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«Мо та ве ла за вод» сён ня пра-

па нуе кра і не ін шы пра ект — 

Vеlоsmаrt, бай кшэ рынг са стан-

цы я мі. Мар ке то лаг прад пры ем ства 

Ва лян цін Сла ба дзя нюк рас каз вае, 

што ідэя ста цы я нар на га пра ка ту 

паў ста ла ка ля трох га доў та му. 

Парт нё рам «Мо та ве ла за во да» і ін-

вес та рам пра ек та ста ла кам па нія 

«Сі ма тэк Энер га». Яе су пра цоў ні кі 

рас пра ца ва лі пра грам нае за бес-

пя чэн не, ма біль ную праграму і аб-

ста ля ван не, якое бу дзе ўбу да ва на 

ў ба за выя стан цыі, а сам «Мо та ве-

ла за вод» дасць ве ла сі пе ды і адап-

туе іх да гэ тых стан цый.

«Перш чым пра ца ваць над пра-

ек там, мы вы ву ча лі до свед еў ра-

пей скіх кра ін і Кі тая, — рас каз вае 

Ва лян цін Сла ба дзя нюк. — Кі тай 

прак ты куе бес стан цый ны пра кат і 

су тык нуў ся з вя лі кі мі праб ле ма мі. 

Пер шая — за хлам ле насць га ра-

доў ве лі зар най коль кас цю ве ла сі-

пе даў, якія вы пра ца ва лі свой рэ-

сурс. Мно гія з іх за ста юц ца на ву-

лі цы ў са пса ва ным ста не. Дру гая 

праб ле ма за клю ча ец ца ў тым, што 

для па доб ных пра ек таў па трэб на 

сур' ёз ная эка на міч ная ма дэль 

функ цы я на ван ня, та му што мно-

гія пра ек ты банк ро цяц ца, у тым 

лі ку ад час тых вы пад каў ван да ліз-

му. А вось боль шасць еў ра пей скіх 

кра ін пры трым лі ва ец ца пра ка ту з 

ба за вы мі стан цы я мі, каб не бы ло 

па доб на га ха о су».

Бе ла рус кі бай кшэ рынг Vеlоsmаrt 

пла ну ец ца за пус ціць не толь кі ў Мін-

ску, але і ў ін шых га ра дах Бе ла ру сі, 

так са ма пра ек там ці ка вяц ца ра сі я-

не. Ён бу дзе пра ца ваць па прос тай 

схе ме: каб ска рыс тац ца пра ка там 

ве ла сі пе да, трэ ба за рэ гіст ра вац ца 

ў мабільнай праграме, пры вя заць 

да яе сваю бан каў скую карт ку і з 

да па мо гай ад ска на ва на га ко да ад-

крыць за мок, якім ве ла сі пед бу дзе 

пры ма ца ва ны да стан цый у роз ных 

мес цах го ра да. Каб за вяр шыць па-

езд ку, нель га па кі нуць ве ла сі пед у 

ад воль ным пунк це — да вя дзец ца 

знай сці стан цыю Vеlоsmаrt, а іх у 

го ра дзе па ідэі ар га ні за та раў па-

він на быць ка ля 150. Кі нуць ве ла-

сі пед у лю бым мес цы го ра да бу дзе 

як мі ні мум ня вы гад на для мін чан і 

гас цей ста лі цы, бо, па куль ён не 

звер ну ты на стан цыю, час пра ка-

ту пра цяг вае іс ці, а зна чыць, сы хо-

дзяць і гро шы.

Пла ну ец ца, што на кож най 

стан цыі бу дзе зна хо дзіц ца 10—12 

ве ла сі пе даў, гэ та зна чыць у го ра-

дзе бу дзе за дзей ні ча на ка ля 1500 

адзі нак двух ко ла ва га срод ку пе ра-

мя шчэн ня. Га дзі на па езд кі бу дзе 

каш та ваць 60-65 ка пе ек. «Мо та ве-

ла за вод» пра па на ваў для пра ек та 

Vеlоsmаrt ма дэль ве ла сі пе да Аіst 

Trасkеr 2.0. У роз ніч ным про да жы 

ён каш туе ка ля 270 руб лёў. «Ён 

па доб ны на ўсе ма дэ лі пра кат-

ных ве ла сі пе даў, яго асаб лі васць 

за клю ча ец ца ў тым, што ў яго 

пнеўматычныя шы ны, якія ства ра-

юць больш кам фор ту пад час ру ху. 

У ве ла сі пе да вер ты каль ная па сад-

ка, ёсць свят ло ад бі валь ні кі, зва-

нок, ба гаж нік і пад нож ка. Га лоў ная 

зруч насць — гэ та на яў насць трох 

хут ка сцяў, яны пе ра клю ча юц ца 

вель мі прос та — па ва ро там шыф-

та ра. Гэ та га да стат ко ва для го ра-

да, ве ла сі пед здоль ны па ды мац ца 

на лю бы га рад скі схіл», — рас ка-

заў Ва лян цін Сла ба дзя нюк.

Каб за бяс пе чыць го рад ве ла сі-

пе да мі, «Мо та ве ла за во ду» спат рэ-

біц ца вы дат ка ваць ка ля 250 ты сяч 

до ла раў, рас пра цоў ка соф ту для 

гэ та га пра ек та каш туе ка ля 70 ты-

сяч еў ра. Ва лян цін Юр' е віч за зна-

чае, што, як пра ві ла, та кія пра ек ты 

ў Еў ро пе заў сё ды акуп ля юц ца. Па 

раз лі ках пра ект Vеlоsmаrt па ві нен 

аку піц ца на пра ця гу 3-5 га доў, у 

за леж нас ці ад умоў яго рэа лі за-

цыі. Пры бы так бу дзе атрым лі ваць 

як ін вес тар пра ек та — пры ват ная 

кам па нія «Сі ма тэк Энер га», — так 

і «Мо та ве ла за вод».

Пра ект га то вы да за пус ку, але 

ёсць ад на праб ле ма — аў та ры 

не мо гуць да мо віц ца з га рад скі мі 

ўла да мі аб вы дзя лен ні мес цаў пад 

стан цыі пра ка ту, бо та ко га во пы-

ту ра ней не бы ло. Ад на стан дарт-

ная стан цыя зай мае зу сім ня шмат 

мес ца, вы шы нёй яна ка ля мет ра, а 

даў жы ні мо жа быць роз най — гэ-

та за ле жыць ад коль кас ці пар ко-

вач ных мес цаў, але пры бліз на на 

12 ве ла сі пе даў, якія ста яць по бач. 

«Мы пе ра ка на ныя, што бай кшэ-

рынг у го ра дзе па ві нен іс на ваць 

і са стан цы я мі. Трэ ба знай сці 

ра шэн не вы дзя лен ня зям лі без 

аў кцы ё ну, пад ча со выя збу да ван ні, 

та му што стан цыі лёг ка дэ ман ту-

юц ца і пе ра соў ва юц ца, — дзе ліц ца 

мар ке то лаг прад пры ем ства. — Мы 

гэ тую ідэю не па кі ну лі, жа дан не за-

пус ціць пра ект у нас за хоў ва ец ца, 

пра цяг ва ем шу каць маг чы мас ці 

яго рэа лі за цыі».

Атрым лі ва ец ца: ці ўба чым мы ў 

кра і не на цы я наль ны бай кшэ рынг, 

дзе ак цэн ты рас стаў ле ны на ўсё 

бе ла рус кае, ця пер за ле жыць толь-

кі ад ра шэн ня га рад скіх ула даў. Не 

вы клю ча на, што спа чат ку пра ект 

бу дзе за пу шча ны не ў ста лі цы, а 

ў аб лас ных га ра дах Бе ла ру сі ці ў 

Ра сіі, дзе праб лем з вы лу чэн нем 

мес ца пад стан цыі па куль менш.

Раз віц цё бай кшэ рын гу пра-

ка мен та ва ла ды рэк тар Мінск ага 

ве ла сі пед на га та ва рыст ва Анас-

та сія Ян чэў ская:

— Бай кшэ рынг — най леп шы 

ве ла сі пед ны пра ект го да! Пра кат 

дае маг чы масць ез дзіць кож ны 

дзень, не тур бу ю чы ся пра за хоў-

ван не і ра монт ве ла сі пе да, су мя-

шчаць роз ныя ві ды транс пар ту і 

пе ра мя шчац ца хут чэй. На прык лад, 

ка лі вам трэ ба ку дысь ці ехаць па 

ня зруч ным марш ру це з пе ра сад-

ка мі ці ўна чы, ка лі ўжо не хо дзіць 

гра мад скі транс парт, ве ла сі пед 

мо жа стаць ап ты маль ным ра шэн-

нем. Бай кшэ рынг — гэ та но вае ад-

чу ван не ад го ра да. Усе звык лыя 

ад лег лас ці па мян ша юц ца, да ро га 

да до му ці на ра бо ту ста но віц ца 

больш пры ем най. Гэ та вель мі важ-

ны пра ект для го ра да: ён да зва ляе 

ска ра ціць вы ка ры стан не ма та ры-

за ва на га транс пар ту, тым са мым 

па ляп шае эка ла гіч ную аб ста ноў ку 

ў го ра дзе. У ін шых кра і нах бай кшэ-

рынг да ту юць з га рад ско га бюд-

жэ ту, яго раз гля да юць як част ку 

сіс тэ мы гра мад ска га транс пар ту. 

У нас па куль гэ та пры ват ныя ін-

вес ты цыі, якія ў лю бым вы пад ку 

ста ноў ча ўплы ва юць на раз віц цё 

і імідж го ра да. У мно гіх вы пад ках 

на ват эка на міч на больш вы гад на 

вы ка рыс тоў ваць бай кшэ рынг, а не 

куп ляць пра яз ныя бі ле ты.

Мы ве да ем пра вы пад кі ван да-

ліз му ў да чы нен ні да ве ла сі пе даў 

і са ма ка таў — гэ та не мо жа не за-

сму чаць. Праў да, та кая сі ту а цыя 

не ўні каль ная. На жаль, арэнд ны 

транс парт ва ўсіх кра і нах ро біц ца 

ах вя рай ван да ліз му і кра дзя жоў. 

Але га вор ка ідзе пра зу сім не вя лі кі 

пра цэнт. Кра дзеж або спро бы «па 

ня ве дан ні» за браць ве ла сі пе ды ці 

са ма ка ты — гэ та пра вал: на транс-

пар це ўста ноў ле ны GРS-трэ ке ры, 

а зап част кі ве ла сі пе даў уні каль-

ныя і больш ні дзе не мо гуць быць 

вы ка ры ста ныя.

Ха це ла ся б звяр нуц ца да ка-

рыс таль ні каў бай кшэ рын гу: ста-

рай це ся па кі даць ве ла сі пе ды там, 

дзе яны не пе ра шка джа лі б вам 

са мім як пе ша хо ду або аў та ма бі-

ліс ту. На тра ту а ры блі жэй да бу-

дын каў, по бач з ве ла пар коў ка мі, у 

зя лё ных зо нах. Ка лі вы за ўва жы лі 

ве ла сі пед, які ўпаў або які ста іць у 

не на леж ным мес цы, мо жа це яго 

пад няць або кры ху пе ра нес ці. Гэ-

та зой ме не каль кі се кун даў, за тое 

зро біць стаў лен не мін чан ад но да 

ад на го кры ху больш дру жа люб-

ным.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ БАЙ КШЭ РЫНГ 
З АІST(aмі)

Бе ла рус кі бай кшэ рынг 
Vеlоsmаrt пла ну ец ца 
за пус ціць не толь кі ў Мін ску, 
але і ў ін шых га ра дах 
Бе ла ру сі, так са ма пра ек там 
ці ка вяц ца ра сі я не.

Каб за бяс пе чыць 
го рад ве ла сі пе да мі, 
«Мо та ве ла за во ду» 
спат рэ біц ца вы дат ка ваць 
ка ля 250 ты сяч до ла раў.

Кам па нія «Фуд Таўн» на ла дзіць 

у Ла гой ску вы твор часць мяс ных 

паў фаб ры ка таў глы бо ка га за ма рож-

ван ня — кат ле ты з яла ві чы ны для 

пры га та ван ня там бур ге раў і чыз бур-

ге раў, а так са ма на рэ за на га бе ко ну. 

Пра дук цыя бу дзе па стаў ляц ца як на 

экс парт, так і на ўнут ра ны ры нак, у 

тым лі ку і ў сет ку рэ ста ра наў хут ка га 

хар ча ван ня.

На прад пры ем ства бу дзе па сту паць 

ужо апра ца ва нае за па ка ва нае мя са без 

кас цей. За сна валь ні кі на зы ва юць свой 

пра ект вя лі кай «кух няй», дзе пра цэс на-

блі жа ны да ра бо ты звы чай на га ку лі нар на-

га ад дзе ла ў кра ме. Толь кі аб' ёмы ін шыя 

і мак сі маль на стро гія па тра ба ван ні да 

бяс пе кі хар чо вай вы твор час ці і пе ра пра-

цоў кі.

Аха ло джа ная і за ма ро жа ная яла ві чы на 

бу дзе да стаў ляц ца на за вод рэ фры жэ ра-

та ра мі, а пры мац ца на рам пе з па ста ян-

ным кант ро лем тэм пе ра ту ры.

Са скла да сы ра ві на трап ляе ў спе цы яль-

ныя мя са руб кі. З га то ва га фар шу ма шы на 

сфар мі руе круг лыя кат ле ты роз на га дыя-

мет ру. Пас ля гэ та га пра дук цыя ад пра віц ца 

па кан ве е ры ў спе цы яль ны апа рат шо ка ва-

га за ма рож ван ня пры мі нус 40 гра ду сах.

Вы твор часць з'яў ля ец ца прак тыч на 

без ад ход най. Па ста ян ны кант роль за 

якас цю і мік ра бія ла гіч ны мі па каз чы ка мі 

бу дзе ажыц цяў ляць ла ба ра то рыя. Гэ та да-

зво ліць пра дук цыі ад па вя даць не толь кі 

вы со кім па тра ба ван ням рэ ста ра наў, але 

і агуль на еў ра пей скім стан дар там хар чо-

вай бяс пе кі.

Ства рэн не «Фуд  Таўн» вы ра шыць не 

толь кі за да чу на паў нен ня якас ным та ва-

рам свай го сег мен та рын ку, але і за да чу 

ім парт аза мя шчэн ня.

У Бе ла ру сі так са ма шмат па тэн цый ных 

спа жыў цоў яла віч най вы раз кі: гас ці ні цы, 

рэ ста ра ны, ка фэ, пунк ты гра мад ска га 

хар ча ван ня. Толь кі ў Мін ску больш за 

трыц цаць га тэ ляў ма юць па трэ бу ў пра-

дук це прэ мі яль на га кла са. А гэ та — толь-

кі адзін з мност ва пры кла даў маг чы ма га 

па шы рэн ня лі ней кі пра дук цыі, сег мен таў 

рын ку, што па спры яе рос ту коль кас ці ра-

бо чых мес цаў.

На ту раль на, на та кой «кух ні» па трэб-

ная моц ная ка ман да ад каз ных пра фе сія-

на лаў. Уся го ра бо ту на но вым за водзе 

змо гуць атры маць двац цаць сем' яў з 

Ла гой ска га ра ё на. Ства рэн не та кой вы-

твор час ці ня се шмат вы год, як эка на-

міч ных, так і са цы яль ных, не толь кі для 

Ла гой шчы ны, але і для Мін скай воб лас ці 

ў цэ лым. На асно ве прын цы пу са цы яль-

на ад каз на га біз не су кам па нія бу дзе са-

дзей ні чаць мяс цо вым ула дам у ра шэн ні 

пы тан няў го ра да і ра ё на. У бе ла рус кіх 

кам бі на таў з'я вяц ца но выя пунк ты збы ту 

пра дук цыі. Пра ект мае вы со кі экс парт ны 

па тэн цы ял, бо адоб ра ны кам па ні яй па-

стаў шчык мае пра ва экс пар та ваць сваю 

пра дук цыю ў лю бы рэ гі ён Ус ход няй Еў-

ро пы або кра і ны СНД, дзе кар па ра цыя 

вя дзе дзей насць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ВЯ ЛІ КАЯ «КУХ НЯ» ПРЫЙ ДЗЕ НА МІН ШЧЫ НУ
У Ла гой ску па бу ду юць за вод, ана ла гаў яко му ня ма ў Бе ла ру сі

Ну і ну!Ну і ну!

ПА СПРА БА ВАЎ 
ВЫ НЕС ЦІ КАЛ ГОТ КІ
Муж чы на зра біў гэ та на ва чах 

пра даў ца
Кры мі наль ны ін цы дэнт ад быў ся ў ад-

ным з ганд лё вых пунк таў Го ме ля. На-

вед валь нік па ды шоў да пры лаў ка, узяў 

во сем упа ко вак кал го так і па спра ба ваў 

прай сці з імі мі ма ка сы.

Пра да вец за ўва жы ла муж чы ну і за па тра ба-

ва ла вяр нуць та вар на мес ца, ад нак зла мыс нік 

не па слу хаў і па спра ба ваў уця чы. Спы ніць зла-

чын ства да па мог ін шы па куп нік, які вы бег за 

ра баў ні ком на ву лі цу і за тры маў яго. Па ін фар-

ма цыі Са вец ка га РА УС Го ме ля, злодзей быў 

42-га до вы жы хар го ра да, які ра ней пры цяг ваў-

ся да кры мі наль най ад каз нас ці за за бой ства. 

Па яго сло вах, на ма ё мас нае зла чын ства ён 

ад ва жыў ся дзе ля та го, каб зра біць пры ем нае 

ка ха най. Сме лас ці муж чы ну да даў ал ка голь. 

Ця пер па да зра ва ны зна хо дзіц ца ў іза ля та ры 

ча со ва га ўтры ман ня. У да чы нен ні да яго рас-

па ча та кры мі наль ная спра ва за за мах на ра ба-

ван не. Пра ва ахоў ні кі пра вя ра юць за тры ма на га 

на да чы нен не да ін шых зла чын стваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


