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Спе цы я ліс ты ай чын най чы гун кі пла ну-

юць ак тыў на па шы раць су вязь з Укра і най. 

Раз гля да ец ца пы тан не пры зна чэн ня аль бо 

цяг ні ка, аль бо бес пе ра са дач ных ва го наў, 

якія бу дуць ру хац ца з Ві цеб ска ў Бел га рад-

Дняст роў скі. У пла нах так са ма па шы рыць 

марш рут да Льво ва шля хам ар га ні за цыі па-

ры тэт на га ру ху.

Сён ня, па вод ле ін фар ма цыі прад стаў ні ка 

БЧ, у Львоў хо дзіць адзін цяг нік бе ла рус ка га 

са ста ву. Укра і на па куль не ідзе на су страч 

бе ла рус ка му бо ку, але вя дуц ца су мес ныя 

ра бо ты над тым, каб з'я віў ся яшчэ адзін цяг-

нік. Уся го ў зно сі нах з Укра і най у нас сён ня 

ар га ні за ва ны рух пяц цю па ра мі цяг ні коў.

Кож ны чац вёр ты бі лет — 
элект рон ны

Сён ня ў ве дам стве БЧ прак тыч на цал кам 

га то выя аб слу гоў ваць усіх па са жы раў па элект-

рон ных пра яз ных да ку мен тах. «Га лоў нае, — 

ад зна чае Аляк сандр Дрож жа, — каб гэ та бы ло 

зруч на клі ен там, каб па са жыр да гэ та га пры-

вык і ка рыс таў ся сэр ві сам». Уся го ле тась праз 

сайт да ро гі пра да дзе на больш за тры міль ё ны 

элект рон ных пра яз ных да ку мен таў — гэ та 25 % 

ад агуль най коль кас ці рэалізаваных білетаў на 

цяг ні кі з пра ну ма ра ва ны мі мес ца мі. Гэ та зна-

чыць, кож ны чац вёр ты да ку мент, які на бы лі 

па са жы ры, быў элект рон ны.

Ле тась пра ве дзе на сур' ёз ная ра бо та па 

ўдас ка на лен ні на сай це ад дзе ла «Па слу гі 

па са жы рам». «Мы рас пра ца ва лі і ўка ра ні лі 

ма біль ную пра гра му для куп лі бі ле таў, пры-

чым праз яе мож на набыць бі лет не толь кі 

на цяг нік з пра ну ма ра ва ны мі мес ца мі, але і 

з не пра ну ма ра ва ны мі, гэ та зна чыць на цяг-

ні кі рэ гі я наль ных на прам каў. У вы ні ку до ля 

элект рон ных пра яз ных у агуль най коль кас ці 

пра да дзе ных бі ле таў за сту дзень 2020 го да 

вы рас ла да 30 %, — па ве да міў пер шы на-

мес нік на чаль ні ка па са жыр скай служ бы. — 

Мы за клі ка ем сва іх клі ен таў ак тыў на ка рыс-

тац ца гэ тым сэр ві сам, гэ та зруч на, хут ка, 

су час на і не трэ ба ста яць у чэр гах».

Прак тыч на ўсе цяг ні кі ма юць элект рон-

ную рэ гіст ра цыю. «За ста ло ся лі та раль на 

не каль кі са ста ваў, якія яе не ма юць. Гэ та, 

на жаль, цяг ні кі з Укра і най. Але ў гэ тым го-

дзе мы гэ тае пы тан не з укра ін скі мі ка ле га мі 

аба вя за ны вы ра шыць».

Сё ле та бу дзе пра цяг ну тая ра бо та па за-

бес пя чэн ні маг чы мас ці апла ты па слуг чы гун-

кі не па срэд на па шля ху ру ху па без на яў ным 

раз лі ку. Ця пер раз лі чыц ца за гар ба ту, пе чы-

ва і бя ліз ну ў цяг ні ку мож на бу дзе з да па мо-

гай бан каў скай карт кі не толь кі на тэ ры то рыі 

на шай кра і ны, але і за яе ме жа мі.

Цяг ні кі ла ка ма тыў най ця гі — 
толь кі ўна чы

А ўсё та му, што вы ра шы лі пра цяг нуць 

прак ты ку ад мо вы ад та кіх цяг ні коў у дзён-

ны час. Уза мен звык лых плац кар таў на лі-

ні ях з'яў ля ец ца ўсё больш ма тор ва гон ных 

са ста ваў.

— Мы спра бу ем зра біць цяг ні кі зруч ны мі 

і кам форт ны мі, — пад крэс ліў прад стаў нік 

БЧ. — Ця пер па Бе ла ру сі ак тыў на ез дзяць 

элект ра- і ды зель-цяг ні кі Stаdlеr і Реsа — 

уся го 34 са ста вы. Ле тась на бы ты тры но выя 

ды зель-цяг ні кі Реsа шас ці ва гон най кам па-

ноў кі. Са снеж ня яны кур сі ру юць у на прам ку 

Мінск — Ві цебск. Ця пер шлях па між дву ма 

гэ ты мі га ра да мі зай мае тры га дзі ны. Ча сам 

тро хі больш — у за леж нас ці ад ча су су так.

Зу сім хут ка парк чы гун кі па поў ніц ца яшчэ 

тры ма та кі мі цяг ні ка мі. Са ста вы бу дуць аб-

слу гоў ваць лі ніі Мінск — Ма гі лёў і Мінск — 

Грод на. Гэ тую ідэю пла ну ем рэа лі за ваць ужо 

ў 2020 го дзе.

Па шы ра ем 
геа гра фію па лё таў

На цы я наль ны авія пе ра воз чык рых ту ец ца 

асво іць сё ле та ад ра зу не каль кі на прам каў. 

У якія но выя аэ ра пор ты па ля цяць бе ла рус-

кія са ма лё ты, рас ка за ла на чаль нік служ бы 

мар ке тын гу і знеш не эка на міч най дзей-

нас ці «Бел авія» Ка ця ры на РА ДЗІ ШЭЎ-

СКАЯ.

Яна ад зна чы ла, што ў «Бел авія» да стат-

ко ва раз ві тая сет ка рэ гу ляр ных марш ру таў. 

На шы са ма лё ты лё та юць у 55 аэ ра пор таў 

39 кра ін све ту. Ле тась упер шы ню ў гіс то рыі 

авія кам па ніі га да вы па са жы ра па ток пе ра-

вы сіў чатыры міль ё ны ча ла век. Гэ та ста ла 

маг чы ма дзя ку ю чы гнут кай та рыф най па лі-

ты цы і раз віц цю геа гра фіі па лё таў.

Ле тась бы ло ад кры та ад ра зу не каль кі но-

вых на прам каў — рэ гу ляр ныя рэй сы ў Та-

лін, Мюн хен. «Увес ну мы пла ну ем ад крыць 

улас ны што дзён ны рэ гу ляр ны рэйс у Ве ну. 

Так са ма ёсць на мер зра біць рэй сы ў Ак тау 

(Ка зах стан), іс пан скі Рэ ус і ста лі цу Уз бе кі-

ста на Таш кент», — ад зна чы ла Ка ця ры на 

Ра дзі шэў ская.

Ле тась кам па нія на бы ла шэсць са ма лё-

таў: два Bоеіng 737-800 і ча ты ры Еmbrаеr. 

Сё ле та ў кра са ві ку ча ка ец ца пры быц цё яшчэ 

ад на го Еmbrаеr у рам ках пад пі са ных ра ней 

кант рак таў. Акра мя та го, ня даў на з лі зін-

га вай кам па ні яй пад пі са на па гад нен не на 

па стаў ку трох Еmbrаеr но ва га па ка лен ня. 

Пер шы су час ны лай нер пла ну юць атры маць 

у снеж ні. Са ма лё ты гэ та га ты пу вель мі па лю-

бі лі ся па са жы рам дзя ку ю чы кам фор ту.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА РЭЙ КАХ І НА КРЫ ЛАХ

На двор'еНа двор'е

Мок ры снег і дождж
Ды ў нас уся зі ма бы ла та кой, 

ка лі ад мі ну са да плю са адзін крок
Калі тры ме ся цы не бы ло са праўд най зі мы, то ця пер 

ужо і не трэ ба. На па ро зе вяс на. А пер шыя дні яе ў 

на шай кра і не пач нуц ца з даж джу і мок ра га сне гу, 

па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род-

дзя Мінп ры ро ды.

Сі ноп ты кі ад зна ча юць, што зі ма ў гэ ты се зон бы ла ана-

маль на цёп лай ва ўсім Паў ноч ным паў шар'і. Экс пер ты пад-

лі чы лі, што та ко га яшчэ не бы ло ні ра зу за ўвесь пе ры яд ін-

стру мен таль ных на зі ран няў. Лю ты ў на шай кра і не так са ма 

ака заў ся вель мі цёп лым: ся рэд ня ме сяч ная тэм пе ра ту ра 

па вет ра на 5-7 гра ду саў пе ра вы шае нор му. Упер шы ню ў 

на шых шы ро тах зі ма бы ла прак тыч на без сне гу.

У су бо ту бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі. Прой дзе не вя-

лі кі ка рот ка ча со вы мок ры снег. Уна чы і ра ні цай маг чы мая 

га ла лё дзі ца. Ве цер праг на зу ец ца за ход ні, паўд нё ва-за ход ні 

ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 1 

да 7 гра ду саў ма ро зу, удзень — ад мі нус 1 па паў ноч ным ус-

хо дзе да 6 гра ду саў цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Пер шы дзень ка лян дар най вяс ны прак тыч на ні чым не 

бу дзе ад роз ні вац ца (па тэм пе ра ту ры так дак лад на) ад лю-

бо га дня гэ тай не зі мы. У ноч на ня дзе лю ва ўсход няй част цы 

кра і ны на двор'е бу дзе вы зна чаць воб ласць па вы ша на га 

ат мас фер на га ціс ку. Тро хі паз ней, ужо ра ні цай на за хад 

Бе ла ру сі з тэ ры то рыі Поль шчы пе ра мес ціц ца ат мас фер-

ны фронт, які, ру ха ю чы ся на ўсход, на пра ця гу дня бу дзе 

фар мі ра ваць на двор'е ў кра і не. Та му на па чат ку са ка ві ка 

бу дзе пе ра ва жаць воб лач насць. Уна чы пе ра важ на па за ха-

дзе, ра ні цай і ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

прой дуць апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. Уна чы 

і ра ні цай у асоб ных ра ё нах маг чы мыя сла быя ту ман і га ла-

лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы 

па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4 

да плюс 3 гра ду саў, удзень — 1-7 гра ду саў цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у па чат ку на ступ на га тыд ня мы апы нем ся ў зо не ат ма-

сфер ных фран тоў і цёп лых па вет ра ных мас, якія пе ра-

мя шча юц ца з тэ ры то рыі За ход няй Еў ро пы. Час та бу дуць 

іс ці апад кі, у асноў ным у вы гля дзе даж джу. На пра ця гу 

су так пераважна бу дуць тры мац ца плю са выя тэм пе ра-

туры. У пер шай па ло ве на ступ на га тыд ня па поўд ні кра і ны 

тэм пе ра ту ра па вет ра ў дзён ныя га дзі ны бу дзе па ды мац ца 

да 10-12 гра ду саў цяп ла. Вяс на...

Сяр гей КУР КАЧ.

УЧО РА па рэшт кі пісь мен ні ка 

вяр ну лі ся ў Бе ла русь з да-

лё ка га Ка зах ста на. Пы тан ня мі 

пе ра за ха ван ня Зміт ра ка Бя ду лі 

ў Мін ску зай ма ец ца са зго ды 

яго род ных Фонд Ма рыі Маг-

да ле ны Ра дзі віл (Швей ца рыя), 

які ўзна чаль вае яго стар шы ня і 

член Кан суль та цый на га са ве та 

па пы тан нях бе ла ру саў за мя-

жой пры МЗС Бе ла ру сі Аляк-

сандр СА ПЕГА.

Пом нік з ма гі лы пісь мен ні ка так-

са ма быў дэ ман ці ра ва ны, усе яго 

эле мен ты пры ве зе ны ў Бе ла русь і 

бу дуць пе ра да дзе ны Дзяр жаў на му 

му зею гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра-

ту ры. Гэ тая ўста но ва з'яў ля ец ца і 

вы сту пае за ці каў ле ным парт нё рам 

Фон ду і са дзей ні чае рэа лі за цыі пра-

ек та.

Аляк сандр Са пе га рас ка заў, што 

на ста я це лем царк вы на мяс цо вых 

мо гіл ках бы ла вы ка за на пра па но ва 

за ха ваць па мяць пра Зміт ра ка Бя-

ду лю ў Ка зах ста не, ад крыць ме ма-

ры яль ны знак на тэ ры то рыі мо гі лак. 

Маг чы ма, гэ та бу дзе ме ма ры яль ная 

дош ка на сце нах той са май царк вы, 

дзе ад слу жы лі па ні хі ду пе рад вяр-

тан нем пра ху пісь мен ні ка на род ную 

зям лю.

Сын пісь мен ні ка Яфім Са му і ла віч 

Плаў нік, які жы ве ў Мін ску, не ха ваў 

эмо цый:

— Не ка лі, амаль 80 га доў та му, 

я ха ваў свай го баць ку. Усю ця пе-

раш нюю па дзею я не ўспры маю як 

па ха ван не, для мя не гэ та яго вяр-

тан не на Ра дзі му... Вель мі доб ра 

па мя таю тое па ха ван не ва Ураль-

ску. Ко ла саў скі тэ атр з Ві цеб ска быў 

та ды там на гаст ро лях, і яны ла дзі лі 

яго па ха ван не. Ка лі мя не, ма ло га, 

вя лі раз віт вац ца з та там, то мне трэ-

ба бы ло ка рас кац ца па пры ступ ках, 

што бы лі зроб ле ны і вя лі да тру ны... 

Я вель мі ўдзяч ны Аляк санд ру Са пе-

гу, бо ра зу мею, якую вя лі кую пра-

цу ён зра біў. Да гэ та га на ша сям'я 

спра ба ва ла пра вес ці пе ра за ха ван не 

шэсць ра зоў, і вось толь кі на сё май 

спро бе нам гэ та ўда ец ца.

На ві ны аб пе ра па ха ван ні пісь мен-

ні ка Зміт ра ка Бя ду лі на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі з'яў ля лі ся ў прэ се яшчэ ў 

па чат ку го да. Ад нак пад ра бяз нас ці 

на конт та го, ка лі і дзе бу дзе пра ве-

дзе на пе ра па ха ван не, па куль яшчэ 

не вя до мыя. Дак лад на за яў ле на, 

што мес ца для гэ та га зной дуць у 

Мін ску.

Але на ДРАП КО.

Фо та з сай та Дзяр жаў на га му зея 

гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

аў тар Юрый КА МІ СА РАЎ.

Зміт рок Бя ду ля 
вяр нуў ся на Ра дзі му

Ну і ну!Ну і ну!

З ма шы ны 
прад пры маль ні ка 
скра лі $50 ты сяч

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу-

ку Мін шчы ны за тры ма лі 40-га до ва-

га жы ха ра Фа ні па ля па па да зрэн ні 

ў кра дзя жу буй ной су мы ва лю ты 

з аў та ма бі ля.

На пя рэ дад ні ў Стаўб цоў скае РА УС 

звяр нуў ся 40-га до вы мяс цо вы жы хар. 

Ён па ве да міў, што не вя до мыя ноч чу 

скра лі з яго аў та ма бі ля «BMW Х6» ка ля 

$50 ты сяч, якія ля жа лі ў па ке це на зад-

нім ся дзен ні. Сы шчы кі вы свет лі лі, што 

ўла даль нік аў та ма бі ля пры ехаў да до му з 

Мін ска і пры пар ка ваў аў то ў два ры. У са-

ло не за ста лі ся ля жаць ка ля $70 ты сяч: 

боль шая част ка ў па ке це і ка ля $20 ты сяч 

у сумцы. Ін ша мар ка аб ста ля ва на сіс тэ май 

бес клю ча во га до сту пу, што пра ду гледж-

вае аў та ма тыч нае ад крыц цё і за крыц цё 

цэнт раль на га зам ка пры зблі жэн ні або 

ад да лен ні клю ча. Ма быць, пры ла да не 

спра ца ва ла і ма шы на за ста ла ся не за чы-

не ная, рас ка за лі ў га лоў ным упраў лен ні 

кры мі наль на га вы шу ку МУС.

Гэ тым ска рыс таў ся па да зра ва ны: 

туза нуў за руч ку, і дзве ры ін ша мар кі ад-

чы ні лі ся. Зной дзе ны па кет з ва лю тай ён 

за браў і з ра дас ці больш ні чо га не шу каў, 

та му сум ка з мен шай су май за ста ла ся 

не кра ну тай.

На след мер ка ва на га зла мыс ні ка апе-

ра тыў ні кам уда ло ся вый сці на пра ця гу 

су так. Яго за тры ма лі ра ні цай па мес цы 

жы хар ства. У аса біс тым аў та ма бі лі бы лі 

зной дзе ны скра дзе ныя гро шы, а так са ма 

піс та лет, ба лак ла ва і ме та ліч ная пал ка. 

Вя до ма, што ён ра ней не су дзі мы, пра цуе 

ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам у сфе-

ры роз ніч на га ганд лю аў та зап част ка мі.

Па фак це кра дзя жу ў асаб лі ва буй-

ным па ме ры рас па ча та кры мі наль ная 

спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Упус ці лі ме даль
Чэм пі я нат Еў ро пы па бія тло не 
пра доў жыў ся эс та фе та мі

Дру гі спа бор ніц кі дзень па чаў ся з адзі-

ноч най зме ша най эс та фе ты, у якой 

пры ня лі ўдзел 27 ка мандаў. Бе ла русь 

прад ста ві лі Ган на Со ла і Вік тар Крыўко. 

Усё па ча ло ся для на шай ка ман ды з 

ідэа льнай страль бы Ган ны на лёж цы, 

але на строй рэз ка змя ніў ся ўжо пас ля 

дру го га па ды хо ду да стрэль бі шча, дзе 

Со ла да пус ці ла во сем про ма хаў, а по-

тым яшчэ атры ма ла дзве хві лі ны штра-

фу, та му што за бы ла ся пра бег чы ад но 

з штраф ных ко лаў. Вы нік — 13-е мес ца 

збор най Бе ла ру сі.

Уве ча ры бія тла ніс ты вый шлі на старт 

зме ша най эс та фе ты, дзе ўдзел пры ня лі 

22 ка ман ды. Гас па да ры тур ні ру бы лі прад-

стаў ле ны Дзі на рай Алім бе ка вай, Іры най 

Крыў ко, Ан то нам Смоль скім і Сяр ге ем 

Ба чар ні ка вым.

Пас ля двух жа но чых эта паў збор ная Бе-

ла ру сі лі дзі ра ва ла ў пра меж ка вым пра та ко-

ле, і Дзі на ра, і Іры на спра ві лі ся вы дат на са 

сва ёй за да чай.

— Сён ня бы ла вель мі цяж кая тра са, да 

та го ж я ад чу ва ла ня ўпэў не насць пас ля мі-

ну лай эс та фе ты, трош кі ба я ла ся ехаць на 

лёж ку, та му не кі да ла ся ў гон ку з са ма га 

па чат ку, — ад зна чае Іры на Крыў ко. — Ве-

цер па ста ян на дзьмуў з роз най сі лай, та му 

на стрэль бі шчы так са ма бы ло не вель мі 

кам форт на. Пе рад гон кай вель мі доў га 

пры стрэль ва ла ся, зда ва ла ся, што не хо-

піць на ват паў га дзі ны.

Ан тон Смоль скі, ня гле дзя чы на про ма хі 

на лёж цы, здо леў за ха ваць бе ла рус кую 

пе ра ва гу. А вось ге рой пер ша га дня Сяр-

гей Ба чар ні каў за ва ліў страль бу на апош-

нім аг ня вым ру бя жы, за ра біў шы штраф ны 

круг, і фі ні ша ваў толь кі чац вёр тым. Пе ра-

мо гу свят ка ва ла ка ман да Укра і ны.

Сён ня на тур ні ры вы хад ны. На 29 лю та га 

за пла на ва ны спрын тар скія гон кі ў жан чын і 

муж чын. У апош ні дзень спа бор ніц тваў, 1 са-

ка ві ка, ад бу дуц ца гон кі пе ра сле да ван ня.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


