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НАДЗЁННАЕ

8 ліпеня 2020 г.

«У БЕЛАРУСI РЭФОРМА МОЖА
БЫЦЬ ТОЛЬКI Ў АДНЫМ КIРУНКУ —
ЯК УДАСКАНАЛЕННЕ ТАГО,
ШТО Ў НАС ЁСЦЬ»
«Чацвёртае месца мы займаем сярод шаснаццацi метрапалiтэнаў СНД,
будуем трэцюю лiнiю — у хуткiм часе
ўвядзём яе ў строй i разгрузiм яшчэ
больш наш горад. Вы ведаеце, што я
патрабую ад урада i гараджан пераходзiць на электрамабiлi, — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка. — ...Адна з
асноўных задач, якую мы вырашым
у наступнай пяцiгодцы, — гэта пераход на электрамабiлi. Мы проста не
павiнны тут адстаць».
I ўвядзенне ў эксплуатацыю атамнай
электрастанцыi будзе гэтаму садзейнiчаць.
«Я часта аб гэтым казаў, калi мы
пачыналi яе будаваць, каб вас пераканаць, што нам трэба яе пабудаваць, —
мала таго, што гэта экалагiчна чыстае
палiва. Бяспека важная, безумоўна,
але сёння ўжо навучылiся будаваць
бяспечныя ядзерныя рэактары. Беларусь лiтаральна акружаная атамнымi станцыямi. А нам нельга?! Мы
пабудавалi сваю атамную станцыю.
А зараз iдзе барацьба, схаваная, праўда. Я яе бачу. Хто будзе абслугоўваць?
Гэта ж найвышэйшыя тэхналогii. Мы.
Акрамя рэактараў. Рэактар павiнны абслугоўваць тыя, хто яго будаваў. Гэтыя
тэхналогii нiкому не перадаюцца. Мы
не проста пабудавалi атамную станцыю — мы навучылiся будаваць такiя
аб'екты», — падкрэслiў кiраўнiк дзяржавы i паведамiў, што краiны блiзкага
за меж жа ўжо про сяць да па мо гi ў
будаўнiцтве АЭС.
Такiм чынам Беларусь тэхналагiчна
ўзнiмаецца на новую вышыню — i гэта
галоўны аргумент пры прыняццi рашэнняў па БелАЭС, касмiчнай сферы i сферы iнтэлектуальных тэхналогiй.
«Мы вельмi шмат ствараем тых галiн, якiх у нас не было. Гэта адзiнкавыя экзэмпляры, бо для гэтага трэба
вельмi шмат грошай. I ў нас няма такога досведу — гэтаму трэба вучыцца
нанова», — рас тлумачыў Аляксандр
Лукашэнка.
У Нацыянальным аэрапорце пабудавана другая ўзлётна-пасадачная
паласа, iдзе чарговы этап рэканструкцыi. А ў найблiжэйшыя гады, паведамiў
Прэзiдэнт, да паветранай гаванi будзе
падведзена электрычка з чыгуначнага
вакзала Мiнска: «Я нядаўна зацвердзiў
гэты праект, мы вызначылiся, дзе будзе перон для выхаду. I такiм чынам
аб'яднаем наш аэрапорт — прыгожы, вельмi ўтульны — з горадам-ге-

роем Мiнскам шляхам чыгуначных
зносiн».

Каб не былi жабракамi
Па словах Прэзiдэнта, Мiнск аб'ектыўна задае тон па многiх сучасных
кiрунках. Прыклад — унiкальны Парк
высокiх тэхналогiй, экспарт якога летась перавысiў два мiльярды долараў.
У ПВТ звыш 800 кампанiй-рэзiдэнтаў i
63 тысячы супрацоўнiкаў.
«Лiчбу» трэба хутчэй укараняць у
нас у эканомiцы, сацыяльнай сферы.
Мы ж IТ-краiну вырашылi пабудаваць.
I дзе гэта рабiць перш за ўсё, як не
ў Мiнску? Iнфармацыйныя тэхналогii — гэта «разумны» горад, паслугi,
грамадская бяспека. Без гэтага горад спынiцца ў развiццi. Пры гэтым
непарушнае патрабаванне: усё павiнна быць зручным i камфортным
як для жыхароў, так i гасцей нашай
сталiцы», — запатрабаваў Аляксандр
Лукашэнка. I зноў папярэдзiў: IТ — гэта
добра, але ў аснове ўсяго быў i будзе (i
павiнен застацца) чалавек.
Менавiта людзей Прэзiдэнт лiчыць
найбольш запатрабаванымi ў агляднай
будучынi. Прынамсi, эканомiка горада,
якая расце i атрымлiвае меры падтрымкi, садзейнiчае штогадоваму з'яўленню
пяцi тысяч суб'ектаў гаспадарання.
Аснова сталiчнага вытворчага комплексу — прадпрыемствы аўтамабiлебудавання, электратэхнiчнай, фармацэўтычнай, харчовай гаспадаркi.
«Мы не дапусцiлi бяздумнай прыватызацыi нашых гiгантаў», — падкрэслiў
лiдар Беларусi.
I той, хто хоча працаваць, мае шмат
магчымасцяў для гэтага.
«Калi вы хочаце бiзнесам займацца, вы, калi ласка, займайцеся, i
глядзiце, каб вашы работнiкi не былi жабракамi. А ўзровень зарплаты я
вам на гэты год давёў, а наступны год
чакайце новы ўзровень. I баранi вас
бог, вы не заплацiце людзям. Я не кажу, што вы пагалоўна гультаям павiнны
плацiць. Вы самi прымаеце на работу
людзей i будзьце ласкавыя забяспечыць iх работай i годнай заработнай
платай», — звярнуўся да бiзнес-суполкi
Аляксандр Лукашэнка.
Ён нагадаў, што бiзнес-клiмат Мiнска — адзiн з найлепшых у СНД i
спрыяльны нават на сусветным фоне:
на чацвёртым месцы па эканамiчнай
эфектыўнасцi вядзення бiзнесу сярод
еўрапейскiх гарадоў i рэгiёнаў будучынi. Летась беларуская сталiца ўвайшла

Прадпрыемствы —
з цэнтра

ў лiк дзесяцi еўрапейскiх гарадоў, якiя
абавязкова варта наведаць.
«Беларуская сталiца — прызнаная
культурная пляцоўка», — працягнуў
кiраўнiк дзяржавы. Каб у гэтым упэўнiцца, прапанаваў прайсцiся па вулiцах
сталiцы, дзе размешчаны тэатры, галерэi, канцэртныя залы. У беларускiх
дзеячаў мастацтваў ёсць усе магчымасцi для творчасцi.

У гарады-спадарожнiкi
Падчас сустрэчы зайшла гу тарка
i аб праблемах. Галоўнай Аляксандр
Лукашэнка назваў адрыў кiраўнiцтва
горада ад рэальных патрэб людзей,
бюракратызм i карупцыю.
«Карупцыя — гэта ржа, якая раз'ядае
не толькi эканомiку, але i грамадства,
увесь уклад, якi мы стварылi. Увогуле
я вас не хачу ў гэтым плане пераконваць. Усе ў свеце ацанiлi Беларусь як
краiну з самай нiзкай карупцыяй. Таму
што нам не трэба плацiць узнагароду,
каб сюды прыйсцi. Калi нехта жадае
iнакш — я не ваш прэзiдэнт. I вы не
галасуйце за мяне. Карупцыя — гэта
знявага чалавека. I я не хачу, каб Беларусь пагрузiлася ў гэтую дрыгву,
як нашы суседзi», — падкрэслiў кiраўнiк дзяржавы.
Ён заклiкаў не губляць сувязь з
грамадзянамi i асаблiва з моладдзю, а
пасля выбараў не астываць i не самазаспакойвацца. Па словах Аляксандра
Лукашэнкi, належыць умацаваць i выканаўчую, тэхналагiчную дысцыплiну,
якая непасрэдна ўплывае на якасць

прадукцыi, а значыць, i на экспарт. Без
экспарту (i валюты) краiна жыць не будзе, папярэдзiў Прэзiдэнт.
«Асаблiвую ўвагу нам трэба звярнуць у цэлым на горад. Ён павiнен
быць узорам ва ўсiх адносiнах. Пакуль агульнагарадская чарга тых, хто
мае па трэ бу ў па ляп шэн нi жыл лёвых умоў, налiчвае амаль 200 тысяч
сем'яў. Не вырашана задача па затрыманнi росту насельнiцтва сталiцы
на ўзроўнi не больш за два мiльёны
чалавек — а пажадана спынiцца на
цяперашнiм узроўнi», — адзначыў кiраўнiк дзяржавы. — Перанасялення
дапусцiць нельга нi ў якiм выпадку,
Мiнск павiнен застацца ў межах першай кальцавой дарогi, — запатрабаваў Аляксандр Лукашэнка.
«Калi нехта думае, што мы гэтую
зялёную зону, паркi i iншыя пачнём
падразаць i там нешта будаваць,
жыллё... Гэтага не будзе. Гэта набытак людзей. Не ўсе могуць паехаць на
Балi цi Гаа. А вось з дзеткамi перайсцi
цераз дарогу i пайсцi ў парк адпачыць...
Там нельга нiчога больш будаваць», —
папярэдзiў ён.
Замест ушчыльнення Мiнска, упэўнены лiдар Беларусi, трэба будавацца
на свабодных землях i ствараць iнфраструктуру. «Будзем развiваць гарады-спадарожнiкi... Нам удалося крыху
збiць цэны, асаблiва i перш за ўсё там,
дзе людзi стаяць у чарзе. I гэты працэс
мы будзем узмацняць. Будзем пашыраць будаўнiцтва арэнднага жылля — жылля спажывецкiх якасцяў.

НОВАЕ АБСТАЛЯВАННЕ
ДЛЯ СУДОВЫХ ЭКСПЕРТАЎ

Фота БЕЛТА

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Андрэй Швед адзначыў, што такая
ўстанова на постсавецкай прасторы ўнiкальная. Тут сабраныя ўсе магчымасцi
для падрыхтоўкi спецыялiстаў у сферы
судовай экспертызы. У тым лiку — i замежных. Што, у сваю чаргу, забяспечвае
трывалы прыток валюты ў краiну:
— Толькi за апошнi год больш за
1000 экспертаў, у тым лiку 70 з iншых
краiн, прайшлi ў нас перападрыхтоўку.
На некаторых спецыяльнасцях у iнстытуце тэрмiн навучання складае паўтара года. Пул заявак на найблiжэйшыя
гады ўжо складзены. Бюджэт атрымаў
больш за 200 тысяч долараў. Асноўная
частка гэтых грошай выдаткаваная на
набыццё сучаснага абсталявання для
патрэб iнстытута. У гэтым ёсць свая
спецыфiка. Так, мы iмкнёмся ўкараняць у нашу работу ўсе беларускiя распрацоўкi, але ёсць сегмент тэхнiкi, якi
вырабляецца толькi ў замежжы — Злучаных Штатах Амерыкi, Японii, Паўднёвай Карэi, Германii.
Мадэрнiзацыя вучэбнай базы iшла паўтара года. У Iнстытуце арганi-

заваны навучальныя лабараторыi па
розных кiрунках судовай экспертызы,
абсталяваныя сучаснымi адмысловымi
комплексамi. У лабараторыi судовамедыцынскiх даследаванняў маецца
сiстэма сканавання гiсталагiчных прэпаратаў. Ва ўсёй краiне такiх толькi
чатыры. Сярод яе магчымасцяў —
алiчбоўка i маштабаванне малюнка
пад мiкраскопам у рэжыме рэальнага

 У тэму
ЛАБАРАТОРЫЯ ДЗЯРЖКАМІТЭТА СУДОВЫХ ЭКСПЕРТЫЗ
УВАЙШЛА Ў ТРОЙКУ НАЙЛЕПШЫХ У СВЕЦЕ
Лабараторыя даследавання нафтапрадуктаў і гаруча-змазачных матэрыялаў Дзяржкамітэта прымала ўдзел у даследаванні Round Robіn, у якім
спаборнічалі 19 лабараторый з 16 краін свету, паведамілі БелТА ў ДКСЭ.
Трэба было вызначыць від двух разліваў нафтапрадукту, выяўленага
ў выглядзе плям на прыбярэжнай тэрыторыі Іспаніі. Акрамя гэтага, неабходна было высветліць знешнія фактары навакольнага асяроддзя, якія
паўплывалі на хімічны састаў разлітага нафтапрадукту, выявіць крыніцу
забруджвання.
Узорамі для параўнання сталі пробы, якія ўзялі з маторнага адсека судна,
заўважанага ў месцы разліву за некалькі дзён да выяўлення плям нафтапрадуктаў. Выкарыстоўваліся матэрыялы, узятыя на нафтаперапрацоўчым
заводзе, які знаходзіцца побач з месцам разліву.
Справаздачу беларускіх экспертаў камісія ацаніла на 96 балаў са 100
магчымых. «Ацэньваліся якасць атрыманых даных, правільнасць вызначэння тыпу нафтапрадуктаў і падабенства паміж імі, паўната і дэталізацыя
заключэння», — адзначылі ў ведамстве.

ЁСЦЬ ШАНЦ
У КОЖНАГА

Нам трэба забяспечыць перш за ўсё
людзей, якiя не маюць жылля», —
заявiў Прэзiдэнт.

Фота БелТА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Меркаванні

часу з магчымасцю трансляцыi праз
iнтэрнэт. Гэта дазваляе, мiж iншым,
калегiяльна разглядаць атрыманыя
вынiкi падчас анлайн-дэманстрацыi,
што ў сваю чаргу павялiчвае практычную скiраванасць навучання. Пры неабходнасцi на гэтым прыборы можна
праводзiць даследаваннi не толькi ў
мэтах навучання, але i ў межах расследавання крымiнальных спраў.
У iнстытуце месціцца шмат iншых
лабараторый — лiнгвiс тычная, фонаскапiчная, мастацтвазнаўчая, iнавацыйных тэхналогiй... Вельмi цiкавы кабiнет, у якiм вучаць праводзiць
трасалагiчныя даследаваннi. Гэта значыць, рабiць заключэннi па пакiнутых
матэрыяльных слядах. Чаго тут толькi
няма ў якасцi прадмета навучання —
замкi, дзверы, вопратка...
— У гэтым кабiнеце мы вучым высвятляць прыкметы ўзлому замкоў,
ад бiт каў паль цаў, сля доў абут ку,
фарбавальных сродкаў, — каментуе
прарэктар па навучальнай рабоце
Вадзiм ПАЗНЯК. — Таксама ў нашай
кампетэнцыi — складанне цэлага па
фрагментах. Напрыклад, чалавек разбiў фару ў аўтамабiлi i з'ехаў з месца
ДТЗ. Задача эксперта — сабраць усю
«мазаiку», каб высветлiць, як прыйшоўся ўдар.

Адна з задач лабараторыi, прызначанай для спецыяльных экспертыз, — навучыць эксперта адбiраць
для даследаванняў пахi. А таксама —
абыходзiцца са спецыяльнай тэхнiкай
у палявых умовах.
— Нязменны атрыбут судовага
эксперта, з якiм ён адпраўляецца на
выезд на месца здарэння, — гэта спецыялiзаваны чамадан з рознымi прыстасаваннямi, — адзначае старшы
выкладчык Таццяна ДУДКО. — Цяпер яны таксама робяцца ў Беларусi.
Чамадан гэты важыць 12 кiлаграмаў.
На першы погляд — шмат. Але ўзмоцнены корпус мусiць быць для таго, каб
эксперт мог размясцiцца на любой
мясцовасцi, каб спакаваць пробы цi
запоўнiць працэсуальныя дакументы.
Ён жа не будзе цягаць з сабой у палi
i лясы адмысловае крэсла.
Таццяна Дудко дэманструе некалькi
iнструментаў, якiмi карыстаюцца судовыя эксперты. У iх арсенале ёсць звычайныя рулеткi, але на змену iм ужо
прыходзяць лазерныя дальнамеры.
Яны незаменныя ў цяжкадаступных
месцах. Яшчэ адзiн прыбор дазваляе высветлiць наяўнасць праводкi ў
сценах. Ёсць у эксперта i партатыўны
цеплавiзар — для вымярэння тэмпературы аб'екта на адлегласцi.
Асаблiвы гонар iнстытута — спецыяльны крымiналiстычны палiгон. Ён
дазваляе ў сцiслыя тэрмiны змадэляваць любую абстаноўку месца здарэння. Гэта трэба для таго, каб будучыя
спецыялiс ты вучылiся працаваць у
самых розных сiтуацыях.
— На iм стажоры могуць пабачыць,
як след з месца здарэння забiраецца на
месцы здарэння, трапляе да эксперта i
як ён з iм працуе, — заўважае рэктар
iнстытута Iрэна ЛАПIНА. — Першы
допуск, якi атрымлiвае эксперт, — гэта
агляд месца здарэння... Акрамя таго,
пры дапамозе спецыялiзаванага кулеўлоўнiка можна на практыцы спасцiгаць
тонкасцi балiстычнай экспертызы. Ёсць
нават прыстасаванне для вымярэння
нацяжэння цецiвы ў арбалетах.
Валяр'ян ШКЛЕННIК

Задача Мiнска — аднавiць усе эканамiчныя сувязi пасля адкрыцця гранiц
i аднавiць экспартны патэнцыял як мiнiмум на леташнiм узроўнi, адзначыў
Прэзiдэнт.
«Што мы сёння падаем, гэта наша бяда, а не наша вiна. Мы нiчога
не закрывалi, але наўкол усё закрытае пакуль. Трэба на Мiнск паглядзець
сур'ёзна, мабыць, вярнуцца яшчэ да
Генеральнага плана, канчаткова зацвердзiць яго i прадставiць мiнчанам,
каб яны разумелi, як будзем рухацца
ў наступную пяцiгодку», — упэўнены
Аляксандр Лукашэнка.
Кiраўнiк дзяржавы звярнуў увагу
на неабходнасць эфектыўнага карыстання дзяржаўнай маёмасцю. Вынас
прадпрыемстваў з цэнтра горада будзе
працягнуты, на старых пляцоўках магчыма развiваць чыстыя вытворчасцi.
«Задач вельмi шмат, задачы вельмi
няпростыя. I рэформамi гэтыя задачы
не вырашыш. Паколькi шмат кажуць аб
«пераменах», я вам павiнен сказаць, як
я разумею гэтыя рэформы i як мы iшлi
па жыццi, рэфармуючыся. У Беларусi
рэформа можа быць толькi ў адным
кiрунку — як удасканаленне таго, што
ў нас ёсць. Мы маем адпаведныя кампетэнцыi, мы маем адпаведныя школы. Дык нам лепш iнвеставаць у гэта,
дзе мы штосьцi разумеем. Навошта
нам ствараць на голым месцы, iмкнуцца
зламаць i новае пабудаваць? Мы павiнны самi будаваць свае вытворчасцi,
уводзiць iх у строй, яны павiнны плацiць
падаткi. Таму нам трэба акуратней быць
i з замежнымi iнвестарамi — трэба падтрымлiваць сваiх», — падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка.
Супрацоўнiчаць дзяржава гатовая
з кожным, хто прапануе нешта новае
i карыснае.
«У нас задачы велiзарнай важнасцi, якiя мы павiнны рашыць. I рэформа — гэта будзем удасканальваць,
паглыбляць i пашыраць, што мы ўмеем рабiць. Таму рэформы i яшчэ раз
рэформы, але як удасканаленне таго,
што ў нас ёсць: цi то адукацыя, ахова
здароўя, прамысловасць цi сельская
гаспадарка. Трэба «ўстаць на плечы
гiгантаў» i ствараць новае», — заключыў Прэзiдэнт.
Варвара МАРОЗАВА.

Яўген АРШАНСКІ, прафесар кафедры хіміі Віцебскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя
П. М. Машэрава, доктар педагагічных навук, прафесар:
«Калі чытаю ў інтэрнэце размовы наконт таго, каб «выйсці
на плошчу», становіцца, мякка
кажучы, непрыемна. Адназначна лічу, што ніякія пытанні: ад
асабістых да тых, якія датычацца многіх, на вуліцы вырашацца не могуць...
Тым больш як прафесійны
хімік, магу канстатаваць, што
вельмі важная ўстойлівасць
сістэм, стабільнасць. Жыццё ў
Фота БелТА.
Беларусі стабільнае, а з іншга
боку, відавочна, што краіна імкліва развіваецца.
Зразумела, дзяржава, грамадства павінны развівацца, і такая
магчымасць павінна быць у кожнага. У гэтым сэнсе нам пашанцавала, у нашай краіне ёсць шанц атрымаць вельмі добрую
адукацыю, праявіць свае здольнасці, зрабіць навуковую кар'еру
ў іншых сферах.
І развіццё закранае практычна ўсе бакі жыцця. Як чалавека
навукі мяне сёння радуе прагрэс у самых розных навуковых
кірунках: бія- і нанаіндустрыі, прыборабудавання, атамнай энергетыкі і іншых.
Пры гэтым бясспрэчна, што развіццё навуковых сфер закранае не толькі сталіцу, але і рэгіёны. У прыватнасці, у нашым
універсітэце мадэрнізуюцца і адкрываюцца новыя навуковыя
лабараторыі, нават лабараторыя штучнага інтэлекту.
А як ча ла ве ка, які зай ма ец ца праб ле ма мі аду кацыі, мя не ра дуе, што сён ня ўзя ты курс на ўзмац нен не
практыкаарыентаванаскіраванасці падрыхтоўкі спецыялістаў.
Паспяхова развіваецца сістэма агульнай сярэдняй і вышэйшай
адукацыі. Ёсць усе магчымасці для падрыхтоўкі з улікам самых
сучасных патрабаванняў. Многія мары ўжо ўвасабляюцца ў жыццё. Напрыклад, у нас ва ўніверсітэце ў хуткім часе адкрыецца
лабараторыя ІT-тэхналогій і метадаў навучання хіміі.
Зразумела, што акрамя навукі і адукацыі яшчэ ёсць звычайнае жыццё... Паглядзіце, мы жывём у чыстай і ўтульнай краіне.
Я заўсёды з гонарам паказваю прыгажосць Прыдзвіння маім
замежным сябрам. Вельмі прыемна чуць словы пра тое, што
тут хочацца застацца...
Як кажуць у народзе, як грыбы пасля дажджу растуць новыя дамы і цэлыя мікрараёны. Літаральна на вачах у Віцебску
становіцца ўсё большым мікрараён Білева. Пры гэтым паралельна вядзецца добраўпарадкаванне старых раёнаў горада.
Мне вельмі падабаецца Віцебск, які па праве можна назваць
адным з самых прыгожых не толькі ў Беларусі, але і на ўсёй
постсавецкай прасторы. Горад на берагах Заходняй Дзвіны —
радзіма Марка Шагала, авангарду у мастацтве, аўра Віцебска
натхняла і будзе натхняць творчых людзей...
Грамадзянам нашай любімай Беларусі трэба не забываць,
што ў кра і не, якая ў цэнт ры Еў ро пы, ёсць ня ма ла вель мі
добрых сацыяльных гарантый, якія ім дае дзяржава. Сёння,
напрыклад, у сувязі з пандэміяй многія ацанілі перавагі бясплатнага медыцынскага абслугоўвання. Ды і да яе высокі
ўзровень медыцыны быў гарантыяй добрых дыягнос тыкі, лячэння і рэабілітацыі.
Наконт узроўню жыцця. У народзе кажуць, што грошай заўсёды мала, але сёння заработная плата дазваляе ўтрымліваць
сям'ю. А нядаўна абвясцілі аб меркаваным павышэнні пенсій.
Усё гэта магчыма толькі пры ўмове стабільнасці і выразнага
кіравання краінай, якое я бачу сёння. Менавіта таму я заўсёды
падтрымліваў і буду падтрымліваць існуючую палітыку дзяржавы. Шчыра веру, што Беларусь будзе развівацца, карыстацца
павагай на міжнароднай арэне і прырастаць лепшым.

ПАПЯРОВЫ ПРАЯЗНЫ
ЎЖО АБЛIЧБАВАНЫ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Для аплаты праезду бескантактавым спосабам пасажыру неабходна навесцi сканер на QR, убудаваны ў праграму «аплацi ТМ»,
выбраць колькасць квiткоў для пакупкi i, калi на экране смартфона
высвецiцца сума для аплаты, нацiснуць кнопку «Аплацiць». Грошы
тут жа спiшуцца з электроннага
кашалька пасажыра. А на экране
смартфона з'явiцца бiлет. Каб яго
набыць, наблiжацца да QR-кода
не трэба. Счытванне адбываецца
з адлегласцi да 2—2,5 метра. Нiякiх лiшнiх кантактаў, пошуку дробязi — усё спрошчана да некалькiх
клiкаў.

Новая версiя
для Мiнска
Што датычыцца жыхароў сталiцы, iм прадстаўлена абноўленая
версiя сiстэмы «Аплацi. Транспарт»
з новымi ўнiкальнымi магчымасцямi. У ёй мiнчане змогуць купiць
smart-бiлет не толькi па QR-кодзе,
але i яшчэ двума спосабамi.
У транспартных сродках, абсталяваных блютуз- i wf-пазнакамi,
праграма «аплацi ТМ», усталяваная
на смартфоне, сама iх распазнае i
адразу прапануе набыць квiток на
праезд. Акрамя таго, прадугледжаны яшчэ адзiн «экстранны» варыянт аплаты — па гаражным нумары
транспартнага сродку. Знайсцi яго
проста — на налепках проста пад
QR-кодам.
«За чатыры месяцы мы змаглi
падключыць да сiстэмы 17 гарадоў. Усяго гэта каля паў тары тысячы адзiнак транспарту. Штодня
з дапамогай сiс тэмы прадаецца
больш за 12 тысяч бiлетаў, — адзначыў намеснiк старшынi Праўлення ААТ «Белiнвестбанк» Андрэй САКIРКА. — Прыемна, што
сэрвiс развiваецца не толькi на
транспарце. Да «аплацi ТМ» падключылiся чатыры буйныя рознiч-

Магчымасцi праграмы пастаянна пашыраюцца. Не так даўно
для тых, хто часта перамяшчаецца на грамадскiм транспарце, быў
аблiчбаваны i папяровы праязны.
Яго можна набыць на месяц або
на любую з трох дэкад. Пакуль магчымасць куплi электроннага праязнога была даступная жыхарам
Барысава, Вiлейкi, Кобрына, Лiды,
Наваполацка, Оршы i Пiнска. Сёння такая магчымасць з'явiлася ў пасажыраў Ваўкавыска i Слонiма.

аплаты дакумент захаваецца ў раздзеле «Мае бiлеты».
Электронны праязны не знiкне,
нават калi вы вырашыце змянiць
свой смартфон. Вам проста неабходна нанова спампаваць сэрвiс.
Калi ўвойдзеце ў сiстэму, ваш праязны зноў з'явiцца ў праграме, але
ўжо на новым тэлефоне.
У кожным горадзе традыцыйна
ўкараненню тэхналогii папярэднiчае
навучанне кантралёраў, якiя ў выпадку неабходнасцi дапамагаюць
пасажырам скарыстацца iнавацыяй.
Схема куплi квiтка сапраўды вельмi простая. Адзiнае, аб чым лепш
паклапацiцца загадзя, усталяваць
праграму «аплацi ТМ» на ваш смартфон. Зрабiць гэта можа любы жыхар
краiны незалежна ад таго, клiентам
якога банка ён з'яўляецца.
Нагадаем, тэхналогiя аплаты праезду на грамадскiм транспарце па

Дарэчы, электронны праязны
можна купiць не толькi ў аўтобусе,
але i дома або ў офiсе. На галоўнай
старонцы праграмы сэрвiсу побач
з раздзелам «Мае квiткi» нацiснiце
на значок «Купiць». На старонцы
вы ўбачыце спосабы аплаты i раздзел «Праязныя бiлеты». Са спiса
выберыце горад, вiд транспарту i
перыяд дзеяння праязнога. Пасля

QR-кодзе ўпершыню была ўкаранёна ў Барысаве. Услед за iм iнавацыя
стала даступная жыхарам iншых
гарадоў. Тэхналогiя тыражуецца i ў
маршрутных таксi. Аплацiць праезд
з дапамогай мабiльнай праграмы
«аплацi ТМ» можна ў Мiнску на маршруце № 1077 (Сухарава-6 — Камароўскi рынак) i ў Магiлёве.
Сяргей КУРКАЧ.

ныя гандлёвыя сеткi: «Вiталюр»,
«Суседзi», «Санта» i «Карона».
Актыўна далучаюцца прадпрыемствы мiк ра-, ма ло га i ся рэд няга бiзнесу, якiм патрэбны танны i
зручны сэрвiс для хуткiх i празрыстых разлiкаў».

Праязны
купляю дома

