
Ад крыц цё муль ты ме дый на га 

фан та на ў пар ку Ян кi Ку па лы 

ў Мiн ску ад бу дзец ца 3 лi пе-

ня — у Дзень Не за леж нас цi 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Фан-

тан па бу да ва ны не па срэд на 

на вод най гла дзi Свiс ла чы. 

Най больш эфект на вод нае 

шоу бу дзе вы гля даць пас ля 

на ступ лен ня цем ры.

Мно гiя мiн ча не ўжо аца нi лi на-

вiн ку — проб ныя за пус кi фан та-

на пра хо дзi лi ў апош нiя днi мая i ў 

чэр ве нi. Але, па сло вах бу даў нi коў, 

што ман цi ра ва лi збу да ван не, цал-

кам ура чыс тую пра гра му ад крыц-

ця аб' ек та па куль не ба чыў нi хто.

Яго пра ек та ван не па ча ло ся 

ў лiс та па дзе мi ну ла га го да, а ў 

кан цы мая бы лi за вер ша ны бу-

даў нi ча-ман таж ныя i пус ка на ла-

дач ныя ра бо ты. Сён ня «фан тан 

з iн жы нер ны мi ка му нi ка цы я мi на 

ра цэ Свiс лач», як афi цый на на-

зы ва ец ца аб' ект, цал кам га то вы 

да экс плу а та цыi, рас ка заў «Звяз-

 дзе» Дзмiт рый УСIК, кi раў нiк 

пра ек та Будт рэс та № 7, што 

ку ры руе па бу до ву.

Будт рэст № 7, фi лi ял СУ 711 — 

ге не раль ны пад рад чык бу даў нiц тва 

фан та на. Аў та ры пра ек та — 

спе цы я лiс ты УП «Мiнск пра ект». 

Суб пад рад най ар га нi за цы яй ста-

ла Чэ ля бiн ская кам па нiя «IТК-

груп», якая мае вя лi кi во пыт бу-

даў нiц тва фан та наў.

— Но вы аб' ект бу дзе ўяў ляць 

са бой яр кае i раз на пла на вае вод-

нае шоу — му зы ка, тан цу ю чыя 

стру ме нi, ла зер нае шоу, вод ны 

эк ран. Стру ме нi ва ды бу дуць 

«тан ца ваць» пад мiкс з вась мi 

ме ло дый бе ла рус кiх i за меж-

ных кам па зi та раў, — га во рыць 

Дзмiт рый Усiк. — Вод ны эк ран 

ства ра ец ца ад ным з вi даў фар-

су нак, уста ноў ле ных у цэнт раль-

най част цы фан та на. Ва дзя ны 

пыл утва рае до сыць шчыль нае 

«па лат но», на якое транс лю юць 

ма лю нак вi дэа пра ек та ры.

Уся го ўста ноў ле на 128 фар су-

нак, якiя ўтва ра юць ка ля двух сот 

стру ме няў. Мак сi маль ная вы шы-

ня, на якую пад нi муц ца бруi ва-

ды над уз роў нем Свiс ла чы, — 

32 мет ры, а аэ ра шу ты бу дуць вы -

стрэль ваць на вы шы ню ка ля 

40 мет раў: для гэ та га пра ду гле-

 джа на 10 спе цы яль ных на са дак. 

Даў жы ня но ва га фан та на — 

90 мет раў, шы ры ня кан струк цыi 

ў вуз кай част цы — 16 мет раў, у 

цэнт раль най — 20 мет раў.

Фан тан ста не не прос та ўпры-

га жэн нем ста лi цы. Ён бу дзе вы-

кон ваць i на ву чаль ную функ цыю, 

ад зна чыў су раз моў нiк. На эк ра не 

бу дуць транс лi ра вац ца вi дэа ро-

лi кi, пры мер ка ва ныя да роз ных 

дат, а так са ма лек цыi. На прык-

лад, пла ну ец ца транс ля цыя лек-

цыi вя до ма га му зы ка знаў ца Мi ха i ла 

Ка зi нi ка пра твор часць Ба ха.

Пры ман та жы фан та на тру-

бы бы лi пра кла дзе ны не па срэд-

на па дне, а пом пы бя руць ва ду 

са Свiс ла чы. На ўзро вень ва ды 

ў ра цэ ўста ноў ка фан та на нi як 

не паў плы вае, ска заў Дзмiт рый 

Усiк. Ад да ле насць кан струк цыi 

ад на бя рэж най з бо ку пар ку Ян кi 

Ку па лы — 40 мет раў, ад про цi лег-

ла га бе ра га — 80 мет раў. Так што 

кроп лi ва ды не да ля та юць да гле-

да чоў на ват у вет ра нае на двор'е, 

пад крэс лiў спе цы я лiст.

ЯК БУ ДЗЕ 
ПРА ЦА ВАЦЬ НО ВЫ 
ФАН ТАН

Уклю чаць фан тан бу дуць з 

два нац ца цi га дзiн дня да два-

нац ца цi га дзiн но чы. Днём — без 

свят ла i му зы кi, а з дзе ся цi га дзiн 

ве ча ра пра ду гле джа на пра гра ма 

з ла зер ным шоу, свет ла вым i му-

зыч ным су пра ва джэн нем. З 23.30 

свят ло i ла зер нае прад стаў лен не 

бу дуць ра да ваць гле да чоў, а вось 

му зы ку пла ну ец ца вы клю чаць, 

каб не пе ра шка джаць жы ха рам 

на ва коль ных да моў. Да рэ чы, гля-

дзець шоу ад ноль ка ва зруч на з 

абод вух бе ра гоў ра кi.

На зi му фан тан бу дзе апус кац-

ца пад ва ду на глы бi ню 2,5 мет ра, 

а вяс ной — зноў па ды мац ца на 

пра ект ную ад зна ку. Па тэх нiч ных 

ха рак та рыс ты ках, экс плу а та ваць 

яго мож на пры тэм пе ра ту ры 

ад + 5 гра ду саў.

За раз ра сi я не пра вод зяць 

на  ву  чан  не  спе  цы я  л i с  таў 

УП «Мiнск зе лян буд» — гэ та прад-

пры ем ства ста не экс плу а ту ю чай 

ар га нi за цы яй, ад каз най за но вы 

аб' ект. Зрэш ты, «ра зум ны фан-

тан» па тра буе мi нi маль на га аб-

слу гоў ван ня, ад зна чыў кi раў нiк 

пра ек та.

— На мой по гляд, нi я ка га ды-

са нан су не бу дзе. На ад ва рот, но-

вы фан тан пры цяг не ў парк лю-

дзей i ста не сла ву тас цю Мiн ска. 

Ра бо та над гэ тым аб' ек там бы ла 

цi ка вая. А вы нiк — на мой по гляд, 

вель мi на тхняль ны. Фан тан не са-

сту пае за меж ным ана ла гам па 

пры га жос цi шоу i тэх нiч най асна-

шча нас цi. Ду маю, го ра ду па трэб-

ны та кi аб' ект.

ДЗЕ ЯШЧЭ ЁСЦЬ 
«МУ ЗЫЧ НЫЯ 
ФАН ТА НЫ»

«Свят ло му зыч ныя фан та ны» 

ўпры гож ва юць га ра ды ў роз ных 

кра i нах. Са мыя вя до мыя з iх — 

са праўд ныя шэ дэў ры вод най iн жы-

не рыi, а iх на вед ван не — аба вяз ко-

вы пункт ту рыс тыч най пра гра мы.

У Пра зе гэ та фан та ны Кржы-

жы ка вы, на зва ныя ў го нар аў-

та ра, Фран цi ша ка Кржы жы ка. 

Кан струк цыя ўклю чае ў ся бе тры 

ты ся чы стру ме няў ва ды, якiя ў 

свят ле пра жэк та раў гра цы ёз на 

тан цу юць пад му зы ку Мо цар та. 

Кар цi ну да паў ня юць вы ступ лен нi 

ар тыс таў ба ле та.

Гран ды ёз ны свят ло му зыч ны 

фан тан раз ме шча ны ў Лас-Ве га-

се, на штуч ным во зе ры. Стру ме нi 

ва ды, якiя ён вы кiд вае ўверх, па-

ды ма юц ца на 80 мет раў. Му зыч-

нае су пра ва джэн не шоу — Фрэнк 

Сi нат ра, Лу ча на Па ва ро цi i кла-

сiч ныя брад вей скiя хi ты. Бу даў-

нiц тва гэ та га фан та на абы шло ся 

ў 40 млн до ла раў.

«Ма гiч ны фан тан» у Бар се ло не 

па бу да ва ны ў 1929 го дзе. На той 

мо мант ён быў са мы гран ды ёз ны 

на пла не це. Вод нае шоу су пра-

ва джа ец ца му зы кай Чай коў ска га, 

Ба ха, урыў ка мi з опе ры «Кар-

 мэн». Ра ней фан та нам кi ра ва лi 

ўруч ную, сён ня — пры да па мо зе 

кам п'ю тар най пра гра мы.

А са мым «кру тым» на сён няш нi 

дзень на зы ва юць муль ты ме дый-

ны фан тан у Ду баi, на во зе ры по-

бач з хма ра чо сам Бурдж-Ха лi фа. 

Гi гант быў ад кры ты ў 2009 го дзе.

Вы шы ня бруй да ся гае 150 м, 

а даў жы ня па бу до вы — 275 м. Па-

то кi ва ды пад свят ля юць 25 ка ля-

ро вых пра жэк та раў i 6600 лям-

паў. Фан тан каш та ваў больш за 

200 млн до ла раў.

Тан цу ю чыя фан та ны ў Ба ту-

мi — ад на з вi зiт ных кар так Гру зii. 

Адзiн раз ме шча ны пе рад До мам 

юс ты цыi на Ар да ган скiм во зе ры, 

дру гi — на Ба тум скiм буль ва ры, 

ка ля Па ла ца шлю баў.

Со чын скiя «Спя ва ю чыя фан-

та ны» на Ку рорт ным пра спек це 

бы лi па бу да ва ны ў 1970 го дзе, 

а ў 2009-м — рэ стаў ры ра ва ныя. 

У Маск ве, на тэ ры то рыi па ла ца ва-

пар ка ва га ан самб ля Ца ры цы на, 

свят ло му зыч ны фан тан ад кры-

ты ў 2007 го дзе. Пад му зы ку 

Чай коў ска га ў па вет ра ўзля тае 

915 стру ме няў, што ўзнi ма юц-

ца на вы шы ню да 15 мет раў. Iх 

«раз ма лёў ва юць» 2583 пад вод-

ныя кры нi цы свят ла.

Аляксандра АНЦЭЛЕВІЧ.
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Роз на ка ля ро выя стру ме нi, 
ла зер нае шоу i вод ны эк ран

Мiнск увай шоў у шэ раг га ра доў, дзе ёсць «му зыч ны фан тан»

Гэ та трэ ба ба чыцьГэ та трэ ба ба чыць

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кi дом «Звяз да» вы-

каз вае глы бо кiя спа чу ван нi сва ёй су пра цоў нi-

цы — спе цы яль на му ка рэс пан дэн ту па Ма гi лёў-

скай воб лас цi — Нэ лi Мi ка ла еў не Зi гу лi ў су вя зi з 

на пат каў шым яе вя лi кiм го рам — смер цю СЯСТ РЫ 

Га лi ны.
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ДЛЯ ЧЫС ТЫХ ПЕ РА МОГ
У Мiн ску па ча ло ся бу даў нiц тва На цы я наль на га фут боль на га ста ды ё на i ба сей на мiж на род на га кла са

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

Тэ ле фа нуй це Тэ ле фа нуй це 
пас ля свя тапас ля свя та

Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мi i Мiн-

скiм гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лi нii ў 

мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас цi ра бо ты са зва ро-

та мi гра ма дзян i юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня 

фак таў бю ра кра тыз му i ця га нi ны, па пе ра твор час цi, 

а так са ма для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем-

ных пы тан няў, якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 4 лi пе ня, з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

• на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ге надзь Iо сi фа вiч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

• на мес нiк стар шы нi Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Ула-

дзi мiр Пят ро вiч ПЕ НIН. Тэл. 8 021 222 22 22;

• на мес нiк стар шы нi Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзi мiр Аляк санд ра вiч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

• кi раў нiк спраў Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Iгар 

Анд рэ е вiч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

• на мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ана то ле вiч МА ЛА ШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;

• на мес нiк стар шы нi Мiнск ага абл вы кан ка ма Аляк-

сандр Ула дзi мi ра вiч КРУ ЧА НАЎ. Тэл. 8 017 500 41 60;

• на мес нiк стар шы нi Мiнск ага гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Вi кенць е вiч ДА РА ХО ВIЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.
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