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ІС ЛА МІС ТЫ 
І ВАЙ СКОЎ ЦЫ

Унут ра ная па лі ты ка Араб скай 

Рэс пуб лі кі Егі пет вы зна ча ец ца 

яе эка на міч ны мі пе ра ва га мі. За-

раз най боль шыя па ступ лен ні ў 

каз ну дзяр жа вы за бяс печ ва юць 

пла ця жы за пра ва пра хо ду суд-

наў па Су эц кім ка на ле. На дру гім 

мес цы — ту рызм, які атры маў у 

апош нія га ды асаб лі вы ста тус у 

кра і не. На трэ цім мес цы — зда-

бы ча наф ты і га зу. Та кім чы нам, 

унут ра ная па лі ты ка кра і ны ары-

ен та ва на перш за ўсё на пад-

тры ман не і раз віц цё бюд жэ таў-

тва раль ных кі рун каў. Кам па ніі, 

што ства ра юц ца ў Егіп це для 

ін вес ты цый, на прык лад, у тур-

біз несе, атрым лі ва юць важ кія 

пад атко выя льго ты. У кра і ну да-

зво ле ны ўвоз лю бой ва лю ты ў 

не аб ме жа ва най коль кас ці.

За ах воч ва юц ца ін вес ты цыі 

за меж ных кам па ній у не ру хо-

масць. Пры ўсім гэ тым Егі пет 

трыц цаць га доў фак тыч на быў 

кра і най ад на го кі раў ні ка. Прэ зі-

дэн там рэс пуб лі кі з 1981-га з'яў-

ляў ся ня змен ны Хос ні Му ба рак. 

Па лі ты ка, якую ён пра во дзіў, на 

працягу дзе ся ці год дзяў не вы клі-

ка ла ак тыў на га пра тэс ту боль-

шас ці на сель ніц тва. Му ба ра ка 

зры ну ла хва ля на род на га гне ву 

ў хо дзе «араб скай вяс ны». Прэ-

зі дэнт па даў у ад стаў ку пас ля 

18 дзён дэ ман стра цый і агуль-

на на цы я наль най за бас тоў кі.

У вы ні ку ў лю тым 2011-га 

ўла да пе рай шла да вай скоў-

цаў, тра ды цый ных за ха валь-

ні каў ста біль нас ці ў дзяр жа ве. 

16 чэр ве ня 2012 го да ў кра і не 

прай шлі вы ба ры — пе ра мож цам 

ака заў ся стаў ле нік уме ра най іс-

ла місц кай гру поў кі «Бра ты-му-

суль ма не». Іс ла міс ты пад тры-

ма лі Мур сі, ад нак гра мад ства 

ў цэ лым ака за ла ся рас ко ла тае. 

Ула да но ва абра на га прэ зі дэн-

та ака за ла ся не тры ва лай — у 

ліс та па дзе 2012-га ён вы даў 

указ, які на дзя ляе яго прак тыч-

на не аб ме жа ва най ула дай у імя 

аба ро ны рэ ва лю цыі. Сам кі раў-

нік ад зна чаў, што мае на мэ це 

аба ро ну Уста ноў ча га схо ду, які 

па ві нен быў на пі саць кра і не 

но вую кан сты ту цыю. У чэр ве-

ні 2013-га, у га да ві ну пры хо ду 

Мур сі да ўла ды, шмат міль ён ныя 

мар шы вы му сі лі ва ен ных умя-

шац ца. Ге не рал Аб дэль Фа тах 

ас-Сі сі прад'явіў Мур сі ўльты ма-

тум і за па тра ба ваў вы ра шыць 

су пя рэч насць з пра тэс тоў ца мі 

на пра ця гу два іх су так. Ва ен ныя 

дэ-фак та ўзя лі ўла ду ў свае ру-

кі, прэ зі дэнт-іс ла міст быў зры-

ну ты.

ЦЯЖ КІЯ РЭ ФОР МЫ
У сту дзе ні 2014-га кра і на пры-

ня ла но вую кан сты ту цыю — за 

яе пра га ла са ва лі 98 пра цэн таў 

вы бар шчы каў. Праз паў го да ас-

Сі сі, фак тыч на кі ру ю чы кра і най 

на той мо мант, вый граў прэ зі-

дэнц кія вы ба ры. Лю дзі ча ка лі ад 

пры хо ду ва ен ных нар ма лі за цыі 

сі ту а цыі ў кра і не і ста біль нас ці. 

Ас-Сі сі аб вяс ціў «пе ры яд цяж-

кай пра цы» — ён за клі каў су гра-

ма дзян уста ваць у пяць ра ні цы 

і ад да ваць пра цы ўсе сі лы. Ён 

ах вя ра ваў у бюд жэт па ло ву сва-

ёй ма ё мас ці, мно гія чы ноў ні кі і 

біз нес ме ны ўзя лі з яго прык лад. 

140 міль ё наў до ла раў вы дзе лі ла 

ар мія. Кра і на па ча ла ба лю чыя 

эка на міч ныя рэ фор мы — ін фля-

цыя пад ско чы ла да 34 пра цэн-

таў, ад нак ас-Сі сі рас тлу ма чыў: 

ка рот кі пе ры яд ня год за бяс пе-

чыць эка на міч ны роск віт у бу-

ду чы ні. Прэ зі дэнт так са ма аб-

вяс ціў рэ фор му і ма дэр ні за цыю 

іс ла му. Ён пра па на ваў вы клю-

чыць з пад руч ні каў рэ лі гій ных 

школ за клі кі да гвал ту і ўслаў-

лен не жорст кас ці. Прэ зі дэнт на-

ват пры ехаў на ка ляд ную ім шу ў 

хрыс ці ян скі храм і па жа даў вер-

ні кам шчас лі вых Ка ля даў.

Бы лы прэ зі дэнт Мур сі ў гэ-

ты час быў пры га во ра ны да 

смя рот на га па ка ран ня. Пры суд 

по тым ад мя ні лі. За раз Мур сі 

ся дзіць у тур ме. Тым не менш 

да гэ туль Егі пет уз руш ва юць 

тэ рак ты. У 2015-м, на прык лад, 

на чы не ная выбухоў кай ма шы-

на ўза рва ла ся на шля ху кар тэ-

жа пра ку ро ра Хі шам Ба ра ка та. 

Чы ноў нік за гі нуў. Ар мія кра і ны 

вя дзе без вы ні ко вую ба раць бу 

з іс ла міс та мі Сі най ска га паў-

вост ра ва, раз' юша ны мі звяр-

жэн нем Мур сі. Мяс цо выя тэ ра-

рыс ты пры сяг ну лі на вер насць 

ба е ві кам «Іс лам скай дзяр жа вы» 

і пры ня лі наз ву «Ві ла ят Сі най». 

Ме на ві та яны за кла лі бом бу на 

борт ра сій ска га па са жыр ска га 

са ма лё та A321, з-за вы бу ху якой 

за гі ну лі 224 ча ла ве кі. Ба е ві кі не 

шка ду юць ні хрыс ці ян-коп таў, ні 

на ват бра тоў па ве ры. 24 ліс та-

па да 2017 го да яны на па лі на 

мя чэць эр-Роўд у ва ко лі цах го-

ра да Арыш. Та ды бы лі за бі тыя 

больш за 300 ча ла век. Цяж кая 

аб ста ноў ка з бяс пе кай па да рва-

ла ту рыс тыч ную га лі ну: ка лі да 

«араб скай вяс ны» ў Егі пет пры-

яз джа лі да 15 міль ё наў ту рыс таў 

што год, то сён ня ад па ез дак у 

кра і ну пі ра мід пе ра сце ра га юць 

ула ды шэ ра гу дзяр жаў.

ДВА ДЗІ ЦЯ ЦІ 
НА СЯМ'Ю

Егі пет з'яў ля ец ца са май на-

се ле най дзяр жа вай на Бліз кім 

Ус хо дзе і дру гой па коль кас ці 

на сель ніц тва на аф ры кан скім 

кан ты нен це. Па вод ле апош ніх 

да ных, тут пра жы вае амаль 

95 міль ё наў ча ла век. Яшчэ 

дзевяць мільёнаў егіп цян зна-

хо дзяц ца за мя жой. На сель ніц-

тва хут ка па вя ліч ва ла ся ў пе ры-

яд з 1970 па 2010 год у су вя зі 

з да сяг нен ня мі ў ме ды цы не і 

па вы шэн нем пра дук цый нас ці 

сель скай гас па дар кі, так зва-

най зя лё най рэ ва лю цыі. Пры 

ўвар ван ні На па ле о на ў 1798 го-

дзе коль касць жы ха роў Егіп та 

на ліч ва ла ўся го тры міль ё ны, у 

1939-м — 16,5 мільёна. На сель-

ніц тва скан цэнт рава на ўздоўж 

і ў дэль це ра кі Ніл (у пры ват нас-

ці, у Ка і ры і Алек санд рыі), а так-

са ма па блі зу Су эц ка га ка на ла.

Ле тась мі ністр ахо вы зда роўя 

і на ро да на сель ніц тва Егіп та Ах-

мед Іма да эд-Дзін і мі ністр мяс-

цо ва га раз віц ця Му ха мед Хі шам 

аш-Шэ рыф аб вяс ці лі аб за пус ку 

стра тэ гіч на га пла на па кант ро-

лі за на ра джаль нас цю пад наз-

вай «Раз віц цё Егіп та: толь кі два 

дзі ця ці на сям'ю». Як ад зна чыў 

кі раў нік мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя, зма гац ца з рэз кім пры рос-

там на сель ніц тва перш за ўсё 

не аб ход на з да па мо гай па вы-

шэн ня ўзроў ню аду ка ва нас ці, 

пра ца ўлад ка ван ня жан чын і 

пра ду хі лен ня ран ніх шлю баў. 

Па вод ле яго слоў, «кант ра цэп-

цыя — апош няе, на што вар та 

спа дзя вац ца пры рэа лі за цыі гэ-

тай стра тэ гіі». Рэ лі гій ныя ўста-

ноў кі, на яго дум ку, «так са ма 

ады гра юць важ ную ро лю ў пра-

цэ се па вы шэн ня ўзроў ню пра ін-

фар ма ва нас ці на сель ніц тва».

У 2005 го дзе ўзро вень на ра-

джаль нас ці ў Егіп це скла даў у 

ся рэд нім 2,5 дзі ця ці, а ця пер ён 

вы рас да 3,5. «Аль бо пры рост 

на сель ніц тва і да лей бу дзе раз-

бу раць Егі пет, аль бо мы вы ра-

шым гэ тую праб ле му», — за явіў 

Ахмед Іма да эд-Дзін. На сель ніц-

тва Егіп та што год па вя ліч ва ец ца 

больш чым на два мільёны ча ла-

век. Як ад зна чыў мі ністр мяс цо-

ва га раз віц ця, ка лі пры рост пра-

цяг нец ца та кі мі ж тэм па мі, праз 

тры га ды ўрад Егіп та бу дзе аба-

вя за ны за бяс пе чыць на сель ніц-

тва 20 тыс. дзі ця чых са доў, праз 

шэсць га доў — 100 тыс. школ, 

а праз 25 га доў — да дат ко вы-

мі двума мільёнамі пра цоў ных 

мес цаў. Ра ней у шэ ра гу рэ гі ё наў 

Егіп та дзей ні ча лі пра гра мы бяс-

плат на га рас паў сю джан ня срод-

каў кант ра цэп цыі, але, як пра-

ві ла, па рэ лі гій ных мер ка ван нях 

шмат хто ад маў ля ец ца ад удзе лу 

ў іх. Для Ка і ра нор май лі чыц ца 

два — ча ты ры дзі ця ці на сям'ю, 

для больш бед ных сель скіх ра ё-

наў — ад шас ці і вы шэй.

На пер шы по гляд, дзяр жаў-

ная па лі ты ка па ска ра чэн ні на-

ра джаль нас ці ў му суль ман скай 

кра і не (больш за тое — у ад ным 

з цэнт раў му суль ман ска га све-

ту) — не рэ аль ная за да ча. Ад-

нак вар та ўліч ваць той факт, 

што га лоў ным іні цы я та рам гэ-

тай пра гра мы ў Егіп це ста лі не 

два мі ніст ры, а аса біс та прэ зі-

дэнт Аб дэль Фа тах ас-Сі сі. Гэ та 

ён за біў тры во гу, ка лі атры маў 

ліч бы што га до ва га пры рос ту на-

сель ніц тва кра і ны на 2,5 міль ё на 

ча ла век. Прэ зі дэнт Егіп та па ста-

віў па гро зу рос ту на сель ніц тва 

ў адзін шэ раг з па гро зай тэ ра-

рыз му. «Дзве га лоў ныя праб-

ле мы, якія ста яць пе рад на шай 

дзяр жа вай, — тэ ра рызм і рост 

на сель ніц тва. Гэ тыя праб ле мы 

знач на аб ця жар ва юць наш рух 

на пе рад», — ска заў ён. Ха рак-

тэр на, што гэ тая за ява бы ла 

зроб ле на ме на ві та на ма ла-

дзёж ным фо ру ме. Ма ты ва цыя 

ас-Сі сі вы ключ на эка на міч ная. 

Чыс та ма тэ ма тыч ныя пад лі-

кі егі пец ка га ўра да та кія: ка лі 

ска ра ціць на ра джаль насць хоць 

бы да 2,4 міль ё на ў год, то да 

2030-га ўдас ца сэ ка но міць да 

11 міль яр даў до ла раў.

Уні вер сі тэт аль-Азхар — най-

буй ней шая ў су ніц кім све це му-

суль ман ская на ву чаль ная ўста-

но ва, аб са лют ны аў та ры тэт для 

ўсіх му суль ман не толь кі ў Егіп-

це, не ча ка на пад тры маў іні цы я-

ты ву свец кай ула ды. Ён апуб лі-

ка ваў фет вы, у якіх ска за на, што 

іс лам у прын цы пе не за ба ра няе 

пла на ван не сям'і.

СУ ЭЦ 
І НО ВАЯ СТА ЛІ ЦА
За свой пер шы прэ зі дэнц-

кі тэр мін ас-Сі сі мно гае зра біў: 

бу да ваў да ро гі, жыл лё, элект-

ра стан цыі, ма ца ваў аба ро ну. 

Ся род маш таб ных пра ек таў — 

па шы рэн не Су эц ка га ка на ла, 

ства рэн не но вай ста лі цы. У шэ-

ра гу да сяг нен няў ас-Сі сі — да-

моў ле нас ці з Са удаў скай Ара-

ві яй і Аб' яд на ны мі Араб скі мі 

Эмі ра та мі аб іс тот най фі нан-

са вай пад трым цы, шмат у чым 

дзя ку ю чы пос пе хам у ба раць бе 

су праць «Бра тоў-му суль ман». 

Ад нак усё роў на трэ ба бы ло за-

ла зіць у даў гі да МВФ, які вы-

дзе ліў Егіп ту 21 млрд до ла раў 

на да во лі жорст кіх умо вах. У вы-

ні ку егіп ця нам прый шло ся зноў 

за цяг ваць па ясы.

Уво гу ле, ас-Сі сі ўсту пае ў 

свой дру гі прэ зі дэнц кі тэр мін у 

ня прос тых для Егіп та ўмо вах. 

«Ён ро біць фан тас тыч ную пра цу 

ў вель мі скла да най сі ту а цыі», — 

так ска заў пра кі раў ні ка Егіп та 

прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп 

пас ля іх су стрэ чы ў мі ну лым 

го дзе ў Ва шынг то не. Як за явіў 

«Ком мер сан ту» афі цый ны прад-

стаў нік МЗС Егіп та Ахмед Абу 

Зейд, пад час свай го пер ша га 

тэр мі ну прэ зі дэн ту кра і ны ўда-

ло ся ак ты ві за ваць ад но сі ны з 

усі мі за меж ны мі парт нё ра мі кра-

і ны. З тым, што Ка ір вяр тае са бе 

па зі цыі на Бліз кім Ус хо дзе, згод-

ныя і ін шыя экс пер ты. Зрэш ты, 

знеш не па лі тыч ных парт нё раў 

Егіп та прэ зі дэнт цал кам за да-

валь няе як уз ва жа ны і моц ны 

па лі тык, які вя дзе не пры мі ры-

мую ба раць бу з тэ ра рыз мам. 

Ад нак для па вы шэн ня ўзроў ню 

бяс пе кі ў кра і не яшчэ не аб ход-

на пры клас ці шмат на ма ган няў. 

Да рэ чы, на коль кі гэ та скла да-

на, па каз вае бес прэ цэ дэнт ная 

ва ен ная апе ра цыя на Сі най скім 

паў вост ра ве. Пе ра маг чы тэ ра-

рыс таў да вы ба раў, як мер ка ваў 

ас-Сі сі, не ўда ло ся.

За хар БУ РАК
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Дзей ны прэ зі дэнт Егіп та Аб дэль Фа тах ас-Сі сі атры-
маў пад час га ла са ван ня на вы ба рах кі раў ні ка дзяр жа-
вы ка ля 22 міль ё наў га ла соў вы бар шчы каў — 97 % ад 
агуль най коль кас ці тых, хто пра га ла са ваў. Аб гэ тым 
за явіў стар шы ня цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі Ла шын 
Іб ра гім. Та кім чы нам, ас-Сі сі зноў зой ме прэ зі дэнц кае 
крэс ла на на ступ ныя ча ты ры га ды. Но ва абра ны прэ зі-
дэнт Егіп та пры ня се пры ся гу пе рад Па ла тай прад стаў-
ні коў у па чат ку чэр ве ня, пас ля ча го пач нец ца ад лік яго 
дру го га тэр мі ну. Што ад бы ва ец ца ў ад ной з клю ча вых 
кра ін Чор на га кан ты нен та?

ВЯС НА Ў КРА І НЕ ПІ РА МІДВЯС НА Ў КРА І НЕ ПІ РА МІД
Што ад бы ва ец ца ў Егіп це?

Пер шы по гляд
Кі тай скія кам па ніі зра бі лі фе на ме-

наль ны крок на пе рад. Ка лі ра ней ма-

дэ ля мі з Пад ня бес най па гар джа лі за 

вель мі жорст кі пах плас ты ку і смя я лі ся 

з якас ці збор кі, то сён ня гэ тыя ма шы-

ны з'яў ля юц ца пры кла дам па спя хо вай 

біз нес-ма дэ лі, якую мож на пе рай маць 

і раз ві ваць. Нех та за пя рэ чыць, што ды-

зайн не ка то рых на ві нак з Кі тая на гад вае 

«ці то Аudі, ці то Rаngе Rоvеr», ад нак у 

пэў ным сэн се гэ та — по шук улас на га 

сты лю, маг чы мы толь кі ў пра цэ се са-

мо га экс пе ры мен та. Так што аў тар скі 

по чырк — хут чэй спра ва ча су.

Вось і Zоtуе — яшчэ ня даў на ў знеш-

нас ці яе ма дэ ляў лёг ка бы ло рас па знаць 

не каль кі ін шых ма рак, але па сту по ва ды-

зай не ры прый шлі да сва ёй кан цэп цыі.

На за лі тым сон цам па лі го не за во да 

«ЮНІ СОН» Zоtуе Z500ЕV і асаб лі ва ма лыш 

Е200 вы лу ча юц ца з ве лі зар най коль кас ці 

кра со ве раў T600, якія ў най блі жэй шай бу-

ду чы ні ад пра вяц ца да ўла даль ні каў. Се дан 

Z500ЕV вон ка ва вы гля дае аб са лют на звы-

чай на, што не дзіў на, па коль кі ён па бу да-

ва ны на тра ды цый най ба зе з ру ха ві ком 

унут ра на га зга ран ня. Аў та ма біль на ле жыць 

да кла са D, яго мож на лі чыць ся мей ным 

элект ра ма бі лем.

Знач на ці ка вей шы Е200, які па па ме рах 

на гад вае Smаrt, ад нак знеш не — гэ та яр-

кае і не звы чай нае аў то, якое скла да на па-

раў наць хоць з чым-не будзь. Эх, як бы ло б 

ці ка ва па ез дзіць на ім у го ра дзе! Але па куль 

гэ та га зра біць нель га: пра цэс сер ты фі ка цыі 

не за вер ша ны. Гэ ты мік ра кар вы лу ча ец ца 

пры го жы мі свят ло ды ёд ны мі фа ра мі і двух-

ко лер най афар боў кай, а ку заў зроб ле ны з 

кам па зіт ных ма тэ ры я лаў. У перс пек ты ве 

ма лыш змо жа па-са праўд на му ўпры го жыць 

на шы да ро гі.

Вя до ма, з вон ка вых асаб лі вас цяў абод ва 

аў та ма бі лі вы лу ча юць ад мыс ло выя ра зет кі 

для пад за рад кі: ад на ха ва ец ца ў лю ку кла-

січ на га бен за ба ка, дру гая — пад знач ком 

брэн да на пя рэд ніх ра шот ках. За пас хо ду ў 

се да на — ка ля 250 кі ла мет раў, у мік ра ка-

ра — пад 220 кі ла мет раў. Сур' ёз ная за яў-

ка, тым больш што за ра джаць іх мож на ад 

звы чай най ра зет кі. На прык лад, у Е200 гэ ты 

пра цэс зой ме пад во сем га дзін, ад хут кай 

за рад кі — 30 хві лін на 80 пра цэн таў ба та-

рэі.

Вон ка ва аў та ма бі лі вы гля да юць да во лі 

са ма ві та, але што ж ча кае ўнут ры?

Праз цер ні і да зо рак
Пер шым быў цал кам вы ву ча ны бе ла-

снеж ны се дан Z500ЕV. Ка лі са дзіш ся за 

руль, то здзіў ляе са праў ды шмат — у ад-

роз нен не ад знеш нас ці. Ад ра зу звяр та еш 

ува гу на ве лі зар ны сэн сар ны эк ран, які 

на гад вае Tеslа або апош нія ма дэ лі Vоlvо. 

Вя до ма, са ма сіс тэ ма на ба зе Аndrоіd пра-

цуе не ідэа льна, за трым ка ад до ты ку да 

вы ка нан ня ка ман ды скла дае пры клад на 

се кун ду. Тым не менш той жа тэ ле фон па 

Bluеtооth пад клю ча ец ца хут ка і без праб-

лем.

Шай ба пе ра клю чэн ня пе ра дач быц цам 

зня тая з Rаngе Rоvеr, але ўпі са ла ся ў ін-

тэр' ер ар га ніч на — бы ло б дзіў на ўба чыць 

пры та кім эк ра не муль ты ме дыя звы чай ны 

ры чаг пе ра клю чэн ня.

Пры бор ная па нэль так са ма элект рон ная, 

але чы та ец ца цяж ка ва та, бо кры ху пе ра-

гру жа на ін фар ма цы яй. Да рэ чы, тэст-драйв 

пра во дзіў ся ў вель мі со неч нае на двор'е, 

та му і пры бор ка, і муль ты ме дый ны эк ран 

моц на блі ка ва лі, што рэ аль на пе ра шка джа-

ла ў ру ху.

Са лон па кі дае доб рае ўра жан не, у тым 

лі ку і з-за аб ста ля ван ня. Тэс та вая ма дэль 

бы ла на фар ша ва на па поў най пра гра ме: тут 

і па на рам ны дах, і элект рыч ная рэ гу лі роў ка 

крэс лаў, і кам форт ныя ся дзен ні з экас ку ры. 

Мес ца шмат — і гэ та ацэ няць сем'і, якія, па 

ідэі, з'яў ля юц ца мэ та вай аў ды то ры яй гэ-

та га аў то. Ся дзець за кі роў цам з рос там 

189 сан ты мет раў мож на спа кой на, на ват 

для ног за пас за ста нец ца. Праб ле ма ў 

ін шым: на зад нім ра дзе ніз ка ва ты дах, 

та му вы со кія лю дзі бу дуць упі рац ца га-

ла вой у столь.

Кры ху збян тэ жыў руль — за ліш не 

тон кі ў аб хва це, ён за над та лёг кі, хо чац-

ца зра біць яго больш цяж кім. Ба гаж нік 

цал кам звы чай ны для гэ та га кла са, пад 

пе ра крыц цем ха ва ец ца паў на вар тас нае 

за па сное ко ла.

Ма лыш Е200 яшчэ ці ка вей шы. Тут кі-

роў цу су стра кае вя лі кі дзе ся ці дзюй мо вы 

эк ран муль ты ме дый най сіс тэ мы, а так-

са ма «па лег ча ная» пры бор ная па нэль, 

на якую вы во дзіц ца са мая не аб ход ная 

ін фар ма цыя.

Вя до ма, тут ха пае роз ных люк са вых 

«пры мо чак» — тыя ж элект ра рэ гу лі роў кі 

ся дзен няў, ка ме ра за дня га ві ду і элект рыч-

ны руч нік.

Шай ба пе ра клю чэн ня пе ра дач та кая ж, 

як у элект рыч ным се да не, але яна раз ме-

шча на за над та ніз ка. На ват ча ла ве ку ся-

рэд ня га рос ту прый дзец ца моц на на хі ляц ца 

на пе рад, каб вы браць па трэб ную пе ра да чу. 

Акра мя та го, руль гэ тай ма дэ лі рэ гу лю ец ца 

толь кі па вы шы ні. Гэ та не за над-

та пры ем на, па коль кі ста но ві-

шча ру ля пры му шае пры су нуць 

ся дзен не як ма га блі жэй.

Вар та ска заць не каль кі слоў 

для ама та раў па раз ва жаць пра 

па доб ныя аў то з пунк ту гле-

джан ня «кап сул смер ці»: маў ляў, 

бяс пе ка ў іх ні я кая. Тут уста ля-

ва ныя дзве ад па вед ныя па душ-

кі, а так са ма дзвяр ныя ўзмац-

няль ні кі спе ра ду і зза ду, спа кою 

кі роў цы і па са жы ра спры я юць 

ста лё вы кор пус і су праць у дар-

ныя бэль кі.

Унут ры не цес на. Мес ца ха-

пае не толь кі кі роў цу і па са жы ру, 

але на ват і для па ры тор баў — 

ін жы не ры змаг лі знай сці пра-

сто ру для не вя лі ка га ба гаж ні ка, 

у які ўле зе больш, чым 

не каль кі па ке таў з су-

пер мар ке та.

Пе даль 
у пад ло гу!

Се дан Z500ЕV мае 

пя рэд ні пры вад, та му 

ні я кіх не ча ка нас цяў 

пад час ру ху не прад-

ба чыц ца. У на шай руб-

ры цы ўжо су стра ка лі ся 

элект ра ма бі лі, та му да 

ці шы ні па сту по ва пры-

вы ка еш, ад нак ка лі 

ўпер шы ню трап ля еш 

у па доб ную ма дэль, 

здзіў ля еш ся ад сут нас-

ці якіх-не будзь гу каў 

пад час яз ды. Да рэ чы, у 

гэ тым аў то элект рыч ны 

ма тор тро хі, але ўсе ж 

та кі чу ваць.

На жаль, асаб лі вай ды на мі кай гэ ты се-

дан не ра дуе — па паш пар це (ды і па ад-

чу ван нях так са ма) да 100 кі ла мет раў за га-

дзі ну ён раз га ня ец ца за дзе сяць се кун даў. 

Мак сі маль ная хут касць — 140 кі ла мет раў за 

га дзі ну. Зноў жа, агуль нае ўра жан не кры ху 

па гар ша ец ца з-за не над та ін фар ма тыў на га 

ру ля, але ў цэ лым ма шы на едзе ўпэў не на і 

на да ро зе тры ма ец ца ўстой лі ва.

У па чат ку тэст-драй ву су пра цоў нік за во-

да ад зна чыў, што се дан у ру ху ці ка вей шы, 

чым мік ра кар, ад нак Е200 па кі дае знач на 

больш за да валь нен ня ад пе ра мя шчэн ня. 

Вя до ма, на ўрад ці ён едзе хут чэй — афі-

цый ных да ных па раз го не да 100 кі ла мет раў 

за га дзі ну па прос ту ня ма, — але з-за па ме-

раў зда ец ца, быц цам ма шы на ўзля тае, а 

не едзе. Элект ра ма тор ма гут нас цю 60 кВт 

мо жа ра за гнаць яе да мак сі маль ных 120 

кі ла мет раў за га дзі ну, пры вад — зад ні.

Па лі гон не да зва ляе на ўсю моц вы ву-

чыць гэ тую ма дэль, але раз вяр нуц ца дву ма 

за хо да мі на вуз кай да ро зе ў дзве па ла сы 

атры ма ец ца без ані я кіх праб лем. На са май 

спра ве пры на леж най ца не гэ ты аў та ма біль 

лёг ка мо жа стаць га рад скім хі том, бо ча сам 

на ву лі цах ста лі цы ад шу каць пар ко вач нае 

мес ца вельмі ня прос та. Пад вес ка ў або двух 

аў то са бра ная, але ў се да не, 

зра зу ме ла, мяк чэй шая.

Ай чын ныя рэа ліі
Ра ней па ве дам ля ла ся, што 

Zоtуе Z500ЕV мо жа абы сці ся 

па тэн цый на му па куп ні ку амаль 

у 22 ты ся чы до ла раў, а ма лы-

ша Е200 мож на бу дзе на быць 

за 17 ты сяч. До ра га? Ма быць, 

што так. Вя до ма, па куль кош ты 

па пя рэд нія, аб кан крэт ных перс-

пек ты вах мож на бу дзе ка заць 

та ды, ка лі аб вес цяць афі цый ны 

прэй ску рант.

Ві да воч на, што свет ру ха ец-

ца ў бок элект ры фі ка цыі — і гэ та 

да зва ляе не толь кі эка но міць на 

па лі ве і зап част ках, але і ўно сіць 

свой уклад у азда раў лен не на ва коль на га 

ася род дзя. Але на вош та куп ляць элект-

ра кар, ка лі ты жы веш у шмат ква тэр ным 

до ме ў вя лі кім го ра дзе? «За праў ляць» яго 

ня зруч на, прый дзец ца ра біць гэ та аль бо ў 

офі се, аль бо вы круч вац ца з за рад кай у ква-

тэ ры — вы клю чэн не скла да юць толь кі тыя 

кі роў цы, якія пра жы ва юць у пры ват ным до-

ме. Спе цы яль ных стан цый для пад за рад кі ў 

тым жа Мін ску, мяк ка ка жу чы, ня шмат, пра 

рэ гі ё ны лепш пра маў чаць.

Элект рыч ныя аў та ма бі лі са праў ды мо-

гуць стаць па пу ляр ны мі, але для гэ та га па-

трэб на інф ра струк ту ра, пра што вя лі раз-

мо ву на афі цый най прэ зен та цыі ма дэ ляў 

Zоtуе. Пад трым ка дзяр жа вы не аб ход ная, 

каб па доб ныя пра ек ты не ста лі ра за вы мі 

ак цы я мі. Доб ра, ка лі бу дуць іль го ты, але без 

за рад ных стан цый экс плу а та цыя элект ра ка-

ра — не за да валь нен не, а вы пра ба ван не.

Вя лі кі се дан Z500ЕV і мік ра кар Е200 

цал кам мо гуць за няць сваю ні шу ў аў та-

жыц ці Бе ла ру сі. Як спра вяд лі ва за ўва жы лі 

ка ле гі, пер шы мо жа стаць не толь кі ся мей-

ным аў то, але і кам форт ным срод кам пе-

ра мя шчэн ня для чы ноў ні каў, бо на дру гім 

ра дзе — роў ная пад ло га, шмат мес ца для 

ног, ды яшчэ і пя рэд няе па са жыр скае ся-

дзен не мо жа ру хаць зад ні пра вы па са жыр! 

А ма лыш Е200 вы дат на па ды дзе для ма-

ла дых лю дзей, якія жы вуць ак тыў ным га-

рад скім жыц цём.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

У ЧА КАН НІ... ІЛЬ ГОТ 
І ІНФ РА СТРУК ТУ РЫ? Тэст-драйв 

Zоtуе Z500ЕV і Е200
Лі та раль на праз не каль кі ме ся цаў не за над та раз на стай ны бе ла рус кі ры нак 

аў та ма бі ляў атры мае двух ка ла рыт ных гуль цоў, якім цал кам па сі лах уз бу рыць 

ці шы ню і спа кой ай чын най аў та пра сто ры. Га вор ка ідзе пра элект рыч ныя на-

він кі кам па ніі Zоtуе, якія ў на шай кра і не бу дуць збі раць у Аб ча ку на за вод зе 

«ЮНІ СОН» — да рэ чы, ін тэр в'ю са стар шы нёй на гля даль на га са ве та прад пры-

ем ства Аляк се ем Ва га на вым дру ка ва ла ся ў на шым да дат ку «Со юз-Евразия». 

Што ча кае маг чы мых па куп ні коў гэ тых не звы чай ных ма дэ ляў, якія пе ра ва гі і 

не да хо пы па ка заў пра цэс экс плу а та цыі, а так са ма са мае га лоў нае — як жа яны 

едуць — усё гэ та вы свет лі ла «Звяз да».

У се да на да во лі не звы чай ны ключ. 
У са мой ма шы не яго мож на па клас ці ў спе цы яль ную ні шу 

аль бо прос та не да ста ваць з кі шэ ні.

За мест звы чай ных дзвяр ных ру чак у ад мыс ло вым па зе ў Е200 
пра ду гле джа на кноп ка.


