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Унутр бу дын ка наш жур на лісц-

кі дэ сант не пус ці лі, ды і ня ма ча го 

нам там ра біць не толь кі з мер ка-

ван няў бяс пе кі. Ра бо ты кі пяць тут 

не абы-якія, ня ма ча го за мі наць... 

Атам ную стан цыю бу ду юць без 

вы хад ных і ў лю бое на двор'е. Ра-

бо ты ідуць па гра фі ку на 125 з 

130 аб' ек таў.

Ты ся чы тон ар ма ту ры 
і ку ба мет раў бе то ну

Ін вес ты цыі ў асноў ны ка пі тал 

Бе ла рус кай АЭС у 2017 го дзе 

вы рас лі амаль на 40 % і скла лі 

1,68 млрд руб лёў, па ве да мі лі на 

ка ле гіі Мі ніс тэр ства энер ге ты кі. 

Ся рэд няя коль касць бу даў ні ча-

ман таж на га пер са на лу, за ня та га 

на аб' ек тах атам най элект ра стан-

цыі па го дзе, — 4950 ча ла век.

За мі ну лы год зман ці ра ва на 

17 ты сяч тон ар ма ту ры і па кла-

дзе на 101 ты ся ча ку біч ных мет-

раў бе то ну. Бу даў ні ча-ман таж ныя 

ра бо ты іш лі на збу да ван ні пер ша-

га і дру го га энер га бло каў стан цыі, 

а так са ма на агуль на стан цый ных 

аб' ек тах. У цэ лым ра бо ты вя лі ся 

на 123 аб' ек тах стан цыі.

Уста ноў ле ны кар пу сы рэ ак та-

раў, па ра ге не ра та ры і ін шае аб-

ста ля ван не двух энер га бло каў. 

За вер ша на звар ка га лоў на га 

цыр ку ля цый на га тру ба пра во-

да энер га бло ка № 1. Вя дзец ца 

ман таж тур ба аг рэ га таў, цеп ла-

тэх ніч на га і элект ра тэх ніч на га 

аб ста ля ван ня. Збу да ван не пер-

ша га энер га бло ка Бе ла рус кай 

АЭС зна хо дзіц ца на эта пе за вяр-

шэн ня агуль на бу даў ні чых ра бот, 

пра вод зяц ца цеп ла ман таж ныя і 

элект ра ман таж ныя ра бо ты. Ад-

ной з клю ча вых па дзей пры збу-

да ван ні АЭС з'яў ля ец ца пра ліў на 

ад кры ты рэ ак тар (пра ліў тэх на-

ла гіч ных сіс тэм). На бло ку № 1 

ён па ча ты ў снеж ні 2017 го да. На 

дру гім энер га бло ку да сяг ну та вы-

со кая сту пень бу даў ні чай га тоў-

нас ці, па ча лі ман таж асноў на га 

аб ста ля ван ня. У снеж ні 2017 го да 

ў бу дын ку рэ ак та ра бло ка № 2 

зман ці ра ва ны кор пус рэ ак та ра.

Па дзяр жаў най ін вес ты цый най 

пра гра ме сё ле та ўве дзе ны ў экс-

плу а та цыю ча ты ры жы лыя да мы 

ў Аст раў цы і ва ен ны га ра док для 

ахо вы дзей най стан цыі. Пра цяг-

ва ец ца бу даў ніц тва ся мі жы лых 

да моў у Аст раў цы.

Шмат гэ та ці ма ла? На вы яз-

ной ка ле гіі энер ге ты каў бы ло ад-

зна ча на, што «з-за да пу шча ных 

ген пад рад чы кам пра лі каў і не-

пры ня тых мер з бо ку Мін бу дар хі-

тэк ту ры па на рошч ван ні коль кас ці 

бу даў ні коў нам не ўда ло ся вый сці 

на за пла на ва ныя аб' ёмы ра бот». 

У гэ тым ня ма ні чо га доб ра га, але 

сі ту а цыя па праў ная.

Ад каз насць за вы ні кі
Сё ле та на на шай стан цыі не-

аб ход на за вяр шыць асноў ныя 

бу даў ні ча-ман таж ныя і пус ка на-

ла дач ныя ра бо ты і за вез ці сю ды 

ядзер нае па лі ва. Та кую за да чу па-

ста віў мі ністр энер ге ты кі Ула дзі мір 

Па туп чык на ка ле гіі мі ніс тэр ства.

«2018 год для ўзвя дзен ня Бе-

ла рус кай АЭС з'яў ля ец ца вы ра-

шаль ным. Пер са наль ная ад каз-

насць за вы ка нан не тэ ма тыч на га 

пла на ўскла да ец ца на кі раў ні коў 

ар га ні за цый, якія ўдзель ні ча юць у 

бу даў ніц тве атам най элект ра стан-

цыі, — ад зна чыў Ула дзі мір Па туп-

чык. — Каб увес ці пер шы блок 

атам най элект ра стан цыі ў экс плу-

а та цыю ў снеж ні 2019 го да, у гэ-

тым го дзе не аб ход на ў асноў ным 

за вяр шыць бу даў ні ча-ман таж ныя і 

пус ка на ла дач ныя ра бо ты, за вез ці 

ядзер нае па лі ва і пад рых та вац ца 

да фі зіч на га пус ку ў пер шым квар-

та ле на ступ на га го да».

Ула дзі мір Па туп чык агу чыў 

за да чы го да і звяр нуў ува гу на 

тое, што за пла на ва ная ся рэд няя 

коль касць бу даў ні ча-ман таж на га 

пер са на лу на 2018 год па він на 

склас ці 7,7 ты ся чы ча ла век. Мі-

ністр так са ма да ру чыў ак ты ві за-

ваць дзей насць па рас пра цоў цы 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў і 

тэх ніч ных да ку мен таў, звя за ных 

з экс плу а та цы яй стан цыі.

Спа чат ку не па лі ва, 
а імі та тар

Фі зіч ны пуск пер ша га энер га-

бло ка на шай атам най элект ра-

стан цыі на ме ча ны на лю ты на-

ступ на га го да, па ве да міў жур на-

ліс там на мес нік мі ніст ра энер ге-

ты кі Мі ха іл Мі ха дзюк. Фіз пуск — 

ад на з клю ча вых апе ра цый, якая 

мае на ўва зе за груз ку ядзер на га 

па лі ва і па ча так пра вя дзен ня вы-

пра ба ван няў. Не па срэд на ўвод 

бло ка № 1 на ме ча ны на сне жань 

2019 го да.

Па вод ле слоў Мі ха і ла Мі ха-

дзю ка, пер шая па стаў ка па лі ва 

для АЭС пла ну ец ца ў ліс та па-

дзе гэ та га го да. Для пер шай і 

дру гой за гру зак, згод на з ге не-

раль ным кант рак там, па лі ва па-

ста віць ін жы ні рын га вая кам па-

нія «Атам будэкс парт». Кант ракт 

на па стаў ку па лі ва для трэ цяй і 

на ступ ных за гру зак Бе ла рус кая 

АЭС пад пі са ла з кам па ні яй цеп-

ла вы дзя ляль ных эле мен таў. Да 

за груз кі ў рэ ак тар у лю тым яно 

бу дзе раз мя шчац ца ў кан тэй-

не рах у спе цы яль ным схо ві шчы 

све жа га ядзер на га па лі ва — яго 

ства рэн не пра ду гле джа на пра ек-

там атам най элект ра стан цыі. Усё 

аб ста ля ван не, якое за бяс печ вае 

этап да стаў кі ядзер на га па лі ва ў 

сэр ца рэ ак та ра, ужо зна хо дзіц ца 

на пля цоў цы ў Аст раў цы.

Да рэ чы, пе рад за груз кай рэ-

аль на га па лі ва стан цыя атрым лі-

вае імі та та ры цеп ла вы дзя ляль ных 

збо рак. Ядзер на га па лі ва ў іх ня ма, 

яны па трэб ныя для тэс ці ра ван ня 

пад час пус ка на ла дач ных ра бот. 

Імі та та ры да па мо гуць зма дэ ля ваць 

геа мет рыю ак тыў най зо ны ядзер-

на га рэ ак та ра і атры маць ін фар ма-

цыю аб рэ ак тар най уста ноў цы — ці 

бяс печ ная яе экс плу а та цыя, ці пра-

цуе рэ ак тар у штат ным рэ жы ме. 

Увод дру го га энер га бло ка за пла-

на ва ны на лі пень 2020 го да, да даў 

Мі ха іл Мі ха дзюк.

Ад ка жам 
на ўсе пы тан ні

Ві зіт у на шу кра і ну гру пы еў-

ра пей скіх экс пер таў у рам ках 

парт нёр скай пра вер кі вы ні каў 

стрэс-тэс таў Бе ла рус кай АЭС 

пла ну ец ца ўжо ў са ка ві ку, па ве-

да міў на мес нік мі ніст ра. У гру пу 

экс пер таў увай шлі прад стаў ні кі 

Аў стрыі, Бал га рыі, Вя лі ка бры та-

ніі, Венг рыі, Гер ма ніі, Фран цыі, 

Фін лян дыі, Сла ва кіі, Шве цыі, 

Грэ цыі, Сла ве ніі, Укра і ны, Іс па ніі 

і Літ вы. У склад гру пы ўклю ча ны 

так са ма прад стаў ні кі Еў ра ка мі сіі, 

МА ГА ТЭ, Іра на і Ра сіі.

Еў ра пей скім экс пер там ужо 

на кі ра ва ны на цы я наль ны дак лад 

Бе ла ру сі па вы ні ках стрэс-тэс таў. 

У ад па вед нас ці з рэг ла мен там ра-

бо ты сфар мі ра ва на ка ля 500 пы-

тан няў ад нос на стрэс-тэс таў Бе-

лА ЭС. «Гэ та нар маль ная прак ты-

ка. Та кую пра цэ ду ру пра хо дзі лі 

ўсе кра і ны, якія да лі зго ду на 

пра вя дзен не та кой не за леж най 

экс пер ты зы — стрэс-тэс таў», — 

ад зна чыў Мі ха іл Мі ха дзюк.

Пад час парт нёр скай пра вер кі 

за пла на ва ны ві зіт гру пы экс пер-

таў не па срэд на на пля цоў ку Бе-

ла рус кай АЭС. «Яны азна ё мяц ца 

з аб' ек там, на мес цы пе ра ка на-

юц ца, як вы кон ва юц ца стан дар ты 

бяс пе кі», — рас тлу ма чыў на мес-

нік мі ніст ра. Як па ве дам ля ла ся 

ра ней, пас ля за кан чэн ня ві зі ту ў 

Бе ла русь гру па экс пер таў пад-

рых туе спра ва зда чу аб парт нёр-

скай пра вер цы.

Стрэс-тэс ты Бе лА ЭС ад бы лі ся 

ў 2016 го дзе па вод ле еў ра пей-

скай ме та да ло гіі. Пры іх пра вя-

дзен ні праг на за ва лі ся на ступ-

ствы та кіх пры род ных фак та раў, 

як зем ле тра сен ні, за тап лен ні, 

эк стрэ маль ныя ўмо вы на двор'я і 

іх спа лу чэн не, а так са ма на ступ-

ствы збо яў элект ра за бес пя чэн ня 

АЭС і стра ты цеп ла нос бі таў (ва-

ды). Бы ла ацэ не на да стат ко васць 

тэх ніч ных срод каў, якія вы ка рыс-

тоў ва юц ца пас ля ад мо вы сіс тэм 

бяс пе кі, пра ду гле джа ных у пра-

ек це АЭС, вы клі ка ных на зва ны мі 

фактарамі, для аба ро ны ад ра-

дыя цый на га ўздзе ян ня на сель-

ніц тва і на ва коль на га ася род дзя. 

Асноў ная вы сно ва — Бе ла рус кая 

АЭС устой лі вая да ўзнік нен ня 

над звы чай ных сі ту а цый, у тым 

лі ку па доб ных да той, што ад бы-

ла ся на АЭС «Фу ку сі ма».

Пы тан не з кад ра мі 
вы ра ша ец ца

Коль касць пер са на лу на шай 

стан цыі на па ча так го да скла да ла 

больш за 1 ты ся чу ча ла век, яшчэ 

столь кі ж бу дзе пра ца ўлад ка ва на 

ў най блі жэй шыя га ды. На тэ ры то-

рыі АЭС пра цуе ўлас ны ву чэб на-

трэ ні ро вач ны цэнтр, ёсць маг чы-

масць ста жы ра вац ца на дзей ных 

стан цы ях за мя жой.

Тры маць ру ку на пуль се стан-

цыі бу дзе апе ра тыў ны пер са нал 

бло ка ва га пуль та кі ра ван ня — 

сфар мі ра ва на во сем та кіх змен 

па во сем ча ла век. На поў на маш-

таб ным трэ на жо ры — ко піі рэ-

аль на га пуль та кі ра ван ня — яны 

ад пра цоў ва юць роз ныя рэ жы мы 

экс плу а та цыі АЭС: пуск, уз дым 

ма гут нас ці, сін хра ні за цыю, раз-

груз ку, спы нен не, па за штат ныя 

сі ту а цыі. Част ка пер са на лу ўжо 

мае до свед ра бо ты на ра сій скіх і 

ўкра ін скіх стан цы ях, на пра цу бя-

руць і вы пуск ні коў ВНУ.

Но вы гу лец на рын ку
Сё ле та пла ну ец ца да бу да ваць 

сіс тэ му вы да чы ма гут нас ці «атам-

кі». Элект ра энер гія, якую бу дзе 

вы пра цоў ваць стан цыя, пры зна-

ча ец ца для спа жы ван ня ўнут ры 

кра і ны. Пы тан не яе вы ка ры стан-

ня, у тым лі ку для май нін гу, вы ву-

ча юць на ву коў цы з Аб' яд на на га 

ін сты ту та праб лем ін фар ма ты кі 

НАН. Ві да воч на, што бу даў ніц тва 

АЭС і пад рых тоў ка да за пус ку 

агуль на га энер га рын ку ў Еў ра-

зій скім эка на міч ным са ю зе ста-

нуць для бе ла рус кай энер ге ты кі 

га лоў ны мі тэ ма мі 2018 го да. Яны 

бу дуць вы ра шац ца комп лекс на, 

бо ў перс пек ты ве гуль цом агуль-

на га энер га рын ку ста не і Бе ла-

рус кая АЭС.

Па абод вух на прам ках пра ца 

пра цяг ва ец ца до сыць даў но, ад-

нак гэ ты год шмат у чым ста не 

вы ра шаль ным: на атам най элект-

ра стан цыі ўсё па він на быць пад-

рых та ва на да за пус ку, а да па чат-

ку ра бо ты агуль на га элект ра энер-

ге тыч на га рын ку ЕА ЭС Бе ла русь 

па він на пра вес ці маш таб ную рэ-

фор му сва ёй энер га сіс тэ мы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бе лА ЭС: ГОД ДА СТАР ТУ «Пра валь ная» 
ма дэр ні за цыя

Ча му пра стой вае 
но вае аб ста ля ван не?
Фак ты не эфек тыў най ма дэр ні-

за цыі вы твор час ці ўста ноў ле ны 

на ААТ «Шкло за вод «Нё ман», 

што ў го ра дзе Бя ро заў ка. За 

дзе сяць га доў за вод так і не 

за пра ца ваў з пры быт кам, хоць 

увесь гэ ты час у вы твор часць 

уклад ва лі ся знач ныя срод кі. 

Але боль шая част ка аб ста ля-

ван ня аль бо пра стой вае, аль бо 

на огул не за пу шча на ў экс плу а-

та цыю, кан ста ту юць у КДК Гро-

дзен скай воб лас ці.

Па 4-5 га доў не пра цу юць пе чы па 

вы твор час ці крыш та лю і бяс ко лер-

на га шкла. Не за дзей ні ча ны, у пры-

ват нас ці, но выя лі ніі вы ду валь ных 

вы ра баў, гарш ко вая печ, тэх на ла-

гіч нае аб ста ля ван не па вы твор час ці 

гоф ра кар до ну і ўпа ко вач най та ры. 

Срод кі на ма дэр ні за цыю скла да лі ся 

э іна ва цый на га фон ду Мін бу дар хі тэк-

ту ры, бюд жэт най па зы кі і ва лют ных 

крэ ды таў. Ад ных толь кі пра цэн таў за 

печ для вар кі крыш та лю за 5 га доў 

«на бег ла» 3,7 млн руб лёў. Боль шая 

част ка па зы кі па га ша на дзяр жа вай, 

ад зна чыў га лоў ны спе цы я ліст КДК 

Гро дзен скай воб лас ці Ге надзь Та-

міль чык.

Не даў эфек ту ім парт аза мя шчаль-

ны пра ект па вы твор час ці шкла ва ты. 

Хоць у ар га ні за цыю гэ та га пра ек та 

ўкла дзе на 65 млн еў ра, част ка аб ста-

ля ван ня кош там ка ля 900 тыс. еў ра 

па-ра ней ша му ля жыць на скла дзе. 

У вы ні ку мак сі маль ная за груз ка лі ній 

па вы твор час ці шкла ва ты за апош нія 

паў та ра го да скла дае 42 %.

Ра зам з тым ёсць праб ле мы з 

рэа лі за цы яй га то вай пра дук цыі. 

За раз яе за па сы ў 9 ра зоў пе ра вы-

ша юць ся рэд ня ме сяч ны аб' ём вы-

твор час ці, што ро біць ра бо ту за во-

да страт най: крэ дыт ная на груз ка не 

зні жа ец ца, а да хо даў ад рэа лі за цыі 

не да стат ко ва, каб па га сіць па зы-

ку па крэ ды це. Па сло вах Ге на дзя 

Та міль чы ка, та кая сі ту а цыя па доб-

на снеж на му ка мя ку, які ўсклад няе 

цяж кі стан шкло за во да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

СэрвісСэрвіс  

Бел пош та за пус ці ла 
па слу гу па да стаў цы 

буй ных гру заў
За ка заць пе ра воз ку і да стаў ку 

та ва раў ва гой больш за 30 кі ла-

гра маў мож на па ўсёй Бе ла ру сі. 

Па слу га МАХ да ступ на фі зіч ным 

і юры дыч ным асо бам, ін ды ві ду-

аль ным прад пры маль ні кам.

Да стаў ка ажыц цяў ля ец ца пяць 

дзён на ты дзень у лю бы на се ле ны 

пункт кра і ны. Тэр мі ны пе ра воз кі 

для воб лас ці і Мін ска — Д+2 (дзень 

ад праў кі плюс два ра бо чыя дні), па 

тэ ры то рыі кра і ны — Д+3. Та ры фы 

ад роз ні ва юц ца ў за леж нас ці ад ва гі 

гру зу і мес ца на зна чэн ня. Так, ка-

лі вы за хо ча це пе ра слаць та вар да 

35 кі ла гра маў у ме жах го ра да, гэ та 

бу дзе каш та ваць 12,60 руб ля, у ме-

жах воб лас ці — 18,60, у го рад ін шай 

воб лас ці — 20,70. Мож на так са ма 

за ка заць, каб ва шу па куп ку пад ня лі 

на па трэб ны па верх.

Каб ска рыс тац ца па слу гай, не-

аб ход на пе ра даць за яў ку на пры ём 

ад праў лен ня МАХ па тэ ле фо не ці 

элект рон най по шце, пад рых та ваць 

груз і афор міць экс прэс-на клад ную 

(яе мож на атры маць ад ра бот ні ка 

Бел пош ты ці раз дру ка ваць са ма-

стой на).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ
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У тэ му
Пра ект атам най элект ра стан цыі з ВВЭР-1200, па якім бу ду ец ца 

Бе ла рус кая АЭС, — адзін з са мых су час ных у све це, ад но сіц ца да 

па ка лен ня 3+ і ад па вя дае ўсім між на род ным нор мам і рэ ка мен да-

цы ям Між на род на га агенц тва па атам най энер гіі (МА ГА ТЭ). Га лоў-

ная асаб лі васць пра ек та — кам бі на ва нае вы ка ры стан не ак тыў ных 

і па сіў ных сіс тэм бяс пе кі. Ра шэн ні, якія пры мя ня юц ца ў пра ек це, 

цал кам ад па вя да юць «пост фу ку сім скім» па тра ба ван ням да на-

дзей нас ці атам най стан цыі.


