
ПАВАЖАНЫЯ ПАСАЖЫРЫ!                                                                                                         
У сувязі з заканчэннем рэканструкцыі п.п. Інстытут Культуры                      

ЗМЯНЯЕЦЦА РАСКЛАД                                          
цягнікоў рэгіянальных ліній эканом-класа 

з 30 сакавіка 2014г. 

►Участак Баранавічы - Мінск 

- эл.ц. Стоўбцы - Мінск адпр. 04-19                                                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 05-54                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Стоўбцы - Мінск адпр. 20-34                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 22-27                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

►Участак Мінск - Асіповічы 

- эл.ц. Мінск - Жлобін адпр. 06-15                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры  ў  06-17                                               
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Мінск - Жлобін адпр. 10-57 (па выхадных днях)                                                  
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры ў 10-55                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Мінск - Асіповічы адпр. 22-42                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры                                                  
(замест ст. Мінск-Пас.)  

►Участак Асіповічы - Мінск 

- эл.ц. Жлобін - Мінск адпр. 06-15                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 10-33                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Асіповічы - Мінск адпр. 14-28                                                                                  
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 16-35                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

►Участак Орша - Мінск 

- эл.ц. Барысаў - Мінск адпр. 05-17                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 07-03                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  



- эл.ц. Барысаў - Мінск адпр. 06-36                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 08-33                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Орша - Мінск адпр. 06-50                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 09-20                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Орша - Мінск адпр. 15-42                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 19-38                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Барысаў - Мінск адпр. 18-55                                                                                                                

будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 20-40                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Барысаў - Мінск адпр. 20-36 са ст. Барысаў                                                                              
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 22-12                                     
(замест ст. Мінск Усходні)  

►Участак Мінск - Орша 

- эл.ц. Мінск - Орша адпр. 04-58                                                                                            
будзе адпраўляцца ў 04-56 з п.п. Інстытут Культуры                                                  
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Мінск - Орша адпр. 06-37                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры ў 06-32                                  
(замест ст. Мінск Усходні)  

- эл.ц. Мінск - Барысаў адпр. 07-24                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры                                                  
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Мінск - Барысаў адпр. 09-37 (па выхадных днях)                                                                         
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры ў 09-36                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Мінск - Орша адпр. 14-39                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры  ў  14-38                                               
(замест ст. Мінск-Пас.)  

- эл.ц. Мінск - Барысаў адпр. 17-01                                                                          
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры ў 17-02                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  



- эл.ц. Мінск - Барысаў адпр. 17-49                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры ў 17-47                                     
(замест ст. Мінск-Пас.) 

- эл.ц. Мінск - Барысаў адпр. 20-26                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры                                                                   
(замест ст. Мінск-Пас.) 

- эл.ц. Мінск - Барысаў адпр. 21-59                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры ў 21-52                        
(замест ст. Мінск Усходні)  

 
ВЫЗНАЧАНЫ ЦЯГНІКІ                                                                                              

рэгіянальных ліній эканом-класа  
Ў БЕСПЕРАСАДАЧНЫХ ЗНОСІНАХ                                                                                            

праз прыпыначны пункт Інстытут Культуры: 
- эл.ц. Стоўбцы - Мінск - Жлобін  адпр. са ст. Стоўбцы ў 04.19,                                            

п.п. Інстытут Культуры ў 05.54 - 06.17,                                                                                   
прыб. на ст. Жлобін ў 10.55; 

- эл.ц. Стоўбцы - Мінск - Асіповічы  адпр. са ст. Стоўбцы ў 20.34,                                      
п.п. Інстытут Культуры ў 22.27 - 22.42,                                                               
прыб. на ст. Асіповічы ў 00.38. 

 
з 31 сакавіка 2014г. 

►Участак Мінск - Баранавічы - Брэст 

 - эл.ц. Мінск - Брэст адпр. 00-45                                                                                
будзе адпраўляцца з п.п. Інстытут Культуры ў 00-49                                       
(замест ст. Мінск-Пас.)  

►Участак Брэст - Баранавічы - Мінск 

- эл.ц. Брэст - Мінск адпр. 18-19                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 00-16                                     
(замест ст. Мінск-Пас.)  

►Участак Орша - Мінск 

- эл.ц. Орша-Мінск адпр. 20-13                                                                                                       
будзе прыбываць на п.п. Інстытут Культуры ў 00-06                                        
(замест ст. Мінск-Пас.)  

 

 



►Участак Мінск-Барысаў 

- эл.ц. Мінск - Барысаў адпр. 00-26                                                                                                       
будзе адпраўляцца ў 00-33 з п.п. Інстытут Культуры                                                  
(замест ст. Мінск-Пас.)  

 
► Таксама звяртаем Вашу ўвагу, што ў сувязі з пераходам краін Заходняй 

Еўропы на летні час з 30.03.2014, ЧАСТКОВА ЗМЯНЯЕЦЦА расклад 
цягнікоў рэгіянальных ліній эканом-класа. 

 
► Інфармацыю пра змяненне раскладу руху  цягнікоў можна атрымаць у бюро 

даведак вакзалаў, а таксама на станцыях і прыпыначных пунктах. 

 


