
13 жніўня 2019 г. СЁННЯ 3

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ра зам з тым гэ та не азна чае та го, 

што ве тэ ра ны ат рак цы ён на га пар ку 

мо гуць экс плу а та вац ца да бяс кон цас-

ці. Акра мя фі зіч на га зно су, іс нуе яшчэ 

і ма раль ны. На прык лад, не ка то рыя 

агрэ га ты за дзе ся ці год дзі ўжо на да-

ку чы лі ка рыс таль ні кам. А гэ та ў сваю 

чар гу бу дзе не га тыў на ад бі вац ца на 

вы руч цы. Та му яшчэ ў 2011 го дзе бы-

лі рас пра ца ва ны гра фі кі вы ва ду ста-

рых агрэ га таў з экс плу а та цыі. Уся го 

«на пен сію» пла на ва ла ся ад пра віць 

116 ма шын, пры чым да кан ца гэ та-

га го да 105. Але, па звест ках Дзярж-

прам нагля ду, фак тыч на вы ве дзе ны з 

экс плу а та цыі ўся го 49.

— На прык лад, на на шым ба лан се 

зна хо дзіц ца 53 ат рак цы ё ны, — рас каз-

вае на чаль нік упраў лен ня «Га рад скія 

пар кі» УП «Мінск зе лян буд» Анд рэй 

ЖЫ ХА РАЎ. — Пры гэ тым іс тот ная 

част ка з іх экс плу а ту ец ца больш за 

дзесяць га доў. Але гэ та не ка жа пра 

тое, што іх трэ ба тут жа спіс ваць, — 

яны пра хо дзяць аб слу гоў ван не згод-

на з рэг ла мен там ра бот. Зразумела, у 

пла нах на шай ар га ні за цыі — аб наў лен-

не тэх ніч на га пар ку, але ца на пы тан ня 

вель мі да ра гая. За кошт улас ных срод-

каў гэ та скла да на зра біць. Та му апош-

нім ча сам мы за куп ля ем на дзі ма ныя 

комп лек сы і ла бі рын ты.

Як па ве да міў Анд рэй Жы ха раў, 

ця пер но вы ме ха ні за ва ны ат рак цы ён 

каш туе 100 ты сяч еў ра ў эк ві ва лен це. 

І га вор ка ідзе яшчэ пра ад нос на прос-

цень кі з тэх ніч на га пунк ту гле джан ня і 

ад па вед на тан ны комп лекс. А вось на-

дзі ма ны каш туе знач на тан ней — ка ля 

20 ты сяч до ла раў у эк ві ва лен це.

Ра зам з тым, асноў ная пры чы на 

ня шчас ных вы пад каў на ат рак цы ё-

нах — не іх фі зіч ны стан, а па мыл кі 

пер са на лу.

— Яны ча сам не да стат ко ва пад-

рых та ва ныя, не ўме юць дзей ні чаць 

у ня штат ных сі ту а цы ях, не дыс цып лі-

на ва ныя, — пе ра ліч вае за га ны Пётр 

Клім ко. — Дзесь ці не да гля дзе лі, там 

рэ мень не пры шпі лі лі, не тую кноп ку 

на ціс ну лі... Сваю ро лю ады гры вае і ве-

лі зар ная ця ку часць дзя жур ных ат рак-

цы ё наў. Не ка то рыя ўла даль ні кі агрэ-

га таў ка жуць, што на пра ця гу се зо на 

склад дзя жур ных мо жа аб наў ляц ца 

па роз ных пры чы нах на ват двой чы. 

А што та ды ка заць пра іх на леж ную 

прак тыч ную пад рых тоў ку?

Але ра зам з тым за апош нія дзесяць 

га доў пры экс плу а та цыі ат рак цыё наў 

ня шчас ных вы пад каў з па са жы ра мі, 

якія пры вя лі да цяж кіх траў маў і смер-

ці, не за фік са ва на.

— У нас ле тась быў ін цы дэнт у 

пар ку Ча люс кін цаў з ат рак цы ё нам 

«Ка ла бок», — згад вае Пётр Клім-

ко. — Раз бу рыў ся адзін з пры вад ных 

ва лаў. Ат рак цы ён спы ніў ся, па са жы ры 

не па цяр пе лі. Мы ра за бра лі ся ў пры-

чы нах. Та кіх ат рак цы ё наў у Бе ла ру сі 

бы ло тры. Мы іх усе да дат ко ва аб-

сле да ва лі ў па за чар го вым па рад ку. 

Ра зам з тым трэ ба ад зна чыць, што 

па са жы ры ча сам са мі не зва жа юць на 

эле мен тар ныя пра ві лы бяс пе кі.

Тым ча сам ста ла вя до ма, што ў 

ста ліч ным пар ку Ча люс кін цаў з'я вяц-

ца но выя ат рак цы ё ны для дзя цей. Гэ-

та бу дуць трох уз роў не вы «Ла бі рынт» 

па ме рам 6 на 13 мет раў, на дзі ма ны 

комп лекс «Са ван на», мі ні-джэт і ба-

тут. Акра мя та го, там ча со ва знай шоў 

пры ста нак «Вір ту аль ны тэ ле порт». 

Па куль ён узя ты ў арэн ду. Ка лі ат рак-

цы ён спа да ба ец ца мін ча нам і гас цям 

ста лі цы, то яго ўста лю юць у пар ку 

Гор ка га.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СТА РЫ АТ РАК ЦЫ ЁН АД ПА ЧЫ НАК НЕ СА ПСУЕ

ДА СТА ВАЙ ЦЕ ПА РА СО НЫ
Проб ліск цяп ла, якое за ві та ла да нас у па ня дзе лак, 

ака жац ца ка рот кім. Ужо сён ня на двор'е іс тот на зме-

ніц ца. Пой дуць даж джы, якія за цяг нуц ца ледзь не да 

кан ца тыд ня. Пад ра бяз ней пра сі нап тыч ную аб ста-

ноў ку рас ка за лі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме-

тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Аў то рак вы дас ца ба га тым на не па гадзь. Аб' яў ле на штар-

ма вое па пя рэ джан не. На боль шай част цы тэ ры то рыі ча ка юц-

ца ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы. Мес ца мі даж джы 

пя рой дуць у моц ныя ліў ні. Па паў днё вым ус хо дзе ча ка ец ца 

на ват град. Усё гэ та нам за бяс пе чаць ак тыў ныя і кант рас ныя 

фран таль ныя раз дзе лы, якія бу дуць пе ра мя шчац ца це раз 

на шу тэ ры то рыю з бо ку паўд нё ва-за ход няй Еў ро пы. Пры 

гэ тым удзень бу дзе ад 19 да 25 цяп ла, а па Го мель шчы не 

па вет ра пра грэ ец ца да 26—32 са зна кам «плюс».

У се ра ду на двор'е іс тот на не зме ніц ца. Па-ра ней ша му 

бу дуць іс ці даж джы, мес ца мі моц ныя і з на валь ні ца мі. Па 

ўсхо дзе да та го ж уз моц ніц ца ве цер з па ры ва мі да 15—20 

мет раў за се кун ду. І па ха ла дае. Уна чы бу дзе ўжо ад 10 да 

17 гра ду саў, а ўдзень — ад 16 да 23. Цёп лае на двор'е, ад-

нак, не па кі не да кан ца Го мель шчы ну — там мес ца мі мо жа 

быць і 24—29 вы шэй за нуль.

Даж джы на боль шай част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі за ха-

ва юц ца і ў ноч на чац вер, а па Ві цеб шчы не яны ча ка юц ца 

да во лі ін тэн сіў ныя. Удзень жа фран таль ныя раз дзе лы на-

рэш це сы дуць на ўсход. Не ба рас чыс ціц ца ад аб ло каў, але 

іс тот на па вет ра сон ца не пра грэе. Ка лі ўна чы ча ка ец ца ад 

8 да 15 гра ду саў цяп ла, то ўдзень — ра ней шыя 17—23.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Доб рДоб рая на ві наая на ві на

ВЯ ЛІ КІ БІЯ ТЛОН 
ЦЯ ПЕР І Ў ГО МЕ ЛІ

Су пер су час ную лы жа ро лер ную тра су ад кры лі 
ў го ра дзе над Со жам

Пад спар тыў ны аб'-

ект вы дзе лі лі вя лі кі 

ўчас так на бе ра зе 

вяс ляр на га ка на ла. 

Пра цяг ласць тра-

сы — адзін кі ла метр, 

шы ры ня — ча ты ры 

мет ры, ёсць дзве 

гор кі вы шы нёй да 

пя ці мет раў, ме та-

ліч ныя збор на-раз бор ныя тры бу ны для 500 гле да чоў, 

стрэль бі шча на 24 мі шэ ні, кам форт ныя па мяш кан ні для 
суд дзяў і спарт сме наў. Па пе ры мет ры тра сы ўлад ка-
ва на асвят лен не і ві дэа на зі ран не, сіс тэ ма, якая за бяс-
печ вае штуч ны снег. Для на ву чаль на-трэ ні ра валь на га 
пра цэ су і ака зан ня па слуг на сель ніц тву за куп ле ны лы-
жа ро ле ры з ча ра ві ка мі.

Ра зы нкай комп лек су стаў на па ло ву ад кры ты бія тлон ны 
цір. Ён аб ста ля ва ны спе цы яль ны мі ахоў ны мі гу ма вы мі эк-
ра на мі — каб ку лі не да ва лі ры ка шэ ту. Стар шы ня Го мель-
ска га абл вы кан ка ма Ге надзь СА ЛА ВЕЙ на зваў бія тлон ны 
комп лекс зна ка вым для жы ха роў рэ гі ё на:

— Асаб лі ва пры ем на ад зна чыць, што ад крыц цё тра-
сы су па ла з пры няц цем ука за Прэ зі дэн та, па вод ле яко га 
школь ні кі і вы ха ван цы спар тыў ных школ мо гуць пра во дзіць 
ар га ні за ва ныя за ня ткі на та кіх фіз куль тур на-спар тыў ных 

збу да ван нях бяс плат на.

Па да рун кам ад Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му стаў сер-

ты фі кат на Br10 тысяч на ўма ца ван не ма тэ ры яль на-тэх ніч-

най ба зы го мель ска га комп лек су. Він тоў ка мі, трэ на жо ра мі 

і ін шым не аб ход ным аб ста ля ван нем на Br11 ты сяч за бяс-

пе чы ла Бе ла рус кая фе дэ ра цыя бія тло на.

Да рэ чы, бу даў ніц тва лы жа ро лер най тра сы ў Го ме лі па-

ча ло ся пас ля на ра ды па раз віц ці зі мо вых ві даў спор ту, ка лі 

Прэ зі дэнт арыентаваў рэ гі ё ны на ўдас ка на лен не ма тэ ры яль-

на-тэх ніч най ба зы. Бія тлон ны комп лекс уз вя лі за два ме ся цы. 

Тэр мі ны, лі чаць у Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бія тло на, рэ корд-

ныя. У вы ні ку атры маў ся ідэа льны аб' ект для юні ё раў.

У дзень ад крыц ця тра са пры ня ла юных удзель ні каў пер-

ша га эта пу Куб ка Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бія тло на ся род 

юна коў і дзяў чат 2001—2008 га доў на ра джэн ня.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.

ЗдарэннеЗдарэнне

Зва ліў ся з трэ ця га па вер ха 
на ар ма ту ру

Уве ча ры на «101» па сту пі ла па ве дам лен не пра па-

дзен не ча ла ве ка на ар ма ту ру на ву лі цы Ала да вых 

у ста лі цы.

Па ін фар ма цыі МНС, пры пра вя дзен ні бу даў ні ча-ман-

таж ных ра бот на пар кін гу, які бу ду ец ца, ад бы ло ся па дзен-

не ра бо ча га з трэ ця га па вер ха на вы сту па ю чую ар ма ту ру 

дру го га па вер ха бу дын ка.

Для та го каб зняць па цяр пе ла га, ра та валь ні кам, якія 

пры бы лі на мес ца зда рэн ня, не аб ход на бы ло за фік са ваць 

муж чы ну, аку рат на зрэ заць пру ты ар ма ту ры і толь кі по тым 

спус ціць яго на зям лю.

Ра бот ні кі МНС пры да па мо зе ад мыс ло вай пры ла ды аб-

рэ за лі ар ма ту ру і пе рад алі муж чы ну бры га дзе ме ды каў. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ це пад-

вя лі вы ні кі пры ём най 

кам па ніі 2019 го да. Як 

па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе ўні вер сі тэ та, на ўсе 

фор мы атры ман ня вы-

шэй шай аду ка цыі пер-

шай сту пе ні за лі ча ны 

5167 абі ту ры ен таў.

Ся род за лі ча ных на 

дзён ную бюд жэт ную фор-

му на ву чан ня па вы ні ках ЦТ 

84 % абі ту ры ен таў на бра-

лі 300 ба лаў і больш. Гэ ты 

па каз чык стаў най леп шым 

за апош нія ча ты ры га ды (у 

2016 го дзе — 63 %, 2017 

го дзе — 70,3 % і 2018 го-

дзе — 72,7 %).

Уся го сту дэн та мі дзён-

най бюд жэт най фор мы на-

ву чан ня ста лі 2130 ча ла век. 

Кон курс па ўні вер сі тэ це на 

бюд жэт склаў 1,78 ча ла ве ка 

на мес ца.

Ся рэд ні бал за лі ча ных 

па вы ні ках ЦТ вы рас да 

329 ба лаў. Пры гэ тым 72 % 

спе цы яль нас цяў на дзён-

най фор ме на ву чан ня, па 

якіх за лі чэн не ажыц цяў ля-

ла ся па вы ні ках ЦТ, ма юць 

пра хад ны бал больш за 300. 

Вы пуск ні коў лі цэ яў і гім на-

зій ся род пер ша курс ні каў — 

1135 ча ла век.

Сту дэн та мі БДУ ста лі 

85 абі ту ры ен таў, якія атры-

ма лі на ЦТ ста баль ны вы нік, 

што скла ла 26 % ад агуль-

най коль кас ці ста баль ні каў. 

З іх два абі ту ры ен ты ма юць 

два сер ты фі ка ты най вы-

шэй шай про бы. Най боль-

шая коль касць прад стаў-

ле ных у БДУ сер ты фі ка таў 

з мак сі маль ным ба лам — па 

ма тэ ма ты цы (27). Па бе ла-

рус кай мо ве ў пры ём ную 

ка мі сію бы ло па да дзе на 

13 ста баль ных сер ты фі ка-

таў, па анг лій скай — 12.

Абі ту ры ен таў, якія скон-

чы лі ся рэд нюю шко лу з 

ме да лём або ся рэд нія спе-

цы яль ныя на ву чаль ныя 

ўста но вы з дып ло мам з 

ад зна кай, — 609 (28,6% ад 

агуль най коль кас ці пры ня-

тых). Ся род пер ша курс ні каў 

БДУ так са ма 75 пе ра мож-

цаў між на род ных і рэс пуб-

лі кан скіх алім пі яд.

На га да ем, што сё ле та 

БДУ ўпер шы ню ажыц ця-

віў на бор у Су мес ны бе-

ла рус ка-кі тай скі ін сты тут 

БДУ і Да ля ньска га по лі-

тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 

(ДПУ). На спе цы яль нас-

ці «фі зі ка (кі ру нак — вы-

твор чая дзей насць)» пра-

хад ны бал склаў 322, а на 

спе цы яль нас ці «ме ха ні ка і 

ма тэ ма тыч нае ма дэ ля ван-

не» — 305.

Ся род твор чых спе-

цыяль нас цяў са мы вы со кі 

кон курс (па коль кас ці па-

да дзе ных за яў) атры маў ся 

на «ды зай не» (кі ру нак — 

ка му ні ка тыў ны ды зайн) — 

17 ча ла век на мес ца.

Са мыя вы со кія пра хад-

ныя ба лы на пры ро да знаў-

чых спе цы яль нас цях бы лі 

за фік са ва ны на «пры клад-

ной ін фар ма ты цы» — 364 

(у 2018 го дзе — 371); «ін-

фар ма ты цы» — 353 (у 2018 

го дзе — 364); «хі міі ле ка вых 

злу чэн няў» — 349 (у 2018 

го дзе — 356).

На дзён ную плат ную 

фор му на ву чан ня за лі ча на 

1937 абі ту ры ен таў. Ся рэд-

ні кон курс па ўні вер сі тэ це 

склаў 1,4 ча ла ве ка на мес-

ца. Ся род іх 180 ча ла век 

скон чы лі ся рэд нюю шко лу з 

ме да лём аль бо ўста но вы ся-

рэд няй спе цы яль най аду ка-

цыі з дып ло ма мі з ад зна кай. 

Больш за 300 ба лаў ма юць 

амаль 45 пра цэн таў за лі ча-

ных на плат ную фор му.

На за воч ную плат ную 

фор му за лі ча ны 707 абі ту-

ры ен таў. Ся рэд ні кон курс — 

1,8 ча ла ве ка на мес ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пры ём ная кам па нія — 2019Пры ём ная кам па нія — 2019

СЯ РОД ПЕР ША КУРС НІ КАЎ БДУ — 
85 СТА БАЛЬ НІ КАЎ

Ства рэн не бяс печ ных, кам форт-

ных і зда роў ез бе ра галь ных умоў 

ва ўсіх уста но вах аду ка цыі, ін-

тэр на тах — асноў ная за да ча. Яна 

па він на быць цал кам вы ра ша на 

пе рад па чат кам аду ка цый на га 

пра цэ су і за ся лен нем.

«Усе ра монт ныя ра бо ты, аб наў лен-

не аб ста ля ван ня і пад пі сан не паш-

пар тоў га тоў нас ці ўста ноў аду ка цыі, 

ін тэр на таў да но ва га на ву чаль на га го-

да не аб ход на за вяр шыць да 23 жніў-

ня», — пад крэс ліў на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА на 

ўча раш няй на ра дзе ва ўра дзе. Ён 

на га даў пра да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр-

жа вы аб удас ка на лен ні ар га ні за цыі 

хар ча ван ня. Асаб лі вую ўва гу з іх улі-

кам трэ ба на даць ста ну хар чаб ло каў 

і ста ло вак — яны па він ны ад па вя даць 

уста ноў ле ным са ні тар ным нор мам і 

пра ві лам. Ор га нам дзярж сан на гля ду 

трэ ба бу дзе ўваж лі ва пра кант ра ля-

ваць гэ тыя пы тан ні пры пры ём цы аб'-

ек таў, ад зна чыў ві цэ-прэм' ер.

У час на ра ды аб мяр коў ва ла ся, як 

ідуць ма дэр ні за цыя хар чаб ло каў і ста-

ло вак, за ме на аб ста ля ван ня, пад бор 

пер са на лу, як вы ра ша юц ца ін шыя 

праб лем ныя пы тан ні.

«Да па чат ку на ву чаль на га го да 

па він ны быць пры ве дзе ны ў па ра дак 

спарт за лы, школь ныя ста ды ё ны, спар-

тыў ныя збу да ван ні», — Ігар Пет ры-

шэн ка ўдак лад ніў, што яны заў сё ды 

па він ны быць у па рад ку, раз мо ва ідзе 

пра да асна шчэн не но вым аб ста ля ван-

нем. Ад на ча со ва ві цэ-прэм' ер звяр нуў 

ува гу на не аб ход насць асна шчэн ня 

школ спар тыў ным ін вен та ром і аб ста-

ля ван нем, у тым лі ку лыж ным.

«У аб лас цях і Мін ску іх за бяс пе ча-

насць за ста ец ца не да стат ко вай», — 

кан ста та ваў на мес нік прэм' ер-мі ніст-

ра. У су вя зі з гэ тым на на ра дзе раз гля-

да лі ся ме ры, якія пры ма юць мяс цо выя 

ўла ды і Мі на ду ка цыі для вы ра шэн ня 

за да чы. За кра на ла ся так са ма пы тан-

не ву чэб на га кні га вы дан ня.

Да 1 ве рас ня Мі на ду ка цыі не аб ход-

на за вяр шыць па ча тае яшчэ ў 2015 го-

дзе па этап нае аб наў лен не школь ных 

пад руч ні каў. Да 1 жніў ня ўба чы ла свет 

толь кі па ло ва з за пла на ва ных на ву-

чаль ных да па мож ні каў для школ. Ігар 

Пет ры шэн ка па ці ка віў ся, як ар га ні за-

ва на ра бо та па вы дан ні і свое ча со вай 

да стаў цы пад руч ні каў у шко лы.

Па вод ле апе ра тыў най ін фар ма цыі, 

у но вым на ву чаль ным го дзе бу дзе 

пра ца ваць 2951 уста но ва да школь-

най аду ка цыі і 3003 — агуль най ся рэд-

няй. Ад чы няць дзве ры для на ву чэн цаў 

127 пра фе сій ных ка ле джаў, лі цэ яў 

і 111 ССНУ, а так са ма 47 і 83 уста-

но вы, якія рэа лі зу юць пра гра мы пра-

фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй спе цы-

яль най аду ка цыі ад па вед на. Сту дэн-

ты бу дуць ву чыц ца ў 42 дзяр жаў ных 

і 9 пры ват ных ВНУ.

Па вод ле Бел ТА.

Га лоў ная за да ча — бяс пе ка і кам форт
Паш пар ты га тоў нас ці ўста ноў аду ка цыі, ін тэр на таў не аб ход на пад пі саць да 23 жніў ня


