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Ма рыў стаць ва ен ным
З Ула дзі мі рам Ба біў скім мы 

су стра ка ем ся ў Цэнт раль ным дзі-
ця чым пар ку імя М. Гор ка га, най-
ста рэй шым са ста ліч ных пар каў 
ат рак цы ё наў.

— Ма ры лі ў дзя цін стве пра ца-
ваць на ка ру се лях?

— Не, — смя ец ца муж чы на. — 
Ні ко лі не звяз ваў сваё дзя цін ства 
і юнац тва з гэ тым. Ма рыў стаць 
ма шы ніс там, лес ні ком, лёт чы кам. 
Та та быў ва ен ным, та му ва ен ным 
я так са ма ха цеў быць.

Ма ра гэ та ў ней кай сту пе ні 
спраў дзі ла ся. Ула дзі мір — кад ра вы 
афі цэр, пад пал коў нік за па су. А га-
лоў ным ін жы не рам у Мінск зе лян бу-
дзе ён пра цуе з 2014 го да. Ад на з 
вы шэй шых аду ка цый Ула дзі мі ра — 
як раз ін жы нер на-тэх ніч ная.

— Па мя та е це ат рак цы ё ны 
свай го дзя цін ства?

— Ка лі быў ма лень кі, ез дзі лі з 
баць ка мі на мо ра. І там бы ла та-
кая ка ру сель «Сюр прыз». І, вя до-
ма, ат рак цы ё ны з пес ні «Леп ры кон-
саў» — «Ха лі-га лі», «Па рат ру пер». 
Элект ра ма бі лі лю біў. А яшчэ ко ла 
агля ду. У кож ным го ра дзе, дзе бы-
ваў у дзя цін стве, аба вяз ко ва баць кі 
ва дзі лі на яго. Гэ та быў са мы эк-
стрэ маль ны ат рак цы ён на тыя га-
ды.

Ко ла агля ду, да рэ чы, і ця пер 
лю бі мы ат рак цы ён га лоў на га ін жы-
не ра. Праў да, ка та ец ца ён вель мі 
рэд ка: не ха пае ча су. Вы клю чэн-
не — се зон за пус ку ат рак цы ё наў, 
кра са вік, ка лі трэ ба апра ба ваць 
ка ру се лі пе рад па чат кам экс плу а-
та цыі.

— Не страш на быць пер-
шым?

— Ка лі ба яц ца, трэ ба ся дзець до-
ма пад коў драй, — жар туе ў ад каз 
Ула дзі мір Ба біў скі. — У мя не ёсць 
і між на род ны во пыт, я ба чыў шмат 
роз ных ат рак цы ё наў. Ска заць, што 
ней кі мя не ўзру шыў, — не, та ко га 
не бы ло. Акра мя, на пэў на, скач коў 
у без дань — роўп-джам пін гу.

«Тэст-драйв» з мя ха мі
З ка бі нак ка ру се ляў, дзесь ці з-за 

кро наў дрэў, раз-по раз да но сяц ца 
кры кі на вед валь ні каў, якія атры ма-
лі сваю пор цыю ад рэ на лі ну. Ці каў-
лю ся, якія ка ру се лі лі чац ца са мы мі 
не бяс печ ны мі. «Лю бы ме ха ніч ны 
ат рак цы ён ужо не бяс печ ны, — ад-
каз вае Ула дзі мір. — І на ват не ме-
ха ніч ны, тая ж са мая на дзі ма ная 
гор ка, ка лі яна бу дзе ня пра віль на 
за ма ца ва на. Уво гу ле чым вы шэй-
шы ат рак цы ён і чым хут чэй ён кру-
ціц ца, тым ён больш не бяс печ ны».

Пе рад па чат кам экс плу а та цыі 
на ат рак цы ё нах пра вод зяц ца ды-

на міч ныя вы пра ба ван ні — на ўсіх 
рэ жы мах ра бо ты, пра ду гле джа ных 
за во дам-вы твор цам. Пад час «тэст-
драй ва» вы ка рыс тоў ва юц ца мя хі з 
пяс ком з двух крат най на груз кай: ка лі 
па са дач нае мес ца раз лі ча на на сто 
кі ла грамаў, на яго ста вяць дзвес це і 
пра вод зяць вы пра ба ван ні.

Асноў най пры чы най ня шчас ных 
вы пад каў Ула дзі мір лі чыць аса біс-
тую ха лат насць на вед валь ні каў.

— Ка лі на ле жыць быць пры шпі-
ле ным, трэ ба быць пры шпі ле ным. 
Ка жуць, не па кі даць мо дуль да поў-
на га спы нен ня — не зры вай це ся 
ра ней ча су. Дзя цей не пус ка юць на 
не ка то рыя ка ру се лі не та му, што 
дзядзь кі злыя, а та му, што ра мя ні 
бяс пе кі не раз лі ча ны на гэ та га ма-
ло га. На ко ле агля ду ёсць ад кры тыя 
па са дач ныя ка бі ны: ужо мак сі маль-
на эк стрэ маль на. Але зна хо дзяц ца 
лю дзі, якія спра бу юць пад час пад'-
ёму з-пад дуг бяс пе кі вы брац ца. 
Ня ўжо гэ та ра зум на? 99 са 100 ня-
шчас ных вы пад каў ад бы ва юц ца 
пас ля слоў: «Гля дзі, як я ма гу».

Да на бо ру дзя жур ных ат рак цы ё-
наў і гуль ня во га аб ста ля ван ня ў нас 
ста вяц ца стро га. На ціс каць кноп кі 
на пуль це кі ра ван ня не да зва ля юць 
лю дзям, ма ла дзей шым за 18 га доў, 
і тым, якія не прай шлі на ву чан не і 
прак ты ку па пра фе сіі дзя жур на га.

На ўся ля кі вы па дак: у дождж і 
моц ны ве цер на ка ру се лях ка тац ца 
за ба ро не на. Гля джу на хма ру, якая 
на соў ва ец ца на парк.

— Атрым лі ва ец ца, ка лі за раз 
пой дзе дождж, у дзя жур ных бу-
дзе вы хад ны?

— Не, ра бо та прос та пры пы ніц ца 
на ней кі час. Але за ро бак за гэ тыя 
га дзі ны су пра цоў ні кам усё роў на 
на ліч ва ец ца.

Ча ка ем но вы 
ат рак цы ён

Вы здзі ві це ся, але боль шасць 
ат рак цы ё наў у ста ліч ных пар-
ках — бе ла рус кай вы твор час ці. 
Пры за куп цы пе ра ва га ад да ец ца 
ме на ві та ім. Ёсць ай чын ныя кам па-
ніі, якія спе цы я лі зу юц ца на вы пус ку 
ка ру се ляў: яны вы ка рыс тоў ва юць 
італь ян скія, ня мец кія тэх на ло гіі і 
з'яў ля юц ца афі цый ны мі прад стаў-
ні ка мі сла ву тых еў ра пей скіх ат рак-
цы ё наў.

— Но выя ат рак цы ё ны ча ка юц-
ца. Ці з'я вяц ца яны, мы вы ра ша-
ем, зы хо дзя чы з фі нан са ва-эка на-
міч най дзей нас ці прад пры ем ства, 

на яў нас ці сва бод ных аба рот ных 
гра шо вых срод каў. Пры стой ны ат-
рак цы ён мо жа каш та ваць больш 
за міль ён руб лёў. Па за крыц ці се-
зо на, у каст рыч ні ку, пад лі чац ца ўсе 
пос пе хі і бу дзе пры ня та ра шэн не. 
Па куль раз мо ва ідзе пра адзін но вы 
ат рак цы ён. У нас ёсць ужо пра па-
но ва і ва ры ян ты раз мя шчэн ня, — 
рас каз вае Ула дзі мір Ба біў скі.

Са мая да ра гая ка ру сель у ста-
лі цы — ко ла агля ду ў пар ку Гор ка-
га. Яно, да рэ чы, уні каль нае. У свой 
час, у па чат ку 2000-х, дзя ку ю чы на-
ма ган ням та га час на га мэ ра го ра да 
Мі ха і ла Паў ла ва, для Мін ска вы ра-
бі лі адзі нае ко ла агля ду вы шы нёй 
54 мет ры. На той мо мант са мае вы-
со кае ко ла бы ло 52 мет ры. Ця пер, 
праў да, рэ кард сме ны зу сім ін шыя. 
У Маск ве пла ну ец ца ўста ля ваць ко-
ла вы шы нёй ка ля 140 мет раў. Але 
гэ та ўся го толь кі на не каль кі мет раў 
больш, чым у Лон да не.

— На коль кі на шы пар кі ад па-
вя да юць су свет на му ўзроў ню?

— Яны ма юць сваё гіс та рыч нае 
аб ліч ча. У нас у асно ву па кла дзе ны 
кам форт ныя ўмо вы. У той жа Ра сіі 
пар кі за баў пры ват ныя, там жорст-
кая ка мер цый ная дзей насць: мі ні-
мум укла дан няў — мак сі мум эфек-
ту. На пло шчы пар ку мак сі маль на 
кам пакт на рас стаў ля юць ат рак цы-

ё ны, якія ма юць. Са мі ка ру се лі мо-
гуць быць не ў ідэа льным тэх ніч ным 
ста не: та кіх жорст кіх па тра ба ван-
няў, як у нас, у Ра сіі ня ма.

Ка лі з'я віц ца бе ла рус кі 
Дыс ней ленд?

Пы тан не, якое хва люе ўсіх ама-
та раў пар каў за баў.

— Пад Дыс ней ленд па трэб ны 
пэў ныя пло шчы: у іх адзін ат рак-
цы ён зай мае гек тар, — тлу ма чыць 
Ула дзі мір Ба біў скі. — А ў нас увесь 
парк Гор ка га — гэ та 28 гек та раў.

Па яго сло вах, Дыс ней ленд для 
Бе ла ру сі — вель мі да ра гое за да-
валь нен не. І, хут чэй за ўсё, не акуп-
нае. Узяць для пры кла ду Дыс ней-
ленд, які зна хо дзіц ца ў Ар лан да, 
ЗША. Гэ та штат Фла ры да, там ня-
ма зі мы, і парк пра цуе 12 ме ся цаў 
на год. Ён не ве дае пе ры я ду ніз кіх 
тэм пе ра тур. Адзін ат рак цы ён та ко-
га ўзроў ню абы хо дзіц ца ў два-тры 
міль ё ны до ла раў. За ўва ход на тэ-
ры то рыю трэ ба за пла ціць ка ля сот-
ні до ла раў.

— А са мы да ра гі ат рак цы ён у 
нас каш туе тры з па ло вай руб лі, — 
па раў ноў вае Ула дзі мір Ба біў скі. — 
Га то выя на шы жы ха ры ад даць па 
200 руб лёў на ча ла ве ка для па хо ду 
ў парк?

Праў да, тэ ма тыч ныя пар кі ў Бе-
ла ру сі ўсё ж та кі з'я вяц ца. Чар го вы 
пра ект — парк Champіons World, 
які пра па ну юць па ста віць у Сма ля-
віц кім ра ё не. Але ка лі ён з'я віц ца і 
коль кі гро шай спат рэ біц ца на гэ тую 
за ду му, па куль не вя до ма.

З сы нам — на аў та дром
Ці шмат лю дзей ка та ец ца на 

ста ліч ных ат рак цы ё нах? «Пра пуск-
ная здоль насць га рад скіх пар каў — 
больш за міль ён на вед валь ні каў. 
Але трэ ба ска заць шчы ра, гэ та 
менш, чым ра ней. Тры-ча ты ры га-
ды та му ліч ба бы ла ўдвая боль шая. 
На пэў на, у лю дзей ця пер менш сва-
бод ных гро шай, якія яны га то вы па-
тра ціць на за ба вы», — раз ва жае 
га лоў ны ін жы нер.

За ўва жаю ў пар ку ат рак цы ён 
вір ту аль най рэ аль нас ці. Звы чай-
ная па лат ка з вя лі кі мі крэс ла мі. 
На дзя ва еш спе цы яль ныя аку ля-
ры — і вось ты ўжо ім чыш ся ўніз 
з вы са чэз ных го рак. Пы та ю ся ва 
Ула дзі мі ра, ці не вы цес няць ат рак-
цы ё ны но ва га па ка лен ня звы чай-
ныя ме ха ніч ныя.

— Гэ та як раз ва жаць, ці не за ме-
ніць кі но тэ атр. Не, не ду маю, што 
гэ та маг чы ма, — упэў не ны ён.

Са сва і мі дзець мі, а дак лад ней з 
10-га до вым сы нам (бо дач ка яшчэ 
ма лень кая для ат рак цы ё наў), Ула-
дзі мір у пар ку так са ма бы вае.

— Ра ней з сы нам час цей ха дзі-
лі, яму па да баў ся аў та дром. А ця-
пер ён стаў да рос лы, — усмі ха-
ец ца. — Не, не на кам п'ю тар ныя 
гуль ні пе ра клю чыў ся. Сын у мя не 
зай ма ец ца спор там. Яму больш ці-
ка выя «вя ро вач ныя га рад кі»: там 
ты мо жаш па спра ба ваць свае сі-
лы, і гэ та зай мае не тры хві лі ны, як 
на «Цэнт ры фу зе». Хоць ба чу, што 
яго ад на год кі з за да валь нен нем 
хо дзяць на ат рак цы ё ны. І не, для 
свай го дзі ця ці я не вы ка рыс тоў ваю 
служ бо вае ста но ві шча (смя ец ца).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

АТ РАК ЦЫ Ё НЫ 
ДЛЯ МІЛЬ Ё НАЎ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Ле та не ле та, ка лі не па бы ваў у пар ку ат рак цы ё наў. 
Па жа да на, у ка бін цы «Су пер-8». Хоць, як ака за ла ся, 
ко ла агля ду па мно гіх па ра мет рах дасць фо ру 
аме ры кан скім гор кам. Ка лі ў ста ліч ных пар ках 
з'я вяц ца но выя ка ру се лі? Ці да ча ка юц ца бе ла ру сы 
свай го Дыс ней лен ду? І як гэ та — быць пер шым, 
хто апра боў вае ат рак цы ё ны? Пра гэ та мы да ве да лі ся 
ў га лоў на га ін жы не ра Мінск зе лян бу да Ула дзі мі ра 
БА БІЎ СКА ГА. Пад яго ад каз нас цю зна хо дзяц ца 
ка ру се лі ча ты рох ста ліч ных пар каў — Цэнт раль на га 
дзі ця ча га пар ка імя М. Гор ка га, пар каў імя 
Ча люс кін цаў, імя 900-год дзя Мін ска і імя 50-год дзя 
Вя лі ка га Каст рыч ні ка.

«Дзя цей не пус ка юць 
на не ка то рыя ка ру се лі 
не та му, што дзядзь кі злыя, 
а та му, што ра мя ні бяс пе кі 
не раз лі ча ны на гэ та га 
ма ло га». 

«Са мая да ра гая ка ру сель 
у ста лі цы — ко ла агля ду 
ў пар ку Гор ка га».

Тэ ма тыч ныя пар кі ў Бе ла ру сі 
ўсё ж та кі з'я вяц ца. Чар го вы 
пра ект — парк Champіons 
World, які пра па ну юць 
па ста віць у Сма ля віц кім 
ра ё не.

Ула дзі мір БА БІЎ СКІ ве дае пра ста ліч ныя ат рак цы ё ны ўсё.
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