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Кі тай за пус ціў най ноў шую ра ке ту
Кі тай упер шы ню ажыц ця віў за пуск сва ёй най ноў шай ра ке ты-

нось бі та «Чанч жэн-5B» з пра та ты пам пі ла та ва на га кас міч на га 

ка раб ля но ва га па ка лен ня. Гэ та вы ні кае з па ве дам лен ня Пра-

гра мы пі ла та ва ных па лё таў КНР. Пуск ад быў ся са стар та ва га 

комп лек су LC-101 кас ма дро ма Вэнь чан на вост ра ве Хай нань. 

На бор це зна хо дзі лі ся пра та ты пы кас міч на га ка раб ля і гру за вой 

кап су лы. Мі сія ад мет ная тым, што гэ та не толь кі пер шы па лёт 

для ра ке ты-нось бі та, але так са ма і пер шы вы пра ба валь ны за-

пуск пра та ты па но ва га кас міч на га ка раб ля (Crew Spacecraft). 

У бу ду чы ні ён па ві нен да стаў ляць на ар бі ту экі паж.

Aіr France атры мае ад дзяр жа вы 7 міль яр даў еў ра
Еў ра пей ская ка мі сія за цвер-

дзі ла ака зан не Фран цы яй дзяр-

жаў най пад трым кі авія кам па ніі 

Aіr France на су му 7 міль яр даў еў-

ра ў су вя зі з эпі дэ мі яй COVІD-19. 

Гэ тая ме ра бы ла за цвер джа-

на ў ад па вед нас ці з «Ча со вы мі 

рам ка мі дзяр жаў най да па мо гі», 

пры ня ты мі вы ка наў чай ка ле гі яй 

ЕС, якія бу дуць дзей ні чаць да кан ца го да. Да ку мент змяк чае 

іс ну ю чыя ў Еў ра са ю зе пра ві лы кан ку рэн цыі і дзярж пад трым кі 

біз не су. Aіr France — буй ная сет ка вая авія кам па нія, якая пра цуе ў 

Фран цыі. Яна ўва хо дзіць у гру пу 

Aіr France—KLM. З пар кам больш 

чым 300 са ма лё таў Aіr France 

з'яў ля ец ца вель мі важ най кам па-

ні яй для фран цуз скай эка но мі кі 

з пунк ту гле джан ня за ня тас ці і 

су вя зі з мно гі мі рэ гі ё на мі кра і ны, 

у тым лі ку за мор скі мі.

У апус це лым Еў ра пар ла мен це пры ту лі лі 
бяз до мных жан чын

100 бяз до мных жан чын, мно гія з якіх ста лі ах вя ра мі хат ня га 

гвал ту, знай шлі пры ту лак у бу дын ку Еў ра пар ла мен та ў Бру се-

лі. Но вы комп лекс імя Гель му та Ко ля ў цэнт ры го ра да ад крыў 

дзве ры для тых, хто ўжо быў бяз до мны або па зба віў ся да ху над 

га ла вой у сі лу аб ста він, звя за ных са стро гі мі ме ра мі ка ран ці ну. 

Офі сы бы лі ча со ва пе ра ўтво ра ныя ў спаль ні на ад на го або двух 

ча ла век. Так са ма жан чы ны атрым лі ва юць хар ча ван не і ме ды-

цын скую да па мо гу. Як ад зна ча юць у даб ра чын най ар га ні за цыі 

Samusocіal, кры зіс, звя за ны з ка ра на ві ру сам, пры вёў да рос ту 

хат ня га гвал ту, та му што лю дзі вы му ша ныя зна хо дзіц ца ад но з 

ад ным у за мкнё най пра сто ры.

Еў ра пей скі аў та прам пе ра жы вае сур' ёз нае па дзен не
Еў ра пей скі аў та ма біль ны сек тар на фо не пан дэ міі за фік са ваў 

бес прэ цэ дэнт нае па дзен не про да жаў, па ве дам ляе Euronews.

Па звест ках за кра са вік, у Іта ліі і Вя лі ка бры та ніі збыт но вых 

аў та ма бі ляў упаў амаль на 100 % у па раў на нні з ана ла гіч ным 

пе ры я дам 2019 го да. Кры ху мен шае па дзен не бы ло ў аў та вы-

твор цаў Іс па ніі і Ір лан дыі. У Фран цыі і Пар ту га ліі про даж но вых 

аў та ма бі ляў ска ра ціў ся на 88 % і 85 % ад па вед на.

У га да вым пе ра лі ку зні жэн не про да жаў но вых ма шын на еў-

ра пей скім рын ку скла дае 52 %. Як па ве да мі ла Еў ра пей ская 

аса цы я цыя аў та вы твор цаў, гэ та са мае сур' ёз нае па дзен не 

з 1990 го да, ка лі ар га ні за цыя па ча ла вес ці ма ні то рынг рын ку. 

У сваю чар гу, бры тан скія экс пер ты пад лі чы лі, што гэ ты кра са вік 

стаў для аў та пра ма кра і ны най гор шым ме ся цам з 1946 го да.

Спе цы я ліс ты звяз ва юць та кі гран ды ёз ны спад у га лі не з гла-

баль ны мі аб ме жа валь ны мі ме ра мі і іх на ступ ства мі, та кі мі як 

ка ран цін на прад пры ем ствах і ў шо у ру мах, пе ра боі з кам плек-

ту ю чы мі, за ба ро на на сва бод нае пе ра мя шчэн не і па дзен не па-

куп ніц кай здоль нас ці на сель ніц тва.
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• Мін скі аў та ма біль ны 

за вод ства рыў свой пер-

шы элект ро бус.

• Апад каў у кра са ві ку 

вы па ла ў тры ра зы менш 

за нор му.

• Ца на пра ва арэн ды 

дзвюх ад кры тых пля-

цо вак у цэнт ры Грод на 

вы рас ла на аў кцы ё не ў 

1270 ра зоў.

• На быць элект рон ны 

бі лет на ўсе цяг ні кі рэ гі я-

наль ных лі ній біз нес-кла са 

і цяг ні кі між рэ гі я наль ных лі-

ній ця пер мож на не паз ней 

чым за 20 хві лін да ад праў-

лен ня.

• Мі лі цыя спы ні ла 

спро бы пра да ваць «амы-

вай ку» пад вы гля дам ан-

ты сеп ты каў.

КОРАТКА

ЦІ ЗАЎЖДЫ ДАПАМАГАЕ 
ПРАМЯНЁВАЯ 
ТЭРАПІЯ?

АЦЯПЛЕННЕ Ў СТАЛІЦЫ 
АДКЛЮЧАЦЬ?
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МАС КІ НА ЗА КАЗ
За гад чык ад дзя лен ня дзён-

на га зна хо джан ня для ін ва лі-

даў На тал ля ШЭЙ КО рас ка за ла, 

што на ба зе іх швей най май стэр ні 

на ла джа ны вы раб гі гі е ніч ных ма-

сак. Іх шы юць ме на ві та лю дзі з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. На 

аб слу гоў ван ні Цэнт ра больш чым 

700 ча ла век пен сій на га ўзрос ту, 

і на вед ваць іх без срод каў аба ро ны 

стро га за ба ра ня ец ца. Рас це так са-

ма коль касць за ка заў ад адзі но кіх 

і адзі но ка пра жы ва ючых гра ма-

дзян, якія хоць і не клі ен ты Цэнт ра, 

але з пры чы ны дрэн на га са ма ад-

чу ван ня і эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі 

аб мя жоў ва юць кан так ты 

са знеш нім све там. 

Да па мо га по бачДа па мо га по бач

СТА СУН КІ Ў РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свят ля ла, 

як пра цуе ва ўмо вах ка ра на ві ру са са цы яль ная служ ба

СТАР. 6

Ме на ві та тыя, ка го апя-
куе гэ тая служ ба, тра-
пі лі сён ня ў раз рад най-
больш ураз лі вых ка тэ-
го рый на сель ніц тва. У 
мэ тах улас най бяс пе кі ім 
трэ ба дыс тан цы я вац ца і 
як ма га менш кан так та-
ваць з людзь мі. Але гэ та 
як раз і не па ко іць больш 
за ўсё: ім і так вель мі 
час та да во дзіц ца за ста-
вац ца ў адзі но це. Вы-
му ша ны ка ран цін та кія 
лю дзі ўспры ня лі вель мі 
ба лю ча. Але са цы яль ныя 
ра бот ні кі зна хо дзяць 
вый сце на ват у гэ ты ня-

прос ты пе ры яд. На прык-

лад, Цэнтр са цы яль-

 на га аб слу гоў ван ня на-

сель ніц тва Каст рыч ніц-

ка га ра ё на Ма гі лё ва не 
толь кі ства рыў для сва іх 
па да печ ных умо вы для 
ста сун каў, але яшчэ і даў 
ім маг чы масць пры но-

сіць ка рысць ін шым.

Мас кі для «Да ма чая». 

Дарогамі СлавыДарогамі Славы

Па мяць сэр ца
Пад час па ра да на Дзень Пе ра мо гі пра ня суць рэс пуб лі кан скае 
па лот ні шча «Бе ла русь па мя тае». На ім бу дуць на пі са ныя ім ёны 
Ге ро яў Са вец ка га Са ю за і поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы, якія 
ма юць да чы нен не да Бе ла ру сі. Бу дуць там ім ёны і Пят ра Ка сен-
чу ка, Пят ра Кас цю ко ві ча і Ільі Куп ры ен кі. На жаль, гэ тых поў ных 
ка ва ле раў — на шых сла ву тых зем ля коў — мне не да вя ло ся ўба-
чыць аса біс та. Іх тва ры я знай шоў на ста рых фа та гра фі ях, якія бе-
раж лі ва за хоў ва лі ўдо вы. Мне пом ніц ца кож ная су стрэ ча з гэ ты мі 
жан чы на мі: і пер шая, якая ад бы ла ся амаль трыц цаць га доў та му, 
і, тым больш, апош няя, якая ад бы ла ся ў кан цы сё лет ня га са ка ві ка. 
Тое, што па він ны бы лі рас ка заць пра ся бе фран та ві кі, за 
іх га ва ры лі іх спа да рож ні цы. СТАР. 3
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Жы ві, квіт ней Жы ві, квіт ней 
пад зор кай за ла той...пад зор кай за ла той...

Мінск упры гож ва ец ца 
да свя та Пе ра мо гі.

На па рад ку ўча раш ня га 

ра бо ча га дня кі раў ні ка 

дзяр жа вы — азна ям лен не 

са ста нам і перс пек ты ва мі 

элект ра ма бі ле бу да ван ня. 

З да сяг нен ня мі ай чын ных 

вы твор цаў Прэ зі дэнт 

азна ё міў ся на па лі го не, на 

якім вы пра боў ва ец ца ўся 

тэх ні ка бе ла рус кай вы-

твор час ці. Ка рыс та юц ца 

ім і ра сі я не.

«КА ЛІ НЕ РВА НУЦЬ, 
ТО ВЫ СТА ЯЦЬ»

«Прэ зі дэнт з Ака дэ мі яй на-

вук вось так шчыль на ўжо 

доў га не пра ца ваў. З асоб ны-

мі людзь мі су стра ка лі ся, рас-

пра цоў кі вя лі... Але ў цэ лым 

нам трэ ба пад верг нуць сур' ёз-

най рэ ві зіі ра бо ту Ака дэ міі на-

вук — хоць гэ та не прос та, та му 

што там са праў ды ра зум ныя, 

та ле на ві тыя лю дзі са бра ныя. 

Па спра буй знай сці не за леж-

ных экс пер таў і спе цы я ліс таў, 

якія бы пра рэ ві за ва лі ра бо ту. 

Але яны ёсць», — рас тлу ма чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ду му 

па гля дзець, як НАН пра цуе па 

асноў ных кі рун ках, як вы ка на-

ныя яго ныя да ру чэн ні.

Ад на з па ка заль ных га-

лін — рас пра цоў ка ай чын на га 

элект ра транс пар ту, з вы ні ка мі 

гэ тай дзей нас ці кі раў нік дзяр-

жа вы азна ё міў ся аса біс та. Ак-

цэнт ме на ві та на элект ра ма бі лі 

ро біц ца праз вя лі кі пра фі цыт 

элект ра энер гіі пас ля ўво ду Бе л-

А ЭС, звяр нуў ува гу кі раў нік 

дзяр жа вы.

«Ды і за раз у нас ха пае 

элект рыч нас ці. Гэ та па-пер-

шае. Па-дру гое, эка ло гія — гэ-

та аб са лют на чыс тая кры ні ца 

энер гіі, і гэ та вель мі ка рыс на, 

па трэб на для на шай кра і ны, 

та му што яна зна хо дзіц ца ў 

цэнт ры Еў ро пы, і нам як ні-

я ка му ін ша му на ро ду трэ ба 

кла па ціц ца пра эка ло гію, — 

на га даў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры чы ны, па якіх пры ня тае ра-

шэн не па ін тэн сі фі ка цыі ра бо ты 

ў гэ тай га лі не. — На ша кра і-

на — аў та ма бі ле бу даў ні чая. 

Мы бу ду ем усе аў та ма бі лі. 

Трэ ба пе ра хо дзіць на элект-

рыч насць».

Гэ та да ты чыц ца і гра мад-

ска га транс пар ту, і гру за во га, 

і аса біс та га. Пры чым Прэ зі дэнт 

анан са ваў яшчэ ад ну су стрэ-

чу на гэ тую тэ му — у Ака дэ міі 

на вук з ву чо ны мі: «Па га во рым 

сур' ёз на. Но вая пя ці год ка на-

ды хо дзіць. Дзе бу дуць ву чо-

ныя? Без іх ні як. Усё, ча сы 

экс тэн сіў на га раз віц ця эка но-

мі кі скон чы лі ся. Трэ ба ін тэн сі-

фі ка вац ца. Без на ву кі ні чо га 

не зро бім».

У су час ным све це ка лі не 

рва нуць, то вы ста яць Бе ла-

русь па він на, аба зна чыў за-

да чу Аляк сандр Лу ка шэн ка: 

«Нам кроў з но су да вя дзец-

ца ў бу ду чай пя ці год цы ў гэ-

тай жорст кай кан ку рэн цыі і, 

маг чы ма, на ват ба раць бе вы-

ста яць, каб людзь мі звац ца і 

не стра ціць ка ва лак зям лі, на 

якім мы сён ня жы вём».

Рас пра цоў кі бе ла рус ка га 

элект ра ма бі ля па ча лі ся ў 2015 

го дзе. Ле тась рас па ча ла ся ра-

бо та над дзяр жаў най пра гра май 

«Раз віц цё элект ра транс пар ту» 

на 2021—2025 га ды. У са ка ві ку 

гэ та га го да Прэ зі дэнт пад пі саў 

Указ «Аб сты му ля ван ні вы ка ры-

стан ня элект ра ма бі ляў».

На ба зе На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі ар га-

ні за ва на інф ра струк ту ра для 

да сле да ван няў і вы пра ба-

ван няў кам па не нтаў сі ла во га 

элект ра пры во да транс парт ных 

ма шын.

Ле тась у Бе ла ру сі па ча лі ся 

ра бо ты па ства рэн ні экс пе ры-

мен таль ных узо раў элект ра-

ма бі ляў кар кас на-па нэль най 

кан струк цыі ўлас най рас пра-

цоў кі (гру за-па са жыр ска га 

Academіque eіectro і двух мес на-

га элект ра ма бі ля-каб ры я ле та 

Electro Roadster), экс пе ры мен-

таль на га ўзо ру па са жыр ска га 

элект ра ма бі ля-мі ні вэ на Joylong 

Electrіc на ба зе ша сі EF5 з ай-

чын ны мі кам па не нта мі ця га ва-

га элект ра пры во да.

У 2018 го дзе ў НАН Бе ла ру сі 

рас пра ца ва ны сіс тэ ма раз лі каў, 

прын цы пы кан стру я ван ня і вы-

пра ба ван няў элект ра пры во да, 

аку му ля тар най ба та рэі і сі ла-

вой элект ро ні кі пад лю бы ку-

заў элект ра ма бі ля. Ство ра ны 

экс пе ры мен таль ныя ўзо ры ця-

га вай ба та рэі. Рас пра ца ва ная 

кан струк тар ская да ку мен та-

цыя, па якой «Ма гі лёў ліфт маш» 

вы ра біў экс пе ры мен таль ны 

ўзор элект ра ру ха ві ка лег ка во га 

аў та ма бі ля. Так са ма ў Бе ла ру-

сі вы раб ле ны во пыт ныя ўзо ры 

элект ра ве ла сі пе даў, элект ра-

ску та раў, элект ра са ма ка таў. 

Рас пра ца ва ны элект рыч ны 

да да так да ін ва лід най ка ляс-

кі, тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі 

яко га да зва ля юць кан ку ры ра-

ваць з най леп шы мі су свет ны мі 

ана ла га мі.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку да-

ла жы лі пра ства рэн не між -

га лі но ва га клас та ра «Ін тэ ле-

кту аль ны элект ра транс парт», 

у які ўва хо дзіць 19 ар га ні за цый 

НАН Бе ла ру сі, Мінп ра ма і Мі н-

а ду ка цыі, пра перс пек ты вы і 

праб ле мы ў спра ве ства рэн ня 

ай чын най экс пе ры мен таль най 

вы твор час ці элект ра ма бі ляў і 

кам па не нтаў.

Пас ля азна ям лен ня з узо ра-

 мі тэх ні кі на па лі го не Прэ зі-

дэнт па дзя ліў ся ўра жан ня мі 

з жур на ліс та мі: «Му шу ска-

заць, што мя не гэ та ўраж вае. 

І на ват вель мі ўраж вае. Я не 

ча каў, што яны (на ву коў цы. — 

«Зв.») здоль ныя за та кі ка рот кі 

пра ме жак ча су ўсё гэ та ства-

рыць». Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў, што «ай чын ны 

элект ра ма біль — гэ та не 

цац ка, а та вар, які трэ ба бу-

дзе рэа лі зоў ваць на рын ку 

і атрым лі ваць ва лю ту». Але 

гэ та спра ва бу ду чы ні. А па куль 

кі раў нік кра і ны аха рак та ры за-

ваў ко рат ка: ураж вае.

«МЫ Ў ВАС НІ ЧО ГА 
НЕ ПРО СІМ, 
І ВЫ НАС 
НЕ ЧА ПАЙ ЦЕ»

Не абы шло ся і без пы тан няў 

жур на ліс таў пра ін шыя рэа ліі 

жыц ця. На прык лад, ці трэ ба 

рэ ага ваць на не га тыў у за меж-

ных тэ ле грам-ка на лах, звя за ны 

з ра шэн нем Бе ла ру сі пра вес ці 

па рад 9 Мая. «Ка лі на твой ад-

рас сып люць аб ві на вач ван ні, 

вы соў ва юць вер сіі, рэ ага ваць, 

вя до ма, трэ ба», — ска заў 

Прэ зі дэнт. Але, на яго дум ку, 

рэ ак цыя па він на быць свое ча-

со вая, мэ та на кі ра ва-

ная і адэ кват ная.

«Га лоў нае — каб мы 
па во дзі лі ся бе так, 

як мы ця пер па во дзім»
Прэ зі дэнт, на вед ва ю чы па лі гон НАН, га ва рыў пра ро лю на ву кі ў за ха ван ні су ве рэ ні тэ ту, 

пра ма ю чы ад быц ца па рад і сі ту а цыю з ка ра на ві ру сам
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