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АЭС як стымул
для развiцця электракараў
Чысты, надзейны,
камерцыйны
Стымуляванне выкарыстання электратранспарту,
развiццё электразараднай
iнфраструктуры i, адпаведна,
павышэнне камфорту пражывання ў гарадах — на ўсё
гэта скiраваны не толькi сiлы
спецыялiстаў галiны энергетыкi, але i шэраг адпаведных
указаў Прэзiдэнта, у прыватнасцi Указ № 92 аб стымуляваннi выкарыстання электрамабiляў, якi прадугледжвае
льго ты для ўла даль нi каў
электракараў i арганiзацый,
што iх абслугоўваюць.
— Атамная станцыя —
гэта надзейная i чыстая крынiца энергii, якая стымулюе
развiццё не толькi электратранспарту, але i ўкараненне новых тэхналогiй у iншых
галiнах: навуцы, медыцыне,
пра мыс ло вас цi. Элект ратранспарт — гэта знiжэнне
шкодных выкiдаў, аздараўленне гарадскога асяроддзя i па вы шэн не бяс пе кi
на дарогах, — падкрэслiў
мiнiстр энергетыкi Вiктар
КАРАНКЕВIЧ.
Аб наўлен не транс партнага парку сучаснай, высокабяс печ най i эка ла гiч най
тэхнiкай — важны элемент
устойлiвага развiцця нашай
краiны. Цудоўна, што айчынныя прадпрыемствы паэтапна па шы ра юць ма дэль ны

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

На слыху

рад элект ра тэх нi кi, упэўнены Анатоль IСАЧАНКА,
намеснiк старшынi Савета
Рэспублiкi Нацыянальнага
сходу, нацыянальны каардынатар па мэтах устойлiвага развiцця (МУР):
— У Беларусi вядзецца
сiс тэмная работа па ўкараненнi аў таматызаваных
сiстэм кiравання перавозачным працэсам, павышэннi
ўзроў ню iн фар ма ты за цыi
транспартнага комплексу,
пашырэннi электрыфiкацыi
чыгункi i павелiчэннi долi
электратранспарту. Усё гэта з'яўляецца асновай канцэпцыi «разумных» гарадоў,
якую мы развiваем. Паўсюднае ўкараненне зялёных тэхналогiй, якiя грунтуюцца на
энерга- i рэсурсазберажэннi,
забяспечваюць развiццё эканомiкi без шкоды для экалогii. Гэта адна з задач МУР.
Больш за 80 электробусаў сёння ездзяць па гарадскiх маршру тах. Тэрмiн iх
эксплуатацыi разлiчаны на
15 гадоў, i за адну зарадку
такi транспарт здольны прайсцi да 300 кiламетраў. МАЗ у
найблiжэйшы час павiнен выпусцiць каля 20 адзiнак тэхнiкi, а на МТЗ распрацавалi i
выпусцiлi машыну для залiўкi
лёду, якая цяпер выпрабоўваецца на лядовых арэнах.
— Трэба разумець, што
элект ра ма бiль — больш
ёмiстае паняцце, чым проста
аўтатранспарт, — падкрэслiў Андрэй БУЙНЕВIЧ, намеснiк мiнiстра прамысло-

васцi. — Гэта комплексная
iнф ра струк ту ра за рад ных
стан цый, iнф ра струк ту ра
спецыялiзаваных станцый
тэхнiчнага абслугоўвання,
навучанне спецыялiстаў, якiх
трэба рыхтаваць, каб развiваць гэты кiрунак надалей.
Вялiкая перспектыва бачыцца i ў развiццi камерцыйнага
аўтатранспарту.

Аўтобусыбеспiлотнiкi
i суперхуткасная
зарадка
Дзень электратранспарту
ўпершыню праходзiць у «Вялiкiм каменi», i гэта сiмвалiчна, лiчыць кiраўнiк адмiнiстрацыi Кiтайска-беларускага iндустрыяльнага парка
Аляксандр ЯРАШЭНКА:
— Менавiта тут першай
арганiзаванай вытворчасцю стаў выпуск суперкандэнсатараў рэзiдэнтам «Чэнду Сiньджу Шаўковы Шлях
Развiццё», якiя цяпер эксплуатуюцца ў транспарце
вытворчасцi Белкамунмаша.
Цяпер у парку 62 рэзiдэнты
з 15 краiн, высокiя тэхналогii
i новая iндустрыя — кiрункi,
якiя мы тут развiваем.
На iмправiзаванай выставачнай пляцоўцы журналiсты
i наведвальнiкi на свае вочы
пабачылi навiнкi электратранспарту, якiя ўжо выпускаюцца ў краiне, пачынаюць
эксплуатавацца ў Беларусi, а
таксама толькi пачнуць стварацца. Прынамсi, лiтаральна

месяц таму «Вялiкi камень»
прыняў да сябе рэзiдэнта з
Лiтвы, якi будзе выпускаць
электрасамакаты, здольныя
праходзiць на адной зарадцы больш за 100 кiламетраў.
Для айчынных спажыўцоў
стануць даступныя таксама
зарадныя прылады i пракат
такога транспарту.
Ганаровыя госцi праехалi
па тэрыторыi на беспiлотным
аў тобусе, якi прэзентавалi
на свяце. Экатранспарт са
штучным iнтэлектам неўзабаве будзе хадзiць па тэрыторыi парка, а ў будучым
«Вялiкi камень» стане экалагiчна чыстым горадам, дзе
будзе рухацца толькi электратранспарт, прычым беспiлотны, выказаў спадзяванне
Аляксандр Ярашэнка.
— На працягу апошнiх
20 гадоў галiна аўтамабiлебу да ван ня змя ня ец ца.
Машыны, якiя працуюць на
бензiне i дызелi, паступова
саступаюць месца гiбрыдным аў то i электракарам.
I развiццё электратранспарту на новых крынiцах энергii
мае ў Беларусi вялiкую будучыню, — спадзяецца Янь
Ган, генеральны дырэктар
Кiтайска-беларускага
iн дуст ры яль на га пар ка
«Вялiкi камень». — XXI стагоддзе — эпоха новых энергарэсурсаў. Беларусь — адна
з асноўных краiн-iмпарцёраў
энергарэсурсаў у ЕАЭС, i
прасоўванне новых крынiц
энергii i iншых галiн зялёнай

эканомiкi несумненна будзе
садзейнiчаць эканамiчнаму
развiццю краiны ў будучынi.
Ён паабяцаў прыцягваць
яшчэ больш прад пры емстваў з Кiтая, Еўропы i Амерыкi для стварэння прамысловых ланцужкоў першасных i другасных сек тараў
па вытворчасці аўто на новых крынiцах энергii, каб
з'явіліся спрыяльныя ўмовы для выпуску беларускiх
электрамабіляў.
Беларусь у плане развiцця электрычнай iнфраструк ту ры можа лi чыц ца
сусветным лiдарам, бо тут
на кожную зарадную станцыю пры хо дзiц ца ледзь
не па адным электракары.
Прытым што ў Нарвегii на
адну станцыю — 14 аў то,
ва Украiне — каля дзясятка, падзялiўся назiраннямi
Андрэй КОЦIК, намеснiк
генеральнага дырэк тара
кампанii «Беларуснафта»,
якая з'яўляецца нацыянальным аператарам зараднай
iнфраструктуры краiны:
— У 2014 годзе мы паста вi лi пер шыя за рад ныя
станцыi, у 2018-м у краiне
iх было 17. Сёлета плануец-

СПРАБАВАЛI СПРАВАКАВАЦЬ
БОЙКУ З МIЛIЦЫЯЙ

У Мiнскiм ГУУС пракаментавалi падзеi, якiя адбывалiся ў сталiцы ўвечары 14 лiпеня
Начальнiк ГУУС Мiнгарвыканкама Iван КУБРАКОЎ адзначыў, што 14 лiпеня «на розных
iнтэрнэт-рэсурсах, як ужо вядома, з'явiлася iнфармацыя,
а больш канкрэтна, з'явiлiся
заклiкi сабрацца ў цэнтральнай частцы горада для правядзення несанкцыянаванага
масавага мерапрыемства».
Пачынаючы з 19.00 у цэнтральнай частцы горада — ад плошчы
Незалежнасцi да плошчы Якуба
Коласа i на пр. Незалежнасцi
да стэлы, а таксама на пр. Дзяржынскага — пачалi збiрацца арганiзаваныя групы, якiя выстройвалiся ў ланцужкi. «Сваiмi дзеяннямi
перашкаджалi руху пешаходаў, а
таксама спрабавалi пад выглядам
пешаходаў пераходзiць пешаходныя пераходы, у асноўным нерэгулюемыя, перашкаджаць ру ху
транспарту. Супрацоўнiкамi органаў унутраных спраў праводзiлася
растлумачальная работа аб парушэннi дзеючага заканадаўства, а
менавiта — закона аб масавых
мерапрыемствах, — рас тлумачыў Iван Кубракоў. — З 19.00 да
00.00 у вышэйназваных месцах
сабралася каля дзвюх тысяч грамадзян». Супрацоўнiкi мiлiцыi працягвалi растлумачальную работу,
многiя грамадзяне, па словах начальнiка мiлiцыi, прынялi гэта да
ўвагi ды пачалi разыходзiцца.
«Аднак асобныя групы пачалi
зноў выстройвацца ў ланцужкi,

збiрацца ў арганiзаваныя групы,
перашкаджалi руху як пешаходаў,
так i транспарту. Станавiлiся каля
праезнай часткi, выкрыквалi розныя лозунгi, тым самым правакуючы кiроўцаў, якiя пачыналi сiгналiць», — расказаў Iван Кубракоў.
Нягледзячы на растлумачальную работу, «многiя грамадзяне
на яе не рэагавалi, спрабавалi
справакаваць бойку з супрацоўнiкамi органаў унутраных спраў».
«Было прынята рашэнне аб спыненнi такiх правапарушэнняў, а
таксама аб затрыманнi актыўных
удзельнiкаў. Многiя з iх аказалi
актыўнае непадпарадкаванне супрацоўнiкам органаў унутраных
спраў. Большасць з iх была дастаўлена ў тэрытарыяльныя падраздзяленнi ўнутраных спраў», —
праiнфармаваў начальнiк ГУУС.
«У дачыненнi да 115 грамадзян, якiя ак тыўна ўдзельнiчалi
ў несанкцыянаваным масавым
мерапрыемстве, аказвалi непадпарадкаванне законным патрабаванням праваахоўнiкаў, цяпер
скла дзе ныя ад мi нiст ра цый ныя
пратаколы за парушэнне закона
аб масавых мерапрыемствах, а
таксама аб непадпарадкаваннi
законным патрабаванням супрацоўнiкаў органаў унутраных спраў.
Усе матэрыялы накiраваныя ў суды горада Мiнска. Будзе давацца
ацэнка дзеянням такiх асоб», —
паведамiў Iван Кубракоў.
Ён дадаў: у iнтэрнэце з'яўлялася iнфармацыя аб тым, што мiлiцыя

за трым лi вае мi на коў. «Хачу
растлумачыць, што супрацоўнiкамi органаў унутраных спраў былi
прынятыя ўсе неабходныя меры
для растлумачэння дзеючага заканадаўства», — дадаў Iван Кубракоў. Ён заўважыў, што 14 лiпеня
на розных iнтэрнэт-рэсурсах i на
сайце МУС была размешчана iнфармацыя аб тым, што мiлiцыяй
будзе дадзена прававая ацэнка
заклiкам да несанкцыянаваных
масавых мерапрыемстваў, а таксама пра тое, што будуць прынятыя ўсе меры для аховы грамадскага парадку.
Iван Кубракоў падкрэслiў: на
месцы супрацоўнiкi мiлiцыi тлумачылi сiтуацыю тым, хто проста
гуляў. Многiя ставiлiся з разуменнем, але многiя i абуралiся, таму
што з-за мiтынгу даводзiлася пераходзiць на другi бок дарогi.
«Пры спыненнi незаконных дзеянняў грамадзян, якiя сабралiся ў
арганiзаваныя ланцужкi, многiя
з iх аказвалi актыўнае непадпарадкаванне. А менавiта — наносiлi ўдары супрацоўнiкам органаў
унутраных спраў», — паведамiў
началь нiк ГУ УС. Па вод ле яго
слоў, супрацоўнiкамi мiлiцыi была праяўленая стрыманасць.
«Акрамя 115 чалавек, у дачыненнi да якiх былi складзены пратаколы, намi праводзяцца мерапрыемствы па ўстанаўленнi ўсiх
правапарушальнiкаў. Усе будуць
прыцягнуты да ўстаноўленай законам адказнасцi», — адзначыў

начальнiк ГУУС. Ён нагадаў, што
УСК па Мiнску была ўзбуджаная
крымiнальная справа па арт. 342
КК, а падчас учарашнiх падзей пацярпелi шэсць супрацоўнiкаў мiлiцыi, чацвёра з iх шпiталiзаваныя.
«У асноўным шпiталiзаваныя
тыя, у каго былi траўмы на твары,
на галаве», — растлумачыў Iван
Кубракоў.
Ён таксама паведамiў, што ўсе
затрыманыя — грамадзяне Беларусi. Яны не толькi з Мiнска, ёсць
iншагароднiя. Сярэднi ўзрост — ад
14 да 30 гадоў. Сярод iх ёсць тыя,
хто ўжо прыцягваўся да адмiнiстрацыйнай адказнасцi.
Iван Кубракоў заўважыў, што
групы канцэнтравалiся ў пэўных
месцах: «Было бачна, што ёсць
мадэратары, якiя кiруюць менавiта гэтымi групамi. Хутчэй за ўсё,
праз iнтэрнэт. Вiдаць, што iшлi заклiкi да вызначанага месца. Гэта
значыць кiравальнасць гэтых груп
была бачная». Затрымлiвалiся i
веласiпедысты, якiя далучалiся да
груп i ехалi па пешаходнай зоне.
«Было бачна, што гэтыя групы i такая колькасць людзей не
проста так пачыталi i прыйшлi. Гэта, вядома, кiраваныя групы, якiя
заклiкалi прыйсцi менавiта сюды.
Як, чаму — гэта ўжо будзе высветлена i падчас адмiнiстрацыйнага
працэсу, а таксама, у першую чаргу, напэўна, пры расследаваннi
крымiнальнай справы», — сказаў
Iван Кубракоў.
Паводле БелТА.

ца па ста вiць да дат ко ва
яшчэ 180 прылад, прычым
гэта будуць хуткiя зарадныя станцыi, якiя дазволяць
лi та раль на за паў га дзi ны
зарадзiць аў то на сотню i
больш кiламетраў. Да канца 2021 года ў Беларусi будзе больш як 600 зарадных
станцый. Актыўна развiваем
iдэю суперхуткасных зарадных комплексаў, якiя будзем
усталёўваць з 2022 года.
На iх за чатыры хвiлiны можна будзе зарадзiць аўто на
200—300 кiламетраў. Цяпер
адлегласць памiж зараднымi
станцыямi на трасах — 120—
150 кiламетраў. На магiстралях магутнасць станцый у
асноўным па 150—180 кВт, а
ў гарадах — па 50, i яны знаходзяцца каля гандлёвых i
забаўляльных цэнтраў.
У кра i не ця пер ка ля
500 электрамашын, а зарадных станцый, на якiх можна
падзарадзiць да дзевяцi тысяч аўто, — 260. Неўзабаве
за рад ная iнф ра струк ту ра
краiны зможа абслугоўваць
да 35 тысяч электракараў,
абяцаюць спецыялiсты.
Iрына СIДАРОК,
фота аўтара.

Фотапастка
здыме
непрыкметна
Другi год запар лiпень складваецца халаднейшы за чэрвень.
Адбiваецца гэта i на пажарнай
абстаноўцы ў лясах. Калi ў чэрвенi ў «чырвонай зоне» апынулася амаль 40 раёнаў Беларусi,
то цяпер iх усяго тры — Гомельскi, Добрушскi i Брагiнскi. Але
агульная статыстыка ўзгаранняў
пакуль застаецца трывожнай.
— Па стане на 14 лiпеня на тэрыторыi ляснога фонду адбылося больш
за 800 лясных пажараў, iх агульная
пло шча скла ла кры ху больш за
6,5 тысячы гектараў. I ў пераважнай
большасцi выпадкаў вiна ляжць не
на прыродзе, а на чалавеку, — адзначыў начальнiк упраўлення лясной гаспадаркi Мiнлясгаса Сяргей
ЧАРНЯЎСКI. — За мiнулыя выхадныя было зарэгiстравана толькi тры
ўзгараннi, ахопленая iмi тэрыторыя
невялiкая — крыху менш за паўгектара.
У лесе вельмi важна засекчы пажар на як мага ранейшай стадыi.
Гэта звязана не ў апошнюю чаргу
з тым, што да ачага бывае вельмi
няпроста дабрацца. Таму больш за
шэсць соцень спецыяльных назiральных вышак абсталявана сiс тэмай
вiдэаназiрання, дзякуючы якой можна
хутчэй скiраваць туды спецыяльныя
групы для лакалiзацыi i тушэння.
— З пачатку года Дзяржаўная лясная ахова прыцягнула да адказнасцi
454 чалавекi за парушэнне правiл пажарнай бяспекi ў лясах, — паведамiў
Сяргей Чарняўскi. — У тым лiку —
i дзякуючы сiстэме вiдэаназiрання
ў масiвах. Менавiта пры дапамозе
фотапастак удалося знайсцi 140 парушальнiкаў.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.

