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Рас пра цоў кі бе ла рус ка га 

элект ра ма бі ля па ча лі ся ў 

2015 го дзе. Та ды ў кра і не 

да вя ло ся лі та раль на з ну-

ля ства раць но вую га лі ну 

пра мыс ло вас ці — а з ёю 

і на ву ко вую шко лу. На ву-

коў цы ве да лі па ды хо ды 

ра сій скіх, укра ін скіх ка лег, 

ва ло да лі агуль най тэ о ры яй, 

але не ме лі кан крэт на га 

до све ду пра ек та ван ня. Так 

што «баць кі» бе ла рус ка га 

элект ра ма бі ля — уся го со-

рак ча ла век, су пра цоў ні кі 

НДЦ «Элект ра ме ха ніч ныя 

і гіб рыд ныя сі ла выя ўста-

ноў кі ма біль ных ма шын» 

Аб' яд на на га ін сты ту та ма-

шы на бу да ван ня На цы я -

наль най ака дэ міі на вук Бе-

ла ру сі.

Фак тыч на сён ня ў дзярж-

струк ту рах Бе ла ру сі ця га вы мі 

элект ра ру ха ві ка мі зай ма юц ца 

толь кі ў Цэнт ры. А зна чыць, для 

мно гіх прад пры ем стваў ме на-

ві та тут вы зна ча ец ца перс пек-

тыў ная пра дук цыя. Рас пра ца ва-

лі ру ха вік — ад да лі на Ма гі лёў скі 

за вод «Элект ра ру ха вік», зра бі лі 

ін вер тар ці бар та вое за рад нае 

ўстрой ства — да ку мен та цыя 

на кі роў ва ец ца на за вод «Вы мя-

раль нік». І гэ тая су вязь на ву кі і 

вы твор час ці не па рыў ная.

ЭЛЕКТ РЫЧ НАЯ ДЫ Е ТА
Па тра сах на шай кра і ны ад-

лег ласць па між элект ра за праў-

ка мі скла дае ка ля 90 кі ла мет-

раў. У но вых элект ра ма бі ляў 

пра бег на ад ной за рад цы мо жа 

да ся гаць трох сот кі ла мет раў у 

за леж нас ці ад рэ жы му іх экс-

плу а та цыі. Рэ аль ны дыя па-

зон — 200–250 кі ла мет раў.

«Гэ тае пы тан не мо жа быць 

вы ра ша на, мож на зра біць і 

пяць сот кі ла мет раў, і коль кі 

за ўгод на. Але гэ та пы тан не 

кош ту аў та ма бі ля. Ца на ба та рэі 

скла дае, як пра ві ла, ад 30–50 

пра цэн таў ца ны аў та ма бі ля, ад-

па вед на, чым боль шая ба та рэя, 

тым да ра жэй шая бу дзе ма шы-

на», — тлу ма чыць на чаль нік 

на ву ко ва-да след ча га цэнт ра 

Аляк сандр БЯ ЛЕ ВІЧ.

Тут ус ту пае ў пра вы ўжо не 

фі зі ка, а эка но мі ка: ка лі элект-

ра ма біль вый дзе на ры нак, бе-

ла рус кі вы твор ца бу дзе га то вы 

пад за каз клі ен та фар мі ра ваць 

лю бую ёміс тасць аку му ля та ра.

Як па ве да міў Аляк сандр Бя-

ле віч, тэ а рэ тыч на за ра дзіць 

элект ра ма біль на 60 % мож на 

хві лін за двац цаць, але пры гэ-

тым рэ сурс ба та рэі рэз ка ска-

ра ча ец ца.

«Мож на ча ла ве ка на кар міць 

за хві лі ну, упіх нуць бу хан ку 

хле ба, воб раз на ка жу чы, але 

та ды ён бу дзе ад чу ваць ся бе 

не кам форт на. Тое са мае з ба та-

рэ яй. Каб яна кам форт на за ра-

джа ла ся, па тра бу ец ца не менш 

за дзве га дзі ны. Та ды яна за бяс-

пе чыць рэ сурс экс плу а та цыі, на 

які раз лі ча на, — пяць—дзе сяць 

га доў», — пра во дзіць ана ло гію 

ву чо ны.

Та кім чы нам, са праў ды, па-

куль што элект ра ма бі лі не раз-

лі ча ныя на па да рож жы ў ты ся-

чы кі ла мет раў. Та му на пер шы 

план вы хо дзяць аку рат нае пла-

на ван не марш ру ту і бе раж лі вае 

стаў лен не да ба та рэі. Хут кая 

за рад ка — гэ та эк стран ная да-

па мо га.

БЕН ЗІН + 
ЭЛЕКТ РЫЧ НАСЦЬ = ?

Зда ец ца, вы хад як раз у «гіб-

ры ды за цыі»: га дзі ну ехаць на 

па лі ве, га дзі ну — на элект ра-

энер гіі. І та кія аў та ма бі лі ёсць — 

з ру ха ві ком унут ра на га зга ран-

ня і на кап ляль ні кам. Але, па-

пер шае, та кая ма шы на на шмат 

больш скла да ная за «чыс ты» 

элект ра ма біль кан струк тыў на, 

а па-дру гое, тыя ж прэ фе рэн цыі, 

пра ду гле джа ныя Ука зам Прэ зі-

дэн та аб сты му ля ван ні вы ка ры-

стан ня элект ра ма бі ляў, на яе не 

па шы ра юц ца.

Згод на з ука зам, ула даль ні-

кі элект ра ма бі ляў вы зва ля юц ца 

ад вы пла ты пош лі ны за вы да чу 

да зво лу на до пуск да ўдзе лу ў 

да рож ным ру ху, не вы плач ва-

юць ПДВ пры ўво зе элект ра ма-

бі ляў для аса біс та га ка ры стан ня 

і да 2026 го да вы зва ля юц ца ад 

пла ты за пар коў ку ў спе цы яль на 

аб ста ля ва ных мес цах на ка му-

наль ных аў та ма біль ных пар коў-

ках. Указ пра ду гледж вае пра-

ва вы твор цаў элект ра ма бі ляў 

і элект ра за рад ных стан цый, 

ар га ні за цый, якія экс плу а ту-

юць іх, ужы ваць па вы ша ны ін-

вес ты цый ны вы лік. Вы зва ле ны 

ад ПДВ і за рад ныя стан цыі ў 

вы пад ку іх вы ка ры стан ня ў Бе-

ла ру сі.

«Ёсць яшчэ ма ды фі ка цыя 

элект ра ма бі ля з так зва ны мі 

«па шы раль ні ка мі пра бе гу» — 

да дат ко вым мо ду лем, бен за- ці 

ды зель-ге не ра та рам. Ён вы-

пра цоў вае пад час ру ху элект-

ра энер гію, але зай мае пэў ны 

аб' ём ба гаж ні ка», — раз ва жае 

Аляк сандр Бя ле віч.

Больш за тое, пер ша па чат ко-

ва на гэ ту ідэю і быў на цэ ле ны 

Цэнтр: з шэ ра гу пры чын ме на-

ві та «гіб рыд ны» аў та ма біль ці-

ка вы ка мер цый на му сег мен ту. 

А вось у гра мад стве ён за стаў ся 

не за па тра ба ва ны, бо яў ных пе-

ра ваг па тэн цый ныя ўла даль ні кі 

не ад чу ва юць.

ДА РА ГАЯ 
МАЯ МА ШЫ НА

На ват ва ўмо вах па тан нен ня 

наф ты Аляк сандр Бя ле віч 

праг на зуе па ве лі чэн не по пы-

ту на элект ра ма бі лі для служ-

баў да стаў кі, гру за пе ра во зак, 

па са жыр ска га і ка му наль на га 

транс пар ту. З дру го га бо ку, 

на ўрад ці ў най блі жэй шы час 

бе ла ру сы без да дат ко вай сты-

му ля цыі кі ну лі ся б на бы ваць іх 

ва ўлас насць. Ца на...

У све це ма шы ны на элект-

рыч най ця зе вы пус ка юц ца 

аль бо ў кла се «люкс», аль-

бо ў над звы чай на эка ном ным 

«эка но ме». На прык лад, Zotye 

пра па ноў ва ла ма ла літ раж ку 

за 26 ты сяч до ла раў. Зра зу ме-

ла, што за гэ тыя гро шы па куп нік 

ад даў бы пе ра ва гу но ва му па за-

да рож ні ку.

НА СУ СВЕТ НЫ 
ЎЗРО ВЕНЬ

«У па чат ку го да мы пад пі са-

лі да рож ную кар ту з кам па ні яй 

Joylong, якая пра ду гледж вае 

вы хад на збо рач ную вы твор-

часць з ла ка лі за цы яй. Ства-

рыць элект ра ма біль (і ўво гу ле 

лю бы аў та ма біль) з ну ля — 

вель мі і вель мі да ра гое за да-

валь нен не, перш за ўсё праз 

укла дан ні ў тэх на ла гіч ную 

аснаст ку», — пад крэс лі вае 

Аляк сандр Бя ле віч.

Та му бы лі зной дзе ны парт-

нё ры, якія зга дзі лі ся на вы ка-

ры стан не бе ла рус кім бо кам 

улас най эле мент най ба зы. 

І ця пер на шы спе цы я ліс ты 

скан цэнт ра ва лі ся ме на ві та 

на рас пра цоў цы кам па не нтаў 

сі ла вой уста ноў кі — а гэ та 

вы ра бы з най боль шай да баў-

ле най вар тас цю. Тан ней за 

кі тай скія не атры ма ец ца, але 

гро шы за ста нуц ца на ра дзі ме. 

Плюс маг чы масць ра біць роз-

ныя ма ды фі ка цыі і ўка ра няць 

тэх на ло гіі ў тра ды цый ным для 

Бе ла ру сі сек та ры ма шы на бу-

да ван ня.

Бе ла рус кі  элект рыч ны 

7-мес ны мі ні вэн ма сай 3,5 то ны 

бу дзе пра па ноў вац ца ў асноў-

ным для экс плу а та цыі ў ар га-

ні за цы ях. Ён мо жа па стаў ляц-

ца як у чыс та па са жыр скім ці 

гру за вым, так і ў зме ша ным 

вы ка нан ні. Прад стаў лен не аў-

та ма бі ля з ла ка лі за ва ны мі кам-

па не нта мі за пла на ва на на сё-

ле та. Ця пер пра хо дзіць па этап-

нае за мя шчэн не кам па не нтаў 

на «до нар скім» ша сі — у НДЦ 

рас пра ца ва ны ру ха вік, ін вер тар, 

элект ро ні ка для аку му ля тар ных 

ба та рэй. Ка лі ўсё бу дзе доб ра, 

ужо ў 2022 го дзе на він ка мо жа 

па сту піць у про даж.

А вось чар го вы элект ра ма-

біль мо жа быць цал кам бе ла-

рус кі, ство ра ны па кар кас най 

тэх на ло гіі. Сён ня спе цы я ліс ты 

над ім ужо пра цу юць.

Яшчэ ад на іна ва цыя ў цэнт-

ры — ра бо та па рэ дук та рах, не-

аб ход ных для су час ных элект-

ра ма бі ляў. Аляк сандр Бя ле віч 

лі чыць вы раб рэ дук та раў вы со-

ка га кла са дак лад нас ці ак ту аль-

най праб ле май. Гэ та элект ро бу-

су ўсё роў на, коль кі ва жыць яго 

ру ха вік, а лег ка вы аў та ма біль 

ста віць за да чу вы ка рыс таць усё 

са мае мі ні я цюр нае, але пры гэ-

тым — тан нае. Са праў ды, элект-

ра ма біль — квін тэ сен цыя тэх-

на ло гій гра мад ства, якое яго 

ства ры ла.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ЭЛЕКТ РА МА БІЛЬ: 
КВІН ТЭ СЕН ЦЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІЙ

Кам па не нты сі ла вой уста ноў кі бе ла рус кай рас пра цоў кі.

 ДА РЭ ЧЫ
Ім пульс раз віц цю элект ра транс пар ту ў кра і не на даў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі на на ра дзе з кі раў ніц твам Са ве та Мі ніст раў.

«Ня пэў 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... Усе кра і ны, та кія, як мы, — экс пар та а ры ен та ва ныя, 

якія не ма юць пад зям лёй ве лі зар ных за па саў, — даў но са ры-

ен та ва лі ся на элект ра транс парт», — ска заў та ды Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па апе ра тыў ных звест ках На цы я наль на га ста тыс тыч на га 

ка мі тэ та Бе ла ру сі аб па ліў на-энер ге тыч ных ба лан сах, ле тась 

у на шай кра і не вы раб ле на 39 844 міль ё ны кі ла ват-га дзін, а 

рас хо да ва на — 37 506 міль ё наў.

Да та го ж хут ка ў Бе ла ру сі пач не пра ца ваць атам ная элект-

ра стан цыя. І пры на яў ным ліш ку элект рыч най энер гіі ўхіл у бок 

элект ра транс пар ту і ўво гу ле боль ша га вы ка ры стан ня элект ра-

энер гіі як за ме ны вуг ле ва да ро даў — са мае ла гіч нае, што толь кі 

мож на пры ду маць.

Фі нан са вы склад нікФі нан са вы склад нік

ГРО ШЫ БУ ДУЦЬ 
ВЕР НУ ТЫЯ 

Ў ПОЎ НЫМ АБ' ЁМЕ...
У ця пе раш ні час з-за не спры яль най 

эпі дэ мі я ла гіч най аб ста ноў кі мно гія 

ар га ні за цыі ганд лю і сэр ві су вы му-

ша ны вяр таць гра шо выя срод кі за 

апла ча ныя ра ней та ва ры, якія так і 

не бы лі да стаў ле ны клі ен там, і па слу-

гі, якія так і не бы лі ака за ны.

У су вя зі з гэ тым прэс-служ ба На цы я-

наль на га бан ка кра і ны звяр тае ўва гу на тое, 

што ў вы пад ку, ка лі ар га ні за цыя ганд лю 

(сэр ві су) га то вая вяр нуць свай му клі ен ту 

гра шо выя срод кі, ра ней вы пла ча ныя пры 

да па мо зе бан каў скай пла цеж най карт кі, 

та кую апе ра цыю не аб ход на афор міць шля-

хам ажыц цяў лен ня апе ра цыі вяр тан ня ў 

пла цеж ным тэр мі на ле. У гэ тым вы пад ку 

клі ен ту бу дуць вер ну тыя яго гра шо выя 

срод кі, а ар га ні за цыі ганд лю — ра ней вы-

пла ча нае ўзна га ро джан не за ака за ныя 

па слу гі эк вай рын гу (у тым лі ку ін тэр нэт-

эк вай рын гу).

Так са ма экс пер ты рэ гу ля та ра па ве дам-

ля юць, што ця пер пра вод зяц ца ра бо ты па 

ўка ра нен ні ў АРІП па доб на га сэр ві су, які 

да зво ліць клі ен там ажыц цяў ляць вяр тан не 

пла ця жоў, зроб ле ных у без на яў най фор ме, 

з да па мо гай сіс тэм дыс тан цый на га бан-

каў ска га аб слу гоў ван ня, а ар га ні за цы ям 

ганд лю (сэр ві су) — ра ней вы пла ча нае імі 

ўзна га ро джан не. Та кі сэр віс бу дзе рэа-

лі за ва ны на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў, 

пад ра бяз ную ін фар ма цыю аб па рад ку яго 

вы ка ры стан ня па ве дам яць паз ней.

Пры гэ тым спе цы я ліс ты на гад ва юць, 

што ў АРІП ужо рэа лі за ва ны ме ха нізм вяр-

тан ня ў поў ным аб' ёме пла ця жоў за жыл-

лё ва-ка му наль ныя па слу гі. Для гэ та га не-

аб ход на па даць за яву аб вяр тан ні за ліш не 

(па мыл ко ва) вы пла ча най су мы ў ар га ні-

за цыю, якая ажыц цяў ляе ўлік, раз лік і на-

лі чэн не пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя 

па слу гі (раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр). Пас-

ля раз гля ду за явы гро шы бу дуць вер ну ты 

пла цель шчы ку.

НЕБЯСПЕЧНЫЯ 
ФЭЙКІ

Ашу кан цы, вы ка рыс тоў ва ю чы 
вя до мыя ар га ні за цыі і сай ты, 

зноў ак ты ві за ва лі ся
Прэс-служ ба Бе ла рус бан ка па пя-

рэдж вае сва іх клі ен таў аб тым, што 

іх спе цы я ліс ты не за пус ка лі плат-

фор му для дыс тан цый на га за роб ку. 

А спра ва вось у чым: ня даў на ў се-

ці ве зноў з'я віў ся ін тэр нэт-рэ сурс, 

ула даль ні кі яко га, ка рыс та ю чы ся та-

вар ным зна кам ААТ «ААБ Бе ла рус-

банк», збі ра юць аса біс тыя звест кі 

ка рыс таль ні каў.

Сайт, раз ме шча ны па ад ра се http://bel-

program.com/, з'яў ля ец ца пад роб ле ным, 

не мае ні чо га агуль на га з «Бе ла рус бан-

кам». Акра мя та го, у струк ту ры хол дын га 

Бе ла рус бан ка ад сут ні чае дач чы нае прад-

пры ем ства «Бе ла рус банк-Ін вест».

Пра на зва ны сайт банк ужо па пя рэдж-

ваў клі ен таў. Ад нак зла мыс ні кі пай шлі 

да лей і гэ тым ра зам рас паў сюдж ва юць 

ін фар ма цыю аб плат фор ме праз пад роб-

ле ную ста рон ку, знеш не па доб ную на афі-

цый ны рэ сурс www.tut.by. Клі ен ты бан ка, 

не ра за браў шы ся, што гэ та за ста рон ка, 

ве раць фэй ку. 

Увод пер са наль ных звес так пры спро бе 

ска рыс тац ца па слу га мі, пра па на ва ны мі гэ-

тым шэ рым сай там, мо жа пры вес ці да іх 

кам пра ме та цыі. Гэ та зна чыць, што пас ля 

аса біс тая ін фар ма цыя мо жа быць вы ка ры-

ста на мах ля ра мі для за ва ло дан ня гра шо-

вы мі срод ка мі клі ен та праз тэх на ло гіі дыс-

тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня.

Экс пер ты най буй ней ша га бан ка кра і ны 

ра яць нам быць больш уваж лі вы мі, піль ны-

мі. Для атры ман ня ін фар ма цыі пра яго па-

слу гі, а так са ма на ві ны ка рыс тац ца толь кі 

афі цый ным сай там уста но вы.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


