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У Іта ліі кі роў ца з Се не га ла пад па ліў 
школь ны аў то бус з 51 дзі цем

У Іта ліі за тры ма лі 47-га до ва га кі роў цу, вы хад ца з Се не-

га ла, які пад па ліў аў то бус з дзець мі ў ад каз на гі бель міг-

ран таў у Між зем ным мо ры. Як па ве дам ляе Thе Tеlеgrарh, 

кі роў ца школь на га аў то бу са за явіў, што помс ціць за ты ся чы 

міг ран таў-аф ры кан цаў, якія па та ну лі ў Між зем ным мо ры, 

спра бу ю чы да плыць да Еў ро пы.

«Ні хто не вы жы ве. Спы ні це гі бель лю дзей у мо ры, або 

я ўчы ню раз ню», — па гра жаў ён, па вод ле слоў су пра цоў-

ні каў па лі цыі.

Кі роў ца вёз у аў то бу се 51 вуч ня ся рэд няй шко лы не да-

лё ка ад го ра да Крэ мо на на спар тыў нае ме ра пры ем ства. Па 

да ро зе ён рэз ка змя ніў на пра мак у бок су сед ня га Мі ла на. Ён 

на кі ра ваў аў то бус у аў та ма бі лі на ажыў ле най тра се, перш 

чым яго спы ні ла па лі цыя. За тым ён аб ліў аў то бус бен зі нам 

і пад па ліў.

Па лі цэй скія раз бі лі вок ны ў транс парт ным срод ку, праз 

якія ўсе дзе ці па спя хо ва эва ку і ра ва лі ся. Са ма ме ней 12 дзя-

цей да ста ві лі ў баль ні цу з-за ўда раў, атру чэн ня пра дук та мі 

га рэн ня і шо ку.

СМІ: для бяз до мна га 8-га до ва га чэм пі ё на 
па шах ма тах з Нью-Ёр ка са бра лі $178 ты сяч

Вась мі га до вы бе жа нец 

з Ні ге рыі Та ні Ад ве ву мі 

пас ля пе ра мо гі на чэм пія-

на це шта та Нью-Ёрк па 

шах ма тах у сва ёй уз рос-

та вай ка тэ го рыі пры цяг нуў 

ува гу мно гіх аме ры кан цаў 

і ўжо атры маў ад іх да па-

мо гу, якая да зво ліць яму 

пра цяг нуць за ня ткі гэ тай гуль нёй.

Як па ве да мі ла га зе та Thе Nеw Yоrk Tіmеs, дзя сят кі лю-

дзей па ча лі на кі роў ваць ах вя ра ван ні сям'і юна га шах ма тыс-

та, якая дзя ку ю чы гэ та му змаг ла пе ра брац ца з га рад ско га 

пры тул ку для бяз до мных у аран да ва ную ква тэ ру.

Пра жыц цё чэм пі ё на ся род на ву чэн цаў трэ ціх кла саў, які 

ака заў ся ў нью-ёрк скім пры тул ку, ста ла вя до ма на мі ну лым 

тыд ні так са ма з пуб лі ка цыі Thе Nеw Yоrk Tіmеs. І ад ра зу ж 

пас ля гэ та га, лі та раль на за тры дні, спа чу валь ні кі са бра лі 

для сям'і Ад ве ву мі больш за $178 ты сяч.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Учора Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су-

стрэ ўся са стар шы нёй адмі-

ніст ра цый на га са ве та, ула-

даль ні кам кам па ніі «Штад лер 

Рэйл Груп» Пе тэ рам ШПУ ЛЕ-

РАМ.

Перш за ўсё кі раў нік дзяр жа вы 

па дзя ка ваў кі раў ніц тву кам па ніі за 

вы ка нан не сва іх абя цан няў. Па вод-

ле яго слоў, «Штад лер» вя до мы ва 

ўсім све це, і тое, што ў Бе ла ру сі 

з'я ві ла ся ад но з прад пры ем стваў 

брэн да па вы твор час ці роз ных ві-

даў транс пар ту, у тым лі ку і элект-

рыч на га, «сур' ёз на па ды мае імідж 

на шай кра і ны».

Ён так са ма ад зна чыў, што па-

мя тае су стрэ чу з Пе тэ рам Шпу-

ле рам — «у элект рыч цы», — на 

якой уда ло ся хут ка да мо віц ца аб 

су мес най пра цы. «І сён ня па ду маў 

пра тое, ка лі б у нас усё так хут ка 

пра соў ва ла ся, як ства рэн не ва-

ша га прад пры ем ства ў Бе ла ру сі, 

бы ло б зу сім ня дрэн на», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт да даў, што ра бо-

чая су стрэ ча з'яў ля ец ца не толь кі 

пад ста вай ус пом ніць па ча так су-

пра цоў ніц тва, але і — га лоў нае — 

па ду маць пра бу ду чы ню. «На ту-

раль на, я га то вы аб мер ка ваць усе 

пы тан ні, якія ў вас з ця гам ча су 

паў ста лі. Мо жа быць, ёсць ней кія 

пра па но вы. Ка лі ёсць праб ле мы 

для вы ра шэн ня — вы ка жы це, мы 

па ста ра ем ся іх вы ра шыць», — 

адзна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў-

ся з на го ды но вых са ста ваў для 

мінскага мет ро, якія прад пры ем-

ства прад ста ві ла дня мі. «Я шмат 

чуў, што вы ства ры лі ней кі цу да-

цяг нік для на ша га мет ро. Мо жа, вы 

пра яго неш та рас ка жа це, а мо жа, 

пад час па ста ноў кі на рэй кі гэ та га 

цяг ні ка мы з ва мі пра ко цім ся яшчэ 

раз на ім. Мо жа, у гэ тай элект рыч-

цы ў нас з'я вяц ца но выя ідэі, як 

ка лісь ці», — з усмеш кай да даў 

бела рус кі лі дар.

У ад каз Пе тэр Шпу лер ад зна-

чыў, што ў Фа ні па лі сён ня вы раб-

ля юц ца цяг ні кі не толь кі для па трэб 

Бе ла ру сі, але і для су свет на га рын-

ку. «Я па ві нен ска заць, што нам 

да во дзіц ца пра ца ваць ва ўмо вах 

вель мі жорст кай кан ку рэн цыі», — 

за ўва жыў ён.

На га да ем, 20 ліс та па да 2014 го-

да Аляк сандр Лу ка шэн ка і кі раў нік 

кам па ніі «Штад лер Рэйл Груп» Пе-

тэр Шпу лер афі цый на ад кры лі за-

вод «Штад лер Мінск» у Фа ні па лі. 

Кошт пра ек та склаў ка ля 50 млн 

еў ра.

Сён ня ў рам ках да га во ра, за-

клю ча на га па між ЗАТ «Штад лер 

Мінск» і Мін скім мет ра па лі тэ нам, 

ідзе рас пра цоў ка і вы твор часць 

10 са ста ваў для на яў ных, а так са-

ма для трэ цяй лі ніі ста ліч на га мет-

ро, якая бу ду ец ца. Вы раб ля ец ца 

іна ва цый ны ру хо мы са стаў, які не 

мае ана ла гаў у кра і нах СНД.

* * *
Па вы ні ках су стрэ чы з Прэ зі-

дэн там Бе ла ру сі стар шы ня ад мі-

ніст ра цый на га са ве та, ула даль нік 

кам па ніі «Штад лер Рэйл Груп» 

Пе тэр Шпу лер па гу та рыў з жур-

на ліс та мі.

Ён на га даў, што кам па нія па ча-

ла сваю пра цу ў на шай кра і не сем 

га доў та му «аб са лют на ў чыс тым 

по лі». «Мы ства ры лі но вую су час-

ную вы твор часць, ма быць, са мую 

су час ную ва ўсёй гру пе кам па ній 

«Штад лер», — ска заў Пе тэр Шпу-

лер. — Ця пер мы вы пра цоў ва ем у 

год 1,2 міль ё на вы твор чых га дзін, 

у нас ты ся ча ра бот ні каў, мы пра цу-

ем на поў ную ма гут насць».

Ула даль нік кам па ніі звяр нуў 

ува гу, што бе ла рус кі стан дарт 

якас ці цал кам ад па вя дае ня мец-

ка му або швей цар ска му, а так-

са ма на тое, што ў на шай кра і не 

вель мі доб ра пад рых та ва ныя і аду-

ка ва ныя су пра цоў ні кі. Дзя ку ю чы 

гэ та му за вод у Фа ні па лі пра цуе 

не толь кі на ай чын ны ры нак, але 

вы хо дзіць і на між на род ны.

«Як улас нік «Штад ле ра», ма гу 

ска заць, што я ў за хап лен ні ты мі 

ўмо ва мі пра цы, ты мі эка на міч ны мі 

ўмо ва мі, якія мы су стра ка ем тут. 

Гэ та не ў апош нюю чар гу да ты чыц-

ца пра фе сій най пад рых тоў кі на шых 

су пра цоў ні каў, гэ та вя лі кі знак якас-

ці, на мой по гляд, для лю бой на цы я-

наль най эка но мі кі. І гэ та з'яў ля ец ца 

вя лі кім спры яль ным фак та рам та-

го, што мы мо жам вы кон ваць вы-

дат ныя здзел кі і ра біць усё гэ та тут, 

у Мін ску», — да даў ён.

Ула даль нік кам па ніі «Штад лер» 

рас ка заў, што ў яго бы ла раз мо ва 

з на чаль ні кам Бе ла рус кай чы гун кі 

Ула дзі мі рам Ма ро за вым. Га вор ка 

іш ла пра тое, што ў Асі по ві чах іс-

нуе вы твор часць гру за вых ва го-

наў. «Да нас па сту пі ла пра па но ва 

па са дзей ні чаць про да жу, збы ту 

гэ тай пра дук цыі на рын ках За-

ход няй Еў ро пы. За раз мы як раз 

зай ма ем ся пра пра цоў кай гэ та га 

пы тан ня, па куль што ўсё вы гля дае 

ня дрэн на. Спа дзя ю ся, што мы тут 

змо жам з Бе ла рус сю вы бу да ваць 

доб рае су пра цоў ніц тва», — ад зна-

чыў біз нес мен.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПРА ЦА НА РЭ ПУ ТА ЦЫЮ

ЗВАНІЦЕ Ў СУ БОТ У
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 23 са ка-

ві ка ў Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах.

З 9.00 да 12.00 іх пра вя дуць:

стар шы ня БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ана толь 

Ва сі ле віч ЛІС. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў Ка ця ры на Ана то леў на ЗЕН КЕ В ІЧ . 

Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-

вы кан ка ма Але на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. 

Тэл. 8 015 273 56 44;

стар шы ня МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Вік та ра віч ДА МА НЕЎ СКІ. Тэл. 8 022 

250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лас но га Са ве та дэ пу-

та таў На тал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8 017 

500 41 60;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар-

вы кан ка ма Фё дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. 

Тэл. 8 017 222 44 44.

Ін вес ты цыі-плюс
— Гэ ты пра ект для нас 

асаб лі ва да ра гі, — ска заў 

пер шы ві цэ-прэм' ер кра і-

ны Аляк сандр ТУР ЧЫН, які 

пры сут ні чаў на прэ зен та цыі 

но ва га са ста ву. — Прак ты ка 

па каз вае, што мож на і трэ ба 

ін вес та ваць у на шу кра і ну.

Як эка на міст, ён ад ра-

зу звяр нуў ува гу на пэў ныя 

па ра мет ры прад пры ем-

ства: іна ва цый насць і год-

ная апла та пра цы. Па каз чык 

са праў ды ўраж вае. Больш 

за ты ся чу су пра цоў ні каў 

атрым лі ва юць у ся рэд нім 

ка ля 2000 руб лёў зар пла ты. 

Да лей — ды вер сі фі ка цыя 

экс пар ту. Больш за па ло ву 

пра дук цыі ідзе на За хад.

Стар шы ня са ве та ды-

рэк та раў «Штад лер Рэйл 

Груп» Пе тэр ШПУ ЛЕР ад-

зна чыў, што кі раў ніц тва кам-

па ніі не шка дуе аб тым, што 

ін вес та ва ла ў гэ ты за вод 

90 млн еў ра. Тут вы пус ка ец-

ца пра дук цыя, кан ку рэнт ная 

ва ўсім све це. Вось цяг нік, які 

ад пра віц ца ў Нар ве гію, гэ тыя 

двух па вяр хо выя са ста вы па-

едуць у Венг рыю. Ёсць за ка-

зы са Сла ве ніі і Азер бай джа-

на. У фо ку се су пра цоў ніц тва 

зна хо дзіц ца ры нак Ла цін скай 

Аме ры кі. Для Ба лі віі тут бу-

дуць вы раб ляць трам ваі. Да-

рэ чы, раз ві ва ец ца і ўсход ні 

кі ру нак: у ве рас ні па ста вяць 

пер шыя ва го ны трам ва яў у 

Санкт-Пе цяр бург. Ім на ват 

наз ву ра сі я не пры ду ма лі — 

«Чы жык».

Ле тась мяс цо вы за вод 

пра даў 120 алю мі ні е вых ва-

го наў. Гэ та доб ры па каз чык. 

«А сё ле та за во ду за пла на ва-

на зра біць яшчэ 310 ва го наў 

для ся бе і ін шых прад пры ем-

стваў. Гэ та ўжо 20 пра цэн таў 

ад агуль най ма гут нас ці гру-

пы «Штад лер», — удак лад ніў 

Фі ліп БРУ НЕР, ды рэк тар 

«Штад лер Мінск».

Да рэ чы, Пе тэр Шпу лер 

пры ехаў у на шу кра і ну не 

адзін. Ён за ха піў з са бой у 

якас ці яшчэ ад на го ін вес та ра 

бель гій ца Лю ка Та ка. Біз нес-

мен шмат чуў пра бе ла рус-

кія тэх на ло гіі і спе цы я ліс таў. 

І ў пер шую чар гу Лю ка Та ка 

ці ка віць су пра цоў ніц тва ў хі-

міч най га лі не і сель скай гас-

па дар цы. У на шу кра і ну ён 

пры ехаў з вы раз ным жа дан-

нем: ства рыць су мес ную вы-

твор часць па вы пус ку прын-

цы по ва но ва га ўгна ен ня.

Старт у ліс та па дзе
З за во да ў Фа ні па лі но-

вы цяг нік мет ро да ста вяць 

у Мінск па чы гун цы. Хоць 

но выя цяг ні кі і за ка за лі для 

трэ цяй лі ніі мет ро, ча каць 

за пус ку на ступ най вет кі ў 

мет ра па лі тэ не не ста нуць. 

Цяг нік трэ ба спа чат ку аб-

ка таць і сер ты фі ка ваць. 

«Мы ж не па ста вім яго ў 

ту пік і не бу дзем ча каць, 

па куль здас ца трэ цяя лі-

нія», — удак лад ніў сваю 

па зі цыю га лоў ны ін жы нер 

Мінск ага мет ра па лі тэ на 

Ігар ШАС ТА КОЎ. Но выя 

ва го ны з'я вяц ца спа чат ку 

на 2-й лі ніі мет ро, дзе цяг-

ні кі пач нуць экс плу а та ваць 

дзесь ці ў каст рыч ні ку-ліс-

та па дзе. Да гэ та га іх бу-

дуць аб кат ваць уна чы без 

па са жы раў.

У ці ха га цяг ні ка знач-

ныя пе ра ва гі: ён хут чэй шы 

і больш плаў на раз га ня ец-

ца. Але на хут ка сці па ез дак 

і ін тэр ва ле па між цяг ні ка мі 

гэ та не ада б'ец ца: хут чэй у 

мет ра па лі тэ не не трэ ба, у 

нас не той па са жы ра па ток. 

Па сло вах га лоў на га ін жы-

не ра, ся рэд няя хут касць цяг-

ні коў — 40 км/г. Но вы цяг нік 

раз га ня ец ца да 80 км/г, гэ-

та за бяс пе чыць за ха ван не 

мі ні маль на га ін тэр ва лу ў 

час пік.

У но вых цяг ні ках бу дзе 

знач на ці шэй — як у ка бі не 

ма шы ніс та, так і ў па са жыр-

скім са ло не. Гэ та за кошт гу-

ка іза ля цыі ку за ва. У ва го нах 

ёсць раз ды мы USB па пяць 

вольт для за рад кі тэ ле фо-

наў, ноў тбу каў і план шэ таў.

Для трэ цяй лі ніі
Ужо сё ле та за вод па ста-

віць шэсць са ста ваў для 

па трэб участ ка трэ цяй лі ніі. 

Да мо ман ту, ка лі зда дуць 

пер шы ўчас так, цяг ні кі ўжо 

па він ны быць аб ка та ныя, 

а бры га ды сфар мі ра ва ныя. 

Ма шы ніс ты бу дуць пра хо-

дзіць на ву чан не, каб асво іць 

но вую тэх ні ку.

Для хут кай па сад кі і вы-

сад кі па са жы раў пра ду гле-

джа ны пра стор ныя ўва ход-

ныя пля цоў кі. Для па вы-

шэн ня бяс пе кі зо на ка ля 

дзвя рэй вы дзе ле на жоў тым 

ко ле рам. Ся дзен ні ў са ло-

не раз ме шча ны ўдоўж, яны 

ма цу юц ца да ба ка вых сцен 

ва го на. У га лаў ных ва го нах 

у не па срэд най бліз ка сці ад 

ува ход ных дзвя рэй аб ста-

ля ва на зо на для пе ра воз кі 

асоб з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі, а так са ма пра-

ду гле джа ны да дат ко выя 

ад кід ныя ся дзен ні.

На ку за ве га лаў но га ва-

го на ўста ноў ле ны ліч ба выя 

ві дэа ка ме ры вон ка ва га ві-

дэа на зі ран ня ўздоўж са ста-

ву, якія за бяс печ ва юць ма-

шы ніс ту не аб ход ны агляд. 

У са ло не кож на га ва го на 

так са ма ўста ноў ле ны ча ты-

ры ліч ба выя ві дэа ка ме ры 

сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня.

Уся го ў на шым мет ро за-

раз 360 ва го наў. А пры зна-

ча ны тэр мін служ бы гэ тых 

ва го наў скла дае 31 год. 

Та му ёсць пра гра ма пла-

наў па мет ра па лі тэ не — да 

2035 го да па мя няць ка ля 

200 ва го наў. Хай яны бу дуць 

пры го жы мі і доб ры мі. А іна-

ва цыі па він ны па вя лі чыць 

нар ма тыў ны тэр мін служ бы, 

а так са ма па доў жыць між-

ра монт ны пра бег. Бо но вы 

цяг нік эка на міч на рас хо дуе 

элект ра энер гію. А га ран-

тый ны тэр мін экс плу а та цыі 

но вых цяг ні коў ад «Штад ле-

ра» — 560 ты сяч кі ла мет раў 

пра бе гу.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПАС ЛЯ ЗАЎТ РА ЎЖО БЛІЗКА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Рэа лі за цыя пра ек таў са «Штад лер» 
сур' ёз на па ды мае імідж Бе ла ру сі

У пер шым цяг ні ку — ча ты ры ва го ны. Па між імі ёсць 

скраз ны пра ход з шы ро кім пе ра хо дам, які пе ра тва-

рае яго ў адзі ны са стаў. Так што не трэ ба тоў піц-

ца ка ля пер ша га ва го на дзе ля ўяў на га пер шын ства. 

А яшчэ ў кан цы і ў па чат ку цяг ні ка ёсць зо ны для 

па са жы раў з аб ме жа ва най ма біль нас цю з пры ста-

са ван ня мі для фік са цыі.

У асно ве ды зай ну асоб на га ва го на — ко ле ры гер ба 

Мін ска: сі ні, бе лы і чыр во ны. Для ўнут ра на га ды зай ну 

ва го наў ха рак тэр нае пры мя нен не свет лых ад цен няў, 

ла ка ніч ныя фор мы і цэ ласнасць пра сто ры. Ку заў ва-

го на ўяў ляе са бой су цэль на ме та ліч ную кан струк цыю 

з тэр мі нам служ бы 50 га доў.
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