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«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»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Па тры я тызм — не прос та раз мо вы пра тое, як мы лю бім Ра дзі му. 

Але і ка заць пра гэ та трэ ба. Гэ та што дзён ная пра ца на яе ка рысць. 

За ха ван не гіс та рыч ных і куль тур ных тра ды цый, аба ро на ін та рэ саў 

дзяр жа вы і жыц ця лю дзей. Усё гэ та — каш тоў нас ці, якія на шым прод кам 

да во дзі ла ся ад стой ваць са збро яй у ру ках», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Ён за клі каў заў сё ды па мя таць, што 75 га доў таму на шы дзя ды і пра-

дзе ды ца ной ней ма вер ных ах вяр і не бы ва ла га ге ра із му ад ва я ва лі для 

бе ла ру саў пра ва на іс на ван не, раз гра мі лі фа шызм, пе рад якім уся Еў ро па 

ста я ла на ка ле нях.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ка на ны, што гэ ту спад чы ну но вае па ка лен не 

бу дзе бе раг чы.

«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. Гэ та мя не ра дуе, як і ўсіх ва шых баць коў. Ідзі це на пе рад да абра-

най мэ ты, ні ко лі не зда вай це ся і, са мае га лоў нае, ні ко лі ні чо га і ні ко га не 

бой це ся. Вер це ў ся бе, вер це, што ка лі вы ідзя це на пе рад, вам аба вяз ко ва 

да па мо гуць, і аба вяз ко ва, як пра ві ла, на ва шай род най зям лі, у ва шай Бе-

ла ру сі», — за вяр шыў сваё вы ступ лен не Прэ зі дэнт.

Пас ля цы ры мо ніі ўру чэн ня да Аляк санд ра Лу ка шэн кі звяр нуў ся ву чань, 

ура джэ нец Бы хаў шчы ны Дзміт рый Іва ноў. Ён рас ка заў пра сваю ма ру стаць 

жур на ліс там і дзей насць па вы дан ні гім на зіч най га зе ты. Хло пец па пра сіў 

зра біць су мес нае фо та з Прэ зі дэн там і па абя цаў пе ра даць яму све жы ну-

мар вы дан ня, дзе яно бу дзе апуб лі ка ва на.

«Будзь це жур на ліс та мі, ар тыс та мі, ін жы не ра мі, аг ра но ма мі — усё нам 

трэ ба бу дзе ў гэ тым жыц ці ў на шай кра і не. Пос пе хаў вам, і га лоў нае — 

будзь це шчас лі выя. Не спя шай це ся вы бі раць пра фе сію, пры гля дай це ся, 

у вас яшчэ ёсць час. А то бу дзе як у мя не: па спя ша еш ся, а по тым да вя-

дзец ца да дат ко ва ву чыц ца», — па ра іў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Для юных бе ла ру саў так са ма пра вя лі эк скур сію па Па ла цы Не за леж нас-

ці, кож на му з іх уру чы лі кні гу і са лод кія па да рун кі ад кі раў ні ка кра і ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Стар та выя за рад ныя стан-

цыі, якія мы ўста на ві лі, каш та-

ва лі пры клад на 60—70 ты сяч 

еў ра, — рас ка заў на мес нік ген-

ды рэк та ра «Бе ла рус наф ты» 

Анд рэй КО ЦІК. — Ця пер та кія 

стан цыі каш ту юць 17—20 ты сяч 

до ла раў. Але з-за та го, што ў 

мно гіх мес цах трэ ба пра во дзіць 

рэ кан струк цыю элект ра сет кі, 

кан чат ко вая ца на ад ной за рад-

най стан цыі мо жа вы рас ці ў тры 

ра зы».

Што да ты чыц ца эка на міч на-

га бо ку пра ек та, Анд рэй Ко цік 

рас тлу ма чыў: аб' ём ін вес ты цый 

вы зна ча ец ца не толь кі кош там 

за рад ных стан цый, але і мес-

ца мі пад клю чэн ня да элект ра-

се так. Ад гэ та га за ле жыць, ці 

па трэб ныя да дат ко выя ін вес ты-

цыі і ў якім аб'ёме. Ча ка ец ца, 

што ін вес ты цыі толь кі ў сет ку 

су пер хут кіх за рад ных стан цый 

скла дуць ка ля 150 міль ё наў 

еў ра, крэ дыт ныя срод кі пад 

гэ ты пра ект мо гуць вы дзе ліць 

між на род ныя бан кі. «Гэ та пы-

тан не ад кры тае, вя дзём пе ра-

гаворы з Еў ра пей скім бан кам 

рэ кан струк цыі і раз віц ця і Еў-

ра пей скім ін вес ты цый ным бан-

кам», — рас тлу ма чыў Анд рэй 

Ко цік. Пад на зва ныя тэх на ло гіі 

вы дзя ля юц ца «доў гія» па зы кі, 

тэр мін акуп нас ці та кіх пра ек таў 

скла дае 5-6 га доў.

З 2022 го да — толь кі 
«хут кас ныя» за праў кі

Для бу ду чых элект ра ма бі ліс-

таў да гэ та га ча су бу дуць уста-

лёў вац ца толь кі хут кія стан цыі, 

на якіх мож на па поў ніць за пас 

хо ду на 35 кі ла мет раў уся го за 

7 хві лін. Пад лі ча на, што гэ та га 

за ра ду хо піць на не каль кі па ез-

дак па го ра дзе.

Акра мя та го, у сет цы Mаlаnkа 

з'я вяц ца і су пер хут кія, «во ка-

мгнен ныя» стан цыі, якія за-

ра джа юць элект ра ма біль за 

10—12 хві лін на 345 кі ла мет раў 

пра бе гу. Па чаць за пуск та кіх 

ЭЗС пла ну ец ца з асноў ных ма-

гіст ра ляў і ста лі цы, за тым яны 

па сту по ва па кры юць усю кра і ну. 

Пер шыя су пер хут кія ЭЗС мож на 

бу дзе пра тэс ці ра ваць у кан цы 

2020 го да, паў на вар тас нае раз-

віц цё пла ну ец ца ары ен ці ро вач-

на да 2024-га.

За раз іх 350, 
а бу дзе 300 ты сяч

Пер шы элект ра ма біль у Бе-

ла ру сі з'я віў ся па раў наль на ня-

даў на — у 2013 го дзе ад нос на 

не ма ла ды Nіssаn Lеаf пры вез ла 

і па ста ві ла на ўлік ад на за пра-

ва чная кам па нія. Гэ тая ж ар га-

ні за цыя та ды ад кры ла пер шую 

ў Бе ла ру сі за рад ку для элект ра-

ма бі ляў. По тым раз ві ваць сет-

ку за рад ных стан цый да ру чы лі 

«Бе ла рус наф це». Дзя ку ю чы 

гэ тай кам па ніі ў на шай кра і не 

за рад ная інф ра струк ту ра раз-

ві ла ся ра ней, чым ры нак за вая-

ва лі элект ра ма бі лі.

Ме на ві та ця пер, ка лі пра па но-

ва ма са ва га сег мен та электра-

тэх ні кі ак тыў на рас це, у нас на 

са мым вы со кім уз роў ні пры ма-

юц ца да дат ко выя ме ры па па ве-

лі чэн ні коль кас ці элект ра ка раў. 

«У элект ра ма бі ляў вель мі вя лі-

кі па тэн цы ял, у пер шую чар гу 

з фун да мен таль най пры чы ны. 

І гэ тая пры чы на — да ступ насць 

элект ра энер гіі як рэ сур су. На ват 

у звы чай ным па коі ёсць маг чы-

масць пад за ра дзіць элект ра ма-

біль», — ска заў Анд рэй Ко цік.

А на вош та на шай кра і не та-

кая ма гут ная інф ра струк ту ра 

за рад кі, ка лі са міх элект ра ма-

шын (не элект ро бу саў) у нас 

прак тыч на адзін кі? Па ін фар ма-

цыі Анд рэя Ко ці ка, у гра ма дзян 

Бе ла ру сі на ліч ва ец ца ка ля 350 

элект ра ма шын або аў та ма бі ляў 

на гіб рыд най цязе. Але экс пер-

ты ча ка юць іс тот ны рост коль-

кас ці элект ра ма бі ляў на да ро гах 

у най блі жэй шыя га ды.

Гэ та звя за на з тым, што іх кі-

роў цам бу дзе ака за на пад трым-

ка з бо ку дзяр жа вы. Ра ней пры 

куп лі элект ра ма бі ля за ме жа мі 

кра і ны кі роў ца да дат ко ва вы-

плач ваў ПДВ — яшчэ 20 % кош-

ту элект ра ка ра. Ча ка ец ца, што 

не ўза ба ве гэ ты па да так бу дзе 

ану ля ва ны (пра што так са ма 

га ва ры лі на на ра дзе ў кі раў ні ка 

дзяр жа вы). Больш за тое, Ка ле-

гія Еў ра зій скай эка на міч най ка-

мі сіі (ЕЭК) пад тры ма ла ра шэн не 

аб уста наў лен ні ну ля вой стаў кі 

мыт най пош лі ны. Ка лі яно бу дзе 

кан чат ко ва пры ня та, то ца на 

элект ра ма бі ля ў на шай кра і не 

па ні зіц ца на 38 %.

Для пры кла ду возь мем па пу-

ляр ны сён ня ў Еў ро пе элект ра-

ма біль Skоdа Сіtіgо ІV. Ца на но-

вай ма шы ны з усі мі пла ця жа мі — 

29 700 до ла раў. Ка лі пры браць 

ПДВ, ца на зні зіц ца да 24 800 

до ла раў, а ка лі яшчэ і ада браць 

рас та мож ку — да 21 000.

Пры па цвяр джэн ні за пла на-

ва най ды на мі кі спе цы я ліс ты раз-

ліч ва юць да 2025 го да атры маць 

па ве лі чэн не коль кас ці элект ра-

ма бі ляў у Бе ла ру сі да 100 ты сяч, 

а да 2027 го да іх коль касць мо-

жа вы рас ці да 300 ты сяч штук.

«Тут ві да воч на, што пы тан-

не ў эка но мі цы. Але не толь кі ў 

эка но мі цы, але і ў прак ты цы, і ў 

пры кла дах, якія бы лі ў су сед ніх 

кра і нах. Гэ та перш за ўсё Украі-

на. Ме на ві та ад ме на ПДВ і ўсіх 

аб ця жа ран няў пры вя ла да та го, 

што сён ня там ні мно га ні ма ла 

30 ты сяч элект ра ма бі ляў. Толь кі 

ў сту дзе ні бы ло за рэ гіст ра ва на 

500 но вых. Гэ та зна чыць, ме ры 

сты му ля ван ня бы лі больш чым 

да стат ко выя, і там ад быў ся літа-

раль на вы бух», — пад крэс ліў 

на мес нік ген ды рэк та ра «Бе ла-

рус наф ты».

У ма шы не дро бя зяў 
не бы вае

Улет ку «Бе ла рус наф та» 

пла нуе вы пус ціць фір мен ную 

пра гра му для смарт фо наў, каб 

да па маг чы кі роў цам элект ра-

ка раў раз лі чыць за пас хо ду да 

за праў кі. У пра гра ме мож на бу-

дзе пра клад ваць марш рут да 

най блі жэй шай стан цыі, рэ зер-

ва ваць «ка лон ку» і мець зно сі ны 

са служ бай пад трым кі ў вы пад ку 

якіх-не будзь не па ла дак.

Па куль ад кры тае за ста ец ца 

пы тан не з мес цам для за рад кі 

ка ля ЭЗС — праз дэ фі цыт мес-

цаў іх час та зай ма юць аў то з 

ру ха ві ком унут ра на га зга ран ня. 

На мес нік ген ды рэк та ра па ве да-

міў, што праб ле му спра ба ва лі 

вы ра шыць: МУС па да ру чэн ні 

Саў мі на па він на бы ло ўвес ці аб-

ме жа валь ныя ме ры, каб аў та-

ма бі лі з «га ра чы мі» ру ха ві ка мі 

не зай ма лі мес ца элект ра ка раў 

ка ля стан цый, але ра шэн не па-

куль пры ня та не бы ло. Па сло вах 

прад стаў ні коў «Бе ла рус наф ты», 

гэ та праб ле ма не толь кі на шай 

кра і ны: «Бла ка та раў пар ко вак не 

бу дзе ў най блі жэй шы час. З на-

ша га бо ку — мы ста вім стан цыі, 

ад якіх мо гуць за ра джац ца ад ра-

зу два элект ра ма бі лі».

Для па раў на ння з бе ла рус кі мі 

рэа лі я мі пры вя дзём сло вы Кей са 

Ба дэ на, на чаль ні ка сек та ра па 

раз віц ці біз не су кам па ніі Сеnех:

«Я пра яз джаю 300 ты сяч кі ла-

мет раў у год на сва ім Nіssаn Lеаf, 

эка ном лю пры клад на 200 еў ра 

ў ме сяц. Сён ня ў Вя лі ка бры та-

ніі 230 ты сяч элект ра ма бі ляў, у 

кра і не 31 ты ся ча стан цый,   у 

мі ну лым ме ся цы ўста ля ва лі 

467 элект ра за пра вак. У кра са-

ві ку для анг лі чан з е-ма бі лем 

з'я вяц ца пад атко выя прэ фе рэн-

цыі. На мой по гляд, у Бе ла ру сі 

ёсць перс пек ты вы для ства рэн ня 

элект ра ма бі ляў на ўжо іс ну ю чых 

за во дах (я на ве даў «Бел Джы», 

«Бел ка мун маш», БелАЗ, МТЗ). 

Па-мой му, у ва шай кра і не зра-

бі лі пра віль ную стаў ку ў раз віц-

ці элект рыч на га транс пар ту — 

а ме на ві та, у пер шую чар гу 

ства рэн не інф ра струк ту ры. Вы 

не ста лі ча каць, каб по тым пад-

ладж вац ца пад па тра ба ван ні 

ўла даль ні каў е-ка раў».

На дум ку анг лі ча ні на, са мая 

ці ка вая тэ ма, якую яму трэ ба бу-

дзе вы ра шыць у су пра цоў ніц тве 

з бе ла рус кім бо кам, да ты чыц ца 

элект ры фі ка цыі цяж кіх са ма зва-

лаў.

Стаў ка Еў ро пы 
на элект рыч насць

Аба пі ра ю чы ся на пра гно зы 

Blооmbеrg, Анд рэй Ко цік па ве-

да міў, што да 2027—2030 га доў 

20 % су свет на га аў та пар ка бу-

дуць скла даць элект ра ма бі лі. Ча-

ка ец ца, што па сту по ва электра -

ка ры вы цес няць аў то з ру ха ві ком 

унут ра на га зга ран ня.

Нар ве гія пла нуе цал кам ад-

мо віц ца ад про да жу на тэ ры то-

рыі сва ёй кра і ны не элект рыч-

ных лег ка вых аў та ма бі ляў да 

2025 го да. Да 2030-га поў ны пе-

ра ход на ма шы ны з элект рыч най 

ця гай за пла на ва лі ў Га лан дыі, 

Да ніі, Ір лан дыі, Із ра і лі і Іс лан дыі. 

Ад мо віц ца ад аў та ма бі ляў з бен-

зі на вы мі ру ха ві ка мі ў 2040 го дзе 

збі ра юц ца ў Фран цыі, Пар ту га ліі, 

Іс па ніі і Вя лі ка бры та ніі.

Сяр гей КУР КАЧ.

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

З АГ НЁМ 
НА ВЫ ПЕ РАД КІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Больш ран нія да ты па чат ку ўзга ран няў у пры ро дзе пры во-

дзяць да та го, што коль касць та кіх вы пад каў іс тот на рас це год 

ад го ду. Мяр куй це са мі: ка лі ў 2017 го дзе іх бы ло 1598, то ўжо 

ле тась — 2688. Сё ле та па куль гэ ты лік на блі жа ец ца да паў сот-

ні. Сваю леп ту ў гэ та ўно сіць тое, што ў па пя рэд нія два га ды 

кра са вік быў шчод ры на цеп лы ню, а вось на апад кі — ску пы. 

Са мае страш нае ж — так зва ныя «за цяж ныя» па жа ры, якія трэ-

ба ту шыць не адзін дзень. На прык лад, на тое, каб утай ма ваць 

сты хію ле тась на Аль ман скіх ба ло тах, спат рэ бі ла ся пяць дзён. 

На га да ем, што та ды агонь аха піў пло шчу ў 400 гек та раў — і па 

за ко не под лас ці ў цяж ка да ступ ных мес цах.

— Амаль усе та кія па жа ры вы клі ка ны ча ла ве чай не ахай нас-

цю, — пра цяг вае су раз моў ца. — Так, бы ва юць вы пад кі, ка лі лес 

пад паль вае ма лан ка без даж джу. Або ка лі дон ца ад бу тэль кі слу-

жыць свое асаб лі вай збі ра ю чай лін зай для пра мых со неч ных пра мя-

нёў. Але ўсё гэ та адзін ка ва. Час цей за ўсё ві на ва тыя не за ту ша ныя 

да кан ца вог ні шчы пас ля ад па чын ку на пры ро дзе або вы паль ван не 

на ко ра ні су хой рас лін нас ці на ўлас ных пры ся дзіб ных участ ках. 

У та кіх па жа рах за апош нія пяць га доў за гі ну лі 23 ча ла ве кі, яшчэ 

37 атры ма лі апё кі. Ся рэд ні парт рэт ах вя ры та ко га ўзга ран ня — ча-

ла век у па важ ным уз рос це, які ўжо фі зіч на не мо жа хут ка пе ра-

соў вац ца. На ват пры не вя лі кім вет ры ку хут касць агню, які рас паў-

сюдж ва ец ца па зям лі, мож на па раў наць з хут ка сцю пе ра мя шчэн ня 

ча ла ве ка, які бя жыць. Акра мя та го, у стрэ са вай сі ту а цыі мо гуць 

імк лі ва аб васт рыц ца за хвор ван ні роз на га ро ду, а пад час га рэн ня 

вы дзя ля ец ца вя лі кая коль касць вуг ля кіс ла га і чад на га га зу, які і 

атруч ва е та го, хто зна хо дзіц ца по бач.

Так, 29 са ка ві ка мі ну ла га го да ў вёс цы Пар шы на Го рац ка-

га ра ё на жон ка ўба чы ла му жа, які ля жаў не па да лёк ад до ма 

ў па лаю  чай тра ве. Яна тут жа вы клі ка ла ра та валь ні каў, якія і 

па ту шы лі по лы мя на пло шчы 50 квад рат ных мет раў. На жаль, 

ча ла ве ку ўжо ні чым нель га бы ло да па маг чы.

І на ват ка лі не па срэд ны ві ноў нік па жа ру не па цяр пеў, гэ та 

не заўж ды мож на ска заць пра па бу до вы. Ле тась 3 кра са ві ка 

ра та валь ні кам па сту пі ла па ве дам лен не пра тое, што ў вёс цы 

Ба бо ві кі По лац ка га ра ё на га раць жы лы дом і лаз ня на ад ным з 

участ каў. Ад ста яць іх у аг ні не атры ма ла ся.

— Зем ле ка рыс таль ні кам трэ ба бы ло ў ідэа ле на вес ці па ра дак 

яшчэ ўво сень, — ка жа Ві таль На віц кі. — Але ка лі апа лае ліс це 

і ле таш няя тра ва на ўчаст ку ўсё ж за ста лі ся, то па збаў ляц ца ад 

іх трэ ба больш цы ві лі за ва ным спо са бам. На прык лад, пус ціць на 

пе ра гной або спа ліць у ме та ліч най ёміс тас ці. Вог ні шчы мож на 

раз во дзіць толь кі ў спе цы яль на пры зна ча ных для гэ та га мес цах 

і аба вяз ко ва мець пры са бе вог не ту шы цель, вяд ро з пяс ком або 

ва дой. І не да пус кай це, каб по бач з аг нём гу ля лі ма лыя дзе ці.

Ча сам тое, што на чы імсь ці пры ся дзіб ным участ ку га рыць 

тра ва, за ўва жа юць да во лі поз на. На прык лад, у буд ныя дні да 

па чат ку се зо ну ад па чын каў у тых жа са до вых та ва рыст вах ма-

ла хто зна хо дзіц ца па ста ян на. Ад па вед на, і шан цаў на тое, што 

су сед уба чыць агонь і вы клі ча ра та валь ні каў, ста но віц ца пра пар-

цый на ме ней. Су час ныя пла ты з ме та ла про фі лю так са ма пе ра-

кры ва юць агляд з ву лі цы, і да ве дац ца пра тое, што га рыць тра ва, 

мож на толь кі па па ху і ды ме, ка лі ўжо мо жа быць поз на.

Ні я кай ка рыс ці вес на выя па лы тра вы не пры но сяць. За тое 

шко ды ня суць вель мі шмат. Па вы ша ец ца кіс лот насць гле бы, 

а пла да род насць змян ша ец ца. Як вы нік, рас лін насць па чы нае 

імк лі ва збяд няц ца. На гі бель асуджаны ўсе дроб ныя жы вё лы і 

на ся ко мыя, для якіх тра ва або па верх ня зям лі — род ны дом.

— Па на шых раз лі ках са мыя скла да ныя ў пла не па жа раў 

у пры род ных эка сіс тэ мах тэ ры то рыі — Брэсц кая, Го мель ская 

вобласці і поў дзень Мін скай, — сцвяр джае Ві таль На віц кі. — 

І ў Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях ёсць свае пла ны 

рэ ага ван ня на маг чы мую па гро зу. Мы сфар міра ва лі 11 звод ных 

атра даў. Яны ўкам плек та ва ны тэх ні кай па вы ша най пра ход нас ці 

і на ліч ва юць у сва іх шэ ра гах больш за 600 ча ла век. За 6 га дзін 

яны мо гуць да брац ца ў лю бы пункт воб лас ці, а за 12 — краі-

ны. Дзе ёсць маг чы масць, вы ка рыс тоў ва юц ца спе цы яль ныя 

ін жы нер ныя ма шы ны. Так са ма рас пра ца ва ны 32 марш ру ты для 

авія па тру ля ван ня. Яны ахоп лі ва юць 80 % тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 

Рэш та па дае на га ра ды і ін шыя гу ста на се ле ныя мяс цо вас ці, дзе 

не аб ход нас ці ў па ста ян ным на зі ран ні з па вет ра ня ма.

Ці мож на ж па ту шыць па ла ю чую тра ву са ма стой на?

— Перш за ўсё трэ ба па ве да міць пра ўзга ран не па ну ма ры 

101 або 112. На ват ка лі вы едзе це праз не вя до мы на се ле ны 

пункт, то дыс пет чар ста не за да ваць на вод зя чыя пы тан ні і да-

зна ец ца пра ва ша мес ца зна хо джан не. Ну а за тыя не каль кі 

хві лін, па куль бу дуць ехаць ра та валь ні кі, мож на па спра ба ваць 

су ці шыць уз га ран не і са мо му. Трэ ба не па ды хо дзіць у той бок, 

ку ды дзьме ве цер, і збі ваць по лы мя пры да па мо зе га лі нак дрэў, 

пяс ку, зям лі і ва ды.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Спра вы, у якіх фі гу ру юць дзе ці, 

па цяр пе лыя ад гвал ту, заўж ды 

ня прос тыя. Экс пер ту трэ ба зда быць 

як ма га больш поў ную ін фар ма цыю 

пра тое, што ад бы ло ся, пры гэ тым 

не ра ня чы яшчэ мац ней тон кую 

дзі ця чую ду шу. Шмат што за ле жыць 

ад умен ня «раз га ва рыць» хлоп чы ка 

або дзяў чын ку.

У Мін ску на пра спек це Лю бі ма ва ў аў то рак 

ад крыў ся прак тыч ны і ву чэб ны цэнтр су до вай 

псі хі ят рыі. Ва ўра чыс тай цы ры мо ніі ўзя лі ўдзел 

стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс-

пер тыз Анд рэй Швед, на мес нік кі раў ні ка Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Воль га Чуп рыс і на-

мес нік дзяр жаў на га сак ра та ра Са ве та бяс пе кі 

Аляк сандр Рах ма наў. Цэнтр бу дзе пра ца ваць 

з дзець мі, якія або па цяр пе лі ад зла чын стваў, 

або ста лі іх свед ка мі.

Ра ней на мес цы цэнт ра зна хо дзі ла ся ўста-

но ва аду ка цыі. Яна яшчэ ў 2011 го дзе бы ла 

за чы не на на рэ кан струк цыю, якая не ад на ра-

зо ва па чы на ла ся і не ўза ба ве спы ня ла ся праз 

не да хоп гро шай. І толь кі дзя ку ю чы ра шэн ню 

кі раў ні ка дзяр жа вы ў 2015 го дзе бы лі вы дзе ле-

ны да дат ко выя срод кі для пра вя дзен ня пер ша-

чар го вых агуль на бу даў ні чых ра бот, а ў да лей-

шым за бяс пе ча на не аб ход нае фі нан са ван не з 

рэ зер во ва га фон ду Прэ зі дэн та.

— Асаб лі васць цэнт ра ў тым, што ў гэ тых 

сце нах са бра ны най леп шыя спе цы я ліс ты з 

усёй кра і ны ў га лі не су до вай псі ха ло гіі, куль-

ту ра ло гіі, псі хі ят рыі, — за зна чыў стар шы ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз 

Анд рэй ШВЕД. — Тут жа ўка ра нё ны і вы ка-

рыс тоў ва юц ца са мыя леп шыя су свет ныя на-

ву ко ва аб грун та ва ныя ме то ды кі. У су куп нас ці 

гэ та ўсё да зва ляе з іма вер нас цю, бліз кай да 

100 %, вы свет ліць усе ака ліч нас ці, звя за ныя 

са здзяйс нен нем у да чы нен ні да дзі ця ці гвал-

тоў ных зла чын стваў і ін шых супраць праў ных 

дзе ян няў. У не ка то рых вы пад ках мы вы свят-

ля ем у іх аб ста ві ны зла чын стваў, свед ка мі 

якіх яны ста лі. Акра мя та го, яшчэ ад на мі сія 

цэнт ра — слу жыць у якас ці су час най ву чэб-

най пля цоў кі для бу ду чых су до вых экс пер таў 

гэ та га про фі лю.

Але пер шае, што па ба чыць ма лы ў цэнт-

ры, — гэ та аб ста ноў ка. Яе па ста ра лі ся зра біць 

мак сі маль на дру жа люб най і кам форт най. Фае 

цэнт ра су стра кае тэ ле ві за рам, які па каз вае 

мульт філь мы з пры глу ша ным гу кам. По бач з 

ім — аква ры ум. У спе цы я лі за ва ным дзі ця чым 

па коі ство ра на аб ста ноў ка, якая да па мо жа ма-

ло му ад чуць ся бе як до ма. Паў сюль рас кла дзе-

ны дзі ця чыя мяк кія цац кі, ма шын кі. Але па кой 

гэ ты — з сак рэ там. За спе цы яль ным шклом 

тут зна хо дзіц ца па кой ма ні то рын гу. Ме на ві та 

там спе цы я ліст бу дзе фік са ваць пры да па мо зе 

кам п'ю та ра раз мо ву псі хо ла га з ма лым.

— Трэ ба ра зу мець, што дзе ці пе ра жы лі 

вель мі скла да ны пе ры яд у жыц ці, — за ўва-

жыў Анд рэй Швед. — І мы аба вя за ны ства рыць 

та кія ўмо вы, каб дзі ця не пе ра нес ла дру гі раз 

стрэс, звя за ны з ус па мі нам пра здзейс не ны ў 

да чы нен ні да яго гвалт. Тут жа ў нас ство ра ны 

не аб ход ныя ўмо вы для та го, каб ма лое ад чу-

ва ла ся бе ў бяс пе цы. Функ цы я наль на цэнтр 

дзе ліц ца на дзве струк ту ры: ад на для зна хо-

джан ня дзі ця ці з баць ка мі, дру гая — для яго 

ра бо ты са спе цы я ліс та мі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Но вая па слу га — аў та ма біль у па хві лін ную арэн ду, 

ці кар шэ рынг, — усё больш на бі рае па пу ляр насць. 

Лічыц ца, што ка лі лю дзі за мя ня юць куп лю аў та ма бі-

ляў арэн дай, су мес на ка рыс та юц ца ма шы на мі, то гэ та 

пры во дзіць да зні жэн ня агуль най коль кас ці транс пар ту 

на да ро гах. Як вы нік, раз віц цё кар шэ рын гу мо жа да па-

маг чы ў вы ра шэн ні эка ла гіч ных, транс парт ных і са цы-

яль ных праб лем у буй ных га ра дах. Го мель — пер шы 

аб лас ны цэнтр, дзе па ча ла дзей ні чаць між на род ная 

сіс тэ ма кар шэ рын гу.

Ска рыс тац ца па слу га мі сэр ві су мо гуць гра ма дзя не, не 

ма ла дзей шыя за 19 га доў, са ста жам кі роў цы не мен шым 

за 1 год. Для арэн ды аў то па трэб ныя толь кі смарт фон і бан-

каў ская карт ка. У ма біль най пра гра ме пад час рэ гіст ра цыі 

про фі лю сіс тэ ма «спы тае фо та до ка зы»: здым кі па свед чан ня 

кі роў цы з двух ба коў і ста ро нак з асноў най ін фар ма цы яй у 

паш пар це, а так са ма зды мак улас на ча ла ве ка з яго да ку-

мен та мі. За про фі лем бу дзе за ма ца ва на і бан каў ская карт ка 

для апла ты. З гэ та га мо ман ту мож на ка рыс тац ца па слу га мі 

сэр ві су.

Па зна ча ны кан крэт ны спіс мес цаў, у якіх аў та ма біль бяс-

плат на за ста ец ца на пар коў цы. Аран да ваць ма шы ну маг-

чы ма як для ка рот кіх па ез дак, так і для доў гіх па да рож жаў. 

Пра ду гле джа ны спіс пра ві лаў ка ры стан ня аў та ма бі лем, за 

па ру шэн не якіх аран да тар бу дзе нес ці ад каз насць.

Па вод ле ўнут ра най ста тыс ты кі сэр ві су, ад ным аў та ма бі лем 

што дня мо гуць ка рыс тац ца ад 6 да 12 кі роў цаў. Агуль ная ба за 

ка рыс таль ні каў да зва ляе пе ра мя шчац ца па ўсёй тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі з ад ной умо вай: ма шы ну не аб ход на па кі нуць у зо не 

ахо пу — у Мін ску ці Го ме лі.

Між тым сэр віс у Го ме лі за бяс печ вае кам па нія, якая ў 

Бе ла ру сі дае аў та ма бі лі ў арэн ду з 2018 го да. За аб лас ным 

цэнт рам іх па куль за ма ца ва на 20.

— Мы ра зу ме ем, што та кая коль касць аў то — гэ та ма ла 

для вя лі ка га го ра да, та му на стар це не змо жам аха піць усю 

тэ ры то рыю Го ме ля. Да кан ца 2020 го да збі ра ем ся да вес ці 

ліч бу да ступ ных аў та ма бі ляў да 100 і, ад па вед на, па ме ры 

па ве лі чэн ня пар ку пад клю чаць но выя зо ны, — па ве да міў 

ды рэк тар «Аnуtіmе Бе ла русь» Ста ні слаў БЕ ЦІН. Па яго 

сло вах, да па слу гі кар шэ рын гу пад клю чы лі ся ўжо ка ля 500 га-

мяль чан.

У Го ме лі пра ду ма на ўся ла гіс тыч ная сіс тэ ма, на бра ны 

штат кі роў цаў і апе ра та раў служ бы пад трым кі, за клю ча ны 

да мо вы па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні аў та ма бі ляў. Дзей ні чае 

тая ж сіс тэ ма та ры фаў, што і ў Мін ску: ба за вы кошт хві лі-

ны — 0,3 руб ля. Перс пек ты ва кар шэ рын гу ў Го ме лі ацэнь ва-

ец ца ў 600—800 ма шын. Ме на ві та та кая коль касць да зво ліць 

цал кам аха піць аб лас ны цэнтр, дасць маг чы масць ах вот ным 

ска рыс тац ца па слу гай у лю бы мо мант і да ча кац ца воль на га 

аў та ма бі ля за пяць хві лін.

Сэр віс бу дзе дзей ні чаць ва ўза е ма дзе ян ні з га рад скі мі 

ўла да мі. Мэ та — мак сі маль на ін тэ гра ваць па слу гу ў сіс тэ му 

транс парт ных зно сін Го ме ля і рэ гі ё на.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

На за вод «Бел Джы» па сту пі лі 

пер шыя ча ты ры цал кам элект-

рыч ныя элект ра ма бі лі Gееlу 

Gеоmеtrу А. Па куль — для ўсе-

ба ко вых вы пра ба ван няў, вы ву-

чэн ня по пы ту і кан ку рэнт ных 

пе ра ваг, а так са ма для пра вер кі 

экс плу а та цый ных па ра мет раў 

у на шых клі ма тыч ных умо вах.

«Кошт гэ та га аў та ма бі ля не 

на зва ны, ды і пра вы твор часць 

электра  ка ра га вор ка па куль не 

ідзе», — пад крэс ліў на прэс-кан фе-

рэн цыі ды рэк тар СЗАТ «Бел Джы» Ге надзь СВІ ДЗЕР СКІ.

Элект ра ма біль Gеоmеtrу А — гэ та се дан даў жы нёй 4736 мм 

і ко ла вай ба зай 2700 мм. Элект ра ма тор се да на раз ві вае ма гут-

насць 163 кон скія сі лы, а да сот ні кі ла мет раў у га дзі ну аў та ма біль 

раз га ня ец ца за 8,8 се кун ды.

Элект ра кар асна шча ец ца лі тый-іён най ба та рэ яй у двух ва ры-

ян тах ёміс тас ці. Вер сія на 51,9 кВтг здоль ная даць за пас хо ду 

410 км, а ба та рэя на 61,9 кВтг да зва ляе пра ехаць 500 км на 

ад ной «за праў цы». За яў ле ны ся рэд ні рас ход энер гіі — 13,5 кВтг 
на 100 км. Пад час вы пра ба ван няў пла ну ец ца аца ніць ха да выя 

ха рак та рыс ты кі ў бе ла рус кіх умо вах. Па сло вах Ге на дзя Сві дзер-

ска га, пры тэм пе ра ту ры, ні жэй шай за плюс 10 гра ду саў, па ра мет-

ры аку му ля та ра ўжо знач на зні жа юц ца ў па раў на нні са штат ны мі 

ха рак та рыс ты ка мі.

Аў та ма біль мае адап тыў ны 

кру із-кант роль, ёсць сіс тэ мы рэ-

ага ван ня на пе ша хо да, ве ла сі пе-

дыс та, утры ман ня ў сва ёй па ла се, 
аў та ма тыч най пар коў кі. «Каб на шы 
вы пра ба ван ні бы лі больш ін фар ма-
тыў ныя, пла ну ем, што з на ступ на га 
тыд ня пе рад аём гэ тыя аў та ма бі лі ў 
свае ды лер скія цэнт ры. У іх мож на 
бу дзе азна ё міц ца з да дзе ны мі ма-
шы на мі», — ска заў Ге надзь Сві-
дзер скі.

Кі тай скі Gеоmеtrу А аб ста ля ва-

ны цэ лым рос сы пам элект рон ных сіс тэм. На фір мен най за-

рад най стан цыі аў та ма біль за ра джа ец ца з 30 % да 80 % за 

30 хві лін.

Ды ле ры атры ма лі за дан не збі раць ін фар ма цыю аб па жа дан-

нях бе ла рус кіх па куп ні коў, у тым лі ку па ца не.

Ар га ні за цыя вы твор час ці элект ра ка ра маг чы мая і ў Бе ла ру сі. 

Ад нак для гэ та га па трэ бен да стат ко вы по пыт. Ге надзь Сві дзер-

скі ацэнь вае яго ў 5—10 ты сяч аў та ма бі ляў. «Што та кое ў на-

шым ра зу мен ні ма са вы по пыт? Гэ та ка ля 10 ты сяч аў та ма бі ляў 

у год. Ка лі мы ба чым та кі ры нак, то мэ та згод на нес ці вы дат кі, 

пра во дзіць пад рых тоў ку да вы твор час ці. Вось пры клад ны ўзро-

вень. На ват пя ці ты сяч элект ра ма бі ляў ха пі ла б, каб мы пры ня лі 

ра шэн не аб пад рых тоў цы вы твор час ці», — ска заў ён.

 Тым ча сам

«Мы вы ра шы лі ўклю чыц ца ў гэ тую гон ку»

Па слу гі — у рэ гі ё ныПа слу гі — у рэ гі ё ны
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КО ЛЫ НА ЧАС

НА ДА ПА МО ГУ 
ПРЫЙ ДЗЕ ПСІ ХО ЛАГ

З 10 са ка ві ка 

да 30 кра са ві ка 

ў Бе ла ру сі пра хо дзяць 

Тыд ні Гер ма ніі.

Яны па чаліся з ад крыц ця маш-

таб най вы стаў кі «Шля хі ня мец-

ка га мас тац тва» — экс па зі цыя 

ахоп лі вае 60 пас ля ва ен ных га-

доў Ус ход няй і За ход няй Гер ма-

ніі. У мін скім Па ла цы мас тац тва 

прад стаў ле ныя жы ва піс, гра фі ка, 

фа та гра фія, ві дэа, скульп ту ра і 

ін ста ля цыі: уся го ка ля 400 тво-

раў амаль 100 мас та коў.

Ці ка вы мі абя ца юць быць і 

ве ча ры ня мец ка га ка рот ка мет-

раж на га кі но. У рам ках пра гра-

мы «Бер лін: бія гра фія го ра да» 

бу дуць дэ ман стра вац ца пяць 

філь маў, якія ад люст роў ва юць 

са мыя зна ка выя мо ман ты ў гіс-

то рыі ста лі цы Гер ма ніі: бур ныя 

20-я, уз нік нен не і ста наў лен не 

на цы я нал-са цы я ліз му, пе ры яд 

ха лод най вай ны, па дзен не Бер-

лін скай сця ны і, на рэш це, жыц-

цё сён няш ня га Бер лі на.

Тыд ні ста нуць сва е а саб лі вым 

эк скур сам у ва ен нае мі ну лае 

праз прыз му сён няш ня га дня. 

Так, вы стаў ка «Ла гер смер ці 

Трас ця нец. Гіс то рыя і па мяць» 

бу дзе экс па на вац ца з 8 кра са ві-

ка да 8 мая ў Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ міі мас тац тваў. 

Экс па на ты вы стаў кі — ра бо ты 

мас та коў, звя за ныя з тэ май вай-

ны і па мя ці пра яе.

Мэ та гэ та га і ін шых тэ ма тыч-

ных ме ра пры ем стваў — ад даць 

да ні ну па мя ці ах вя рам на цыз му, 

а так са ма па спры яць раз віц цю 

між на род на га дыя ло гу да след-

чы каў і гіс то ры каў Бе ла ру сі, 

Гер ма ніі, Аў стрыі і ін шых кра ін. 

Апош няе зда ец ца над звы чай 

ак ту аль ным на фо не спроб пе-

ра пі саць гіс то рыю Вя лі кай Ай-

чын най вай ны.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Дыя логДыя лог

Праз мі ну лае — да бу ду ча га

На та ры у сы ўсёй кра і ны 13 са ка ві ка 

возь муць удзел у даб ра чын най 

ак цыі па бяс плат ным кан суль та ван ні, 

пры мер ка ва най да свят ка ван ня 

Дня Кан сты ту цыі Бе ла ру сі.

Гра ма дзя не, якія звер нуц ца ў гэ ты дзень у лю-

бую на та ры яль ную кан то ру ці на та ры яль нае бю-

ро, змо гуць ра за брац ца з іс ну ю чай праб ле май 

пад час бяс плат най гутаркі са спе цы я ліс там.

Мож на бу дзе, на прык лад, вы ра шыць пы тан ні, 

звя за ныя з афарм лен нем спад чы ны, скла дан-

нем шлюб на га да га во ра, ад чу жэн нем ма ё мас-

ці, здзяйс нен нем вы ка наў чых над пі саў, па да чай 

элект рон ных да ку мен таў для дзярж рэ гіст ра цыі 

юры дыч ных асоб або ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў, за бес пя чэн нем пісь мо вых до ка заў, 

а так са ма з ін шы мі праб ле ма мі, ра шэн не якіх 

ува хо дзіць у кам пе тэн цыю на та ры у са.

Спіс і час ра бо ты на та ры яль ных бю ро і кан тор 

кра і ны мож на знай сці на сай це Бе ла рус кай на та-

ры яль най па ла ты belnotary.by у раз дзе ле «Знай-

сці на та ры у са».

Іры на СІ ДА РОК.

БЯС ПЛАТ НЫ НА ТА РЫ УС 
У ГО НАР КАН СТЫ ТУ ЦЫІ


