
Па-пер шае, у Бер лі не на су свет най вы стаў цы ІnаTrаns 2018 з 
пос пе хам прай шла прэ зен та цыя вы са ка хут кас на га юні бу са вы-
твор час ці гэ та га ка лек ты ву. Па-дру гое, у Эка Тэх на Пар ку, ство-
ра ным прад пры ем ствам, ад быў ся тра ды цый ны га да вы фэст ін-
вес та раў, і яны цал кам пад тры ма лі на пра мак, у якім раз ві ва ец ца 
буй ная іна ва цый ная струк ту ра.

Гэ тыя фак ты ста лі пад ста вай для су стрэ чы ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» са стар шы нёй Са ве та ды рэк та раў та ва рыст ва, ге-
не раль ным кан струк та рам шмат абя цаль на га пра ек та Ана то-
лем ЮНІЦ КІМ.

ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ СУ РАЗ МОЎ НІ КА
Анатоль Эдуардавіч на ра дзіў ся ў 1949 го дзе ў вёс цы Кру кі 

Бра гін ска га ра ё на. Рас каз вае, што пас ля ава рыі на ЧА ЭС гэ та — 
са мая за бру джа ная тэ ры то рыя на Го мель шчы не, зо на ад ся лен ня. 
За раз там ні ко га і ні чо га ня ма. «Я стра ціў сваю ма лую ра дзі му».

Ра зам з сям' ёй у па ру, ка лі падымалі ца лін ныя зем лі, пе ра-
ехаў у Ка зах стан. Жы лі не да лё ка ад Бай ка ну ра. Ад сюль, ві даць, 
за хап лен не кос ма сам і пер шыя кро кі ў ра ке та бу да ван ні. У дзя ся-
тым кла се зра біў ра ке ту, якая ўзды ма ла ся на вы шы ню ў не каль кі 
кі ла мет раў. І са мая пер шая гра ма та, са мая да ра гая, вы да дзе на 
Джэз каз ган скім рай ка мам кам са мо ла за дзе ю чы ра ке тад ром.

Так што лю боў да вы на ход ніц тва — ад туль.

Па аду ка цыі  — транс парт нік, ву чыў ся ў Цю мен скім ін жы нер на-
бу даў ні чым ін сты ту це, за тым пе ра вёў ся ў БНТУ. Заў сё ды лю біў 
дак лад ныя на ву кі — су пра мат, ма тэ ма ты ку, фі зі ку, хі мію...

Пра ца ваў у да рож на-бу даў ні чым трэс це Го ме ля, бу да ваў мас-
ты і да ро гі. У ін сты ту це ме ха ні кі ме та ла па лі мер ных сіс тэм НАНБ 
у Го ме лі уз на чаль ваў па тэнт ную служ бу.

Член Фе дэ ра цыі кас ма на ўты кі СССР. Быў ар га ні за та рам пер-
шай су свет най кан фе рэн цыі па праб ле мах не ра кет на га асва ен ня 
кос ма су. Удзель ні ча лі 500 ча ла век, чатыры кас ма на ўты. Па вы ні-
ках кан фе рэн цыі рэ жы сёр «Бе ла русь філь ма» Юрый Ха шча вац кі 
на гро шы Дзярж кі но СССР зняў стуж ку «У не ба на ко ле», якая 
іш ла на эк ра нах СССР і за мя жой.

У Го ме лі ства рыў дру гі ў Бе ла ру сі па лі ку цэнтр на ву ко ва-тэх ніч-
най твор час ці мо ла дзі «Зор ка вы свет». На грант Са вец ка га фон ду 
мі ру за год вы ка на лі больш за сто іна ва цый ных ра бот і за ра бі лі 
ка ля пя ці міль ё наў руб лёў.

Аў тар шмат лі кіх вы на ход ніц тваў па тэ ма ты цы ін сты ту та па лі-
ме раў і па тэх на ло гіі SkуWау. Кі раў нік двух пра ек таў Ар га ні за цыі 
Аб' яд на ных На цый.

ТАН КА ВЫ ПА ЛІ ГОН 
СТА НО ВІЦ ЦА ЮНІД РО МАМ

— Ана толь Эду ар да віч, мы з ва мі раз маў-
ля ем на да гле джа най тэ ры то рыі Эка Тэх на-
Пар ка — на во кал зе ля нее тра ва, не па да лё ку 
вя лі кі ма ла ды сад...

— Яшчэ ня даў на гэ та бы ла тэ ры то рыя за кі ну-

та га тан ка ва га па лі го на, дзе ўсё па рас ло бур' я-

ном, у тым лі ку ямы па два-тры мет ры глы бі нёй, 

ка па ні ры, а тра ва спа ле на ма зу там і са ляр кай. 

Усё як і на ле жыць тан ка ва му па лі го ну. Ні ко му 

та кая зям ля не спат рэ бі ла ся, ку пі лі па кон кур се 

мы. Прай шло тры га ды, і вы мо жа це ба чыць, што 

змя ні ла ся. Зям лю не па знаць, на во кал аб ко ша-

ная тра ва, ро дзіць ма ла ды сад, у якім больш за 

пяць ты сяч дрэў — пла до вых, ягад ных. Зды ма ем 

доб ры ўра джай, і ўсё эка ла гіч на чыс тае.

Да рэ чы, сад, па са джа ны на шы мі ін вес та ра мі. 

Тых, хто ін вес туе срод кі на пра ект, за пра ша ем 

па са дзіць дрэ ва. Так што ліч ба пяць ты сяч — не 

вы пад ко вая.

Сё ле та ў сва ім са дзе са бра лі 10 тон на-

ліў ных, смач ных пла доў. Бу дзе це каш та ваць 

сок — не па ве ры це, што ён без цук ру. Гэ та 

та кія са лод кія яб лы кі. Іх ня даў на пра вя ра лі па 

іні цы я ты ве зна ё мых скеп ты каў, якія спра ба ва лі 

зла віць нас на пад корм ках, — і вы яві ла ся, што 

ніт ра таў фак тыч на ня ма, а ка лі і ёсць ней кая 

мі зэр ная коль касць, то яна ў два ра зы ні жэй за 

еў ра пей скія нор мы.

Мы не толь кі са ды па са дзі лі, сё ле та вы рас ці лі ка ву ны ся рэд няй 
ва гой 8 кі ла гра маў пры ўра джай нас ці 100 тон з гек та ра. У іх свая, 
кры ху ін шая струк ту ра, яны шчыль ныя і над звы чай са лод кія. Мы 
не вы ка рыс тоў ва ем угна ен ні, усё рас це на на шай чыс тай гле бе і 
на на шым гу му се.

І по бач азяр цо з фа рэл лю і чыр во най ры бай — для сва іх і ама-
та раў плат най ры бал кі.

Тым са мым па каз ва ем, што SkуWау сяб руе з пры ро дай. Наш 
пра ект па ства рэн ні струн на га транс пар ту — «зя лё ны», эка ла гіч-
ны пра ект. Мы не ні шчым, а ра ту ем гле бу. Ён ажыц цяў ля ец ца на 
срод кі ін вес та раў па схе ме краў дін вес тын гу, а ін вес та ры, прос тыя 
лю дзі, хо чуць ба чыць сваю пла не ту па-ра ней ша му зя лё най, жы вой, 
якой ні што не па гра жае.

...На зя лё ным луж ку — скульп тур ныя парт рэ ты лю дзей, 
што паў плы ва лі на лёс пра ек та. Ге не ра ла Ле бе дзя, даў ня га 
дзе ла во га парт нё ра ге не раль на га кан струк та ра. Ра сій ска га 
прад пры маль ні ка Дзміт рыя Ця ро хі на. Вя лі кі знак ну ля во га ме-
ры ды я на, бо наш су раз моў нік лі чыць, што ме на ві та ад сюль 
пой дзе раз ві вац ца па све це но вая перс пек тыў ная транс парт ная 
тэх на ло гія. І за му ра ва на кап су ла з доб ра зыч лі вым па слан нем 
на шчад кам.

— Што мы па спе лі яшчэ за гэ ты тэр мін? — пра цяг вае свой 
рас каз Ана толь Юніц кі. — Па бу да ва лі пяць тэс та вых участ каў — 
гру за вая пад вяс ная лі нія, дзве па са жыр скія, су пер лёг кая... З усёй 
інф ра струк ту рай: стан цы я мі, вак за ла мі, дэ по.

Кам па нія мае ўлас ны офіс — ча ты рох па вяр хо вы бу ды нак, дзе 
пра цу юць у тым лі ку і шмат лі кія кан струк тар скія бю ро. На ша кам-
па нія «Струн ныя тэх на ло гіі», якая ўва хо дзіць у гру пу кам па ній 
«СКАЙ ВЭЙ», — ін жы ні рын га вая, не зай ма ец ца ін вес ты цы я мі, яна 
чыс ты рас пра цоў шчык. Тут пра цу юць пра ек ці роў шчы кі, кан струк-
та ры, ды зай не ры. Гэ та наш кі ру нак ра бо ты.

Пра ек ту юць па са жыр скі, га рад скі, у тым лі ку хут кас ны (а за раз 
яшчэ і гі пер хут кас ны, ка лі да ся га ец ца 1200 км у га дзі ну — у спе-
цы яль най тру бе), і гру за вы транс парт. Пра ек ту юць прын цы по ва 
но выя эс та ка ды, якія ад роз ні ва юц ца ад тра ды цый ных эс та кад, 
мас тоў, пу цеп ра во даў, ся род ін шых ад роз нен няў — яны не ма-
юць бе тон ных швоў. Эс та ка да, дзе ёсць толь кі дзве рэй кі і ня ма 
па лат на, бо яно пры вя лі кіх хут ка сцях па гар шае аэ ра ды на мі ку 
ў два з па ло вай ра зы за кошт ціс ку, што ўзні кае пад дні шчам. 
І звы чай на 95 пра цэн таў энер гіі транс парт на га срод ку ідзе на 
аэ ра ды на мі ку.

А так са ма пра ек ту юц ца ўлас ныя тар маз ныя сіс тэ мы, сіс тэ мы 
кі ра ван ня, сваё энер ге тыч нае «на чын не», аснаст ка, тэх на ла гіч нае 
аб ста ля ван не і гэ так да лей.

І свой ру ха вік — ма тор-ко ла, якое ко ціц ца па сталь ной рэй цы. 
Та му гэ та не ма на рэй ка вая і не ка нат ная да ро га.

Ёсць цэ лы комп лекс ад роз нен няў, у вы ні ку ча го мы, на прык лад, 
па ні зі лі кошт эс та кад на па ра дак, па леп шы лі энер га эфек тыў насць 
транс пар ту ў па раў на нні з аў та ма бі лем у пяць-сем ра зоў. Для вы ка-
нан ня той жа ра бо ты трэ ба тра ціць у пяць-сем ра зоў менш энер гіі, 
па лі ва. Ухі лі лі прак тыч на ўсе шкод ныя на ступ ствы для эка ло гіі — 
у нас ня ма вы хла пу, ня ма вы па рэ нняў, ха рак тэр ных для ас фаль-
ту. Ня ма зно су шын, і са мыя дроб ныя час цін кі гу мы, як і са жы, не 
трап ля юць у лёг кія ча ла ве ка. Зні жа ны шу мы.

Та кім чы нам мы за бяс пе чы лі вы со кую эка ла гіч насць свай го 
транс пар ту, па вы сі лі яго эфек тыў насць, па ні зі лі са бе кошт і кошт 
пра ез ду — ца ну бі ле та. Ад на ча со ва па вы ша ец ца да ступ насць 
транс пар ту — на шы стан цыі бу дуць у го ра дзе. Мо жам зра біць 
га ра ды цал кам пе ша ход ны мі. Лю дзі не бу дуць гі нуць пад ко ла мі 
ма шын.

Больш за тое. Сён ня ў све це пад ас фаль там, пад шпа ла мі 
за ка та на гле ба на тэ ры то рыі, роў най тэ ры то рыі пя ці Вя лі ка бры-
та ній. І на гэ тай зя мель цы ні чо га не рас це. Тэ ры то рыя на во кал 
так са ма за бру джа на, бо аў та ма біль ны вы хлап дае больш за сто 
кан цэ ра ге наў.

Ідзе дэ гра да цыя бія сфе ры, а бія сфе ра — наш дом. Пад лі ча на, што 
на тэ ры то рыі ЗША роз на га ро ду ру ха ві ка мі, у тым лі ку са ма лё таў, 
пры стар це ра кет спаль ва ец ца кіс ла ро ду больш, чым дрэ вы і зя лё-
ныя рас лі ны, што тут рас туць, па спя ва юць яго вы пра цоў ваць.

У бія сфе ры ня ма пе ра га ро дак, і ЗША кра дуць кіс ла род для 
ся бе ў Бра зі ліі, Ра сіі, якія з'яў ля юц ца «лёг кі мі» пла не ты. Ды і на-
ша Бе ла веж ская пу шча і зя лё нае Па лес се да па ма га юць пла не це 
ды хаць.

Так што наш пра ект ці не ў пер шую чар гу эка ла гіч ны.

— У чым за клю ча ец ца ад роз нен не 
но вай тэх на ло гіі, на ват рэ ва лю цый насць?

— Яна га лі наст ва раль ная, утва рае но вую 
га лі ну. Па тра буе ўлас най інф ра струк ту ры. 
Лю бы аў та ма біль мож на вы пус ціць за ва-
ро ты прад пры ем ства, і ён па е дзе. На ша му 
па трэб на свая да ро га, свае стан цыі і ін шае. 
Гэ та комп лекс, які бу дзе функ цы я на ваць на 
дру гім уз роў ні, над зям лёй. Зям ля тра ды цый-
на лі чыц ца пер шым уз роў нем.

— Ска жы це, а га лоў ны сэнс, «цвік» ідэі 
за клю ча ец ца ў ма тор-ко ле ці не толь кі?

— Га лоў нае на ват не транс парт ны сро-
дак, а эс та ка да. Яна не рас соў ная, па пя-
рэд не на пру жа ная. Пад ёй ня ма на сы пу, які 
«скраў» гле бу.

А ма тор-ко ла... Ка лі вы ра шаў, што ўзяць у 
якас ці ру ха ві ка, то ана лі за ваў усё — маг ніт-
ную па душ ку, па вет ра ную па душ ку, пнеў ма-
шы ну, сталь ное ко ла, на ват ха цеў «за прэг-
чы» ан ты гра ві та цыю. Спы ніў ся на ста лё вым 
ко ле са сва ёй асаб лі вай кан струк цы яй — цы-
ліндр ко ціц ца па плос кас ці. У па раў на нні з 
чы гу нач ным ко лам стра ты на рух зні жа юц ца 
ў два ра зы.

За кошт ча го ру ха ец ца? 
Пры во дзіць яго ў дзе ян не 
ўпі са ны ў ко ла элект рыч ны 
ру ха вік. Рас пра ца ва лі са мі 
гэ тыя ма тор-ко лы на па-
ста ян ных маг ні тах, бо ў іх 
вы со кі ка э фі цы ент ка рыс-
на га дзе ян ня пры ма лых 
па ме рах і вя лі кі вяр чаль ны 
мо мант, што вель мі важ-
на. Са мі іх пра ек ту ем і вы-
раб ля ем — ма гут нас цю ад 
ад на го да двух сот кі ла ват, 
бо га то вых та кіх ра шэн няў 
ня ма.

І дыя мет рам ад 300 да 
600 мі лі мет раў — гэ та для 
хут кас на га транс пар ту.

ТРЫ Я ДА 
ЮНІЦ КА ГА

— Аб грун туй це, ка лі 
лас ка, ва шу тры я ду: эка-
на міч насць, эка ла гіч насць 
і бяс печ насць пра ек та.

— Эка на міч насць на пра-
мую звя за на з эка ло гі яй. 
Тое, што эка на міч на, тое эка ла гіч на. І на ад ва рот. Эка на міч насць 
рас па да ец ца на не каль кі склад ні каў. Па-пер шае, эс та ка да, якая 
тан ней шая за тра ды цый ныя на па ра дак, я ўжо ка заў. Зна чыць, 
па тра бу ец ца ў дзе сяць ра зоў менш ма тэ ры я лаў. У вы ні ку, спат-
рэ біц ца менш ру ды, менш кар' е раў, ме та лур гіч ных за во даў, 
каб усё гэ та да стаць, пры вез ці, вы пла віць і раз вез ці да лей па 
тэх на ла гіч ным лан цуж ку і спа жыў цам. І за тыя ж гро шы мож на 

па бу да ваць у дзе сяць ра зоў 
больш да рог.

Эка на міч ная эфек тыў насць 
на шай сіс тэ мы вы шэй шая, чым 
у аў та ма біль на га транс пар ту 
ў пяць-сем ра зоў, хоць бы па 
рас хо дзе па лі ва. Асоб ныя на-
шы ма дэ лі, раз га ня ю чы ся да 
500 кі ла мет раў у га дзі ну, рас-
хо ду юць пры гэ тым уся го ка ля 
шас ці літ раў на сто кі ла мет раў, 
што бес прэ цэ дэнт на ма ла.

Гэ та да ся га ец ца дзя ку ю-
чы вы со ка му ККД сіс тэ мы 
«сталь ное ко ла — сталь ная 
рэй ка», а так са ма та му, што 
ма шы на ру ха ец ца па эс та ка-
дзе. За кошт гэ та га, а так са-
ма за кошт уні каль най фор-
мы ма шы ны, удас ка на лен ня 
аэ ра ды на міч ных якас цяў рас-
пра цоў шчы кі змаг лі да біц-
ца па каз чы ка Сх = 0,05, што 
бліз ка да тэ а рэ тыч най мя жы. 
Са мая «кру тая» за раз у све це 
ма шы на — Бу га ці, кош там тры 
міль ё ны еў ра, мае Сх = 0,42 
з улі кам ан ты кры ла. У нас у 
во сем ра зоў леп шы. У двух-
мес на га Бу га ці з раз лі ко вай 
ма гут нас цю ру ха ві ка больш 
за тры ты ся чы кон скіх сіл рас-
ход па лі ва скла дзе 100 літ раў 
на сто кі ла мет раў. Вось і па-
 раў ноў вай це.

Па ме ры на шых стан цый для 
па са жы раў мен шыя, чым звы-

чай на. Яны кам пакт ныя (зна чыць, больш тан ныя), бо па са жы рам 
не трэ ба ча каць на стан цы ях. Ча му ў аэ ра пор це так мно га лю дзей? 
Та му што яны ча ка юць дзве-тры га дзі ны свай го рэй са. У нас — 
прый шоў, сеў, па ехаў.

На огул усе эле мен ты інф ра струк ту ры больш эка на міч ныя за 

тра ды цый ныя.

— Пра ка мен туй це тэ му бяс печ нас ці, ка лі лас ка.

— Ця пер са мая вя лі кая ава рый насць — на аў та ма біль ным 

транс пар це. Аў та ма біль ная да ро га зна хо дзіц ца на пер шым уз-

роў ні, дзе кі піць жыц цё. У аў та ма бі ля ко лы тры ма юц ца на да ро зе 

толь кі за кошт сі лы трэн ня, у яго ня ма су праць сход най сіс тэ мы. 

Да баў це сю ды ча ла ве чы фак тар, і вось вам не адзін дзя ся так 

пры чын для ДТЗ.

Іс нуе сум ная ста тыс ты ка. Сён ня на аў та ма біль ных да ро гах 

све ту гі не паў та ра міль ё на ча ла век і больш за дзе сяць міль ё наў 

ста но вяц ца ін ва лі да мі і ка ле ка мі. Аў та мат Ка лаш ні ка ва і атам-

ная бом ба за бі лі менш лю дзей. За сто га доў бу дзе больш за сто 

міль ё наў за гі ну лых і больш за міль ярд па ка ле ча ных. Уду май це ся 

ў гэ тыя ліч бы. Мы мо жам вы ра та ваць гэ тыя жыцці. Каб лю дзі не 

гі ну лі! Каб вы ез дзі лі з ра бо ты і на ра бо ту без стра ху. Каб ва шы 

дзе ці гу ля лі на ву лі цы, і вы не ба я лі ся за іх.

Дру гі ўзро вень па вы шае бяс пе ку ў ты ся чу ра зоў. Наш транс-

парт аб са лют на без ава рый ны, бо пад ня ты над зям лёй, і пры чы ны 

ава рый нас ці на да ро гах ад сут ні ча юць.

На шы транс парт ныя срод кі — юні бус, юні байк і ін шыя, а ма-
дэль ны рад па шы ра ец ца, не мо гуць зля цець са сва ёй ка ля і ны, 
бо асна шча ны су праць сход най сіс тэ май. Воб раз на ка жу чы, у нас 
ко ла тры ма ец ца за рэй ку.

Плюс ад сут насць ча ла ве ча га фак та ру — кі руе аў та ма ты ка, якая 
шмат ра зо ва пра дуб ля ва на.

— Па сут нас ці ва шы транс парт ныя срод кі — гэ та элект ра-
ма бі лі?

— Якія ма юць маз гі — ін тэ ле кту аль ную сіс тэ му кі ра ван ня. Яна 
так са ма пра дуб ля ва ная. Ма юць тэх ніч ны зрок, ма юць ін шыя «ор-
га ны па чуц цяў» і ве да юць, як пра цу юць у лю бы кан крэт ны мо мант 
вуз лы і агрэ га ты. Дак лад ней, як па він ны пра ца ваць. І ка лі неш та 
пай шло не так, сіг нал па сту пае ў сіс тэ му кі ра ван ня і дыс пет ча ру, 
дзе сі ту а цыя ка рэк ці ру ец ца, во ка мгнен на вы праў ля ец ца.

У нас ня ма ўзлёт на-па са дач най па ла сы і пту шак над ёю, як у 
авія цыі. Нам не страш ная ша ра вая ма лан ка. І ня ма ней кіх ін шых 
пры чын для ава рый, якія ад бы ва юц ца на чы гун цы, у авія цыі, на 
аў та да ро гах... Сіс тэ ма больш ван да лаў стой лі вая, трак та рам 
на шу апо ру не раз бу рыш, яна мае дзе ся ці крат ны за пас тры ва-
лас ці. Мае во чы, ву шы, усё ба чыць і ра зу мее. Вар та па боч на му 
ча ла ве ку на блі зіц ца да апо ры, як яна тут жа ад рэ агуе на яго 
з'яў лен не. Гэ та бу дзе са мы бяс печ ны транс парт у све це.

ВА ЧЫ МА ЕЎ РА ПЕЙ ЦАЎ
І... ЯПОН ЦАЎ

— Ка лі лас ка, вер нем ся да вы стаў кі ў Бер лі не.

— Сё ле та на вы стаў цы ІnаTrаns 2018 у Бер лі не ад бы ла ся су-
вет ная прэм' е ра на ша га вы са ка хут кас на га юні бу са — юні лё та, 
ме на ві та як раз ён здоль ны раз ві ваць хут касць 500 кі ла мет раў 
у га дзі ну. У ся мей ным вы ка нан ні, шас ці мес на га. Гэ та неш та прын-
цы по ва но вае ў све це рэй ка ва га транс пар ту. Юні лёт зра біў са мы 
са праўд ны фу рор на вы стаў цы, у ра бо це якой удзель ні ча ла больш 
за тры ты ся чы кам па ній. Та кіх як «Сі менс», «Хі та чы», «Та ё та» 
і ін шых пра слаў ле ных брэн даў.
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ЯКУЮ ІС ЦІ НУ ПА ЦВЯР ДЖАЕ ДО СВЕД
Дзве вар тыя ўва гі па дзеі ад бы лі ся ў ЗАТ «Струн ныя тэх на ло гіі», якое за ня та ўка ра нен-
нем но ва га ві ду транс пар ту — бяс печ на га па сва ёй за ду ме і над звы чай эфек тыў на га: 
утуль ныя хут кас ныя ва гон чы кі ру ха юц ца па спе цы яль най рэй цы, уз ня тай над зям лёй 
на са лід ную вы шы ню

Такім чынам, вы стаў ка ў Бер лі не па ка за ла, што 
вы ка ры стан не блок чэйн-тэх на ло гій, ра бо та 
з BіgDаtа, ства рэн не аў та ма ты за ва ных сіс тэм 
кі ра ван ня комп лек са мі з маг чы мас ця мі адап та-
цыі рас кла ду ру ху пад аб' ёмы па са жы ра па то ку, 
іна ва цый ныя рас пра цоў кі ў сфе ры бу даў ніц тва 
інф ра струк ту ры, ства рэн не да дат ко вых па слуг 
для лю дзей з аб ме жа ван ня мі ма біль нас ці і мно-
гае ін шае дэ ман стру юць сіс тэм насць па ды хо ду 
SkуWау і на кі ра ва ны на ўсе ба ко вае ўклю чэн не 
ў імк лі выя пра цэ сы транс фар ма цыі ла каль най 
і гла баль най транс парт най сіс тэ мы.

Дыс пет чар ская — мес ца, ку ды па сту пае ўся аператыўная ін фар ма цыя. Пе рад чар го вым вы пра ба ван нем ка бі ну за паў ня юць гру зам.

Асоб ныя эта пы вы пра ба ван няў рэ гіст ру юць з да па мо гай бес пі лот ні каў.

Дзіця тэхнічнага прагрэсу цудоўна ўпісваецца ў навакольнае асяроддзе.

Ге не раль ны кан струк тар 
Ана толь ЮНІЦ КІ.


