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На марш ру це № 1 — 
элект ро бус

У ста лі цы на аў то бус ным 

марш ру це № 1 «Цэнт раль ны 

вак зал — ДС «Вяс нян ка» па чаў 

кур сі ра ваць элект ро бус.

Дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск-
транс» мае на мер вы пра ба ваць эка ла-
гіч ны элект ра транс парт на клю ча вым 
марш ру це па ад ным з цэнт раль ных пра-
спек таў го ра да. У пла нах прад пры ем ства 
ў 2018—2019 га дах за ку піць 60 элект ро-
бу саў вы твор час ці «Бел ка мун маш», у тым 
лі ку част ка ма шын бу дзе пры зна ча на як-
раз для марш ру та № 1, та му аб кат ка пра-
хо дзіць ме на ві та на ім.

Пер шыя элект ро бу сы па ча лі аб слу гоў-
ваць па са жы раў у Мін ску ў маі мі ну ла га 
го да на тра лей бус ных марш ру тах № 59 
(ад ДС «Ся ро ва» да Даў га брод скай) 
і № 43 (ад ДС «Ся ро ва» да ДС «Друж-
ная»). «Ві таў ты» — так на зы ва юц ца ма-
шы ны — ад роз ні вае кам форт ная пра-
стор ная ка бі на для кі роў цы і ўмя шчаль ны 
са лон для па са жы раў, на яў насць ка мер 
ві дэа на зі ран ня, зруч насць па сад кі і вы-
сад кі, прак тыч на бяс шум ны рух



ЗдарэннеЗдарэнне  

Да муш ні ка 
за тры ма лі 
пас ля кра дзя жу
Ён ваў сю ка рыс таў ся 
бес тур бот нас цю гра ма дзян

Су пра цоў ні кі ўпраў лен ня кры мі наль-

на га вы шу ку ГУ УС Мін гар вы кан ка-

ма спы ні лі зла чын ную дзей насць 

39-га до ва га да муш ні ка, які трап ляў 

у чу жыя ква тэ ры праз не за чы не ныя 

дзве ры.

Муж чы на быў за тры ма ны пры сі ла вой 
пад трым цы бай цоў спец пад раз дзя лен ня 
«Ал маз», ка лі свят ка ваў у рэ ста ра не дзень 
на ра джэн ня свай го пры яце ля. А на пя рэ дад-
ні ён здзейс ніў чар го вы кра дзеж з ква тэ ры 
жы ло га до ма ў Мас коў скім ра ё не ста лі цы.

Апе ра тыў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 
ўста на ві лі да тыч насць муж чы ны да ква-
тэр ных кра дзя жоў, якія бы лі здзейс не ны 
ў Мін ску са сту дзе ня гэ та га го да. Так са ма 
ўста наў лі ва ец ца яго да чы нен не да ана ла-
гіч ных кра дзя жоў, здзейс не ных з каст-
рыч ні ка мі ну ла га го да.

Каб тра піць у чу жыя ква тэ ры, зла-
мыс нік за хо дзіў за кім-не будзь сле дам у 
пад' езд, а пас ля ха дзіў па ўсіх па вер хах 
і шу каў не за чы не ныя дзве ры. Ка лі та кія 
зна хо дзіў, то за хо дзіў у ві таль ню і з су-
мак да ста ваў ка шаль кі, ад куль за бі раў 
гро шы. Ка лі сум кі не бы ло, шу каў гро-
шы ў воп рат цы. У ад ным вы пад ку скраў 
з па коя ноў тбук, а адзін з кра дзя жоў стаў 
і ўво гу ле да во лі пры быт ко вым — уда ло ся 
вы крас ці з ка шаль ка 535 до ла раў і 20 ты-
сяч ра сій скіх руб лёў.

Гас па да ры ад ра зу не вы яў ля лі пра па жу 
гро шай і толь кі на на ступ ны дзень звяр та-
лі ся ў мі лі цыю. А не ка то рыя на ват і не ве-
да лі, што ста лі ах вя рай да муш ні ка, па куль 
ім пра гэ та не па ве да мі лі апе ра тыў ні кі.

Уста ноў ле на пяць эпі зо даў, муж чы на 
па да зра ец ца ў здзяйс нен ні яшчэ дзя сят ка 
ана ла гіч ных кра дзя жоў, у тым лі ку з пры-
ват ных да моў у Мін скай воб лас ці, а так са ма 
ў Ра сіі. Муж чы на, ра ней су дзі мы за ма ё мас-
ныя зла чын ствы, ра зам больш за 20 га доў 
ад бы ваў па ка ран не за кра дзя жы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



ЗА ГЛЯ НЕМ ДА ЛЕЙ
Каб пра дэ ман стра ваць, на-

коль кі ма шы на бяз гуч ная і эка-
ла гіч ная, ге не раль ны ды рэк тар 

«ЮНІ СОН» Дзміт рый ЯГО РАЎ 
на ват пра ехаў ся на двух мес ным 
аў то не па срэд на па пра стор ным 
хо ле са мой гас ці ні цы «Пе кін». 
Жур на ліс ты ж пра вя лі тэст-
драйв се да на на ву лі цы. Па куль 
гэ та адзі ныя элект ра ма бі лі мар кі 
Zоtуе ў Бе ла ру сі, але да кан ца го-
да іх мо жа стаць ужо не каль кі со-
цень. Ге не раль ны ды рэк тар ра-
зам са стар шы нёй на зі раль на-

га са ве та «ЮНІ СОН» Аляк се ем 

ВА ГА НА ВЫМ рас ка за лі, як яны 
ба чаць бу ду чы ню.

Ад но з пер шых пры стаса ван-
няў, што пры цяг вае ўва гу ў ма-
шы не, — вя лі кі план шэт (пра цуе 
на сіс тэ ме Аndrоіd). На яго мож на 
за пам па ваць роз ныя пра гра мы, як 
на смарт фо не, але на са мрэч ста-
іць ён, зра зу ме ла, дзе ля кі ра ван ня 
аў та ма бі лем. Плюс ёсць пункт до-
сту пу ў ін тэр нэт. Ві да воч ныя рэ чы, 
якія на вод зяць на дум ку, што тут 
са мае мес ца ІТ-тэх на ло гі ям... Са-
праў ды, кам па ніі ПВТ ці ін шыя, якія 
пра цу юць у кі рун ку аў та ма бі ле бу-
да ван ня, за раз мо гуць пра па на-
ваць неш та іна ва цый нае для рын-
ку элект ра ка раў Ус ход няй Еў ро пы. 
Кі тай скія ма шы ны, зра зу ме ла, скі-
ра ва ны, у пер шую чар гу, на ры нак 
Пад ня бес най, а вось на тэ ры то рыі 
як мі ні мум Бе ла ру сі мож на бу дзе 
вы ка рыс тоў ваць ай чын ны софт, 
які да та го ж бу дзе адап та ва ны 
да сіс тэ мы «ГЛА НАСС», якая ця-
пер ста віц ца на аў то. Ёсць да мо-
ва, што ка лі пра па но вы ад на шых 
пра гра міс таў ака жуц ца ка рыс ны-
мі, то кі тай ская кам па нія ку піць 
гэ ты пра дукт і рас паў сю дзіць яго 
на сваю пра дук цыю. Па пра гно-
зах, да 2025 го да ў Ра сіі бу дуць 
пра да вац ца ка ля 100—150 ты-
сяч ма шын у год. Сён ня гэ та 
скла дае ка ля 10 % рын ку. А па-
коль кі сіс тэ мы «ЭРА-ГЛА НАСС» 
ці ана ла гі яе ста лі аба вяз ко вы мі 
для ўся го Еў ра зій ска га са ю за 

(у Бе ла ру сі пе ра ход ны пе ры яд за-
вер шыц ца ў кан цы гэ та га го да), 
то ад кры ва юц ца да во лі шы ро кія 
перс пек ты вы для вы ка ры стан-
ня на шых «маз гоў». Кі раў ніц тва 
прад пры ем ства пра па нуе не вы-
на хо дзіць ве ла сі пед і ста на віц ца 
лі да ра мі там, дзе ўжо ство ра на 
для гэ та га ас но ва. Пры жа дан ні 
мож на за гля нуць на ват у бу ду чы-
ню і пра па на ваць софт, які да па-
мо жа кі ра ваць ра зум ным до мам 
ці, на прык лад, сва ім ра хун кам не-
па срэд на з аў то.

Аў та ма бі лі гэ тых ма дэ ляў маг-
чы ма пад за ра дзіць ад звы чай най 

ра зет кі на 220 вольт. Ад ра зу ж 
уз ні кае ідэя па ста віць ма шы ну 
на пад сіл ка ван не на ра бо це ці 
на ват пад час вя чэ ры ў ка фэ, як 
звы чай ны смарт фон. Каб усё бы-
ло па спра вяд лі вас ці, зноў жа тут 
ёсць мес ца но ва му пра грам на му 
за бес пя чэн ню, якое бу дзе за ліч-
ваць кі ла ва ты на ваш ра ху нак. 
На прык лад, ан лайн у аса біс тым 
ка бі не це па дат ка пла цель шчы ка, 
які за клю чыў з «Мінск энер га» 
да мо ву. Яшчэ іс нуе та кая прак-
ты ка, ка лі ганд лё выя цэнт ры 
пра па ноў ва юць пад за ра дзіц ца 
бяс плат на. Для іх гэ та пра мая 
вы га да: па куль элект ра ма біль 
ста іць, ва дзі цель хо дзіць па ма-
га зі нах і з вя лі кай ве ра год нас цю 
неш та там на бы вае. Кошт элект-
ра энер гіі не су па стаў на ні жэй шы, 
чым тыя су мы, якія па куп нік мо-
жа па тра ціць.

На дум ку Аляк сея Ва га на ва, 
мы мо жам пра ца ваць не горш за 
кі тай цаў. Да вес ці ўзро вень вы ка-
ры стан ня ай чын най вы твор час ці 
да 50 % кі раў ніц тва лі чыць не рэ-
аль ным, але ўзяць усё най леп шае 
і зні зіць тым са мым са бе кошт рэ-
аль на. Да та го ж ле там за пра цу-
юць цэ хі звар кі і фар ба ван ня, раз-
лі ча ныя на 30 ты сяч элект ра ка раў 
плюс аў та ма бі лі на звы чай ным 
па лі ве. Да рэ чы, ме на ві та гэ та 
ліч ба — вы твор чая ма гут насць 
за во да. Пад час пер ша га го да 
пла ну юць вы пус ціць ка ля 3 000 
элект ра ма бі ляў. У пла нах па шы-
раць лі ней ку ма дэ ляў.

ШТО ПАЧЫМ
Са мае важ нае для спа жыў ца 

пы тан не: коль кі га доў збі раць 
на гэ ты цуд? Па куль што, ві да-
воч на, кан чат ко вай ліч бы ня-
ма, але, па па пя рэд ніх ацэн ках, 
Z500ЕV бу дзе каш та ваць у ра ё не 
$22 000, а Е200 — $17 000. Але 
гэ та без улі ку «бо ну саў». Мно гія 
дзяр жа вы пад трым лі ва юць вы-
ка ры стан не элект ра ма бі ляў і з 
улі кам тых пра грэ сіў ных за ка на-
даў чых ак таў, якія не так даў но 
бы лі пад пі са ны ў Бе ла ру сі, кі раў-

ніц тва кам па ніі раз ліч вае і тут 
атры маць прэ фе рэн цыі для кан-
чат ко ва га па куп ні ка. Маг чы ма, 
гэ та бу дуць па дат ка выя вы лі кі, 
той жа стаў кі ПДВ... У Гер ма ніі, 
на прык лад, ула даль ні каў элект-
ра ка раў вы зва ля юць на 5 га доў 
ад упла ты транс парт на га па да-
тку, а ў Вя лі ка бры та ніі да юць 
іль го ты ў па ме ры да 25 % кош ту 
но вай ма шы ны, у ме жах $7,8 ты-
ся чы. Не ка то рыя плат ныя да ро гі 
і пар коў кі для та кіх ма шын бяс-
плат ныя ці са зніж ка мі.

У вы ні ку аў та ма біль на ват на 
пер шым эта пе ста но віц ца больш 

да ступ ным. У перс пек ты ве, ка-
лі па гля дзець на кошт па лі ва і 
элект ра энер гіі (асаб лі ва, ка лі 
спраў дзяц ца над зеі на зні жэн-
не ца ны з увя дзен нем АЭС), то 
та кая ма шы на аку піц ца. Плюс у 
той жа Фран цыі ёсць курс на зні-
жэн не экс плу а та цый ных рас хо-
даў да 2 еў ра на 150 км. У лю бым 
вы пад ку пра грэс ідзе ў гэ тым кі-
рун ку. Да рэ чы, з чэр ве ня пла ну-
ец ца па чаць па стаў ляць пер шыя 
элект ра ка ры на ра сій скі ры нак.

Па асноў ных ха рак та рыс ты-
ках Е200 больш пры дат ны для 
го ра да. Не вя лі кі па мер ку за ва, 
два мес цы для па са жы раў. На 

за куп кі ў Поль шчу на та кім не 
па е дзеш, але ла ві ра ваць у ста-
ліч ным па то ку — са мае тое. 
Ёміс тасць аку му ля тар най ба-
та рэі — 24,5 кВт*г. Па воль ная 
за рад ка з ну ля пра цяг ва ец ца 
8 га дзін, хут кая — 45—60 хві лін. 
Ся мей ны Z500ЕV за ра джа ец ца 
ў та кім жа тэм пе. На мі наль ная 
ма гут насць ру ха ві ка, як і ў па пя-
рэд няй ма дэ лі, — 30 кВт.

Да рэ чы, пла ну ец ца пра вес ці 
кон курс у са цы яль ных сет ках: ка-
рыс таль ні кам пра па ну ец ца пры-
ду маць наз вы для гэ тых дзвюх 
ма дэ ляў. Вя до ма, пе ра мож ца 
без па да рун ка не за ста нец ца...

ДЗЕ ПАД ВОХ
За раз элект ра ка ры вы гля-

да юць, як той ка заў, без суч-
ка і за дзі рын кі. Але зда ро вы 
скеп ты цызм пад каз вае, што 
гэ та па куль яны не па едуць 
па на шых да ро гах. Пер шы ка-
мень спа тык нен ня — за праў-
кі. На ця пе раш ні мо мант та кой 
інф ра струк ту ры не да стат ко ва. 
У двух мес най ма шы ны за пас 
хо ду — 220 км, а ў се да на — 
300 км. На ват у ме жах Бе ла ру сі 
без да за рад кі гэ та шлях у адзін 
бок. Раз лік ідзе на тое, што 
пры рост бу дзе што квар таль на 
ка ля сот ні кі ла мет раў. Кі тай-
скі бок праг на зуе да 2020 го-
да да вес ці вы ні ко вую ліч бу да 
600—700 км.

Пры гэ тым, па сло вах Аляк-
сея Ва га на ва, ця пер рых ту ец ца 
па ста но ва ўра да, дзе бу дзе вы-
зна ча ны апе ра тар, які па ста віць 
сет ку стан цый пад за рад кі. Каб 
па крыць усю Бе ла русь, па тра бу-
ец ца ка ля 2000 пунк таў хут кай 
за рад кі. У ме жах ста лі цы зноў 
жа маг чы мыя та кія бо ну сы, як 
спе цы яль ныя пар ко вач ныя мес-
цы ці да звол элект ра ка рам вы-
ка рыс тоў ваць па ло сы для ру ху 
аў то бу саў.

Сэр віс мож на бу дзе атры маць 
у мес цах про да жу. Ге не раль ны 
ды рэк тар лі чыць, што там асаб-
лі ва і ла мац ца ня ма ча му, ка лі 
толь кі гас па дар уве ча ры не за-
хо ча пай сці ў га раж па ка пац ца 
пад ка по там...

Па га ран ты ях па куль яшчэ 
да ку мент не пад пі са ны, але маг-
чы ма га ва рыць пра пры клад ныя 

ліч бы. У цэ лым яны не бу дуць 
моц на ад роз ні вац ца ад га ран тыі 
на звы чай ныя аў то. З асаб лі вас-
цяў: ба та рэя — га ран тыя 10 га-
доў, 120 000 за ра даў. У вы ні ку 
пра бег ка ля 360—400 ты сяч кі ла-
мет раў. На элект ра ру ха вік Bоsсh 
дае га ран тыю пяць га доў.

Zоtуе — не пер шая кі тай ская 
аў та кам па нія, якая пры хо дзіць у 
Бе ла русь. Ча му «ЮНІ СОН» аб-
ра ла ме на ві та яе? Кі раў ні кі тлу-
ма чаць гэ та тым, што кам па нія 
з'яў ля ец ца ад ным з лі да раў у сег-
мен це элект ра ма бі ляў. Да та го 
ж яна мае су мес нае прад пры-
ем ства з Fоrd, а зна чыць, аб мен 

тэх на ло гі я мі. І ЗША, і Кі тай шмат 
укла да юць у пра грэс.

А ЯК ЖА 
НА ШЫ КА ДЫ ЛА КІ?

Больш за ўсё «ЮНІ СОН» вя до-
ма за вы твор часць пад Мінск ам 
аў та ма бі ляў прэ мі ум-кла са. Не-
ка то ры час та му прай шла ін фар-
ма цыя, што кам па нія пе ра ста ла 
вы пус каць Саdіllас Еsсаlаdе. 
Сі ту а цыю пра ка мен та ваў Дзміт-
рый Яго раў. Па яго сло вах, ця-
пер, са праў ды, та кія ма шы ны не 
вы пус ка юц ца. Але звя за на гэ та 
толь кі з тым, што кам па нія пе ра-
за клю чае кант ракт з кан цэр нам 
Gеnеrаl Mоtоrs. Ле тась яны пра-
да лі Ореl фран цуз скай РSА. А ў 
«ЮНІ СО На» асноў ны кант ракт і 
па стаў кі іш лі ме на ві та праз еў ра-
пей скі пункт — кан цэрн Ореl. Ця-
пер у пра цэ се пад рых тоў кі но вы 
кант ракт не па срэд на з GM, США. 
Пры гэ тым ге не раль ны ды рэк-
тар ад зна чае, што аме ры кан ская 
кам па нія за ці каў ле на ў пры сут-
нас ці ў Бе ла ру сі і Ра сіі. Да рэ чы, з 
кан цэр нам РSА (Реugеоt Сіtrоёn 
Аutоmоbіlеs) у «ЮНІ СО На» так-
са ма ідзе су пра цоў ніц тва. У цэ-
лым за га ды парт нёр ства на за-
вод зе пад Мінск ам бы ло са бра на 
ка ля 4 ты сяч ма шын у кан так це з 
РSА і ка ля 6-7 ты сяч — з GM.

Ма дэ лі ма шын з ру ха ві ком 
унут ра на га зга ран ня ўжо да сяг-
ну лі ўзроў ню ла ка лі за цыі ка ля 
32—33 %. Цэх звар кі і фар ба-
ван ня, які за пра цуе ле там, дасць 
яшчэ плюс 17 %. На аў то вы ка-
рыс тоў ва юц ца ай чын ныя ко лы, 
шкло, аку му ля та ры...

За гляд ва ю чы ў бу ду чы ню, ге-
не раль ны ды рэк тар га во рыць, 
што ёсць пла ны пра цяг нуць ра-
бо ту з элект ра ма бі ля мі: па спра-
ба ваць на ла дзіць вы твор часць 
мік ра аў то бу саў. Яны маг лі б ез-
дзіць на ўнут ры га рад скіх лі ні ях ці 
на марш ру це вак зал — аэ ра порт. 
Раз гля да юц ца так са ма ма шы ны 
гру за пад' ём нас цю 1 то на для ка-
мер цый ных раз во заў па го ра дзе. 
У ста лі цы не аб ход ны аў та ма бі лі, 
якія менш за брудж ва юць па вет-
ра. І гіс то рыя прад пры ем ства 
па каз вае, што та кія ам бі цый ныя 
пла ны мо гуць здзейс ніц ца.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

УЛА ДА РЫ ТО КУ І РА ЗЕТ КІ
Но выя элект ра ма бі лі пры хо дзяць у Бе ла русь

Не каль кі дзён та му ай чын ныя аў та ама та ры маг лі ад чуць 

ней кую іро нію лё су: лі та раль на ад на ча со ва па да ра жаў 

бен зін і ад бы ла ся прэ зен та цыя дзвюх ма дэ ляў элект ра ма-

бі ляў Zоtуе. Пра стор ны се дан Z500ЕV і га рад скую ма лыш ку 

Е200 бу дуць збі раць і вы пус каць пад Мінск ам на прад пры-

ем стве «ЮНІ СОН». Та му на ступ нае змя нен не ца ны па лі ва 

мо жа за кра нуць знач на менш бе ла ру саў...

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Га рад ская 
двух мес ная ма дэль.

Ся мей ны се дан.


