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Афі цый ны апе ра тар су вя зі Еў ра-

пей скіх гуль няў кам па нія vеlсоm 

і Бе ла рус кая чы гун ка (БЧ) ў рам-

ках пад рых тоў кі да муль ты спар-

тыў на га фо ру му прад ста ві лі ўні-

каль нае для Бе ла ру сі тэх ніч нае 

ра шэн не су вя зі для па са жыр скіх 

цяг ні коў. Но вая рас пра цоў ка да-

зва ляе ад на ча со ва за бяс пе чыць 

па са жы раў бяс плат ным ін тэр-

нэт-до сту пам па тэх на ло гіі Wі-Fі 

і ўстой лі вай ма біль най 3G-су вяз-

зю пры лю бой хут ка сці ру ху цяг-

ні ка.

Ця пер та кое ра шэн не за пу шча на 

ў ад ным элект ра цяг ні ку рэ гі я наль ных 

лі ній біз нес-кла са, а да па чат ку ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў бу дзе раз гор ну та 

яшчэ ў 17 цяг ні ках. Уз доўж чы гу нач-

на га па лат на бу дзе так са ма па бу да-

ва на ка ля 100 но вых ба за вых стан цый 

на асноў ных чы гу нач ных ма гіст ра лях: 

Го мель — Гу да гай і Брэст — Ор ша. 

Па крыц цё ма біль най су вяз зю бу дзе 

іс тот на па леп ша на і на па меж ных пе-

ра хо дах, і на інф ра струк тур ных аб' ек-

тах: трэ ні ро вач ных ба зах, гас ці ні цах 

і ін шых ла ка цы ях. «Усё гэ та ро біц ца 

для та го, каб гос ці і ўдзель ні кі Гуль няў 

бы лі за бяс пе ча ны звыш вы раз най га-

ла са вой су вяз зю і ўстой лі вым ін тэр нэт-

злу чэн нем не за леж на ад мес ца свай го 

зна хо джан ня», — ад зна чае на чаль-

нік ад дзе ла пла на ван ня ра дыё сет кі 

кам па ніі vеlсоm Аляк сей КАР НІЦ КІ.

Ва ўсіх ва го нах цяг ні коў бу дуць 

устаноўлены пункты до сту пу Wі-Fі, якія 

пад клю ча ныя да марш ру ты за та ра з 

бес пра вад ным ма дэ мам. Узмац няль-

нае аб ста ля ван не рэ транс люе атры ма-

ны ад ба за вых стан цый сіг нал 3G-сет кі 

праз пра кла дзе ны ў ва го нах ка бель. 

А для па ляп шэн ня пры ёму сіг на лу як 

сіс тэ мы Wі-Fі, так і ўзмац няль ні каў сіг-

на лу вы ка рыс тоў ва юц ца спе цы яль ныя 

ан тэ ны, уста ноў ле ныя на да ху цяг ні-

ка. Тэх ніч ная рас пра цоў ка да зва ляе 

за бяс пе чыць устой лі вую ма біль ную 

су вязь у цяг ні ках, ня гле дзя чы на ме-

та ліч ныя сцен кі ва го наў, якія дрэн на 

пра пус ка юць сіг нал, вы со кую хут касць 

ру ху цяг ні коў і ад да ле насць ад ба за-

вых стан цый.

Важ на, што ска рыс тац ца Wі-Fі, зна-

хо дзя чы ся ў да ро зе, змо гуць бяс плат-

на аба не нты ўсіх ма біль ных апе ра та-

раў. Для гэ та га па са жы рам не аб ход на 

бу дзе прай сці рэ гіст ра цыю праз пар тал 

аў та ры за цыі, а пас ля — атры маць код 

до сту пу з да па мо гай sms на свой ну-

мар ма біль на га тэ ле фо на.

Ад зна чым, што за мі ну лы ме сяц 

ужо ка ля пяці ты сяч па са жы раў рэ-

гі я наль ных лі ній ска рыс та лі ся Wі-Fі 

у да ро зе.

Для рэа лі за цыі зга да на га пра ек та 

Бе ла рус кая чы гун ка вы дзе лі ла тэ ле-

кам-апе ра та ру ўчаст кі для ўста ноў кі 

вы шак со та вай су вя зі, а так са ма за-

бяс пе чы ла до ступ да тэх на ла гіч на га 

элект ра сіл ка ван ня. «До ступ да бес пра-

вад но га ін тэр нэ ту ў цяг ні ках і якас най 

су вя зі з'яў ля юц ца важ ным склад ні кам 

сэр ві су для па са жы раў на роў ні з бяс пе-

кай, кам фор там і ска ра чэн нем ча су ў 

да ро зе, — ад зна чае на мес нік на чаль-

ні ка па са жыр скай служ бы Бе ла рус-

кай чы гун кі Аляк сандр СЫР ЦОЎ. — 

Акра мя та го, па вы шэн не якас ці су вя зі 

да зво ліць ап ты мі за ваць спа да рож ныя 

тэх на ло гіі і сэр ві сы БЧ, за бяс пе чыў шы 

ўстой лі вую ра бо ту пры лад кант ро лю 

па сад кі па са жы раў, про даж бі ле таў 

праз ін тэр нэт і без на яў ныя раз лі кі ў 

цяг ні ках».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

...У ава рыі, якая ад бы-

ла ся ра ні цай 7 жніў ня на 

277-м кі ла мет ры тра сы 

М1, адзін ча ла век за гі нуў, 

яшчэ два атры ма лі траў мы. 

Пры чы на ава рыі — ша фёр 

ада рваў ся ад кі ра ван ня аў-

та ма шы най (як мяр ку ец-

ца, за снуў). У ава рыі, што 

здарылася ў гэ ты ж дзень 

у 14.00 у Мас тоў скім ра ё не, 

адзін ча ла век за гі нуў, яшчэ 

двое атры ма лі сур' ёз ныя 

траў мы. Кі роў ца больш як 

су ткі зна хо дзіў ся за ру лём, у 

вы ні ку ча го за снуў. За гі ну ла 

яго 19-га до вая дач ка.

У Ра га чоў скім ра ё не 

мік ра аў то бус за ехаў на су-

стрэч ную па ла су і ўрэ за ўся 

ў гру за вік. Гэ тая ава рыя, у 

якой за гі нуў кі роў ца мік ра аў-

то бу са, хут чэй за ўсё, бы ла 

вы клі ка на той жа ба наль най 

і сум най пры чы най: ча ла век 

за снуў за ру лём.

У ня даў няй жу дас най ава-

рыі мік ра аў то бус з го мель скі-

мі ту рыс та мі, які ру хаў ся па 

марш ру це Адэ са—Го мель, 

урэ за ўся ў гру за вік у Мі ка-

ла еў скай воб лас ці. За гі ну лі 

пяць ча ла век, у тым лі ку ды-

рэк тар фір мы-пе ра воз чы ка. 

Яшчэ два нац цаць ча ла век з 

ця лес ны мі па шко джан ня мі 

роз най сту пе ні цяж кас ці да-

стаў ле ныя ў баль ні цу...

На ві ны як быц цам з по-

ля бою. Кож ны дзень мы 

атрым лі ва ем вест кі пра 

чар го вую ава рыю з гі бел лю 

кі роў цаў і па са жы раў. Ня-

рэд кія вы пад кі, ка лі ў ДТЗ 

трап ля юць аў то бу сы, якія 

пе ра во зяць не адзін дзя ся-

так людзей. Пры чы ны роз-

ныя, але ўсім доб ра вя до-

мыя: па ру шэн не кі роў цам 

рэ жы му пра цы і ад па чын ку, 

не па лад кі з транс парт ным 

срод кам, пе ра вы шэн не хут-

кас на га рэ жы му, па ру шэн ні 

пра ві лаў да рож на га ру ху. Як 

зра біць так, каб вы ка ра ніць 

або ра ды каль на мі ні мі за-

ваць коль касць па ру шэн няў 

і га ран та ваць бяс пе ку гра-

ма дзян на да ро гах?

Па сло вах Сяр гея ГЛЯМ-

БОЎ СКА ГА, на мес ні ка 

на чаль ні ка ўпраў лен ня 

кант ро лю аў та ма біль на га 

транс пар ту Транс парт най 

ін спек цыі Мі ніс тэр ства 

транс пар ту і ка му ні ка цый, 

ажыц цяў ля ец ца жорст кі 

кант роль за ста нам транс-

парт ных срод каў, у пры ват-

нас ці аў то бу саў між на род ных 

на прам каў. Яны пра вя ра юц-

ца ў кант роль на-пра пуск ных 

пунк тах на ўез дзе ў на шу 

кра і ну. І, як па каз вае прак ты-

ка, у кож ным чац вёр тым аў-

то бу се вы яў ля юц ца пэў ныя 

«хі бы»: ня спраў насць тэх ніч-

най част кі аль бо па ру шэн не 

кі роў цам рэ жы му пра цы і 

ад па чын ку. Па доб ная пра-

фі лак ты ка да зво лі ла знач на 

змен шыць коль касць ДТЗ.

Што да ты чыц ца кант ро-

лю ста ну кі роў цаў, то, як 

рас тлу ма чыў Сяр гей Глям-

боў скі, гэ та цал кам і да во-

лі эфек тыў на рэ гу лю ец ца 

ўстаноўленымі пра ві ла мі. 

Марш рут і гра фік пе ра воз кі 

скла да ец ца аў та ма біль ным 

пе ра воз чы кам. Ён па ві нен і 

аба вя за ны вы зна чыць іх та-

кім чы нам, каб кі роў ца меў 

час на ка рот кі — пас ля ча-

ты рох га дзін бес пе ра пын на-

га кі ра ван ня — 45-хві лін ны 

пе ра пы нак і пра цяг лы — 

пас ля вась мі га дзін зна хо-

джан ня за ру лём. На пы тан-

не ка рэс пан дэн та «Звяз ды», 

ча му ж ша фё ры ня рэд ка 

за сы на юць пад час ру ху, 

Сяр гей Глям боў скі ад ка-

заў, што па доб ныя зда рэн ні 

ма юць мес ца вы ключ на па 

пры чы не па ру шэн няў уста-

ноў ле ных пра ві лаў. Ка лі ж 

вы кон ваць рэ жым пра цы і 

ад па чын ку згод на з па ста-

но вай Мінт ран са, ні я ка га 

за сы нан ня за ру лём не бу-

дзе. Та кім чы нам, га вор ка 

ідзе аб так зва ным ча ла-

ве чым фак та ры, інакш ка-

жу чы, сам кі роў ца ад каз ны 

за тое, што ад бы ва ец ца на 

да ро зе. З бо ку ж кант роль-

ных ор га наў пра вод зяц ца 

ўсе ме ра пры ем ствы, за клі-

ка ныя га ран та ваць бяс пе ку 

па са жы раў і кі роў цаў.

Акра мя та го, як рас тлу-

ма чыў Сяр гей НА ВА СЕЛЬ-

ЦАЎ, за гад чык ад дзе ла 

да сле да ван няў у га лі не 

бяс пе кі транс парт най 

дзей нас ці БелНДІТ «Транс-

тэх ні ка», вы ву ча ец ца во пыт 

за меж ных ка лег. У пры ват-

нас ці, піль ная ўва га надаец-

ца та му, як у ін шых кра і нах 

пра во дзіц ца пад рых тоў ка 

кі роў цаў. Цяж ка не па га-

дзіц ца, што ад ква лі фі ка цыі 

і фі зіч на га ста ну ша фё ра на-

пра мую за ле жыць бяс пе ка 

аў та ма біль на га ру ху. І тут 

шмат га до выя на пра цоў кі 

за меж ных ка лег мо гуць 

да па маг чы іс тот на па леп-

шыць сі ту а цыю на на шых 

да ро гах.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ
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Хлопчык выпіў воцат
А дзяўчынка разбіла тэрмометр

У Бешанковіцкім раёне праваахоўнікам паступіла 

паведамленне, што да ўрачоў прывезлі дзіця, якое 

выпіла воцатную кіслату. 

Следчыя ўстанавілі, што двое непаўналетніх дзяцей 

разам з маці знаходзіліся ў гасцях у бабулі ў адной з вёсак 

Бешанковіцкага раёна. Каля 15.00 чатырохгадовае дзіця зайш-

ло з вуліцы ў дом, узяло са стала ў пярэднім пакоі пластыкавую 

бутэльку і выпіла з яе вадкасць. У бутэльцы быў 9-працэнтны 

раствор воцатнай кіслаты, паведамляе УСК па Віцебскай 

вобласці. Пасля абследавання чатырохгадоваму хлопчыку 

аказалі медыцынскую дапамогу і адпусцілі дадому.

Увечары таго ж дня 44-гадовая жыхарка Талачына 

вырашыла вымераць тэмпературу ў чатырохгадовай 

дачкі. Пакінуўшы без нагляду дзіця з ртутным тэрмо-

метрам, жанчына на некалькі хвілін выйшла ў двор дома па 

хатніх справах. Калі вярнулася, выявіла, што дачка разбіла 

градуснік. Баючыся, што дзяўчынка магла адкусіць яго 

частку, маці выклікала брыгаду хуткай дапамогі. Пасля 

абследавання ў страваводзе дзіцяці не выявілі слядоў 

шкла і ртуці.

Су тык ну лі ся ту раў то бус 
і гру за вік

А ў ін шым ДТЗ да ро гу за кі да ла ад хо да мі і ту ша мі жы вёл
Ту рыс тыч ны аў то бус і гру за вік су тык ну лі ся 

ў Асіповіц кім ра ё не.

Ава рыя ад бы ла ся на тра се М5 Мінск — Го мель. Кі роў ца 

аў то бу са Neoplan, па па пя рэд няй ін фар ма цыі, ада рваў ся 

ад кі ра ван ня. Ад бы ло ся су тык нен не з гру за ві ком Hyndaі, 

які ў тым жа на прам ку ехаў у бок Го ме ля, па ве да мі лі ва 

УДАІ УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма. Аў то бус ру хаў ся па 

марш ру це Мінск — Адэ са. У вы ні ку ДТЗ ні хто не па цяр пеў. 

Гру за вік і аў то бус атры ма лі па шко джан ні.

А ў вы ні ку ава рыі пад Скі да лем да ро гу за сы па ла ад хо-

да мі і ту ша мі жы вёл. ДТЗ ад бы ло ся на тра се М6 Мінск — 

Грод на. Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, удзель ні ка мі 

ава рыі ста лі гру за вы аў та ма біль і ве ла сі пе дыст ка. Пры 

рэз кім тар ма жэн ні з ку за ва ма шы ны на пра ез ную част ку 

вы ле цеў груз: ад хо ды, вант ро бы жы вёл і на ват ту шы. Усё 

гэ та, па сло вах ві да воч цаў, вы гля да ла не пры ваб на і ме ла 

ад па вед ны пах. Як па ве да мі лі ва УДАІ УУС Гро дзен ска-

га абл вы кан ка ма, у ава рыі па цяр пе ла ве ла сі пе дыст ка. 

Кіроў ца не змог па збег нуць на ез ду на па жы лую жан чы ну: 

з пе ра ло мам на гі яна шпі та лі за ва ная
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«Не зна ём ка» шан та жы ра ва ла 
ін тым ным фо та

У ста ліч ную мі лі цыю па сту пі ла за ява аб пры цяг-

нен ні да ад каз нас ці асо бы, якая пад па гро зай рас-

сы лан ня фо та здым каў ін тым на га змес ту вы ма га ла 

гро шы ў мін ча ні на.

Пра ва ахоў ні кі з Цэнт раль на га РУ УС уста на ві лі, што 

17 кра са ві ка за яў нік на ад ным з сай таў па зна ё міў ся з дзяў-

чы най. Пад час пе ра піс кі тая па пра сі ла но ва га візаві вы-

слаць ёй фо та вы явы яго аго ле ных па ла вых ор га наў та кім 

чы нам, каб на здым ку так са ма мож на бы ло раз гле дзець 

твар за яў ні ка. Хло пец вы ка наў прось бу, а праз не ка то ры 

час яму ста лі пры хо дзіць па ве дам лен ні з па тра ба ван нем 

аб пе ра вод зе на карт-ра ху нак гра шо вых срод каў у па ме-

ры 200 до ла раў за не рас паў сюдж ван не кам пра ме ту ю чых 

фо та здым каў у ін тэр нэ це.

Бы ло ўста ноў ле на, што па зна ча ны карт-ра ху нак на ле-

жыць ра ней не су дзі ма му 28-га до ва му гра ма дзя ні ну П. 

У хо дзе апы тан ня ён рас тлу ма чыў, што 12 кра са ві ка ў 

ін тэр нэ це па зна ё міў ся з дзяў чы най, якой пад час пе ра піс кі 

вы слаў фо та зды мак ін тым на га змес ту. Праз не ка то ры час 

яму ста лі па сту паць па ве дам лен ні з па тра ба ван ня мі пе ра-

во ду гра шо вых срод каў на элект рон ны ка ша лёк за не рас-

паў сюдж ван не на зва ных фа та гра фій. Пас ля пе ра лі чэн ня 

част кі гро шай муж чы ну прый шло но вае па ве дам лен не з 

пра па но вай су пра цоў ні чаць — пе ра во дзіць на элект рон ны 

ка ша лёк срод кі, якія бу дуць па сту паць на яго карт-ра ху нак 

ад ін шых пад ма ну тых гра ма дзян. Хло пец па га дзіў ся і ў 

пе ры яд з 18 па 24 кра са ві ка ажыц цяў ляў та кія пе ра во ды 

част кі гро шай на элект рон ны ка ша лёк не вя до май асо бы, 

а пэў ную су му па кі даў са бе.

Мі лі цыя ўжо мае звест кі аб дзе ся ці па цяр пе лых ад дзе-

ян няў ін тэр нэт-вы ма галь ні ка, асо ба яко га ўста наў лі ва ец-

ца. У да чы нен ні да 28-га до ва га тры маль ні ка карт-ра хун ку 

рас па ча ты шэ раг кры мі наль ных спраў за вы ма галь ніц тва. 

Яму па гра жае па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі на 

тэр мін ад трох да дзе ся ці га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці 

або без кан фіс ка цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



У да ро зеУ да ро зе  

Доб рая су вязь як кам па нент 
імі джу кра і ны

НЕ СПІ — ЗА ГІ НЕШ

Жы хар Шчу чын ска га ра ё на краў з мо гі лак ме тал для 

на ступ най яго зда чы ва ўтыль.

У здзяйс нен ні кра дзя жу па да зра ец ца жы хар вёс кі 

Рэ зы 1984 го да на ра джэн ня, па ве дам ляе прэс-служ ба 

УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. Пад час на вед ван-

ня мо гі лак у Шчу чы не ён звяр нуў ува гу на ме та ліч ныя 

дэ ка ра тыў ныя ага ро джы ма гіл, якія вы ра шыў здаць. 

Муж чы на са рваў 42 фраг мен ты ага ро джы. Праз не ка-

то ры час пра па жу за ўва жы ла сва яч ка па ха ва ных на 

мо гіл ках лю дзей.

У хо дзе пра вя дзен ня апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем-

стваў су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку Шчу чын ска га РА УС 

вы свет лі лі асо бу па да зра ва на га. Муж чы на ўжо быў су дзі мы за 

ра ба ван не з пры мя нен нем гвал ту і раз бой нае на па дзен не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



ФактФакт   АГА РО ДЖЫ З МО ГІ ЛАК — НА МЕ ТАЛ?
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Цяг ні кі бе ла рус кай чы гун кі аснас цяць 
уні каль ным тэх ніч ным ра шэн нем да Еў ра пей скіх гуль няў


