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Фо та паст ка 
зды ме 

не пры кмет на
Дру гi год за пар лi пень склад ва ец -

ца ха лад ней шы за чэр вень. 

Ад бi ва ец ца гэ та i на па жар най 

аб ста ноў цы ў ля сах. Ка лi ў чэр-

ве нi ў «чыр во най зо не» апы ну-

ла ся амаль 40 ра ё наў Бе ла ру сi, 

то ця пер iх уся го тры — Го мель-

скi, Доб руш скi i Бра гiн скi. Але 

агуль ная ста тыс ты ка ўз га ран няў 

па куль за ста ец ца тры вож най.

— Па ста не на 14 лi пе ня на тэ ры-

то рыi ляс но га фон ду ад бы ло ся больш 

за 800 ляс ных па жа раў, iх агуль ная 

пло шча скла ла кры ху больш за 

6,5 ты ся чы гек та раў. I ў пе ра важ най 

боль шас цi вы пад каў вi на ляжць не 

на пры ро дзе, а на ча ла ве ку, — ад-

зна чыў на чаль нiк упраў лен ня ляс-

ной гас па дар кi Мiн ляс га са Сяр гей 

ЧАР НЯЎ СКI. — За мi ну лыя вы хад-

ныя бы ло за рэ гiст ра ва на толь кi тры 

ўзга ран нi, ахоп ле ная iмi тэ ры то рыя 

не вя лi кая — кры ху менш за паў -

гек та ра.

У ле се вель мi важ на за сек чы па-

жар на як ма га ра ней шай ста дыi. 

Гэ та звя за на не ў апош нюю чар гу 

з тым, што да ача га бы вае вель мi 

ня прос та да брац ца. Та му больш за 

шэсць со цень спе цы яль ных на зi раль-

 ных вы шак аб ста ля ва на сiс тэ май 

вi дэа на зi ран ня, дзя ку ю чы якой мож на

хут чэй скi ра ваць ту ды спе цы яль ныя 

гру пы для ла ка лi за цыi i ту шэн ня.

— З па чат ку го да Дзяр жаў ная ляс-

ная ахо ва пры цяг ну ла да ад каз нас цi 

454 ча ла ве кi за па ру шэн не пра вiл па-

жар най бяс пе кi ў ля сах, — па ве да мiў

Сяр гей Чар няў скi. — У тым лi ку —

i дзя ку ю чы сiс тэ ме вi дэа на зi ран ня 

ў ма сi вах. Ме на вi та пры да па мо зе 

фо та па стак уда ло ся знай сцi 140 па ру -

шаль нi каў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

На чаль нiк ГУ УС Мiн гар вы кан-

ка ма Iван КУБ РА КОЎ ад зна-

чыў, што 14 лi пе ня «на роз ных 

iн тэр нэт-рэ сур сах, як ужо вя-

до ма, з'я вi ла ся iн фар ма цыя, 

а больш кан крэт на, з'я вi лi ся 

за клi кi са брац ца ў цэнт раль-

най част цы го ра да для пра-

вя дзен ня не санк цы я на ва на га 

ма са ва га ме ра пры ем ства».

Па чы на ю чы з 19.00 у цэнт раль-

най част цы го ра да — ад пло шчы 

Не за леж нас цi да пло шчы Яку ба 

Ко ла са i на пр. Не за леж нас цi 

да стэ лы, а так са ма на пр. Дзяр-

 жын ска га — па ча лi збi рац ца ар га-

нi за ва ныя гру пы, якiя вы строй ва-

лi ся ў лан цуж кi. «Сва i мi дзе ян ня мi 

пе ра шка джа лi ру ху пе ша хо даў, а 

так са ма спра ба ва лi пад вы гля дам 

пе ша хо даў пе ра хо дзiць пе ша ход-

ныя пе ра хо ды, у асноў ным не рэ-

гу лю е мыя, пе ра шка джаць ру ху 

транс пар ту. Су пра цоў нi ка мi ор га-

наў унут ра ных спраў пра во дзi ла ся 

рас тлу ма чаль ная ра бо та аб па ру-

шэн нi дзе ю ча га за ка на даў ства, а 

ме на вi та — за ко на аб ма са вых 

ме ра пры ем ствах, — рас тлу ма-

чыў Iван Куб ра коў. — З 19.00 да 

00.00 у вы шэй на зва ных мес цах 

са бра ла ся ка ля дзвюх ты сяч гра-

ма дзян». Су пра цоў нi кi мi лi цыi пра-

цяг ва лi рас тлу ма чаль ную ра бо ту, 

мно гiя гра ма дзя не, па сло вах на-

чаль нi ка мi лi цыi, пры ня лi гэ та да 

ўва гi ды па ча лi ра зы хо дзiц ца.

«Ад нак асоб ныя гру пы па ча лi 

зноў вы строй вац ца ў лан цуж кi, 

збi рац ца ў ар га нi за ва ныя гру пы, 

пе ра шка джа лi ру ху як пе ша хо даў, 

так i транс пар ту. Ста на вi лi ся ка ля 

пра ез най част кi, вы крык ва лi роз-

ныя ло зун гi, тым са мым пра ва ку-

ю чы кi роў цаў, якiя па чы на лi сiг на-

лiць», — рас ка заў Iван Куб ра коў.

Ня гле дзя чы на рас тлу ма чаль-

ную ра бо ту, «мно гiя гра ма дзя не 

на яе не рэ ага ва лi, спра ба ва лi 

спра ва ка ваць бой ку з су пра цоў-

нi ка мi ор га наў унут ра ных спраў». 

«Бы ло пры ня та ра шэн не аб спы-

нен нi та кiх пра ва па ру шэн няў, а 

так са ма аб за тры ман нi ак тыў ных 

удзель нi каў. Мно гiя з iх ака за лi 

ак тыў нае не пад па рад ка ван не су-

пра цоў нi кам ор га наў унут ра ных 

спраў. Боль шасць з iх бы ла да-

стаў ле на ў тэ ры та ры яль ныя пад-

раз дзя лен нi ўнут ра ных спраў», — 

пра iн фар ма ваў на чаль нiк ГУ УС.

«У да чы нен нi да 115 гра ма-

дзян, якiя ак тыў на ўдзель нi ча лi 

ў не санк цы я на ва ным ма са вым 

ме ра пры ем стве, аказ ва лi не пад-

па рад ка ван не за кон ным па тра-

ба ван ням пра ва ахоў нi каў, ця пер 

скла дзе ныя ад мi нiст ра цый ныя 

пра та ко лы за па ру шэн не за ко на 

аб ма са вых ме ра пры ем ствах, а 

так са ма аб не пад па рад ка ван нi 

за кон ным па тра ба ван ням су пра-

цоў нi каў ор га наў унут ра ных спраў. 

Усе ма тэ ры я лы на кi ра ва ныя ў су-

ды го ра да Мiн ска. Бу дзе да вац ца 

ацэн ка дзе ян ням та кiх асоб», — 

па ве да мiў Iван Куб ра коў.

Ён да даў: у iн тэр нэ це з'яў ля ла-

ся iн фар ма цыя аб тым, што мi лi цыя 

за трым лi вае мi на коў. «Ха чу

рас тлу ма чыць, што су пра цоў нi ка-

мi ор га наў унут ра ных спраў бы лi 

пры ня тыя ўсе не аб ход ныя ме ры 

для рас тлу ма чэн ня дзе ю ча га за-

ка на даў ства», — да даў Iван Куб-

ра коў. Ён за ўва жыў, што 14 лi пе ня 

на роз ных iн тэр нэт-рэ сур сах i на 

сай це МУС бы ла раз ме шча на iн-

фар ма цыя аб тым, што мi лi цы яй 

бу дзе да дзе на пра ва вая ацэн ка 

за клi кам да не санк цы я на ва ных 

ма са вых ме ра пры ем стваў, а так-

са ма пра тое, што бу дуць пры ня-

тыя ўсе ме ры для ахо вы гра мад-

ска га па рад ку.

Iван Куб ра коў пад крэс лiў: на 

мес цы су пра цоў нi кi мi лi цыi тлу-

ма чы лi сi ту а цыю тым, хто прос та 

гу ляў. Мно гiя ста вi лi ся з ра зу мен-

нем, але мно гiя i абу ра лi ся, та му 

што з-за мi тын гу да во дзi ла ся пе-

ра хо дзiць на дру гi бок да ро гi.

«Пры спы нен нi не за кон ных дзе-

ян няў гра ма дзян, якiя са бра лi ся ў 

ар га нi за ва ныя лан цуж кi, мно гiя 

з iх аказ ва лi ак тыў нае не пад па-

рад ка ван не. А ме на вi та — на но-

сi лi ўда ры су пра цоў нi кам ор га наў 

унут ра ных спраў», — па ве да мiў 

на чаль нiк ГУ УС. Па вод ле яго 

слоў, су пра цоў нi ка мi мi лi цыi бы-

ла пра яў ле ная стры ма насць.

«Акра мя 115 ча ла век, у да чы-

нен нi да якiх бы лi скла дзе ны пра-

та ко лы, на мi пра вод зяц ца ме ра-

пры ем ствы па ўста наў лен нi ўсiх 

пра ва па ру шаль нi каў. Усе бу дуць 

пры цяг ну ты да ўста ноў ле най за-

ко нам ад каз нас цi», — ад зна чыў 

на чаль нiк ГУ УС. Ён на га даў, што 

УСК па Мiн ску бы ла ўзбу джа ная 

кры мi наль ная спра ва па арт. 342 

КК, а пад час уча раш нiх па дзей па-

цяр пе лi шэсць су пра цоў нi каў мi лi-

цыi, чац вё ра з iх шпi та лi за ва ныя.

«У асноў ным шпi та лi за ва ныя 

тыя, у ка го бы лi траў мы на тва ры, 

на га ла ве», — рас тлу ма чыў Iван 

Куб ра коў.

Ён так са ма па ве да мiў, што ўсе 

за тры ма ныя — гра ма дзя не Бе ла-

ру сi. Яны не толь кi з Мiн ска, ёсць 

iн ша га род нiя. Ся рэд нi ўзрост — ад 

14 да 30 га доў. Ся род iх ёсць тыя, 

хто ўжо пры цяг ваў ся да ад мi нiст-

ра цый най ад каз нас цi.

Iван Куб ра коў за ўва жыў, што 

гру пы кан цэнт ра ва лi ся ў пэў ных 

мес цах: «Бы ло бач на, што ёсць 

ма дэ ра та ры, якiя кi ру юць ме на вi-

та гэ ты мi гру па мi. Хут чэй за ўсё, 

праз iн тэр нэт. Вi даць, што iш лi за-

клi кi да вы зна ча на га мес ца. Гэ та 

зна чыць кi ра валь насць гэ тых груп 

бы ла бач ная». За трым лi ва лi ся i 

ве ла сi пе дыс ты, якiя да лу ча лi ся да 

груп i еха лi па пе ша ход най зо не.

«Бы ло бач на, што гэ тыя гру-

пы i та кая коль касць лю дзей не 

прос та так па чы та лi i прый шлi. Гэ-

та, вя до ма, кi ра ва ныя гру пы, якiя 

за клi ка лi прый сцi ме на вi та сю ды. 

Як, ча му — гэ та ўжо бу дзе вы свет-

ле на i пад час ад мi нiст ра цый на га 

пра цэ су, а так са ма, у пер шую чар-

гу, на пэў на, пры рас сле да ван нi 

кры мi наль най спра вы», — ска заў 

Iван Куб ра коў.

Па вод ле Бел ТА.

На слы ху СПРА БА ВА ЛI СПРА ВА КА ВАЦЬ 
БОЙ КУ З МI ЛI ЦЫ ЯЙ

У Мiн скiм ГУ УС пра ка мен та ва лi па дзеi, якiя ад бы ва лi ся ў ста лi цы ўве ча ры 14 лi пе ня

Чыс ты, на дзей ны, 
ка мер цый ны

Сты му ля ван не вы ка ры-

стан ня элект ра транс пар ту, 

раз вiц цё элект ра за рад най 

iнф ра струк ту ры i, ад па вед на, 

па вы шэн не кам фор ту пра-

жы ван ня ў га ра дах — на ўсё 

гэ та скi ра ва ны не толь кi сi лы 

спе цы я лiс таў га лi ны энер ге-

ты кi, але i шэ раг ад па вед ных 

ука заў Прэ зi дэн та, у пры ват-

нас цi Указ № 92 аб сты му ля-

ван нi вы ка ры стан ня элект ра-

ма бi ляў, якi пра ду гледж вае 

льго ты для ўла даль нi каў 

элект ра ка раў i ар га нi за цый, 

што iх аб слу гоў ва юць.

— Атамная станцыя — 

гэ та на дзей ная i чыс тая кры-

нi ца энер гii, якая сты му люе 

раз вiц цё не толь кi элект ра-

транс пар ту, але i ўка ра нен-

не но вых тэх на ло гiй у iн шых 

га лi нах: на ву цы, ме ды цы не, 

пра мыс ло вас цi. Элект ра-

транс парт — гэ та знi жэн не 

шкод ных вы кi даў, азда раў-

лен не га рад ско га ася род-

дзя i па вы шэн не бяс пе кi 

на да ро гах, — пад крэс лiў 

мi нiстр энер ге ты кi Вiк тар 

КА РАН КЕ ВIЧ.

Аб наў лен не транс парт-

на га пар ку су час най, вы со ка-

 бяс печ най i эка ла гiч най 

тэх нi кай — важ ны эле мент 

устой лi ва га раз вiц ця на шай 

кра i ны. Цу доў на, што ай чын-

ныя прад пры ем ствы па этап-

на па шы ра юць ма дэль ны 

рад элект ра тэх нi кi, упэў-

не ны Ана толь IСА ЧАН КА, 

на мес нiк стар шы нi Са ве та 

Рэс пуб лi кi На цы я наль на га 

схо ду, на цы я наль ны ка ар-

ды на тар па мэ тах устой лi-

ва га раз вiц ця (МУР):

— У Бе ла ру сi вя дзец ца 

сiс тэм ная ра бо та па ўка-

ра нен нi аў та ма ты за ва ных 

сiс тэм кi ра ван ня пе ра во зач-

ным пра цэ сам, па вы шэн нi 

ўзроў ню iн фар ма ты за цыi 

транс парт на га комп лек су, 

па шы рэн нi элект ры фi ка цыi 

чы гун кi i па ве лi чэн нi до лi 

элект ра транс пар ту. Усё гэ-

та з'яў ля ец ца ас но вай кан-

цэп цыi «ра зум ных» га ра доў, 

якую мы раз вi ва ем. Паў сюд-

нае ўка ра нен не зя лё ных тэх-

на ло гiй, якiя грун ту юц ца на 

энер га- i рэ сур саз бе ра жэн нi, 

за бяс печ ва юць раз вiц цё эка-

но мi кi без шко ды для эка ло-

гii. Гэ та ад на з за дач МУР.

Больш за 80 элект ро бу-

саў сён ня ез дзяць па га рад-

скiх марш ру тах. Тэр мiн iх 

экс плу а та цыi раз лi ча ны на 

15 га доў, i за ад ну за рад ку 

та кi транс парт здоль ны прай-

сцi да 300 кi ла мет раў. МАЗ у 

най блi жэй шы час па вi нен вы-

пус цiць ка ля 20 адзi нак тэх-

нi кi, а на МТЗ рас пра ца ва лi i 

вы пус цi лi ма шы ну для за лiў кi 

лё ду, якая ця пер вы пра боў-

ва ец ца на ля до вых арэ нах.

— Трэ ба ра зу мець, што 

элект ра ма бiль — больш 

ёмiс тае па няц це, чым прос та 

аў та транс парт, — пад крэс-

лiў Анд рэй БУЙ НЕ ВIЧ, на-

мес нiк мi нiст ра пра мыс ло-

вас цi. — Гэ та комп лекс ная 

iнф ра струк ту ра за рад ных 

стан цый, iнф ра струк ту ра 

спе цы я лi за ва ных стан цый 

тэх нiч на га аб слу гоў ван ня, 

на ву чан не спе цы я лiс таў, якiх 

трэ ба рых та ваць, каб раз вi-

ваць гэ ты кi ру нак на да лей. 

Вя лi кая перс пек ты ва ба чыц-

ца i ў раз вiц цi ка мер цый на га 

аў та транс пар ту.

Аў то бу сы-
бес пi лот нi кi 
i су пер хут кас ная 
за рад ка

Дзень элект ра транс пар ту 

ўпер шы ню пра хо дзiць у «Вя-

лi кiм ка ме нi», i гэ та сiм ва лiч-

на, лi чыць кi раў нiк ад мi нiст-

ра цыi Кi тай ска-бе ла рус ка-

га iн дуст ры яль на га пар ка 

Аляк сандр ЯРА ШЭН КА:

— Ме на вi та тут пер шай 

ар га нi за ва най вы твор час-

цю стаў вы пуск су пер кан дэ н-

са та раў рэ зi дэн там «Чэн-

 ду Сiнь джу Шаў ко вы Шлях 

Раз вiц цё», якiя ця пер экс-

плу а ту юц ца ў транс пар це 

вы твор час цi Бел ка мун ма ша. 

Ця пер у пар ку 62 рэ зi дэн ты 

з 15 кра iн, вы со кiя тэх на ло гii 

i но вая iн дуст рыя — кi рун кi, 

якiя мы тут раз вi ва ем.

На iм пра вi за ва най вы ста-

вач най пля цоў цы жур на лiс ты 

i на вед валь нi кi на свае во чы 

па ба чы лi на вiн кi элект ра-

транс пар ту, якiя ўжо вы пус-

ка юц ца ў кра i не, па чы на юць 

экс плу а та вац ца ў Бе ла ру сi, а 

так са ма толь кi пач нуць ства-

рац ца. Пры нам сi, лi та раль на 

ме сяц та му «Вя лi кi ка мень» 

пры няў да ся бе рэ зi дэн та з 

Лiт вы, якi бу дзе вы пус каць 

элект ра са ма ка ты, здоль ныя 

пра хо дзiць на ад ной за рад-

цы больш за 100 кi ла мет раў. 

Для ай чын ных спа жыў цоў 

ста нуць да ступ ныя так са ма 

за рад ныя пры ла ды i пра кат 

та ко га транс пар ту.

Га на ро выя гос цi пра еха лi 

па тэ ры то рыi на бес пi лот ным 

аў то бу се, якi прэ зен та ва лi 

на свя це. Экат ранс парт са 

штуч ным iн тэ ле ктам не ўза-

ба ве бу дзе ха дзiць па тэ-

ры то рыi пар ка, а ў бу ду чым 

«Вя лi кi ка мень» ста не эка ла-

гiч на чыс тым го ра дам, дзе

бу дзе ру хац ца толь кi элект ра-

 транс парт, пры чым бес пi-

 лот ны, вы ка заў спа дзя ван не 

Аляк сандр Яра шэн ка.

— На пра ця гу апош нiх 

20 га доў га лi на аў та ма бi ле -

бу да ван ня змя ня ец ца.

Ма шы ны, якiя пра цу юць на 

бен зi не i ды зе лi, па сту по ва 

са сту па юць мес ца гiб рыд-

 ным аў то i элект ра ка рам. 

I раз вiц цё элект ра транс пар-

 ту на но вых кры нi цах энер гii 

мае ў Бе ла ру сi вя лi кую бу-

ду чы ню, — спа дзя ец ца Янь 

Ган, ге не раль ны ды рэк тар

Кi  тай ска-бе ла рус ка  га

iн дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лi кi ка мень». — XXI ста-

год дзе — эпо ха но вых энер га-

рэ сур саў. Бе ла русь — ад на 

з асноў ных кра iн-iм пар цё раў 

энер га рэ сур саў у ЕА ЭС, i 

пра соў ван не но вых кры нiц 

энер гii i iн шых га лiн зя лё най 

эка но мi кi не су мнен на бу дзе 

са дзей нi чаць эка на мiч на му 

раз вiц цю кра i ны ў бу ду чы нi.

Ён па абя цаў пры цяг ваць 

яшчэ больш прад пры ем-

стваў з Кi тая, Еў ро пы i Аме-

ры кi для ства рэн ня пра мыс-

 ло вых лан цуж коў пер ша с-

ных i дру гас ных сек та раў 

па вытворчасці аў то на но-

вых кры нi цах энер гii, каб 

з'явіліся спры яль ныя ўмо-

вы для выпуску бе ла рус кiх 

электрамабіляў.

Бе ла русь у пла не раз-

вiц ця элект рыч най iнф ра-

струк ту ры мо жа лi чыц ца 

су свет ным лi да рам, бо тут 

на кож ную за рад ную стан-

цыю пры хо дзiц ца ледзь 

не па ад ным элект ра ка ры. 

Пры тым што ў Нар ве гii на 

ад ну стан цыю — 14 аў то, 

ва Укра i не — ка ля дзя сят-

ка, па дзя лiў ся на зi ран ня мi 

Анд рэй КО ЦIК, на мес нiк 

ге не раль на га ды рэк та ра 

кам па нii «Бе ла рус наф та», 

якая з'яў ля ец ца на цы я наль-

ным апе ра та рам за рад най 

iнф ра струк ту ры кра i ны:

— У 2014 го дзе мы па-

ста вi лi пер шыя за рад ныя 

стан цыi, у 2018-м у кра i не 

iх бы ло 17. Сё ле та пла ну ец-

 ца па ста вiць да дат ко ва 

яшчэ 180 пры лад, пры чым 

гэ та бу дуць хут кiя за рад-

ныя стан цыi, якiя да зво ляць 

лi та раль на за паў га дзi ны 

за ра дзiць аў то на сот ню i 

больш кi ла мет раў. Да кан-

ца 2021 го да ў Бе ла ру сi бу-

дзе больш як 600 за рад ных 

стан цый. Ак тыў на раз вi ва ем 

iдэю су пер хут кас ных за рад-

ных комп лек саў, якiя бу дзем 

уста лёў ваць з 2022 го да.

На iх за ча ты ры хвi лi ны мож-

на бу дзе за ра дзiць аў то на 

200—300 кi ла мет раў. Ця пер 

ад лег ласць па мiж за рад ны мi 

стан цы я мi на тра сах — 120—

150 кi ла мет раў. На ма гiст-

ра лях ма гут насць стан цый у 

асноў ным па 150—180 кВт, а 

ў га ра дах — па 50, i яны зна-

хо дзяц ца ка ля ганд лё вых i 

за баў ляль ных цэнт раў.

У кра i не ця пер ка ля 

500 элект ра ма шын, а за рад-

ных стан цый, на якiх мож на 

пад за ра дзiць да дзе вя цi ты-

сяч аў то, — 260. Не ўза ба ве 

за рад ная iнф ра струк ту ра 

кра i ны змо жа аб слу гоў ваць 

да 35 ты сяч элект ра ка раў, 

абя ца юць спе цы я лiс ты.

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.

АЭС як сты мул 
для раз вiц ця элект ра ка раў

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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