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Па блі зу вёс кі Глуш ка ві чы Лель чыц ка га ра ё-

на, як мяр ку ец ца, раз ра дам ма лан кі смя рот на 

траў ма ва на жан чы на. Та кая ін фар ма цыя раз-

ме шча на на сай це Дзярж ка мі тэ та су до вых 

экс пер тыз, па ве дам ляе Бел ТА.

Тра ге дыя ад бы ла ся, ка лі дзве мяс цо выя жы хар кі 

ў час на валь ні цы еха лі на ве ла сі пе дах па да ро зе 

Мі ла шэ ві чы — Глуш ка ві чы. Пры клад на ў 14.20 у 

не бе бліс ну ла ма лан ка і пен сі я нер ка, якая еха ла 

на пе ра дзе, зва лі ла ся. Дру гая жан чы на спы ні ла-

ся, каб да па маг чы ёй, але тая ўжо не па да ва ла 

пры кмет жыц ця. Яе воп рат ка бы ла аб па ле на ў не-

каль кіх мес цах.

Пры пра вя дзен ні су до ва-ме ды цын скай экс пер-

ты зы на це ле за гі ну лай экс перт вы явіў сля ды, ха-

рак тэр ныя для па ра жэн ня элект рыч ным то кам. 

Да дат ко выя да сле да ван ні да зво ляць уста на віць 

дак лад ную пры чы ну смер ці.

Як па ве да мі лі ў Дзярж ка мі тэ це, уда ры ма ла нак 

вы ключ на не бяс печ ныя. Яе ўдар смя рот ны для ўся-

го жы во га, праў да, у лю дзей і жы вёл ма лан ка трап-

ляе па раў наль на рэд ка і толь кі ў тых вы пад ках, ка лі 

сам ча ла век з-за сва ёй бяс печ нас ці ці ня ве дан ня 

ства рае для гэ та га спры яль ныя ўмо вы.

Важ на ра зу мець, што ма лан ка заў сё ды ру ха-

ец ца да зям лі са мым ка рот кім шля хам і час цей 

за ўсё б'е ў вы со кія прад ме ты, а з двух прад ме таў 

ад ноль ка вай вы шы ні — у той, які з'яў ля ец ца леп-

шым пра вад ні ком. На ву лі цы вар та тры мац ца да лей 

ад вы со кіх дрэў, якія рас туць асоб на, слу поў, лі ній 

элект ра пе ра дач, а так са ма ад вог ні шча, бо слуп 

га ра ча га па вет ра — доб ры пра вад нік элект рыч-

нас ці. Акра мя та го, у не па гадзь нель га зна хо дзіц-

ца ў ва дзе, а ры бал ку пад час на валь ні цы трэ ба 

ад ра зу ж кі нуць.

Не пра пус ці!

Са брац ца ў шко лу 
і не спус то шыць 

бюд жэт
Дзі ця чы мар кет «Рэ чы Да рэ чы Junіor», пры-

све ча ны пад рых тоў цы да школь на га се зо на, 

прой дзе ў Га ле рэі су час на га мас тац тва «Ў» 

24—25 жніў ня.

У баць коў бу дзе вы дат ная маг чы масць па зба-

віц ца ад рэ чаў, ца цак і кніг, з якіх «вы рас ла» дзі ця, 

і на быць да но ва га на ву чаль на га го да неш та па-

трэб нае і на тхняль нае. На мар ке це мож на бу дзе 

пра даць, ку піць, аб мя няць ці па да рыць рэ чы, якія 

мо гуць пры нес ці ка рысць ка му-не будзь яшчэ, а 

так са ма на быць но выя рэ чы, кан цы ляр скія та ва ры, 

кні гі, на ву чаль ныя да па мож ні кі і гуль ні, якія ад па-

вя да юць уз рос ту дзі ця ці.

Для баць коў у рам ках мар ке ту бу дуць ар га ні-

за ва ны ка рыс ныя лек цыі пра раз віц цё моз га дзі-

ця ці, уз рос та выя кры зі сы, ак тыў нае ма ця рын ства, 

пра віль нае хар ча ван не, бу лінг у шко ле і мно гае 

ін шае. Яны змо гуць атры маць кан суль та цыю псі хо-

ла га, ла га пе да, пе ды ят ра, да ве дац ца, што но ва га 

з'я ві ла ся ў сфе ры аль тэр на тыў най аду ка цыі: пра 

спар тыў ныя сек цыі, шко лы анг лій скай мо вы, сту дыі 

ран ня га раз віц ця.

Для дзя цей бу дуць ар га ні за ва ныя бук кро сінг, 

дзі ця чая пля цоў ка, гуль ні і май стар-кла сы, зна-

ём ства з му зыч ны мі ін стру мен та мі і чы тан не 

ўслых.

Да ўдзе лу за пра ша юц ца ўсе ах вот ныя баць кі, 

уста но вы па за школь най аду ка цыі, спар тыў ныя 

сек цыі, мас тац кія і му зыч ныя шко лы, ра мес ні кі і 

ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі.

Ува ход на фес ты валь воль ны. Удзел у мар ке це 

каш туе 10 руб лёў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Лю бая стан цыя мет ро па чы на ец ца з 

вес ты бю ля. На «Вак заль най» ён бу дзе 

цал кам на зем ным. Пра стор ны бу ды нак 

у зя лё на-чор ных та нах раз мя шча ец ца за 

чы гу нач ным вак за лам. По бач бу ду ец ца 

вя лі кі пар кінг і за баў ляль ны цэнтр — усё 

ў ад ным сты лі. У аздаб лен ні вес ты бю ля 

бу дзе шмат шкла, асаб лі ва тры ва ла га, 

з ке ра міч ным на пы лен нем, дах упры го-

жыць не вя лі кі шкля ны ку пал. Тут раз-

мес цяц ца бі лет ныя ка сы, боль шасць 

служ бо вых па мяш кан няў. Пра ду гле джа-

на ства рэн не без бар' ер на га ася род дзя: 

у хо ле аб ста ля ва ны ліф та вая шах та і 

пан ду сы для за ез ду на за пра шаль ныя 

пля цоў кі.

Спус ка ем ся на плат фор му — тут 

уклад ва юць гра ніт. З 1 жніў ня ад на ча со-

ва з аздаб лен нем вес ты бю ля пач нец ца 

афар боў ка сцен, да ве рас ня спе цы я ліс ты 

пла ну юць за няц ца пад свет кай, ман та жом 

рэ еч най сто лі. Стан цыя ві зу аль на зда ец-

ца до сыць пра стор най, і гэ та са праў ды 

так: «Вак заль ная» шы рэй ін шых стан цый 

на не каль кі мет раў, што аб умоў ле на вя-

лі кім па са жы ра па то кам. Ужо ўста ноў ле-

ны кар ка сы для эс ка ла та раў даў жы нёй 

ка ля 10 метраў, пры ступ кі зман ці ру юць 

паз ней.

На він кай ста ліч на га мет ра па лі тэ на 

ста нуць тра ва ла та ры ў двух пе ра хо-

дах, якія злу чаць стан цыі «Вак заль ная» 

і «Пло шча Ле ні на». Па са жыр змо жа 

абраць, як яму зруч ней пе ра адо лець 

гэ тую ад лег ласць: пеш шу аль бо пры 

да па мо зе тра ва ла та ра. Да рэ чы, і тра-

вала та ры, і эс ка ла та ры — бе ла рус кія. 

Эс ка ла та ры вы раб ля юць у Са лі гор ску, 

а тра ва ла та ры ўпер шы ню спе цы яль на 

для Мінск ага мет ра па лі тэ на вы ра бі лі на 

за вод зе ў Ма гі лё ве.

Ці ка ва, што абод ва ту нэ лі, якія злу-

ча юць стан цыі, пра хо дзяць пад чы гу-

нач ны мі шля ха мі. На мес нік га лоў на га 

ін жы не ра ту нэль на га атра да №1 УП 

«Мінск мет ра буд» Анд рэй СЕ РА ФІ МО-

ВІЧ ад зна чае, што пры бу даў ніц тве гэ тых 

ту нэ ляў «Але сю» не пры цяг ва лі, пе ша-

ход ныя пу ці пра кла да лі з да па мо гай не-

ме ха ні за на га шчы та ЩН-1с. Для та го каб 

пе ра адо лець ад лег ласць у адзін метр, 

зме не спат рэ бі ла ся ка ля ся мі га дзін. Да 

та го ж у мэ тах бяс пе кі, каб па збег нуць 

аб ва лаў, да во дзі ла ся браць да звол на 

пра ход ку пад кож ным з шля хоў, пра ца-

ва лі ноч чу або ў ін шыя рэд кія ча сі ны, ка лі 

на чы гун цы мі ні маль ная на груз ка.

«Ка лі за раз па вяр нуць на пра ва, за сця-

ною зна хо дзіц ца стан цыя «Пло шча Ле ні-

на», ку ды мы бу дзем ура за цца, — пра цяг-

вае эк скур сію Анд рэй Се ра фі мо віч. — Бу-

дзем пра хо дзіць пад дзе ю чай стан цы яй. 

Ка лі дой дзем да ся рэ дзі ны, пач нем вы хад 

уверх. Тут пла ну ем пра ца ваць па ча ты ры 

га дзі ны ў су ткі (пас ля та го як ноч чу бу дзе 

зня та на пру жан не з кан такт най рэй кі) — 

та кое акно што дня нам бу дзе пра да стаў-

ляць мет ра па лі тэн у мэ тах бяс пе кі па са-

жы раў. У хут кім ча се пад плат фор май 

на «Пло шчы Ле ні на» бу дзе вы ся кац ца і 

ўзмац няц ца ме та ліч ны мі ра ма мі сця на». 

Аказ ва ец ца, ужо пры рас пра цоў цы пер-

шай лі ніі пра ек ці роў шчы кі пра ду гле дзе лі 

та кі план раз віц ця па дзей пры бу даў ніц тве 

трэ цяй лі ніі пад зем кі. Гэ тым даль на бач-

насць бе ла рус кіх спе цы я ліс таў не аб ме-

жа ва ла ся. Па доб ныя злу чаль ныя ха ды 

на не ка то рых стан цы ях пра ду гле джа ны і 

пад бу даў ніц тва чац вёр тай лі ніі.

Праз ла бі рын ты стан цыі (без су пра ва-

джэн ня тут мож на лёг ка за блукаць) вяр-

та ем ся на плат фор му. За ўва жа ем яр кае 

свят ло ў кан цы ад на го з ту нэ ляў. Там раз-

мяс ціў ся рэй каз ва рач ны пост. У пра цэ се 

звар кі вы ка рыс тоў ва юц ца но выя тэх на-

ло гіі, дзя ку ю чы якім бу ду чы шлях для цяг-

ні коў атрым лі ва ец ца бяс швоў ным. Мес ца 

сты ку мак сі маль на згладж ва ец ца, каб не 

бы ло ні я кіх за зо раў. Гэ та да зво ліць зра біць 

бе ла рус кае мет ро прак тыч на бяс шум ным, 

як і ў мно гіх еў ра пей скіх га ра дах.

Бу даў ніц тва ўсіх стан цый па він на іс ці 

стро га па за цвер джа ным гра фі ку. Ужо 

ў снеж ні гэ та га го да і па чат ку сту дзе ня 

на ступ на га на «Вак заль най» бу дзе пра-

во дзіц ца тэс та ван не ўся го аб ста ля ван ня. 

А ў пачатку сту дзе ня бу ду ча га го да пла-

ну ец ца проб ны за пуск цяг ні ка. Па са жы-

раў но вая трэ цяя лі нія пры ме ўжо ў ся рэ-

дзі не 2020 го да.

Па куль ме ха ні за ва ны 

ту нэ леп ра ход чы комп лекс 

«Але ся» пе ра адоль вае 

1270 мет раў край ня га ту нэ ля 

ад «Вак заль най» у на прам ку 

«Ка валь скай сла ба ды», 

на бу ду чых стан цы ях трэ цяй 

лі ніі так са ма кі піць ра бо та. На «Юбі лей най пло шчы» ўзво дзяць 

ма на літ ныя кан струк цыі, а на «Пло шчы Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча» 

ня даў на пры сту пі лі да аздаб лен ня. Апош нія штры хі за ста ло ся 

ўнес ці на «Ка валь скай сла ба дзе». Да га няе яе па пра цэн це 

га тоў нас ці ў бу ду чым са мая гас цін ная стан цыя — «Вак заль ная», 

на якую і ад пра ві лі ся ка рэс пан дэн ты Бел ТА.

Смя рот ная 
ма лан ка

Сты хія

З на зем ным вес ты бю лем З на зем ным вес ты бю лем 
і травалатарамі,і травалатарамі,
або Якой бу дзе 
стан цыя мет ро 
«Вак заль ная»

На свае во чы

Фота прадстаўлена БелТА.


