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ЧА МУ АБ ВА ЛІ ЛА СЯ 
СТОЛЬ 

У «АРЭ НА-СІ ЦІ»
У ста лі цы ўжо пра ве ра на больш 
за па ло ву ана ла гіч ных аб' ек таў

Ад ной з най больш ве ра год ных пры чын 

аб ру шэн ня гіп са кар дон най пад вес най 

сто лі ў ста ліч ным ганд лё ва-за баў ляль-

ным цэнт ры «Арэ на-Сі ці» з'яў ля ец ца 

па ру шэн не па рад ку пра вя дзен ня 

бу даў ні ча-ман таж ных ра бот. 

Пра гэ та ў эфі ры тэ ле ка на ла СТБ 

па ве да міў на мес нік на чаль ні ка 

Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня МНС 

Анд рэй БЕР ТАШ.

«Ад на з па пя рэд ніх вер сій — па ру шэн не бу-
даў ні ча-ман таж ных ра бот пры ўклад цы гэ тай 
сто лі. Гэ та ад на з са мых ві да воч ных пры чын», — 
ска заў прад стаў нік МНС у пра гра ме «Вя лі кі го-
рад».

Дак лад ную пры чы ну ўста наў лі вае След чы 
ка мі тэт, пра во дзіц ца шэ раг экс пер тыз. «Та кіх 
вы пад каў у нас са праў ды за прак ты ку не бы-
ло, — ад зна чыў Анд рэй Бер таш. — Пас ля та го 
як ад бы ло ся гэ тае аб ру шэн не, да дзе на да ру-
чэн не ка мі сіі па над звы чай ных сі ту а цы ях пра ве-
рыць усе аб' ек ты. А ў Мін ску іх з та кі мі ж сто ля-
мі — 191, і ўжо больш за па ло ву пра ве ра на».

Пра вер кі пра цяг ва юц ца, іх скон чаць праз два 
тыд ні. «І пра гэ та бу дзе па ве дам ле на. Раз гле дзім 
усе гэ тыя пы тан ні, якія вы яў ля юц ца. Да дзе ны 
тэр мі ны на лік ві да цыю, каб не паў та рыць па доб-
на га», — ад зна чыў на мес нік на чаль ні ка га рад-
ско га ўпраў лен ня МНС.

На га да ем, 12 ліс та па да ў ганд лё ва-

за баў ляль ным цэнт ры «Арэ на-Сі ці» аб-

ры ну ла ся пад вес ная столь на пло шчы 

150 квад рат ных мет раў. У вы ні ку ін цы дэн-

ту па цяр пе лі дзве дзяў чы ны. Пас ля гэ та га 

ка мі сія па над звы чай ных сі ту а цы ях пры-

ня ла ра шэн не пра ве рыць усе ана ла гіч ныя 

сто ле выя кан струк цыі ў ганд лё вых аб' ек-

тах Мін ска.

Ра бо ты ж па ад наў лен ні кан струк цый сто лі ў 
«Арэ на-Сі ці» пла ну юць за вяр шыць да 25 снеж-
ня, і ганд лё вы цэнтр бу дзе цал кам да ступ ны для 
на вед валь ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Адзін з бра тоў пра ва ліў ся не па-
да лёк ад бе ра га, здо леў вы ка рас кац ца 
сам і па бег да до му клі каць на да па мо гу 
баць ку, дом ста яў зу сім не па да лёк ад 
ра кі, — га во рыць вя ду чы спе цы я ліст 

рэс пуб лі кан ска га Са ве та Та ва рыст ва 

ра та ван ня на во дах Алег БА РАЗ НА. — 
Баць ка па лез ра та ваць сы на, і ледзь не 
па та нуў сам. Ця чэн не ра кі там да во лі 
моц нае і яно па нес ла пад лет ка ад та го 
мес ца, дзе ён пра ва ліў ся.

Ва да ла зы шу ка лі яго це ла амаль ты-
дзень. Спра ва ў тым, што з-за пе ра мен-
лі ва га на двор'я ў ва дзе ўтва рыў ся гус-
ты ша рош — не тры ва лыя ка вал кі лё ду. 
І ва да ла зам да во дзі ла ся раз гра баць гэ та 
ўсё ўруч ную ва ўмо вах амаль ну ля вой 
бач нас ці.

Яшчэ дзве тра ге дыі звя за ны з ры-
ба ка мі. Па пер шым лё дзе ры ба клюе, 
як вя до ма, вель мі доб ра. Не па да лёк ад 
вёскі Мо хаў Ло еў ска га ра ё на муж чы на 
па ста віў сет ку. А ка лі па плыў яе пра вя-
раць на лод цы, то пе ра ку ліў ся і па та нуў. 
Яшчэ адзін ры бак пра ва ліў ся пад лёд у 
Мсці слаў скім ра ё не — на жаль, вы брац ца 
на зад ён так са ма не па спеў.

А ў Жло бін скім ра ё не ў мі ну лую ня-
дзе лю ў ме лі я ра цый ны ка нал на хут ка сці 
вы ле цеў лег ка вік. Ён пе ра вяр нуў ся ў па-
вет ры і сва ім да хам пра ла маў лёд. Ка лі 
ра та валь ні кі да ста лі ма шы ну з ва ды, то 
знай шлі ў ёй два це лы — 37-га до ва га 
кі роў цы і яго 59-га до вай ма ці.

— У пер шыя дні снеж ня на ста я чых 
ва да ёмах таў шчы ня лё ду да ся га-
ла 10 сан ты мет раў, — га во рыць 
Алег Ба раз на. — Як быц цам бы і 
бяс печ на — кроп кай ад лі ку лі чыц-
ца па каз чык у сем сан ты мет раў, 
праў да, ён спра вяд лі вы та ды, ка лі 
на лёд вы хо дзіць адзін ча ла век. 
Ка лі ж лю дзей не каль кі, то лёд 
му сіць на рас ці да 12 сан ты мет-
раў. Ра зам з тым ма ра зам па пя-
рэд ні ча ла вель мі пе ра мен лі вае 
на двор'е. Ад моў ныя тэм пе ра ту ры 
ўна чы змя ня лі ся да дат ны мі ўдзень. 
Ля док, які ледзь-ледзь сфар мі ра-
ваў ся, па чы нае рас та ваць. Ва ды 
пад баў ля юць дож джы кі і мок ры 

снег. На ступ най ноч чу яго зноў на кры вае 
не вя лі кім ма ро зам. І вось так за мест су-
цэль най струк ту ры по кры ва ўтва ра ец ца 
по рыс тая. Ві зу аль на зда ец ца, што лёд на-
браў іс тот ную таў шчы ню. Хоць рэ аль ны 
слой яго там скла дае ад сі лы па ру-трой-
ку сан ты мет раў, якія, вя до ма, ча ла ве ка 
не ўтры ма юць. Ме на ві та та му вы кан ка мы 
адзін за ад ным вы да ва лі на пры кан цы ліс-
та па да за ба ро ны вы ха ду на лёд.

За які час фар мі ру ец ца бяс печ нае по-
кры ва?

— Гэ та за ле жыць ад спе цы фі кі ва да-
ёма. Ідэа льныя ўмо вы — ста я чае во зе-
ра, дзе ад сут ні чае ця чэн не, ня ма ні я кіх 
пад зем ных кры ніц і скі даў ад пра ца ва най 
цёп лай ва ды. Кож ны з пе ра лі ча ных фак-
та раў толь кі за па воль вае фар мі ра ван не 
тры ва ла га лё ду. Ды і тое, трэ ба, каб на 
пра ця гу як мі ні мум тыд ня і нач ная, і дзён-
ная тэм пе ра ту ры бы лі ўвесь час ад моў-
нымі. Вось та ды і сфар мі ру ец ца тры ва лы 
лёд. Ён мае бе лы або кры ху бла кіт ны 
ко лер. Уся ас тат няя га ма — шэ ры, блед-
ны, бруд ны — ка жа пра тое, што по кры ва 
раз бу ра ец ца і вель мі не бяс печ нае.

Ра ней мы рэ гіст ра ва лі шмат вы пад каў, 
як лю дзі пра валь ва лі ся пад лёд, ка лі зра-
за лі да ро гу па за мёрз лым ва да ёме, каб 
не на ра заць кі ла мет ры да най блі жэй ша га 
мос та. Асаб лі ва гэ та да ты чы ла ся сель-
скай мяс цо вас ці. Апош нім ча сам гэ тая 
праб ле ма ста іць ужо не так вост ра.

Што ра біць, ка лі ча ла век пра ва ліў ся 
пад лёд?

— Тэм пе ра ту ра пад лёд най ва ды скла-
дае пры клад на 3—5 гра ду саў вы шэй за 

нуль. У за леж нас ці ад ма сы це ла і фі зіч-
най пад рых та ва нас ці ў не ба ра кі ёсць не 
больш за пяць хві лін да та го мо ман ту, ка-
лі ён прос та не здо лее ру хац ца. Мыш цы 
здранц ве юць, ча ла век атрымае агуль нае 
пе ра аха ло джан не — і пой дзе ўніз. Дзі ця, 
якое ва жыць менш за да рос ла га, за мерз-
не ку ды хут чэй.

Ме на ві та та му пе рад вы ха дам на лёд 
трэ ба на дзець ра та валь ную ка мі зэль ку. 
На ват ка лі вы пра ва лі це ся пад лёд, то 
яна бу дзе пад трым лі ваць вас на па верх-
ні ва ды, каб вы брац ца. Так са ма вель мі 
па жа да на мець пры са бе спе цы яль ныя 
ля до выя шты ры. Іх на ват мож на не шу-
каць у кра ме, а змай стра ваць са мо му — 
ува гнаць цвік у доў гую драў ля ную руч-
ку. З да па мо гай гэ та га ім пра ві за ва на га 
аль пенш то ка мож на пад цяг нуц ца на па-
верх ню лё ду з па лон кі. Так са ма ня дрэн на 
мець пры са бе лінь. Та му трэ ба вы хо дзіць 
на лёд мі ні мум удва іх.

З ча ла ве кам, які пра ва ліў ся, нель га 
ўва хо дзіць у пра мы кан такт. Той, хто 
зна хо дзіц ца ў па лон цы, бу дзе чап ляц-
ца за лю бую маг чы масць вы ра та вац ца 
дзя ку ю чы ін стынк ту са ма за ха ван ня. І 
з вы со кай до ляй ве ра год нас ці па цяг не 
ра та валь ні ка ўслед за са бой у па лон-
ку. Та му трэ ба пра цяг нуць яму доў гі кій, 
вя роў ку, па ды дзе на ват верх няя воп-
рат ка, скру ча ная ў жгут. На блі жац ца 
да па лон кі трэ ба толь кі паўз ком — ка лі 
ча ла век пра ва ліў ся, зна чыць, лёд там 
крох кі і трэ ба змян шаць на яго ціск. Не 
са ром це ся клі каць на да па мо гу ін шых 
лю дзей. Пас ля та го як вы цяг ну лі ча ла ве-
ка з ва ды — вы кліч це хут кую да па мо гу і 

па спра буй це яго са грэць.
Не каль кі га доў та му Та ва рыст-

ва ра та ван ня на во дах пад рых-
та ва ла за ко на пра ект. Ён пра ду-
гледж ваў маг чы масць штра фу за 
вы хад на не акрэп лы лёд. Але...

— Як мы ні спра ба ва лі да ка-
заць, што гэ та скі ра ва на не на 
тое, каб па ка раць, а каб па пя-
рэ дзіць, — па куль што за кон 
так і за ста ец ца ў вы гля дзе пра-
ек та, — га во рыць Алег Ба раз-
на. — Бу дзем спа дзя вац ца, што 
гэ тая спра ва ўсё-та кі зру шыц ца 
з мёрт ва га пунк ту...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ця пер пад час вы ба ру вы-
дан ня або піц ця ка вы мож на 
пад за ра дзіць смарт фон. Ка лі 
трэ ба вый сці ў Се ці ва — да па-
слуг на вед валь ні каў без лі міт-
ны Wі-Fі. За пра цуе і ім гнен ная 
сіс тэ ма ацэн кі пра даў цоў — 
так зва ны «лай кер». Ён да зво-
ліць апе ра тыў на рэ ага ваць на 
за ўва гі і пра па но вы па ра бо це 
як пра даў ца, так і ганд лё вай 
сет кі ў цэ лым.

Па кла па ці лі ся тут і пра хут-
кае аб слу гоў ван не за меж ных 
гас цей, якія не ва ло да юць бе-
ла рус кай і рус кай мо ва мі. Ім 
на да па мо гу прый дзе ан лайн-
пе ра клад чык. Гэ та асаб лі ва 
важ на, ка лі ўлі чыць, што ўжо 
пра цяг лы час у Бе ла ру сі дзей-
ні чае ка рот ка тэр мі но вы бяз ві-
за вы ўезд для гра ма дзян мно-
гіх кра ін све ту, а так са ма тое, 
што на пе ра дзе — ІІ Еў ра пей-
скія гуль ні. Да рэ чы, да гэ тай 
спар тыў най па дзеі ў па віль ё нах 
за пра цу юць га рад скія на ві га та-
ры, якія да па мо гуць за меж ні-
кам ары ен та вац ца ў Мін ску.

Функ цы я нал «ра зум на га» 
па віль ё на на гэ тым не за-
кан чва ец ца. І ўжо акрэс ле ны 
перс пек ты вы яго па шы рэн ня. 
З яго да па мо гай мож на бу дзе 
за мо віць так сі, вы клі каць эк-
стран ныя служ бы. А яшчэ — 

апла ціць ка му наль ныя па слу гі, 
за ка заць бі лет на кан цэрт і вы-
браць па да рун ка вы сер ты фі-
кат буй ных уні вер ма гаў.

— Уз ро вень маг чы мас-
цяў та ко га па віль ё на знач на 
пе ра вы шае тыя, якія ёсць 
у звы чай ных кі ёс каў, — за-

зна чыў мі ністр ін фар ма цыі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — 
Мы ўжо за дум ва ем ся над тым, 
каб шы рэй прад ста віць у та кіх 
ганд лё вых кроп ках пе ры я дыч-
ныя вы дан ні. Па-пер шае, тут 
боль шая ганд лё вая пло шча. 
Па-дру гое, тут ство ра ны доб-
рыя ўмо вы, каб па куп нік вы-
бі раў па трэб ныя яму вы дан ні. 
Ад на ча со ва тут мож на прад-
ста віць больш за 250 най мен-
няў пе ры ё ды кі.

Аляк сандр Кар лю ке віч 
анан са ваў, што да ІІ Еў ра пей-
скіх гуль няў у Мін ску ад чы няць 
дзве ры яшчэ не каль кі дзя сят-
каў та кіх па віль ё наў «Бел са-
юз дру ка». Усе пля цоў кі для іх 
вы зна ча юц ца су мес на з Мін-
гар вы кан ка мам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ка ва, Wі-Fі, све жыя га зе ты... 

ЛЁД ХРУС ЦІЦЬ ПАД МАН ЛІ ВА...ЛЁД ХРУС ЦІЦЬ ПАД МАН ЛІ ВА...
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АБ ВІ НА ВА ЧАН НЕ 
НЕ ПРАД' ЯЎ ЛЯ ЛА СЯ...

За вер ша на рас сле да ван не кры мі наль най 

спра вы аб за бой стве і за ма ху 

на за бой ства.

Як па ве дам-
ля ла ся ра ней, 
17 жніў ня ў 
вёс цы Баб ро ві-
чы Іва цэ віц ка-
га ра ё на мяс-
цо вы жы хар 
1961 го да на-
ра джэн ня ад-
крыў страль бу 
з аг ня стрэль-
най зброі па ўчаст ко вых ін спек та рах мі лі цыі, 
якія пра во дзі лі пла на вую пра вер ку па рад ку за-
хоў ван ня зброі. У вы ні ку адзін з су пра цоў ні каў 
быў смя рот на па ра не ны. Яго ка ле гу бы лі пры-
чы не ныя ця лес ныя па шко джан ні, якія ад но сяц ца 
да ка тэ го рыі цяж кіх. Муж чы на, які ад крыў агонь 
па ўчаст ко вых, з 1987 го да быў за рэ гіст ра ва ны 
па ляў ні чым, меў дзе ю чы да звол на за хоў ван не 
і на шэн не аг ня стрэль най зброі.

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні След ча га ка мі-
тэ та па Брэсц кай воб лас ці, пра ве дзе най комп-
лекс най су до вай псі хо ла га-псі хі ят рыч най экс-
пер ты зай бы ло ўста ноў ле на, што аб ві на вач ва ны 
хва рэў у мо мант здзяйс нен ня ін кры мі ну е мых яму 
дзе ян няў і хва рэе за раз на псі хіч нае рас строй-
ства. У гэ тай су вя зі кан чат ко вае аб ві на вач ан не 
муж чы ну не прад' яў ля ла ся.

У пе ры яд рас сле да ван ня кры мі наль най спра-
вы ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі му сі ра ва лі ся 
чут кі з на го ды быц цам бы бра кань ер ства мі лі цы-
я не ра. Гэ тая ін фар ма цыя бы ла ста ран на пра ве-
ра на, ад нак свай го аб' ек тыў на га па цвяр джэн ня 
не знай шла.

Кры мі наль ная спра ва пе ра да дзе на пра ку ро ру 
для на кі ра ван ня ў суд, які раз гле дзіць пы тан не 
аб пры мя нен ні да аб ві на ва чва на га пры му со вых 
мер бяс пе кі і ля чэн ня.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.
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11 снеж ня ўвой дзе ў гіс то рыю бе ла рус ка га дру ку. 

На су праць мінск ага Па ла ца спор ту свае дзве ры 

гас цін на ад чы ніў пер шы «ра зум ны» па віль ён 

«Бел са юз дру ка». Так, ко ліш нія кі ёс кі, якія не мя ня лі 

свой знеш ні вы гляд дзе ся ці год дзя мі, па кры се 

за мя ня лі ся звы чай ны мі па віль ё на мі, у якіх мож на 

бы ло не толь кі вы браць, не спя ша ю чы ся, све жы 

ну мар па трэб на га вы дан ня, але і за мо віць ку ба чак 

ка вы. Ганд лё вы аб' ект, які ад крыў ся сён ня, на пер шы 

по гляд не та кі і вя лі кі — уся го 24 квад рат ныя мет ры па 

пло шчы. Але змя шчае вель мі шмат ці ка ві нак.

Мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ і генеральны дырэктар 
РУП «Бел са юз дру к» Ігар ДУДЗІЧ падчас адкрыцця новага павільёна.

Першы пакупнік.


