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Ад чуць ся бе ні бы та ге ро ем аў то бус на га квэс та, 

дзе за дан не знай сці ў са ло не «ключ», прай сці 

эта пы і вый сці на но вы ўзро вень. Іна ва цый ную 

тэх на ло гію про да жу элект рон ных білетаў ця пер 

апра бу юць у Го ме лі.

Но вы ме тад раз лі ку за пра езд і кант ро лю апла ты ця пер 

мо жа ажыц цяў ляц ца па QR-ко ду. Пра цуе сіс тэ ма праз ма-

біль ную пра гра му «Апла ці», якую рас пра ца ва ла бе ла рус кая 

ІT-кам па нія на ба зе пла цеж най сіс тэ мы бан ка. Ска рыс тац ца 

па слу гай мо гуць ула даль ні кі бан каў скіх кар так і смарт фо-

наў. Пры гэ тым, быць утры маль ні кам карт кі кан крэт на га 

бан ка-ўла даль ні ка пла цеж най сіс тэ мы не па тра бу ец ца.

Го мель — пер шы з аб лас ных цэнт раў, дзе апла ціць пра-

езд мож на па но вай тэх на ло гіі. Праў да, та кая функ цыя 

па куль да ступ на толь кі на пэў ных га рад скіх марш ру тах. 

Аў то бу сы звон ку і ў са ло не па зна ча ны на клей ка мі з наз вай 

ма біль най пра гра мы «Апла ці».

Ад па са жы ра па тра бу ец ца за пус ціць на тэ ле фо не 

пра гра му, на кі ра ваць эк ран ма біль ні ка на QR-код, ска ні ра-

ваць яго. Вы ява, як ключ да вір ту аль най пла цеж най сіс тэ-

мы, аў та ма тыч на дасць до ступ да элект рон на га ка шаль ка 

па са жы ра. За ста нец ца толь кі ўвес ці кошт пра ез ду і апла-

ціць у адзін клік. Пры гэ тым доў га шу каць і пра бі рац ца праз 

са лон да па зна ча на га мес ца з QR-ко дам не прый дзец ца.

Пе ра ва гі но вай тэх на ло гіі тлу ма чыць на мес нік ды рэк та-

ра кам па ніі-рас пра цоў шчы ка LWO Кі рыл ТА ЛЕЙ КА:

— Кар цін ка вы дат на рас па зна ец ца на ад лег лас ці да 

двух мет раў. Элект рон ны кві ток ім гнен на ад люст ру ец ца 

на эк ра не смарт фо на. Тут жа за ха ва ец ца ну мар бі ле та, 

транс парт на га срод ку, пры на леж насць да пэў на га аў то бус-

на га пар ка, да та і час па куп кі, а так са ма кошт пра яз но га 

да ку мен та.

У да лей шым та кім шля хам мож на бу дзе на быць і пра-

яз ныя. Уво гу ле, ма біль ная пла цеж ная сіс тэ ма раз лі ча на 

не толь кі на про даж, але і на кант роль за элект рон ны мі 

квіт ка мі.

— Пра вер ка бі ле та кан дук та рам ажыц цяў ля ец ца гэ так 

жа прос та, — уво дзіць у курс спра вы на мес нік стар шы ні 

праў лен ня ААТ «Бел ін вест банк» Анд рэй СА КІР КА. — 

Па са жыр ска ні руе QR-код на бэй джы ку кант ра лё ра. Ка лі 

апла та прай шла, то на эк ра не ма біль ні ка з'я віц ца элект-

рон ны кві ток са ста ту сам «Апла ча на». Сэр віс — аб са лют на 

бяс плат ны.

За ўваж ныя плю сы ўжо аца ні лі і кан дук та ры фі лі яла 

«Аў то бус ны парк № 6» ААТ «Го мель аб лаў тат ранс». Но вай 

сіс тэ май аб ста ля ва ны па куль два аў то бу сы. Але марш ру-

ты, па якіх яны ру ха юц ца па го ра дзе, што дня змя ня юц ца. 

У блі жэй шы час маг чы масць вір ту аль най апла ты з'я віц ца ва 

ўсім транс пар це фі лі яла. Го мель — дру гі го рад у Бе ла ру сі 

па коль кас ці пе ра во зак па са жы раў гра мад скім транс пар-

там пас ля Мін ска.

— Што дня га рад скі транс парт пе ра во зіць ка ля 280 ты-

сяч ча ла век. На лі нію вы хо дзіць 210 аў то бу саў. Пры та кіх 

маш та бах вель мі важ на ўка ра нен не су час ных тэх на ло гій 

апла ты пра ез ду, — пад крэс лі вае пер шы на мес нік ге не-

раль на га ды рэк та ра ААТ «Го мель аб лаў тат ранс» Сяр гей 

МА ЦУ КОЎ. — Гэ та пер шы этап за ме ны са ста рэ лай бі лет-

най пра дук цыі і пе ра хо ду да су час на га фар ма ту аплат най 

сіс тэ мы.

Ука ра нен не та кой тэх на ло гіі да зво ліць прад пры ем ствам-

па са жы ра пера воз чы кам эка но міць срод кі на ўста ля ван не 

да ра гіх ва лі да та раў — элект рон ных пры лад для апла ты 

пра ез ду бан каў скай карт кай. Гро шы за пра езд па но вай 

тэх на ло гіі элект рон на га ка шаль ка па сту па юць ад ра зу на 

ра ху нак пе ра воз чы ка.

Лю дзям, якія не ма юць маг чы мас ці ка рыс тац ца ма біль-

най праграмай, пе ра жы ваць не вар та: апла ціць пра езд 

мож на тра ды цый ным спо са бам. У тым лі ку і на яў ны мі гра-

шы ма. Да рэ чы, раз лі чыц ца ў аў то бу се па но вай тэх на ло гіі 

па куль змо гуць толь кі гра ма дзя не Бе ла ру сі.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, фо та аў та ра.

Так атры ма ла ся, што 

спра ва са ства рэн нем 

му зея ў па сёл ку 

Глу ша Баб руй ска га 

ра ё на за цяг ну ла ся 

на ня вы зна ча ны час. За тое 

мы ста лі свед ка мі та го, як 

за зу сім не вя лі кі пе ры яд 

адзін звы чай ны ча ла век — 

не біз нес мен, не чы ноў нік, 

не кі раў нік ней ка га 

прад пры ем ства — змог 

зра біць для ўве ка ве чан ня 

па мя ці Але ся Ада мо ві ча так 

мно га.

Мы ўвесь час на зі ра лі (і пі са лі), 

з якім ім пэ там і на тхнен нем баб-

руй скі хло пец Анд русь АР ХІ ПЕН-

КА зай маў ся по шу кам срод каў на 

пом нік Але ся Ада мо ві ча ў Глу шы, 

як ён удзель ні чаў у краў дфан дын-

га вых кам па ні ях, слаў ліс ты ва ўсе 

кан цы све ту да вя до мых лю дзей з 

за клі кам пад тры маць пра ект. Як 

вы нік, за апош нія два га ды ў Глу-

шы з' явіў ся не толь кі бюст пісь-

мен ні ка, але яшчэ і арт-пры пы-

нак з фо та парт рэ там Ада мо ві ча і 

сло ва мі з яго апош ня га тво ра. Ак-

тыў насць Анд рэя па спры я ла та му, 

што ва кол яго ўтва ры ла ся цэ лая 

су пол ка, іні цы я тыў ная гру па, якая 

да па маг ла ўсе гэ тыя пра ек ты рэа-

лі за ваць. Прэ цэ дэнт у маш та бах воб лас ці 

да во лі рэд кі, асаб лі ва, што да ты чыц ца ра-

ё наў. Не здар ма ма гі лёў скі Цэнтр га рад скіх 

іні цы я тыў азна чыў Анд ру ся і яго ка ман ду 

спе цы яль най прэ мі яй — «Пра рэ гі ён».

— Мы вы бра лі пра ект па Глу шы та му, 

што ён вель мі важ ны для Ма гі лёў скай воб-

лас ці, — ад зна чыў кі раў нік гэ тай ар га ні-

за цыі Юрый СТУ КА ЛАЎ. — Гэ та вель мі 

доб ры прык лад, ка лі ка ман да ад на дум цаў, 

прос тых лю дзей мо жа сва ім эн ту зі яз мам 

уша на ваць па мяць та ко га знач на га для на-

шай гіс то рыі ча ла ве ка. Гэ та прэ мія ў воб лас-

ці гра мад ска га ак ты віз му на огул уру ча ец-

ца ўпер шы ню. Мы яе вы ра шы лі за сна ваць 

Цэнт рам га рад скіх іні цы я тыў, каб на даць 

гра мад ска му ак ты віз му больш вы со кі ста-

тус. Каб жы ха ры го ра да і воб лас ці ба чы лі, 

што ак ты віс там быць мод на, кру та. Каб та-

кія пры кла ды на тхня лі ін шых і час цей зна-

хо дзі лі ся жа да ю чыя ра біць лепш не толь кі 

для ся бе са мо га, але і для ўся го гра мад ства. 

Пры нам сі, на ўзроў ні ра ё наў та ко га пра ек та 

да гэ туль яшчэ не бы ло. З Анд рэ ем мы па-

зна ё мі лі ся пад час се мі на ра ад на шай шко лы 

«Цяп лі ца» ў Баб руй ску два га ды та му, і ён 

ад ра зу ж звяр нуў на ся бе ўва гу сва ёй мэ-

та на кі ра ва нас цю. Мы на ват да па маг лі яму 

ад шлі фа ваць ідэю пра ек та па арт-аб' ек це 

«Пры пы нак Ада мо ві ча».

Яшчэ ад на гра мад ская ар га ні за цыя ўру-

чы ла ка ман дзе прэ мію ў на мі на цыі «Парт-

нёр ства го да». Ства рэн не пом ні ка пісь мен-

ні ку ў Глу шы бы ло ацэ не на як яск ра вы прык-

лад пры ват на-дзяр жаў на га су пра цоў ніц тва. 

Ра зам з ін шы мі бы ла ад зна ча на і бы лая 

стар шы ня Глу шан ска га сельскага Савета 

Ма рыя СУ ШЧАН КА, якая да па маг ла баб-

руй скім ак ты віс там рэа лі за ваць пра ект. Пад 

яе кі раў ніц твам пра во дзі ла ся доб ра ўпа рад-

ка ван не тэ ры то рыі пад уста ноў ку пом ні ка, 

вы са джва лі ся туі. Ма рыя Су шчан ка заў сё ды 

з па ва гай ста ві ла ся да сла ву та га зем ля ка і 

ра бі ла ўсё для та го, каб і жы ха ры не за бы ва-

лі ся, што іх з Ада мо ві чам звяз вае ма лая 

ра дзі ма. Ме на ві та дзя ку ю чы пісь мен ні-

ку Глу ша ста ла вя до май на ўвесь свет, 

а гэ та, у сваю чар гу, аба вяз вае тры маць 

ста тус. За амаль 13 га доў зна хо джан ня 

на па са дзе стар шы ні яна сем ра зоў вы-

во дзі ла сель са вет у лі да ры на ўзроў ні 

ра ё на і па два ра зы — на аб лас ным і 

рэс пуб лі кан скім уз роў нях.

Дзе сяць га доў та му, дзя ку ю чы яе пе-

ра мо зе ў кон кур се між на род ных пра-

ек таў, бы ло ство ра на свя та вёс кі — 

фес ты валь твор час ці і ра мёст ваў «Глу-

шан скі ху та рок». Гэ ты фес ты валь ця-

пер на быў ста тус ра ён на га. Па за ле тась 

пад час яго і быў прэ зен та ва ны арт-пры-

пы нак у го нар вя до ма га зем ля ка. Мы 

ўжо пі са лі, як шмат на ма ган няў Ма рыя 

Су шчан ка пры кла да ла для та го, каб у 

Глу шы з' явіў ся му зей Але ся Ада мо ві ча. 

Бу ды нак ле ген дар най ап тэ кі — асноў-

нае мес ца дзе ян ня ў тво рах пісь мен ні ка, 

за ха ваў ся не без яе ста ран няў. Гэ ты 

дом зна хо дзіц ца по бач з сель са ве там 

і заў сё ды быў, як той ка заў, пад на-

гля дам. Бу ды нак у цяж кім ста не, але 

ён — жы вая гіс то рыя. І вель мі важ на 

за ха ваць яго для на шчад каў. Прык лад 

су пра цоў ніц тва Глу шан ска га сель са ве-

та з пры ват най іні цы я ты вай на ка рысць 

па сёл ка яшчэ раз па цвер дзіў — ра зам 

мож на вы ра шыць на ват са мыя, зда ва ла ся 

б, не ве ра год ныя за дум кі.

— Ма рыя Су шчан ка ўвесь час нас пад-

трым лі ва ла і на тхня ла, — ка жа Анд русь Ар-

хі пен ка. — З яе да па мо гай бы ло рэа лі за ва на 

не каль кі «ада мо віц кіх» пра ек таў. І рас па-

чы наў ся яшчэ адзін, які па куль у ра бо це. 

Ле тась мы з іні цы я тыў най гру пай за яў ля лі-

ся на кон курс са цы яль ных пра ек таў Socіal 

Weekend у спа дзя ван ні вый граць гро шы на 

доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі ва кол пом-

ні ка Ада мо ві чу. Пе ра маг чы не атры ма ла ся, 

але нас пад тры маў пры ват ны спон сар, які 

пе ра даў на раз віц цё ідэі ты ся чу руб лёў, і ААТ 

«Бе ла рус банк», які пры знаў наш пра ект 

найлеп шым у рам ках Го да ма лой ра дзі мы і 

пе ра лі чыў на яго 10 ты сяч руб лёў (пуб лі ка-

цыя ад 29.05.2019 — Аўт.). Мы ўжо на бы лі 

сцэ ну кош там 4200 руб лёў для пра вя дзен ня 

па сял ко вых свя таў, дзве пры бі раль ні, а так-

са ма тры па ка заль ні кі і тры стэн ды з ін фар-

ма цы яй пра Ада мо ві ча. За ста ло ся ўсё гэ та 

ўста на віць на тэ ры то рыі Глу шы.

Сён ня аба вяз кі стар шы ні Глу шан ска га 

сельскага Са ве та вы кон вае но вы не менш 

во пыт ны і да свед ча ны ра бот нік Тац ця на 

ПЛОС КАЯ. І тое, што да ты чыц ца ўша на-

ван ня імя Ада мо ві ча, яна лі чыць важ ным і 

не аб ход ным, бо гэ та спры яе раз віц цю па-

сёл ка і вы ха ван ню пад рас та ю ча га па ка-

лен ня. «Гэ та тая ад мет насць, якой мож на 

толь кі га на рыц ца», — пад крэс лі ла Тац ця на 

Плос кая.

Што да ты чыц ца му зея, то збор срод-

каў на рэ кан струк цыю бу дын ка ап тэ кі пад 

яго пра цяг ва ец ца. Гэ ты ра ху нак іс нуе пры 

Баб руй скім рай вы кан ка ме. На га да ем, са-

мы вя лі кі ўнё сак — пяць ты сяч до ла раў у 

эк ві ва лен це — зра бі ла но бе леў ская лаў-

рэ ат ка, ву ча ні ца Але ся Ада мо ві ча — Свят-

ла на Алек сі е віч. Роз ныя су мы пе ра лі чы лі 

пра цоў ныя ка лек ты вы, у тым лі ку Вы да вец кі 

дом «Звяз да», а так са ма жы ха ры кра і ны. 

Апош нім ча сам па ступ лен не срод каў за па-

во лі ла ся, але ў на шых сі лах усё змя ніць.
р/р BY84AKBB36421292723267100000 

у фі лі яле 703 ААТ «ААБ Бе ла рус банк», 

БІК AKBBBY21703, УНП 701226324.

Пры зна чэн не пла ця жу: «Для вы ра бу 
пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі і 
рэ кан струк цыі бу дын ка ў па сёл ку Глу ша 
пад му зей А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі сказ 
па ві нен быць па зна ча ны ў бан каў скім да-
ку мен це аба вяз ко ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хі ва Анд ру ся АР ХІ ПЕН КІ.

Па еха лі!Па еха лі!

АПЛА ЦІ ПРА ЕЗД З МА БІЛЬ НІ КА

«Звяз да» пра цяг вае 

дру ка ваць ма тэ ры я лы 

ў пад трым ку 

ад крыц ця 

ў па сёл ку Глу ша 

Баб руй ска га ра ё на 

му зея, пры све ча на га 

твор час ці

 Але ся Ада мо ві ча

Ма гі лёў скі Цэнтр га рад скіх іні цы я тыў 
аца ніў ак тыў насць іні цы я тыў най гру пы 

па ўве ка ве чан ні па мя ці Але ся Ада мо ві ча 
спе цы яль най прэ мі яй «Пра рэ гі ён».

Пра ект па ўста ноў цы бюс та Але ся Ада мо ві ча ў Глу шы 
гра мад скасць пры зна ла найлеп шым у на мі на цыі 

«Парт нёр ства го да».

Ак ты віс там быць мод на,
або Што трэ ба для та го, каб рэа лі зоў ва лі ся 

на ват са мыя дзёрз кія па сва ёй сме лас ці пра ек ты


