
На ву ка для жыц цяНа ву ка для жыц ця

ЭЛЕКТ РЫЧ НАЯ ЦЯ ГА 
Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ

Ужо праз тры га ды ў кра і не 
па він на быць больш за 400 ЭЗС

Ад на з са мых ак ту аль ных 

за дач, якія сён ня ста яць 

пе рад на ву ко ва-пра мыс ло-

вым комп лек сам Бе ла ру сі, — 

рас пра цоў ка і се рый ны 

вы пуск раз на стай ных ві даў 

су час ных транс парт ных 

срод каў на элект рыч най 

ця зе. А так са ма ства рэн не 

інф ра струк ту ры для іх 

па спя хо вай экс плу а та цыі. 

Зра зу ме ла, та кія ам бі цый ныя 

пла ны з'я ві лі ся не на пус тым 

мес цы. Не маг чы ма 

не за ўва жыць, ку ды дзьме 

ве цер на гі ганц кай пра сто ры су свет на га аў та пра ма. Элект ро бу сы 

і аў та ма бі лі на аку му ля тар ных ба та рэ ях ак тыў на пе ра бі ра юц ца 

з раз ра ду эк зо ты кі ў ка тэ го рыю ба наль най што дзён нас ці. 

Па куль іх не так шмат, але ня ма су мнен няў, што ў хут кім ча се 

яны вы цес няць тра ды цый ных жа лез ных ко ней з іх атрут ны мі 

вы хла па мі. На ша кра і на пры мае ме ры, каб не апы нуц ца 

ў хвас це тэх ніч най рэ ва лю цыі. Па да ру чэн ні Прэ зі дэн та 

На цы я наль ная ака дэ мія на вук рас пра ца ва ла «Пра гра му раз віц ця 

элект ра транс пар ту на 2018—2022 га ды». Дык якія ж перс пек ты вы 

ча ка юць гэ ты сек тар бе ла рус кай эка но мі кі ў най блі жэй шай 

бу ду чы ні? Аб гэ тым раз мо ва з ге не раль ным ды рэк та рам 

Аб' яд на на га ін сты ту та ма шы на бу да ван ня НАН 

Сяр ге ем ПАД ДУБ КАМ.
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• Бе ла русь у сту дзе-

ні — ве рас ні 2018 го да 

па вя лі чы ла экс парт та ва-

раў і па слуг у па раў на нні 

з ана ла гіч ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да на 18 % — 

да $31,06 млрд.

• Упер шы ню гра ма дзян-
ка Бе ла ру сі ста ла ка ва ле-
рам ор дэ на Ім пе ра та ра 
Япо ніі. Уз на га ро ды ўда-
сто е на на род ная ар тыст ка 
Бе ла ру сі, вы клад чык Бе ла-
рус кай дзяр жаў най ха рэа-
гра фіч най гім на зіі-ка ле джа 
Кла ра Ма лы ша ва.

• На цы я наль ны аэ ра-

порт Мінск ука ра няе сіс-

тэ му са ма стой най зда чы 

ба га жу па са жы ра мі.

• Мінск пры мае між на-
род ны фо рум па ба раць бе 
з ад мы ван нем зла чын ных 
да хо даў.

КОРАТКА

ШТО 
ПРАПАНУЕ 
НАМ МОДА?

НОВАБУДОЎЛІ 
ВЫХОДЗЯЦЬ 
НАПЕРАД

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Пе ра га во ры 
аб пра пра цоў цы пы тан ня 
па ме ру кам пен са цый для 
бе ла рус кай эка но мі кі 
з-за пад атко ва га ма неў ру 
ў наф та вай га лі не 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
вя дуц ца з пры цяг нен нем 
усіх за ці каў ле ных. 
Экс пер ты пра цу юць 
па між са бой, шмат 
тэх ніч ных пы тан няў 
трэ ба ўрэ гу ля ваць. 
Прын цы по выя ёсць 
пы тан ні. Усё трэ ба 
аб мяр коў ваць. Вы свят ля ем 
па зі цыю сва іх ра сій скіх 
ка лег, ра зу ме ем, якія там 
ёсць асаб лі вас ці ў гэ тым 
пра цэ се. Што да ты чыц ца 
тэр мі наў, у якія Бе ла русь 
і Ра сія да мо вяц ца 
па ме ха ніз ме кам пен са цыі, 
то гэ та цяж кае 
пы тан не».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
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По бач з на міПо бач з на мі

СЯБРОЎСТВА 
НЕ МАЕ ПАРОДЫ

Сац рэк ла ма, якой нам не ха пае
«Не кі дай мя не на ле ці шчы», «Я так са ма ха чу су стрэць Но вы 

год до ма» — та кія кра наль ныя сло вы ба чы лі жы ха ры Маск вы 

на біл бор дах з са цы яль най рэ кла май пра бяз до мных жы вёл. 

Па доб ныя ак цыі пра хо дзяць там па ста ян на на пра ця гу мно гіх 

га доў, бо пы тан не з ву ліч ны мі ка та мі і са ба ка мі за ста ец ца 

ад кры тым і па тра буе да па мо гі гра мад скас ці. У нас сі ту а цыя 

з бяз до мны мі жы вё ла мі не леп шая, але та кой са цы яль най 

рэ кла мы вы ў ста лі цы, на жаль, не ўба чы це. Па доб ны пра ект 

з'я віў ся сё ле та ў Коб ры не. Ён пры цяг нуў ува гу як жы ха роў 

го ра да, так і зо а а ба рон цаў з усёй кра і ны. Гэ та не пер шы 

пра ект у гэтым го ра дзе, на кі ра ва ны на да па мо гу, 

як той ка заў, бра там на шым мен шым.
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Муж чын скае Муж чын скае 
вы ха ван невы ха ван не

Юрый ЛІ ТО ШЫК, 
вы пуск нік По лац ка га 
дзярж уні вер сі тэ та, 

пра цуе вы ха валь ні кам у ві цеб скіх 
яс лях-са дзе № 52. Яго ма лень кім 

па да печ ным па тры-чатыры гадкі — 
са мы ці каў ны і ня ўрымс лі вы ўзрост. 

Але ма ла ды вы ха валь нік лёг ка 
зна хо дзіць з імі агуль ную мо ву.
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