
На ня даў няй на ра дзе з кі раў ніц твам 

Са ве та Мі ніст раў Прэ зі дэнт 

на шай дзяр жа вы за ўва жыў: 

«ня ўпэў не насць з ца ной на наф ту 

і, ад па вед на, на па лі ва да каз вае, 

што элект ра транс парт ва ло дае 

ка ла саль ным па тэн цы я лам. 

І спра ва тут на ват не ў на фце. 

Спра ва ў тым, што гэ та — 

перс пек ты ва. І ўсе кра і ны 

та кія, як мы, — экспар та а-

ры ен та ва ныя, якія не ма юць 

пад зям лёй вя ліз ных за па саў, — 

даў но пе ра ары ен та ва лі ся на 

элект ра транс парт».

Да ру чэн не ства рыць улас ны элект ра-

ма біль атры ма ла На цы я наль ная ака дэ мія 

на вук, якая ле тась па ве дам ля ла, што ён 

прак тыч на га то вы. Прэ зі дэнт яшчэ раз пад-

крэс ліў, што гэ та не прос та да ні на мо дзе ці 

імк нен не не ад стаць ад пе ра да вых кра ін. 

«Гэ та на дзён ная не аб ход насць ужо сён-

ня», — ска заў ён.

На на ра дзе га ва ры ла ся ў тым лі ку і пра 

тое, што мо жа за ах во ціць лю дзей пе ра сес-

ці на эка ла гіч ныя ма шы ны. Адзін з са мых 

важ ных сты му лаў — на яў насць і паў сюд ная 

да ступ насць стан цый, на якой элект ра ру-

ха вік мож на пад сіл ка ваць. Як з вы ра шэн-

нем гэ тай за да чы спраў ля юц ца сён ня і якія 

перс пек ты вы на най блі жэй шую бу ду чы ню, 

у гэ тым мы з да па мо гай спе цы я ліс таў і па-

спра бу ем ра за брац ца.

Ужо мо жам за пра віць 
9 ты сяч ма шын

Пер шая за рад ная стан цыя з'я ві ла ся ў 

на шай кра і не ў 2014 го дзе. Праз тры га ды 

іх бы ло ўжо 17, а за апош ні час сет ка элект-

ра за пра вак «Бе ла рус наф ты» па вя лі чы ла-

ся да 251 ЭЗС па ўсёй кра і не. Кам па нія за-

бяс пе чы ла за рад ны мі стан цы я мі га лоў ныя 

ма гіст ра лі кра і ны, а так са ма пар коў кі по бач 

з буй ны мі ка мер цый ны мі, спар тыў ны мі і 

куль тур ны мі аб' ек та мі. Та кая коль касць за-

пра вак мо жа аб слу гоў ваць да 9000 элект-

ра ма бі ляў. Мак сі маль ная ад лег ласць па між 

стан цы я мі на тра се — 90 кі ла мет раў, а ў 

го ра дзе — 3-5 кі ла мет раў. Ця пер элект-

ра ма шы ны за праў ля юць два ты пы стан-

цый — MОDЕ-3 і MОDЕ-4. Трэ цяя ма ды-

фі ка цыя мае пра цяг ласць поў най за рад кі 

6—8 га дзін, а чац вёр тая — 15—30 хві лін.

Акуп насць пра ек та — 
5-6 га доў

На сён ня раз віц цё сет кі элект ра за рад-

ных стан цый пра ду гледж вае іх па ве лі-

чэн не. Да 2021 го да іх бу дзе ўста ноў ле на 

больш за 600. Яшчэ праз год — ужо 640. 

У пла нах — да 2022 го да па шы рыць сет ку 

так, каб без праб лем за ра джаць 

да 35 ты сяч ма шын.

Са ка вік і кра са вік — пе ры яд, ка лі лю дзі ак-

тыў на на вод зяць па ра дак на зям лі. І ад на ча-

со ва ў гэ тыя вес на выя ме ся цы «лі чыль нік» 

па жа раў у эка сіс тэ мах па чы нае пра ца ваць 

на поў ні цу. Пры чым год ад го ду да та яго 

«стар ту» ста но віц ца ўсё ра ней шая. Мяр куй-

це са мі: ка лі ў 2018 го дзе са ка вік вы даў ся 

са праўд ным зі мо вым ме ся цам, то і пер шыя 

па жа ры бы лі за фік са ва ны 9 кра са ві ка. Ле-

тась снег сы шоў ужо знач на ра ней, та му 

ўзга ран ні ў эка сіс тэ мах па ча лі ся 24 лю та га. 

А сё ле та з-за цёп лай і бяс снеж най зі мы і 

ўво гу ле — 16 лю та га. Коль касць іх на блі жа-

ец ца да паў сот ні. Ча го ж ча каць да лей?

Пра гэ та «Звяз да» рас пы та ла па моч ні ка 

мініст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях Бе ла русі 

Ві та ля НА ВІЦ КА ГА.

— На мі ну лым тыд ні з гэ тай на го ды ад бы ло ся 

па ся джэн не ка мі сіі па над звы чай ных сі ту а цы ях 

пры Са ве це Мі ніст раў. Па па пя рэд ніх звест ках, 

па да дзе ных пад час яго спе цы я ліс та мі 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, ад та го, што 

клі ма тыч ная зі ма сё ле та да нас так і не прый шла 

і тры ва лае сне га вое по кры ва не ўтва ры ла ся, іма-

вер насць па вод кі гэ тай вяс ной вель мі ня знач ная. 

На ват ка лі ва да ёмы дзе і ра за льюц ца, то такія 

з'я вы бу дуць мі ні маль ныя і зу сім ла каль ныя. Але 

ў гэ та га ме да ля ёсць дру гі бок: па коль кі сне гу не 

бы ло, то ў па ча так вяс ны мы ўсту па ем без вя лі кіх 

за па саў віль га ці ў на шых эка сіс тэ мах. І на гэ тым 

фо не маг чы ма ўсклад нен не па жар най аб ста ноў кі. 

Ра зам з тым пад ста вы для ап ты міз му ёсць. Ме-

тэа ро ла гі па пя рэд не раз лі чы лі, што дру гая па ло-

ва са ка ві ка бу дзе пра ха лод ная і віль гот ная. Ка лі 

гэ ты доў га тэр мі но вы пра гноз спраў дзіц ца, то ў 

ля сах за ха ва ец ца ця пе раш ні мі ні маль ны, пер шы 

клас па жар най не бяс пе кі. Зараз сі ту а цыю ра ту-

юць даж джы, якія да во лі час та ідуць у 

на шай кра і не.
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Італь ян скі ўрад за крыў на ка ран цін усю кра і ну
Пра но выя над звы чай ныя ме-

ры ў су вя зі з рас паў сю джан нем ка-

ра на ві ру са за явіў прэм' ер-мі ністр 

Іта ліі Джу зе пе Кон тэ. Ця пер усім 

гра ма дзя нам рэ ка мен да ва на не 

па кі даць свае да мы «без край няй 

не аб ход нас ці», за ба ро не на пра вя-

дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў, 

за кры ты на ву чаль ныя ўста но вы. «Са мым пра віль ным ра шэн нем 

сён ня бы ло б за стац ца до ма. На ша бу ду чы ня, бу ду чы ня Іта ліі — 

у на шых ру ках. Мы па він ны ўзяць на ся бе ад каз насць за яе, сён ня 

гэ та важ на як ні ко лі. Мы пры ня лі ра шэн не па шы рыць ме ры, якія 

да гэ туль да ты чы лі ся толь кі Лам бар дыі і не ка то рых ін шых пра-

він цый, на ўсю тэ ры то рыю кра і ны», — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр 

Іта ліі Джу зе пе Кон тэ. За кры тыя му зеі, біб лі я тэ кі, ба сей ны і ба ры. 

Но выя аб ме жа ван ні ўсту пі лі ў сі лу 10 са ка ві ка і бу дуць дзей ні чаць 

як мі ні мум да 3 кра са ві ка. Як вя до ма, па коль кас ці хво рых Іта лія 

апы ну ла ся на дру гім мес цы ў све це пас ля Кі тая, а па ўзроў ні смя-

рот нас ці — амаль пяць пра цэн таў на сель ніц тва — на пер шым. 

Тым часам авіякампанія «Белавія» прыпыняе палёты 

ў Мілан.

ЗША па ча лі вы вад вой скаў з Аф га ні ста на
Злу ча ныя Шта ты па ча лі пра цэс вы ва ду сва іх вой скаў з аф-

ган скай тэ ры то рыі ў ме жах да-

сяг ну та га ра ней па гад нен ня з 

ра ды каль ным ру хам «Та лі бан». 

Пра гэ та га во рыц ца ў за яве афі-

цый на га прад стаў ні ка амэ ры кан-

скіх сіл у Аф га ні ста не (USFOR-A) 

пал коў ні ка Со ні Ле ге та. Як зая-

віў афі цэр, на пра ця гу 135 дзён 

пла ну ец ца ска ра ціць коль касць 

аме ры кан ска га кан тын ген ту да 

8,6 ты ся чы ча ла век. Пры гэ тым 

бу дзе ўліч вац ца кан крэт ная аб-

ста ноў ка ў кра і не. Так са ма Со ні 

Ле гет да даў, што аме ры кан скае 

ка ман да ван не пра цяг вае аказ-

ваць пад трым ку сі лам аба ро ны і бяс пе кі Аф га ні ста на і пра во дзіць 

ан ты тэ ра рыс тыч ныя апе ра цыі, пі ша ТАСС. У кан цы лю та га ў До се 

бы ло пад пі са на па гад нен не аб пе ра мір'і ў Аф га ні ста не. Згод на 

з умо ва мі да га во ра, ЗША і кра і ны НА ТА аба вя за ны на пра ця гу 

14 ме ся цаў цал кам вы вес ці свае вой скі з кра і ны. Дня мі Ма ха мад 

Ашраф Га ні афі цый на ўсту піў на па са ду прэ зі дэн та Аф га ні ста на. 

У пры сут нас ці суд дзяў вяр хоў на га су да кра і ны ён пры нёс пры ся гу 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Тур цыя і ЕС рых ту юць здзел ку па міг ран тах
Еў ра са юз і Тур цыя аб наў ля юць 

па гад нен не аб аб ме жа ван ні не ле-

галь най міг ра цыі на фо не кры зі су на 

грэ час кай гра ні цы. Та кое ра шэн не 

бы ло пры ня та пад час ві зі ту ту рэц ка га 

лі да ра Рэ дже па Та і па Эр да га на ў Бру-

сель. У най блі жэй шыя дні ра бо чыя 

гру пы пад кі раў ніц твам вяр хоў на га 

прад стаў ні ка ЕС Жа зе па Ба рэ ля і кі раў ні ка МЗС Тур цыі Меў лю та 

Ча ву шог лу па він ны ўзгад ніць но выя ўмо вы да га во ра. У Бру се лі 

ка жуць, што раз ліч ва юць та кім чы нам знай сці вы хад з кры зі су. 

Ту рэц кая дэ ле га цыя на зва ла пе ра га во ры ў Бру се лі «пра дук цый ны-

мі», ад нак Рэ джэ па Та іп Эр да ган ад за яў па іх вы ні ках ус тры маў ся. 

Сі ту а цыя на грэ час кай гра ні цы ўсклад ні ла ся ў лю тым, ка лі Ан ка ра 

аб ві на ва ці ла Еў ра са юз у не вы ка нан ні фі нан са вай част кі аба вя за-

цель стваў у рам ках міг ра цый на га па гад нен ня 2016 го да і за яві ла, 

што больш не бу дзе аб мя жоў ваць па ток бе жан цаў у ЕС.
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• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі 

ў лю тым скла ла 1 %.

• Школь ні каў за пра ша-

юць паў дзель ні чаць у кон-

кур се эсэ «Мы ў ад ка зе за 

Пе ра мо гу».

• Фі нал рэс пуб лі кан скіх 

спа бор ніц тваў па біят ло не 

«Снеж ны снай пер» пе ра-

не се ны на кра са вік.

• У Чэ хіі раз ма ля ва лі 

Кар лаў мост.

• У буй ных га ра дах 

Мін скай воб лас ці пла ну-

юць за мя ніць аў то бу сы на 

элект ро бу сы.
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Ін сты тут бія фі зі кі і кле тач най ін жы не рыі пра цуе па трох 

кі рун ках скры нін гу ан ка зах вор ван няў. Два з іх на кі ра ва ны на 

вы яў лен не са міх зла я кас на зме не ных кле так, яшчэ адзін — 

на атры ман не ге не тыч на га ма тэ ры я лу з пух лін ных кле так.

— Адзін з кі рун каў — вы яў лен не цыр ку ля цыі ра ка вых кле-

так. У пра цэ се рос ту част ка кле так ад ры ва ец ца ад пер ша-

снай пух лі ны, цыр ку люе з то кам кры ві, ася дае ва ўнут ра ных 

ор га нах і дае рост ме та ста заў, а ра зам з ім і но выя ача гі хва-

ро бы, — тлу ма чыць ды рэк тар Ін сты ту та бія фі зі кі і кле тач-

най ін жы не рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

Анд рэй ГАНЧАРОЎ. — Ад па вед на, вы яў лен не ў кры ві та кіх 

цыр ку лю ю чых ра ка вых кле так мо жа быць ад ным з кры тэ ры-

яў ды яг нос ты кі, у тым лі ку і рэ цы ды ваў за хвор ван ня.

Ён ад зна чыў, што ўжо ёсць ін струк цыя, у якой апі са ны 

ме тад, і ў хут кім ча се яго мож на бу дзе пры мя няць 

на прак ты цы.

Паш парт — аба вяз ко вы да ку мент для 

кож на га гра ма дзя ні на Бе ла ру сі, які да-

сяг нуў 14 га доў. Дэ-юрэ ён свед чыць 

асо бу ўла даль ні ка, дае пра ва на ўезд 

і вы езд, па цвяр джае гра ма дзян ства, 

яд нае асо бу і кра і ну. Дэ-фак та гэ тая 

не вя лі кая сі няя кніж ка ў 33 ста рон кі 

змя шчае амаль усю гіс то рыю жыц ця 

ча ла ве ка, та му атры ман не пер ша га 

паш пар та — асаб лі вая па дзея. А ка лі 

га лоў ны ў жыц ці да ку мент да ста ец ца 

з рук Прэ зі дэн та, знач насць ме ра пры-

ем ства па вя ліч ва ец ца яшчэ больш.

У цы ры мо ніі ўру чэн ня паш пар тоў у Па ла-

цы Не за леж нас ці ўзя лі ўдзел 25 пад лет каў 

з усёй Бе ла ру сі. У свае 14 га доў кож ны з іх 

да сяг нуў пос пе хаў не толь кі ў ву чо бе, але і ў 

пэў най сфе ры дзей нас ці. Яны — го нар сва іх 

баць коў, на стаў ні каў, кра і ны і ўва саб лен не 

но вай та ле на ві тай і ам бі цый най Бе ла ру сі.

У сва ім вы ступ лен ні Прэ зі дэнт звяр нуў 

ува гу, што ва ўсе ча сы атры ман не паш пар та 

ма ла ды мі людзь мі ўспры ма ла ся як пер шы 

крок у да рос лае жыц цё.

«Ве даю, што вы ўжо да бі лі ся пэў ных пос-

пе хаў у ву чо бе, спор це і гра мад скіх спра вах. 

Гэ та вы дат на, вы прос та ма лай цы. І ха чу 

ска заць для ўсіх, што вы прад стаў ля е це 

ўсю на шу дзяр жа ву, — ад зна чыў Аляк сандр 

Лука шэн ка. — Я ўпэў не ны, са мыя вя лі кія 

пе ра мо гі ў вас яшчэ на пе ра дзе. Пры гэ тым 

дзяр жа ва па кла па ці ла ся, каб пе рад ва мі 

бы лі ад кры ты ўсе да ро гі. І толь кі ад аса-

біс тай мэ та на кі ра ва нас ці, за ця тас ці і пра-

ца ві тас ці за ле жыць, якіх вы шынь вы і ва шы 

ад на год кі змо жа це да сяг нуць у бу ду чы ні».

Прэ зі дэнт яшчэ раз пад крэс ліў, што пры-

сут ныя — ма лай цы, бо пра ва тра піць на су-

стрэ чу з кі раў ні ком дзяр жа вы ў Па лац Неза-

леж нас ці трэ ба бы ло за слу жыць. «Яшчэ раз 

ка жу: вы пад ко вых лю дзей тут ня ма. Тут 

лю дзі, якія ўме юць пра ца ваць і па каз-

ваць прык лад ін шым, вес ці за са бой ін-

шых», — кан ста та ваў бе ла рус кі лі дар.

Ён да даў, што па пя рэд нія па ка лен ні шмат 

зра бі лі, каб мы маг лі га на рыц ца сва ёй кра і-

най, а ця пер чар га юна коў раз ві ваць, услаў-

ляць і аба ра няць Бе ла русь.

«Маг чы ма, вы яшчэ не за дум ва е це ся аб та-

кіх важ ных і скла да ных па няц цях, як са ма ідэн-

тыч насць на цыі ці не за леж насць дзяр жа вы. 

Але, толь кі з'я віў шы ся на свет, вы ўжо ста лі 

част кай бе ла рус ка га на ро да, ства раль ні ка-

мі яго су час нас ці і, ка неш не ж, бу ду чы ні, — 

ак цэн та ваў ува гу Аляк сандр Лукашэнка. — 

Бо на род — мы ўсе, хто жы ве, хто жыў да 

нас і бу дзе жыць пас ля нас на гэ тай зям лі. 

Та му мы адзі ныя, і ад кож на га за ле жыць, 

якой кра і на бу дзе заўт ра».

На дум ку кі раў ні ка дзяржавы, усвя до міў-

шы гэ та, юныя бе ла ру сы зу сім па-ін ша му 

пра чы та юць пер шыя сло вы на шай Кан сты-

ту цыі: «Мы, на род Бе ла ру сі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў пад лет-

кам, у чым сут насць га лоў на га пры зна-

чэн ня гра ма дзя ні на — слу жыць 

Ай чыне. СТАР. 2

«У вас ба чу но вую, па зі тыў ную, 
та ле на ві тую і па-доб ра му 
ам бі цый ную Бе ла русь»

На пя рэ дад ні Дня Кан сты ту цыі Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў паш пар ты юным бе ла ру сам

Фо
та

 Б
ел
ТА

.
Фо

та
 Б
ел
ТА

.

Прэ зі дэнт уру чыў паш парт ву ча ні цы СШ № 3 г. Аст раў ца Вік то рыі ШЛЯХ ТУН.

Ма ры на, Па лі на, Ма ры на, Па лі на, 
Мі ла на, Алі на...Мі ла на, Алі на...

Фо
 та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Мінск. Шмат дзет ная ма ту ля Ма ры на ВА РА КОМ СКАЯ са сва і мі дач ка мі Па лі най, Мі ла най і Алі най на пра гул цы па вяс но вай ву лі цы.

З АГ НЁМ 
НА ВЫ ПЕ РАД КІ

Ча му вы паль ван не тра вы зноў збі рае ах вя ры?

Бе ла рус кія ву чо ныя рас пра цоў ва юць не каль кі кі рун каў па вы яў-

лен ні ан ка ла гіч ных за хвор ван няў, у пры ват нас ці, па вы зна чэн ні 

цыр ку ля цыі ра ка вых кле так у кры ві. Гэ тыя ме та ды мо гуць да-

па маг чы ў ды яг нос ты цы, у тым лі ку і рэ цы ды ваў за хвор ван ня. 

Так са ма ў пра цэ се стварэння бія чып і пры ла да для счыт ван ня 

ін фар ма цыі, якія да зво ляць вы яў ляць ра ка выя клет кі пры зла я-

кас ных за хвор ван нях кры ві. Па куль но выя ме та ды ды яг нос ты кі 

і ля чэн ня ву чо ныя толь кі рас пра цоў ва юць, у Бе ла ру сі з 2016 го да 

дзей ні ча юць скры нін га выя пра гра мы па вы яў лен ні ра ку ча ты рох 

ла ка лі за цый на ран ніх ста ды ях. Ме на ві та та кія праекты апра ба ва-

ны і пра цу юць у кра і нах Еў ро пы, ЗША і Ка на дзе. У тым лі ку і гэ та 

да зва ляе на шай ме ды цы не мець ся рэд не еў ра пей скі па каз чык 

па вы яў лен ні і ля чэн ні ра ку. Якія на він кі па ды яг нос ты цы гэ тай 

хва ро бы з'я вяц ца ў най блі жэй шы час дзя ку ю чы рас пра цоў кам 

ай чын ных ву чо ных і якая ка рысць ад скры нін га вых пра грам, 

рас ка за лі спе цы я ліс ты.

Дзяр жаў ны ін та рэсДзяр жаў ны ін та рэс

І бу дзе ў го ра дзе ды хац ца, 
як у ле се пас ля даж джу

Та кое «фэн тэ зі» ста не рэ аль нас цю, 
ка лі мы ўсе пе ра ся дзем на элект ра ма бі лі і ка лі АЗС за ме нім на ЭЗС


