але пе рад тым, як 
пач нём да сле да ваць бу ды нак, нам 
не аб ход на вы свет ліць ад лег ласць 
да яго ад пар коў кі. За мест нар ма-
тыў ных 50 м мы на лі чы лі больш 
за 70, і гэ та не да цэнт раль на га 
ўва хо ду, а да най блі жэй ша га — 
чац вёр та га — сек та ра.

ВЫ ХАД НА АРЭ НУ
На жаль, да сле да ваць вя лі кую 

арэ ну, на якой не па срэд на бу дуць 
пра хо дзіць мат чы чэм пі я на ту, не 
атры ма ла ся: пад час на ша га ві зі ту 
яна бы ла за чы не на. Да вя ло ся аб-
ме жа вац ца ма ні то рын гам су сед-
няй ма лой арэ ны.

Перш-на перш На тал ля Мань-
коў ская звяр тае ўва гу на ўва ход: 
ён, як і мае быць, на ўзроў ні зям-
лі — ні я кіх пры сту пак, дзвя рэй, 
што кру цяц ца, і ін шых эле мен таў, 
якія б пе ра шка джа лі тра піць унутр 
фі зіч на аслаб ле на му ча ла ве ку. 
Ме ра ем дзвяр ны пра ём, яго шы-
ры ня аказ ва ец ца на ват на шэсць 
сан ты мет раў боль шай за нар ма-
тыў ныя 90 см — гэ та доб ра. За 
ўва хо дам ідзе так зва ны «там бур», 
ён так са ма пра стор ней шы за ад-
ве дзе ную нор му. Вы шы ня раз мя-
шчэн ня дзвяр ных ру чак так са ма 
вы дат ная. Ува хо дзім у пра стор ны 
вес ты бюль і ад ра зу ці ка вім ся ліф-
та мі. На жаль, па куль яны не пра-
цу юць, але да чэм пі я на ту бу дуць 
за пу шча ныя, па абя ца ла ад мі ніст-
ра тар ка. Да лей на кі роў ва ем ся ў 
пры бі раль ню, аб сле да ван не якой 
да ло су пя рэч лі выя вы ні кі. Па-пер-
шае, у ма лой арэ не ёсць ка бін ка 

для лю дзей з ін ва лід нас цю. Але... 
ча мусь ці толь кі жа но чая. Да та го 
ж ня ма ні я кіх аба зна чэн няў, якія б 
па ве дам ля лі пра на яў насць спе цы-
я лі за ва на га са ні тар на га па коя. У 
са мой ка бін цы мы так са ма вы яві лі 
па ру шэн ні. На прык лад, не знай шлі 
не аб ход на га га ры зан таль на га по-
руч ня, за які мог бы ўзяц ца фі зіч-
на аслаб ле ны ча ла век. Ня ма тут і 
кноп кі вы кліку пер са на лу. А яшчэ 
дзве ры ў ка бін цы ад чы ня юц ца ўся-
рэ дзі ну, а па він ны — вон кі. Ад па-
вя да юць нор мам хі ба што шы ры ня 
дзвяр но га пра ёму ды пло шча ту а-
лет на га па коя.

Апроч та го, як вы свет лі ла ся, на 
ма лой арэ не не пра ду гле джа на 
спе цы яль ных мес цаў для лю дзей з 
ін ва лід нас цю. Ад мі ніст ра тар ка па-
тлу ма чы ла гэ та тым, што пля цоў ка 
пры зна ча на пе ра важ на для трэ-
ні ро вак, а вось на вя лі кай арэ не, 
дзе не па срэд на бу дуць пра хо дзіць 
спа бор ніц твы, яны ёсць.

— Па вы ні ках ма ні то рын гу «Чы-
жоў ка-Арэ ну» і тэ ры то рыю, што яе 
ата чае, мож на на зваць част ко ва 
да ступ ны мі, але гэ та не зу сім тое, 
што ха це ла ся б ба чыць, — пад су-
моў вае На тал ля Мань коў ская.

Са праў ды, не ўсё яшчэ дас ка-
на ла, і не ка то рыя хі бы (як той жа 
ўхіл пан ду са ці вы шы ню бар дзю ра) 
вы пра віць да чэм пі я на ту ўжо, на 
жаль, не атры ма ец ца. За ста ец ца 
толь кі да даць, што па доб ныя ма-
ні то рын гі пра вод зяц ца на роз ных 
аб' ек тах і пля цоў ках ста лі цы, і на 
іх вы ні кі ар га ні за та ры ўжо ця пер 
звяр та юць ува гу ор га наў ула ды, 
а ў бу ду чы ні мяр ку юць ства рыць 
кар ту да ступ нас ці го ра да.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

�

Спе цы яль ны знак пар коў кі для ін ва лі даў ёсць, 
а вось ад па вед ная раз мет ка ад сут ні чае.

Жан чы на па чы нае па воль на па ды маць па пан ду се дзі ця чую ка ляс ку: 
«Па ды мац ца цяж ка, ха це ла ся б, каб пан дус быў зруч ней шым».

Мы пра ве ры ліМы пра ве ры лі  ��

Ха кей на «о' кей»
Ці не ста не 

шлях на спар тыў нае свя та 
па ла сой пе ра шкод для лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі?

У ма лой арэ не 
ёсць са ні тар ны 
па кой для лю дзей 
з ін ва лід нас цю. Але... 
ча мусь ці толь кі жа но чы.

Водныя забавыВодныя забавы  ��

Аазіс эк стры му

«Аква парк цал кам па бу да-
ва ны, усе гор кі ўста ля ва ны, 
іх ця пер пра вя ра юць спе цы-
я ліс ты, — за пэў ні вае Алі на 
ЗМА ЧЫН СКАЯ, крэ а тыў ны 
ды рэк тар прад пры ем ства 
«Аква-Мінск», у чы ім пад-
па рад ка ван ні зна хо дзіц ца 
аква парк «Ле бя дзі ны». — 
Не аб ход ныя ін спек цыі доў-
жыліся больш за ме сяц. Бо 
не аб ход на было пра ве рыць 
усё да дро бя зяў: не толь-
кі га тоў насць ат рак цы ё наў, 
але і якасць ва ды — да за-
ван не хі міч ных рэ аген таў, 
уз ро вень pH, тэм пе ра тур ны 
рэ жым і г.д. Як толь кі бу дуць 
пад пі са ны ўсе не аб ход ныя 
да ку мен ты па ўвод зе ў экс-
плу а та цыю, аква парк пач не 
пра ца ваць».

ЗЛА ВІЦЬ ХВА ЛЮ... У АКВА ПАР КУ
Вод ная тэ ры то рыя «Ле бя дзі на га» па-

дзе ле на на дзве зо ны — зім нюю (пад 
да хам) і лет нюю (пад ад кры тым не бам). 
Лет няя, зра зу ме ла, бу дзе пра ца ваць толь-
кі не каль кі ме ся цаў на год (ка лі да зво ляць 
тэм пе ра ту ры). Але хва ля вац ца не вар та: 
толь кі за кры тая аква то рыя здоль на змяс-
ціць не каль кі ты сяч ча ла век ад на ча со ва. 
Тым больш што асноў ныя ат рак цы ё ны 
ўста ля ва ны ме на ві та пад да хам. Тут ёсць 
спа бор ніц кія гор кі, на якіх да зва ля ец ца 
спус кац ца тром ча ла ве кам ад на ча со ва: 
той, хто спус ціц ца хут чэй, атрым лі вае 
прыз. Ёсць эк стрэ маль ныя — з кру ты мі 
ві ра жа мі і амаль што вер ты каль ны мі спус-
ка мі; ся мей ныя (на плы це мо гуць ся дзець 
два-тры ча ла ве кі), па бу да ва ныя па ты пу 
аме ры кан скіх го рак. Ама та ры па ка тац ца 
па хва лях змо гуць ад та чыць сваё май-
стэр ства на сёр фінг-трэ на жо ры. Усе ат-
рак цы ё ны ка над скай і ня мец кай вы твор-
час ці — гэ та леп шыя гуль цы на су свет ным 
рын ку.

Але асаб лі ва пра ек ці роў шчы кі га на-
рац ца стры ма ным і на ту раль ным «ланд-
шаф там» аква пар ка. «Мы свя до ма не 
ха це лі бу да ваць чар го вы «аазіс» з паль-
ма мі і ін шы мі штам па мі, — ад зна чае га-
лоў ны ар хі тэк тар пра ек та Аляк сандр 
ЦЯЛЬЦОЎ. — На ад ва рот, імк ну лі ся 
пад крэс ліць бе ла рус кі ка ла рыт. І яго 
тут бу дзе больш чым да стат ко ва — ад 

рас лін нас ці да афарм лен ня па ка-
заль ні каў». За кры тая аква то рыя 
са праў ды спра ек та ва на вель мі 
ўда ла. На ват у раз дзя валь нях ад-
кры ва ец ца шы коў ны від на ва да-
схо ві шча «Драз ды». Да рэ чы, пры 
рас пра цоў цы лет няй аква зо ны бу-
даў ні кі знай шлі рэ лік та вы ва да ём, 
які ўда ло ся не толь кі за ха ваць, 
але і гар ма ніч на вы ка рыс таць у 
ланд шаф це.

Яшчэ ад на «фіш ка» за кры-
тай част кі аква пар ка — сіс тэ ма 
гро таў. Па тэх ніч ным і свет ла-
вым асна шчэн ні гро там мінск ага 
аква пар ка ня ма роў ных. Рас пра-
цоў шчы кі гэ тых эфек таў пры-
зна лі ся, што пас ля за вяр шэн ня 
на ша га пра ек та на іх гра дам 
па сы па лі ся па доб ныя за ка зы. 
Напэўна, ра ман тызм гэ тых «пя-
чор» пры ва біць не ад ну за ка ха-
ную па рач ку.

ПРЫ ЕМ НАЕ З КА РЫС НЫМ
На ніж нім яру се аква пар ка раз мяс ціў ся 

SPA-комп лекс з уні каль най тэр ма льнай 
зо най. Ама та ры га ра ча га ад па чын ку зной-
дуць тут не толь кі рус кую лаз ню і фін скую 
са ўну, але і ту рэц кі ха мам, і на ват рым скія 
па рыль ні — кал да ры ум, тэ пі да ры ум, ла-
ко ні ум. Гэ тыя лаз ні вы дат на па ды хо дзяць 
для тых, ка му су праць па ка за ны вы со кія 
тэм пе ра ту ры. Акра мя гэ та га, лю дзям з 
за хвор ван ня мі ды халь най сіс тэ мы ця-

пер не аба вяз ко ва ехаць на ля чэн не ў 
Са лі горск: SPA-комп лекс аб ста ля ва ны 
«са ля ной ка бі най», у якой мож на спа лу-
чыць пры ем нае з ка рыс ным — ад па чыць 
і азда ра віц ца. Для ак тыў на га ад па чын ку 
ў «Ле бя дзі ным» ёсць трэ на жор ная за ла 
(да рэ чы, са мая вя лі кая ў Мін ску). А пад-
сіл ка вац ца пас ля ак тыў на га ад па чын ку 
мож на бу дзе ў ад ным з ся мі тэ ма тыч ных 
ба раў ці ў но вым біст ро Country Chіken. 
Гэ та аў стра лій ская фран шы за, упер шы-
ню прад стаў ле ная на бе ла рус кім рын ку: 
яе асаб лі вас цю з'яў ля ец ца пры га та ван не 
страў з да баў лен нем ба воў на ва га алею і 
аў стра ліў скіх спе цый.

МІ СІЯ — 
ВЫ РА ТА ВАЦЬ ПЛА НЕ ТУ!

Але га лоў ная ўні каль насць мінск ага 
аква пар ка, ба дай, у тым, што гэ та не 

прос та вод ны цэнтр, а шмат про філь ны 
за баў ляль ны комп лекс. Для са мых ма-
лень кіх на вед валь ні каў — цэнтр «KaZkі» 
з гуль ня вы мі аў та ма та мі, за баў ляль ны мі 
пра гра ма мі і ка зач ны мі ані ма та ра мі. А 
больш старэйшых, на пэў на, за ці ка віць 
кас міч ны ат рак цы ён Dark rіde. «Гэ та адзін 
з са мых па пу ляр ных ат рак цы ё наў за мя-
жой. І ўпер шы ню на тэ ры то рыі СНД ён 
з'я віц ца ме на ві та ў Мін ску, — рас па вя дае 
Ула дзі мір АСІ НІН, на мес нік ды рэк та ра 
кам па ніі «Ін тэс», якая рас пра цоў ва ла 
тэх на ла гіч ны раз дзел пра ек та. — Ка лі 
вель мі ко рат ка, Dark rіde — гэ та за хап-
ляль ны квэст з па да рож жам на ін шую 
пла не ту, дзе ўдзель ні кам мі сіі трэ ба бу-
дзе пе ра маг чы ін ша зем цаў. Да рэ чы, гэ та 
ся мей ны ат рак цы ён, і ад пра віц ца ў між-
га лак тыч нае тур нэ дзе ці мо гуць ра зам са 
сва і мі баць ка мі». Ка рэс пан дэн ты «Звяз-
ды» не па ба я лі ся тра піць у вір ту аль ную 
рэ аль насць і прай шлі част ку кас міч на га 
шля ху. Усё па ча ло ся з тэ ле парт ацыі на 
дру жа люб ную пла не ту (на спра ве ж трэ-
ба бы ло прай сці па ме та ліч ным маст ку 
ўнут ры «кас міч на га ба ра ба на» з ша лё ны-
мі свет ла вы мі эфек та мі). А да лей... ва га-
нет кі, ла зер ная зброя і між га лак тыч ныя 
ба та ліі. Ка ра цей, тым, хто вы хоў ваў ся 
на «Зор ных вой нах», Dark rіde ві да воч на 
прый дзец ца да ду шы.

ЦА НА ПЫ ТАН НЯ
Па сло вах Алі ны Зма чын скай, кош ты 

па слуг рас пра ца ва ны ўжо даў но. Пры гэ-
тым уліч ва лі ся па жа дан ні па тэн цы яль ных 
клі ен таў. Так, пас ля ма ні то рын гу сі ту а-
цыі пер ша па чат ко выя цэ ны бы лі пе ра гле-
джа ны і кры ху зні жа ны. На прык лад, цэ лы 
дзень у аква пар ку да рос ла му абы дзец ца 
ў 270 ты сяч руб лёў, «дзі ця чы кошт» — 
240 тыс. руб. У пят ні цу, вы хад ныя і свя-
точ ныя дні гэ тая су ма па вя ліч ва ец ца на 
1/3. За дзве га дзі ны ў тэр ма льным комп-
лек се трэ ба бу дзе за пла ціць 200 тыс. руб. 
А кас міч нае па да рож жа Dark rіde каш туе 
ад 80 да 100 тыс. руб., у за леж нас ці ад 
уз рос ту «ванд роў ні ка». Квіт кі ўжо рых-
ту юц ца да дру ку, на быць іх мож на бу дзе 
не толь кі ў ка сах аква пар ка, але і праз 
сіс тэ му TіcketPro. Да рэ чы, га тоў насць 
комп лек су да ад крыц ця ўжо  тэс ці ру юць 
ста тыс ты, за пі сац ца ў якія мо жа лю бы 
ах вот ны.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ

�Касмічны дэсант атракцыёна Dark rіde.

Светлавыя эфекты ў гротах — унікальныя.

Не ве ра год ныя гор кі, рым скія па рыль ні 
і ўнікальны кас міч ны ат рак цы ён пад ад ным да хам

Бу да ва лі, бу да ва лі... і па бу да ва лі. Гэ тая фра за вы дат на ха рактарызуе ўзвядзен-
не мінск ага аква пар ка «Ле бя дзі ны». Тэр мі ны зда чы аб'екта не раз мя ня лі ся, 
змя ня ла ся і наз ва аква пар ка, а ста ліч ныя жыхары пакорліва чакалі, ка лі на ста-
не «час ікс». І вось на рэш це 11 мая шматпрофільны забаўляль ны комп лекс, 
які раз мяс ціў ся ў ад ным з самых жы ва піс ных месцаў Мін ска — ля бе ра гоў 
ва да схо ві шча «Дразды» — расчы ніць дзве ры для на вед валь ні каў. Ка рэс-
пан дэн ты «Звяз ды» ад ны з пер шых па бы ва лі ў пер шым мін скім аква пар ку 
і на свае во чы пабачылі, што ча кае аматараў экстрэмаль на га адпачынку.


