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ЭЛЕКТ РЫЧ НАЯ ЦЯ ГА Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ
Элект ра кар: 
дзе ў ім плюс, 
дзе мі нус?

— Сяр гей Мі ка ла е віч, мно-

гія экс пер ты лі чаць, што за раз 

ра біць стаў ку на элект рыч ныя 

транс парт ныя срод кі вель мі ры-

зы коў на, бо яны ра зам з бяс-

спрэч ны мі пе ра ва га мі ма юць і 

шэ раг ад моў ных рыс у па раў на н-

ні з тра ды цый ны мі. Вам як кі-

 раў ні ку ін сты ту та, які не па срэд на 

зай маў ся рас пра цоў кай пра гра-

мы раз віц ця элект ра транс пар ту 

ў Бе ла ру сі, без умоў на, вя до мыя 

ўсе «за» і «су праць». У чым яны 

за клю ча юц ца?

— Ру ха ві кі ўнут ра на га зга ран-

ня, на якіх пра цу юць на шы аў та-

ма бі лі, вель мі за трат ныя. На ват у 

са мых эфек тыў ных з іх ка э фі цы ент 

ка рыс на га дзе ян ня скла дае ўся го 

50 пра цэн таў. Гэ та зна чыць, як мі-

ні мум па ло ва бен зі ну або са ляр кі, 

што за лі ва юц ца ў ба кі, пра па дае 

да рэм на. А ККД ру ха ві ка на элект-

рыч най ця зе на блі жа ец ца да 100 

пра цэн таў. Акра мя та го, элект ра-

ка ры не за брудж ва юць па вет ра, 

амаль не шу мяць і ледзь не ў 8-10 

ра зоў тан ней шыя ў экс плу а та цыі. 

Ма ец ца на ўва зе рас ход па лі ва 

(бо для атры ман ня элект рыч на га 

то ку мы так са ма вы ка рыс тоў ва ем 

энер га рэ сур сы) і тэх ніч нае аб слу-

гоў ван не. Элект ра сі ла вы агрэ гат у 

па раў на нні з ру ха ві ком унут ра на га 

зга ран ня (РУЗ) не мае та кой ве лі-

зар най коль кас ці дэ та ляў, якія з-за 

па ста ян на га трэн ня па тра бу юць 

шмат змаз кі і ўсё роў на хут ка вы хо-

дзяць са строю. Ба дай што адзі ны, 

але над звы чай іс тот ны мі нус элект-

ра ка ра — аку му ля тар ная ба та рэя, 

якая па він на да ваць ток. Спра ва ў 

тым, што асноў ным кам па не нтам 

для яе вы твор час ці з'яў ля ец ца лі-

тый, да ра гі рэд ка зя мель ны ме тал. 

Яго зда бы ва юць толь кі не каль кі 

кра ін: Аў стра лія, Чы лі, Ар ген ці на, 

Кі тай. Ра ней ся род іх бы ла і Ра сія, 

але пас ля рас па ду СССР перс пек-

тыў ная вы твор часць там стра ча на. 

Толь кі ця пер яе спра бу юць ад на-

віць. Акра мя лі тыю, для вы пус ку 

моц ных аку му ля та раў па трэ бен 

так са ма ко бальт, які ў асноў ным 

зна хо дзіц ца ў не трах Рэс пуб лі кі 

Кон га. Зра зу ме ла, што гэ тыя кра і -

ны дык ту юць цэ ны на па стаў кі 

дэ фі цыт ных хі міч ных эле мен таў. 

У вы ні ку льві ная до ля кош ту су-

час на га элект ра ма бі ля пры па дае 

на ба та рэю, ца на якой у ся рэд нім 

ва га ец ца ад 15 да 20 ты сяч до ла-

раў. Ма ла та го, што праз кож ныя 

300—400 кі ла мет раў яна па тра буе 

за рад кі, яе агуль ны рэ сурс раз лі ча-

ны ў ся рэд нім на пяць га доў.

— І за мя ніць та кі на за па-

шваль нік энер гіі — зна чыць, па 

сут нас ці, на быць но вы аў та ма-

біль? Уяў ляю са бе сар кас тыч ную 

ўхмыл ку ся рэд не ста тыс тыч на га 

бе ла ру са. Як усё гэ та ўвяз ва ец ца 

з ак ту аль нас цю ва шай пра гра-

мы, у якой ства рэн не ай чын на га 

лег ка ві ка на элект рыч най ця зе 

зай мае не апош няе мес ца?

— Част ко ва ад каз на гэ та пы-

тан не за клю ча ец ца ў ім са мім. Пра-

гра ма да ты чыц ца не толь кі бе ла-

рус ка га лег ка во га элект ра ка ра, а 

ўсёй транс парт най га лі ны рэс пуб-

лі кі. Спы ню ся на ёй пад ра бяз ней. 

Па коль кі ўжо за кра ну лі тэ му аў то 

для пры ват ных асоб, з яе і пач ну. 

Ня гле дзя чы на пя рэ чан ні скеп ты-

каў, Бе ла русь у ста не на ла дзіць вы-

твор часць та кой тэх ні кі. Экс пе ры-

мен таль ны эк зэмп ляр, як вя до ма, 

быў пра дэ ман стра ва ны кі раў ні ку 

дзяр жа вы год та му. Аляк сандр Ры-

го ра віч, вы слу хаў шы до ва ды ву чо-

ных і зра біў шы не ка то рыя за ўва гі, 

пад тры маў пра вя дзен не ра бот у гэ-

тым на прам ку. Да рэ чы, спра вяд лі ва 

ад зна чыў шы, што за та кім аў та ма-

бі лем бу ду чы ня. За раз пра цу ем над 

до след ным узо рам ма шы ны, якая 

праз не каль кі га доў па він на пай-

сці ў се рыю. Усе эле мен ты элект-

рыч най сі ла вой уста ноў кі, згод на з 

пра гра май, бу дуць рас пра ца ва ны ў 

на шым ін сты ту це і зроб ле ны на шы-

мі прад пры ем ства мі. На прык лад, 

ру ха ві кі да ру ча ны «Ма гі лёў ліфт-

ма шу», элект ро ні ка і аку му ля тар-

ныя ба та рэі — на ва по лац ка му ААТ

«Вы мя раль нік». Зразумела, раз ліч-

 ваць на тое, што лег ка вы элект-

ра кар ад ра зу ста не ма са вым, не 

пры хо дзіц ца. Пра яго кошт мы ўжо 

ка за лі. Але па чаць мож на з ма дэ-

ляў прэ мі ум-кла са, па тэн цый ныя 

ўла даль ні кі якіх менш за ле жаць ад 

цэ на вай кан' юнк ту ры, а так са ма з 

тых ма рак, якія мо гуць вы ка рыс-

тоў вац ца ў якас ці га рад скіх так сі. 

А там, гля дзіш, ство рым больш 

тан ную кан струк цыю аку му ля та ра. 

Пэў ныя пос пе хі ў да дзе ным на прам-

ку ёсць. Прык лад — элект ро бу сы 

вы твор час ці «Бел ка мун ма ша», якія 

ўжо доб ра за рэ ка мен да ва лі ся бе 

на ву лі цах ста лі цы. У гэ тых транс-

парт ных срод ках ро лю на кап ляль-

ні каў элект ра энер гіі вы кон ва юць 

кам пакт ныя су пер кан дэ нса та ры, 

рэ сурс якіх пе ра вы шае 100 000 

цык лаў. Ме на ві та столь кі ра зоў іх

мож на цал кам пе ра за ра дзіць. Вя-

дома, ёміс тасць та кой ба та рэі не-

вя лі кая — ка ля 25 кі ла мет раў, але 

гэ та га да стат ко ва для га рад скіх 

па са жыр скіх пе ра во зак, улі ва ю чы, 

што для пе ра за рад кі кан струк цыі 

па тра бу ец ца ўся го не каль кі хві лін. 

Та му су пер кан дэ нса та ры зной дуць 

пры мя нен не не толь кі ў элект ро-

бу сах, але і ў тра лей бу сах но ва га 

па ка лен ня, су час ных трам ва ях, роз-

ных ві дах па гру зач на-раз гру зач най 

і ка му наль най тэх ні кі.

Бы лі б ідэі, 
а па тэн цы ял ёсць

— Па ўсім ві даць, маш та бы 

за ду ма на га здоль ныя ўра зіць 

на ват са мых спа ку ша ных спе-

цы я ліс таў. Ці па цяг не кра і на та-

кі воз?

— Трэ ба ўсвя до міць, што ўсё гэ-

та ро біц ца не на го лым мес цы. Па-

пер шае, вось-вось бу дзе ўве дзе на ў 

строй Бе ла рус кая АЭС. Мы атры ма-

ем шмат не да ра гой элект ра энер гіі, 

пад вы ка ры стан не якой не аб ход на 

мець ад па вед ныя пра ек ты. Па-дру-

гое, ма шы на бу даў ні чы комп лекс 

кра і ны мае іс тот ны па тэн цы ял для 

ажыц цяў лен ня перс пек тыў ных ідэй 

з пры мя нен нем іна ва цый ных рас-

пра цо вак. Для рэа лі за цыі на шай 

пра гра мы ство ра ны цэ лы на ву ко-

ва-пра мыс ло вы клас тар, ку ды ўвай-

шлі вя ду чыя ін сты ту ты і прад пры-

ем ствы. Ра бо та вя дзец ца ад ра зу ў 

не каль кіх кі рун ках. На ша ўста но ва 

вы кон вае ма дэ ля ван не тэх ніч ных 

ра шэн няў, рас пра цоў вае кан струк-

тар скую да ку мен та цыю ўсіх ты паў 

элект рыч ных ма шын для транс пар-

ту, у тым лі ку пра грам нае за бес пя-

чэн не сіс тэм кі ра ван ня імі, пра во-

дзіць іх стэн да выя вы пра ба ван ні. 

Асоб ны кі ру нак — пра цяг се рый на-

га вы пус ку кар' ер ных са ма зва лаў 

Бе лАЗ, якія кам плек ту юц ца элект-

рыч най транс мі сі яй. За да ча — удас-

ка на ліць і па тан ніць кан струк цыю, 

па сту по ва ла ка лі за ваць тэх на ло гіі 

вы твор час ці ця га ва га элект ра пры-

во да. Ана ла гіч ная мэ та ў Мінск ага 

трак тар на га за во да, дзе ство ра ны 

до след ны эк зэмп ляр пра дук цыі з 

элект рыч най транс мі сі яй. Тут пры-

кла да юць на ма ган ні ў ства рэн ні 

шы ро кай лі ней кі па доб ных ма дэ ляў. 

Нель га не ад зна чыць ра бо ту ін жы-

не раў і кан струк та раў МА За, дзе ў 

хут кім ча се па ві нен з'я віц ца гру за-

вы элект ра ма біль. А спе цы я ліс та мі 

на ша га ін сты ту та пла ну ец ца рас-

пра цоў ка ма ды фі ка цыі гру за ві ка з 

гіб рыд най сі ла вой уста ноў кай.

— Гэ та што яшчэ за монстр?

— Ні чо га не звы чай на га. Ма шы-

на, якая мае два ру ха ві кі — тра-

ды цый ны, на вуг ле ва да род ным па-

лі ве, і элект рыч ны. Іх спа лу чэн не 

мо жа мець мност ва кам бі на цый. 

Да рэ чы, тэ ма не но вая. Наш ін сты-

тут пра па на ваў ука ра нен не та кой 

тэх ні кі даў но. Яе вы ка ры стан не да-

зва ляе эка но міць да 30 пра цэн таў 

бен зі ну і са ляр кі за кошт та го, што 

на ма лых хут ка сцях, ка лі на зі ра-

ец ца іх асаб лі ва вя лі кі рас ход, РУЗ 

ад клю ча ец ца і за мест яго па чы нае 

пра ца ваць элект ра ру ха вік. Пе ра-

ва га та кой сіс тэ мы так са ма ў тым, 

што кі роў цу мож на не хва ля вац ца 

за ўзро вень за рад кі аку му ля та ра. 

Ка лі што, да ехаць да мес ца пры-

зна чэн ня мож на на тра ды цый ным 

ру ха ві ку. На жаль, нас, ву чо ных, 

у свой час не па чу лі. Ця пер ёсць 

маг чы масць на рэш це на ла дзіць 

шы ро ка маш таб ны вы пуск гіб-

рыд най тэх ні кі. Яе вы твор часць 

за пла на ва на амаль ва ўсіх сек та-

рах, якія мы пе ра лі чы лі. Трэ ба так-

са ма пад крэс ліць, што пра гра ма 

пра ду гледж вае асва ен не на шай 

пра мыс ло вас цю важ ных эле мен-

 таў но вых ві даў ма шын. Гэ та тыя ж 

элект ра ру ха ві кі і на кап ляль ні кі

энер гіі, гра фе на па доб ныя і маг-

ніт ныя ма тэ ры я лы, элект рон ныя 

сіс тэ мы кі ра ван ня і пра грам нае 

за бес пя чэн не, шмат ча го ін ша га. 

Акра мя ін сты ту таў Ака дэ міі на вук 

і тых ін дуст ры яль ных гі ган таў, што 

я ўжо на зваў, да вы ка нан ня па стаў-

ле ных за дач да лу ча ны ак цы я нер-

ныя та ва рыст вы «Гом сель маш», 

«Амка дор», «Элект ра ру ха вік», 

«Этон» і ін шыя.

Ад ака дэ міз му 
да рэа лій

— Але ж гэ та га ма ла. Для нар-

маль на га раз віц ця элект ра транс-

парт най га лі ны не аб ход на мець 

ад па вед ную інф ра струк ту ру?

— Так. І гэ та так са ма ад люст ра-

ва на ў пра гра ме. Мы па він ны рас-

пра ца ваць і асво іць вы твор часць 

стан цый хут кай за рад кі ба та рэй 

для ўсіх ві даў элект ра транс пар-

ту. А по тым яшчэ і па бу да ваць іх. 

Акра мя та го, спат рэ бяц ца свае тэх-

на ло гіі ўты лі за цыі аку му ля та раў і 

ар га ні за цыя вы ра бу та кіх сіс тэм, 

дзе ад пра ца ва ныя і зня тыя з ма-

шын на кап ляль ні кі энер гіі маг лі б 

яшчэ па слу жыць для ін шых мэт. 

Акра мя та го, трэ ба бу дзе ства рыць 

су час ную ла ба ра то рыю для вы пра-

ба ван няў як усіх вуз лоў і кам па-

не нтаў на шай іна ва цый най тэх ні кі, 

так і яе га то вых ма дэ ляў.

— Коль кі ж гра шо вых укла-

дан няў за па тра бу юць усе гэ тыя 

ме ра пры ем ствы? Ці ёсць ха ця б 

пры бліз ныя пад лі кі?

— Пра гра ма, аб якой мы вя дзём 

га вор ку, ака дэ міч ная. Гэ та, па сут-

нас ці, толь кі кан цэп цыя. Вось ка лі 

яна пе ра тво рыц ца ў дзяр жаў ную 

(а ў гэ тым на прам ку ўжо ня ма ла 

зроб ле на), дзе бу дзе пра пі са на да 

дро бя зяў, хто і што па ві нен бу да-

ваць, рас пра цоў ваць, вы раб ляць, 

у якія тэр мі ны, з вы зна чэн нем кры-

ніц фі нан са ван ня і іх аб' ёмаў, та-

ды і мож на бу дзе га ва рыць больш 

прад мет на. Да рэ чы, зу сім ня даў на 

ўрад за цвер дзіў пра гра му ства рэн-

ня дзяр жаў най за рад най сет кі для 

элект ра ма бі ляў. Ужо праз тры га ды 

ў Бе ла ру сі па він на быць больш за 

400 ЭЗС, а да 2030 го да — ка ля 

1300. Гэ та з раз лі кам на тое, што 

праз 10—12 га доў у кра і не бу дзе 

не менш за 25 ты сяч элект ра ка раў. 

Але, маг чы ма, пра цэс элект ры фі-

ка цыі транс пар ту пой дзе хут чэй. Ва 

ўся кім ра зе кра і ны Еў ро пы ад на за 

дру гой, на прык лад Фран цыя, Анг-

 лія, Да нія, па чы на юць рых та ваць 

ра шэн ні аб за ба ро не праз 15—20 

га доў на сва іх тэ ры то ры ях про да жу 

но вых аў то з ру ха ві ка мі ўнут ра на-

га зга ран ня. Па гэ тым шля ху ідуць 

так са ма Ін дыя і Кі тай. А тым ча сам 

усе су свет ныя аў та гі ган ты ак тыў-

на рас пра цоў ва юць но выя ма дэ лі 

элект ра ма бі ляў і вы стаў ля юць іх 

на ры нак. За раз на пла не це звыш 

трох міль ё наў та кіх ма шын — ка ля 

ад на го пра цэн та ад агуль най коль-

кас ці. Але ка лі пра са чыць тэн дэн-

цыю іх рэа лі за цыі за апош нія га ды, 

то ўба чым рэз кі ска чок уго ру.

Па шля ху «ві кін гаў»
— Што, на ваш по гляд, не-

аб ход на зра біць, каб раз віц цё 

элект ры фі ка ва на га транс пар ту 

ў Бе ла ру сі іш ло па спя хо ва?

— Як па каз вае во пыт, усё за ле-

жыць ад па лі ты кі дзяр жа вы. Вось 

прык лад. На ват у тых кра і нах, дзе 

най больш ак тыў на на бы ва юць 

элект ра ма бі лі, іх коль касць ад 

агуль на га лі ку ўсё роў на не пе ра-

вы шае не каль кіх пра цэн таў. І толь кі 

ад на Нар ве гія вый шла ў бяс спрэч-

ныя лі да ры. Там амаль трэ цяя част-

ка аў та пар ка элект ры фі ка ва ная. 

Як жа ўда ло ся да сяг нуць та ко га 

вы ні ку? А спра ва ў тым, што дзяр-

жа ва на столь кі моц на сты му люе 

про даж элект ра ка раў, што яны, 

ня гле дзя чы на больш вы со кую ца-

ну, акуп ля юц ца за лі ча ныя ме ся цы. 

Кож ны ўла даль нік та кой ма шы ны 

што год эка но міць на па дат ках і да-

рож ных збо рах 1250 до ла раў, на 

па лі ве — яшчэ больш за паў та ры 

ты ся чы. Акра мя гэ та га, дзяр жа ва

дае дадзенай ка тэ го рыі аў та ма-

бі ліс таў і ін шыя льго ты. У вы ні ку 

элект рыч ны транс парт раз ві ва ец-

ца вель мі хут ка. Вый грае перш за 

ўсё эка ло гія. Але, мяр кую, і ў эка-

на міч ным пла не ёсць свае плю сы, 

і з ця гам ча су іх зна чэн не бу дзе 

ўзрас таць. Бо праб ле му трэ ба раз-

гля даць у комп лек се. Мы пры вык лі 

ба чыць толь кі тое, што на па верх ні. 

А хто, на прык лад, пад лі чыў, коль кі 

мы страч ва ем на ля чэн не лю дзей, 

якія за хва рэ лі з пры чы ны дрэн на га 

па вет ра? Да рэ чы, у буй ных га ра дах 

80—90 пра цэн таў шкод ных вы кі даў 

ро біц ца ме на ві та аў та ма бі ля мі.

— Сло вам, ву чо ныя пра па ну-

юць іс ці шля хам Нар ве гіі?

— Гэ тым шля хам ідуць і шмат 

ін шых кра ін. Прос та ў кож най свае 

маг чы мас ці. Бе ла русь так са ма мо-

жа ўвес ці льго ты для ўла даль ні каў 

элект ра ма бі ляў. У на шай пра гра-

ме ёсць на конт гэ та га кан крэт ныя 

пра па но вы. На прык лад, да ваць 

рас пра цоў шчы кам і вы твор цам 

элект ра транс пар ту ка рот ка тэр-

мі но выя бес пра цэнт ныя па зы кі, 

вы зва ляць іх ад па да тку на да баў-

ле ную вар тасць і ўваз ных пош лін. 

А па куп ні кам пры ват ных і ка мер-

цый ных элект ра ма бі ляў бе ла рус-

кай вы твор час ці так са ма да ваць 

бес пра цэнт ныя па зы кі, вы зва ляць 

ад да рож ных збо раў, апла ты за 

пар коў ку і ўты лі за цыю, транс парт-

на га па да тку. Усім ар га ні за цы ям, 

якія ма юць элект ры фі ка ва ныя аў-

то, да ваць пад атко выя па лёг кі. Я 

пе ра лі чыў не ўсё. Упэў не ны, што 

іс тот ная дзярж пад трым ка ста ноў ча 

паў плы вае на ста наў лен не да дзе-

най сфе ры. А гэ та зна чыць, у нас 

бу дуць раз ві вац ца іна ва цый ныя 

тэх на ло гіі, якія, у сваю чар гу, не 

толь кі ста нуць ас но вай ай чын на га 

аў та ма бі ле бу да ван ня, але і да па-

мо гуць кра і не за няць з гэ тай пра-

дук цы яй сваю ні шу на за меж ных 

рын ках.

Гу та рыў Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ.

У тэмуУ тэму

У нас з'я вяц ца 
су пер хут кія 

элект ра за праў кі
У на шай кра і не пла ну ец ца 

ўста ля ваць комп лек сы су-

пер хут кай за рад кі ма гут-

нас цю да 500 кВт у га дзі ну. 

З іх да па мо гай на за рад ку 

су час на га элект ра ма бі-

ля, та ко га як, на прык лад, 

BMW і3, спат рэ біц ца не 

больш за 10 хві лін. Пры-

чым бе ла рус кія элект ра-

за праў кі бу дуць ад ны мі з 

са мых ма гут ных у све це, 

га во рыц ца ў су мес ным па-

ве дам лен ні сет кі АЗС «Бе-

ла рус наф та» і ім пар цё ра 

BMW і MІNІ ў Бе ла ру сі.

Су пер хут кія стан цыі пла ну-

ец ца раз мяс ціць на АЗС по бач 

з буй ны мі элект рыч ны мі пад-

стан цы я мі. Най боль шы по пыт 

на іх ча ка юць у Мін ску, аб лас-

ных цэнт рах і ўздоўж асноў-

ных ма гіст ра ляў кра і ны. Кож-

ны комп лекс бу дзе ўклю чаць

па пяць за рад ных пры лад, а яго 

су мар ная ма гут насць скла дзе 

ка ля 2 МВт. Хут кас ная за рад ка 

элект ра ма бі ля на 250 кі ла мет-

раў на ступ на га пра бе гу зой ме 

ка ля 8 хві лін. Пра ект пла ну ец-

ца па этап на рэа лі за ваць да 

2025 го да.

У Еў ра са ю зе па доб ную сет-

ку рас пра цоў вае кам па нія Іоnіtу, 

ство ра ная аў та гі ган та мі BMW, 

Dаіmlеr, Vоlkswаgеn і Fоrd. 

Элект ра за праў кі ўклю ча юць да

шасці за рад ных пры лад, кож-

ная — ма гут нас цю да 350 кВт. 

Су пер хут кія стан цыі — су-

свет ны трэнд у раз віц ці за-

рад най інф ра струк ту ры для 

элект ра ма бі ляў. «Мы збі ра-

ем ся раз ві ваць яго ў Бе ла ру сі, 

што да зво ліць спрас ціць жыц-

цё ўла даль ні кам аў та ма бі ляў з 

элект ра ру ха ві ка мі і гіб рыд ны мі 

сі ла вы мі ўста ноў ка мі. Акра мя 

та го, гэ та па вы сіць ці ка васць 

да па да рож жаў па Бе ла ру сі і 

да лей — па Еў ро пе, а за ад но 

па спры яе па пу ля ры за цыі аў та-

транс пар ту бу ду чы ні», — лі чаць 

у сет цы «Бе ла рус наф та».

Мно гае, зрэш ты, бу дзе за-

ле жаць ад тэм паў раз віц ця 

рын ку элект ра ма бі ляў. Як ча-

ка ец ца, да 2025 го да на бе ла-

рус кіх да ро гах бу дзе ез дзіць 

ка ля 10 ты сяч элект ра ма бі ляў. 

Гэ ты кі ру нак пла нуе ак тыў на 

раз ві ваць ім пар цёр BMW і MІNІ 

ў Бе ла ру сі, які ад крыў пер шы ў 

кра і не аў та цэнтр элект ра ма бі-

ляў. Ся род ча ка ных на ві нак — 

аб ноў ле ны элект ра кар BMW і3 

з больш ёміс тай ба та рэ яй, якая 

да зва ляе пра ехаць на ад ной 

за рад цы да 360 кі ла мет раў. 

У рын ку элект ра ма бі ляў вя лі кія 

перс пек ты вы. У пры ват нас ці, 

у Нар ве гіі кож ны дру гі аў та ма-

біль — з элект ра ру ха ві ком або 

гіб рыд ным пры ва дам. Мо да 

на элект ра ка ры пры хо дзіць і 

ў Бе ла русь, і мы ра зам з «Бе-

ла рус наф тай» га то выя гэ та му 

са дзей ні чаць, — ад зна чыў ім-

пар цёр BMW і MІNІ.

Сяр гей КУР КАЧ.


