
23

ТЭМА ТЫДНЯ 26 красавіка 2019 г. 15

Жы ха ры Аст раў ца і на ва коль ных Жы ха ры Аст раў ца і на ва коль ных 
вё сак ве да юць, што ў «да атам ны пе-вё сак ве да юць, што ў «да атам ны пе-
ры яд», як тут ка жуць, жыц цё ві ра ва-ры яд», як тут ка жуць, жыц цё ві ра ва-
ла да лё ка не так, як ця пер. Бе ла рус-ла да лё ка не так, як ця пер. Бе ла рус-
кая АЭС ста ла го ра даў тва раль ным кая АЭС ста ла го ра даў тва раль ным 
прад пры ем ствам, дзя ку ю чы яко му прад пры ем ствам, дзя ку ю чы яко му 
ста ра жыт ны Аст ра вец, яко му ле тась ста ра жыт ны Аст ра вец, яко му ле тась 
споў ні ла ся 550 га доў, вы рас утрая, у споў ні ла ся 550 га доў, вы рас утрая, у 
ім з'я ві лі ся аб' ек ты, пра якія ра ён ны ім з'я ві лі ся аб' ек ты, пра якія ра ён ны 
га ра док на ват не ма рыў.га ра док на ват не ма рыў.

Тут, у пры ват нас ці, за вяр ша юць Тут, у пры ват нас ці, за вяр ша юць 
аздаб лен не баль ні цы, якой збі ра-аздаб лен не баль ні цы, якой збі ра-
юц ца на даць ста тус РНПЦ. Мяр ку-юц ца на даць ста тус РНПЦ. Мяр ку-
ец ца, што ўста но ва бу дзе пра ца-ец ца, што ўста но ва бу дзе пра ца-
ваць і ў цэ лым на рэс пуб лі ку, бо тут ваць і ў цэ лым на рэс пуб лі ку, бо тут 
ма ец ца вель мі сур' ёз нае на чын не. ма ец ца вель мі сур' ёз нае на чын не. 
А яшчэ Аст ра вец за ста ваў ся адзі-А яшчэ Аст ра вец за ста ваў ся адзі-
ным у Гро дзен скай воб лас ці га рад-ным у Гро дзен скай воб лас ці га рад-
ком, дзе не бы ло ста ды ё на. Ця пер ком, дзе не бы ло ста ды ё на. Ця пер 
тут шмат функ цы я наль ны спар тыў-тут шмат функ цы я наль ны спар тыў-
ны аб' ект на не каль кі па вер хаў, дзе ны аб' ект на не каль кі па вер хаў, дзе 
зна хо дзяц ца ба сейн, пля цоў кі для зна хо дзяц ца ба сейн, пля цоў кі для 
бас кет бо ла, фут бо ла, трэ на жор ная бас кет бо ла, фут бо ла, трэ на жор ная 
за ла. По бач з бу дын кам ад кры ты за ла. По бач з бу дын кам ад кры ты 
ста ды ён на ты ся чу мес цаў са штуч-ста ды ён на ты ся чу мес цаў са штуч-
ным га зо нам.ным га зо нам.

Мяс цо выя жар ту юць, што жыл-Мяс цо выя жар ту юць, што жыл-
лё тут бу ду юць цэ лы мі квар та ла мі. лё тут бу ду юць цэ лы мі квар та ла мі. 
І са праў ды, уз вод зяць ад ра зу па не-І са праў ды, уз вод зяць ад ра зу па не-
каль кі пры ваб ных да моў: на тры і каль кі пры ваб ных да моў: на тры і 
ча ты ры па вер хі, па ра лель на з які мі ча ты ры па вер хі, па ра лель на з які мі 
ства ра юць інф ра струк ту ру: да ро гі, ства ра юць інф ра струк ту ру: да ро гі, 
пе ша ход ныя сцеж кі і алеі, ро бяць іх пе ша ход ныя сцеж кі і алеі, ро бяць іх 
асвят лен не, бу ду юць са док, шко лу, асвят лен не, бу ду юць са док, шко лу, 
кра му.кра му.

Да ро га да АЭС даў жы нёй 18 кі ла-Да ро га да АЭС даў жы нёй 18 кі ла-
мет раў так са ма збу да ва на з ну ля. Ця-мет раў так са ма збу да ва на з ну ля. Ця-
пер гэ та мяс цо вы аў та бан. 7000 ра-пер гэ та мяс цо вы аў та бан. 7000 ра-
бот ні каў стан цыі што дня пе ра адоль-бот ні каў стан цыі што дня пе ра адоль-
ва юць гэ ты шлях на ра бо ту. Ка жуць, ва юць гэ ты шлях на ра бо ту. Ка жуць, 
што пры звы ча і лі ся і не за ўва жа юць што пры звы ча і лі ся і не за ўва жа юць 
ад лег лас ці.ад лег лас ці.

Гле дзя чы на па на ра му стан цыі, Гле дзя чы на па на ра му стан цыі, 
дзве гра дзір ні і два бу дын кі рэ ак та-дзве гра дзір ні і два бу дын кі рэ ак та-
ра якой, зда ец ца, уз вы ша юц ца над ра якой, зда ец ца, уз вы ша юц ца над 
на ва кол лем на шмат кі ла мет раў, ба-на ва кол лем на шмат кі ла мет раў, ба-
чым, што ледзь ве не ад ра зу за пло-чым, што ледзь ве не ад ра зу за пло-
там стан цыі па чы на юц ца па лі.там стан цыі па чы на юц ца па лі.

— Асаб лі васць пра ек та АЭС у тым, — Асаб лі васць пра ек та АЭС у тым, 
што са ні тар на-ахоў ная зо на стан-што са ні тар на-ахоў ная зо на стан-
цыі су па дае з яе пе ры мет рам. Гэ та цыі су па дае з яе пе ры мет рам. Гэ та 
азна чае, што на тэ ры то рыі па ме рам азна чае, што на тэ ры то рыі па ме рам 
кі ла метр на кі ла метр унут ры ага-кі ла метр на кі ла метр унут ры ага-
ро джы нель га ра біць ні чо га, акра-ро джы нель га ра біць ні чо га, акра-
мя вы ра бу элект ра энер гіі, — ка жа мя вы ра бу элект ра энер гіі, — ка жа 
Эдуард СВІ РЫД, на чаль нік ад дзе ла Эдуард СВІ РЫД, на чаль нік ад дзе ла 
ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 
Бе ла рус кай АЭС.Бе ла рус кай АЭС. — Усё, што звон- — Усё, што звон-
ку, — па лі мяс цо ва га сель ска гас па-ку, — па лі мяс цо ва га сель ска гас па-
дар ча га ка а пе ра ты ва, сель гас угод дзі. дар ча га ка а пе ра ты ва, сель гас угод дзі. 

На мес цы, дзе ўзвя лі стан цыю, знес лі На мес цы, дзе ўзвя лі стан цыю, знес лі 
толь кі адзін не жы лы ху тар. Яго гас па-толь кі адзін не жы лы ху тар. Яго гас па-
дар атры маў кам пен са цыю. Лю дзей дар атры маў кам пен са цыю. Лю дзей 
з ін шых бліз кіх да стан цыі да моў ад-з ін шых бліз кіх да стан цыі да моў ад-
ся ляць не ста лі, бо гэта не перашка-ся ляць не ста лі, бо гэта не перашка-
джала бу даў ніц тву.джала бу даў ніц тву.

Гэ тым ра зам ка рэс пан дэн ты ра-Гэ тым ра зам ка рэс пан дэн ты ра-
зам з дэ пу та та мі тра пі лі ў свя тая свя-зам з дэ пу та та мі тра пі лі ў свя тая свя-
тых стан цыі — па кой, дзе зме шча ны тых стан цыі — па кой, дзе зме шча ны 
цэнт раль ны шчыт кі ра ван ня. Па куль цэнт раль ны шчыт кі ра ван ня. Па куль 
тут ажыц цяў ля юць пры ём элект рыч-тут ажыц цяў ля юць пры ём элект рыч-
нас ці для ўлас ных па трэб АЭС. На нас ці для ўлас ных па трэб АЭС. На 
аб слу гоў ван ні шчы та за ня тыя тры аб слу гоў ван ні шчы та за ня тыя тры 
ча ла ве кі. Су пра цоў ні кі пад бі ра юц-ча ла ве кі. Су пра цоў ні кі пад бі ра юц-
ца на дзя жур ствца на дзя жур ства па са мых роз ных а па са мых роз ных 
па ра мет рах, ся род якіх ледзь ве не па ра мет рах, ся род якіх ледзь ве не 
са мы важ ны — псі ха ла гіч ная су мя-са мы важ ны — псі ха ла гіч ная су мя-
шчаль насць. Для гэ та га на АЭС пра-шчаль насць. Для гэ та га на АЭС пра-
цуе цэ лая псі ха ла гіч ная ла ба ра то рыя цуе цэ лая псі ха ла гіч ная ла ба ра то рыя 
са спе цы яль ны мі тэс та мі. Псі ха ла гіч-са спе цы яль ны мі тэс та мі. Псі ха ла гіч-
ны кант роль су пра цоў ні кі пра хо дзяць ны кант роль су пра цоў ні кі пра хо дзяць 
што дня.што дня.

Па лі ва на стан цыю па куль не за ве-Па лі ва на стан цыю па куль не за ве-
зе на. Як толь кі гэ та зда рыц ца, уз ро-зе на. Як толь кі гэ та зда рыц ца, уз ро-
вень ахо вы АЭС ста не яшчэ вы шэй-вень ахо вы АЭС ста не яшчэ вы шэй-
шым. Чвэрць ад пра ца ва на га ядзер-шым. Чвэрць ад пра ца ва на га ядзер-
на га па лі ва што год трэ ба, да рэ чы, на га па лі ва што год трэ ба, да рэ чы, 
мя няць на но вае.мя няць на но вае.

— У спе цы яль ным ба сей не вы-— У спе цы яль ным ба сей не вы-
трым кі па лі ва за хоў ва ец ца дзе сяць трым кі па лі ва за хоў ва ец ца дзе сяць 
га доў, каб яно «асты ла» — скон чы-га доў, каб яно «асты ла» — скон чы-
ла ся рэ ак цыя рала ся рэ ак цыя рас па ду — і яго мож-с па ду — і яго мож-
на бы ло транс пар та ваць у Ра сію на на бы ло транс пар та ваць у Ра сію на 
пе ра пра цоў чы за вод, — рас ка заў пе ра пра цоў чы за вод, — рас ка заў 
Сяргей ГО РЫН, на мес нік на чаль-Сяргей ГО РЫН, на мес нік на чаль-
ні ка рэ ак тар на га цэ ха АЭС.ні ка рэ ак тар на га цэ ха АЭС.

Не аб мі ну лі на род ныя абран ні-Не аб мі ну лі на род ныя абран ні-
кі і бу ды нак во да пад рых тоў кі № 1. кі і бу ды нак во да пад рых тоў кі № 1. 
Атам ны рэ ак тар, ні бы вя ліз ны чай нік, Атам ны рэ ак тар, ні бы вя ліз ны чай нік, 
трэ ба аба ра няць ад свое асаб лі ва га трэ ба аба ра няць ад свое асаб лі ва га 
на кі пу, які мо жа ўзнік нуць у пра цэ-на кі пу, які мо жа ўзнік нуць у пра цэ-
се ра бо ты. Для гэ та га з во да за бо ру се ра бо ты. Для гэ та га з во да за бо ру 
на ра цэ Ві лія на стан цыю праз дзве на ра цэ Ві лія на стан цыю праз дзве 
стан цыі ачыст кі па сту пае ва да, якая стан цыі ачыст кі па сту пае ва да, якая 
на леж ным чы нам рых ту ец ца ў хі міч-на леж ным чы нам рых ту ец ца ў хі міч-
ным цэ ху. На зад у Ві лію трап ляе толь-ным цэ ху. На зад у Ві лію трап ляе толь-
кі ва да, якая за дзей ні ча на ў кон ту ры кі ва да, якая за дзей ні ча на ў кон ту ры 
аха лодж ван ня рэ ак та ра.аха лодж ван ня рэ ак та ра.

— Не аб ход насць па да чы хі міч на — Не аб ход насць па да чы хі міч на 
абяс со ле най ва ды на энер га блок абяс со ле най ва ды на энер га блок 
аб умоў ле на бяс пе кай. Хі міч на ачы-аб умоў ле на бяс пе кай. Хі міч на ачы-
шча ная, яна мі ні мі зуе ад кла дан ні, шча ная, яна мі ні мі зуе ад кла дан ні, 
якія мо гуць з'я віц ца на сцен ках аб ста-якія мо гуць з'я віц ца на сцен ках аб ста-
ля ван ня і тру ба пра во даў энер га бло-ля ван ня і тру ба пра во даў энер га бло-
каў, — рас ка заў каў, — рас ка заў Яў ген ЛЕС НІ ЧЭН КА, Яў ген ЛЕС НІ ЧЭН КА, 
на мес нік на чаль ні ка хі міч на га на мес нік на чаль ні ка хі міч на га 
цэха, цэха, які па зна ё міў пра ра бо тай уста-які па зна ё міў пра ра бо тай уста-
но вак зва рот на га ос ма су. — Ма гут-но вак зва рот на га ос ма су. — Ма гут-
нас ці гэ тых уста но вак да зва ля юць нас ці гэ тых уста но вак да зва ля юць 
атрым лі ваць 360 «ку боў» част ко ва атрым лі ваць 360 «ку боў» част ко ва 

абяс со ле най ва ды ў га дзі ну і 90 «ку-абяс со ле най ва ды ў га дзі ну і 90 «ку-
боў» — хі міч на абяс со ле най ва ды. На-боў» — хі міч на абяс со ле най ва ды. На-
рых та ва ная ва да бу дзе за хоў вац ца ў рых та ва ная ва да бу дзе за хоў вац ца ў 
ча ты рох ба ках па 750 літ раў.ча ты рох ба ках па 750 літ раў.

Для па трэб АЭС не аб ход на Для па трэб АЭС не аб ход на 
12 000 ку ба мет раў ва ды. На дум ку 12 000 ку ба мет раў ва ды. На дум ку 
ву чо ных, стра ты ва ды з Ві ліі пры гэ-ву чо ных, стра ты ва ды з Ві ліі пры гэ-
тым бу дуць на ўзроў ні 2,2 % і на ват тым бу дуць на ўзроў ні 2,2 % і на ват 
у са мы спя кот лі вы год не пе ра вы сяць у са мы спя кот лі вы год не пе ра вы сяць 
6 %. Так што ад моў на га ўздзе ян ня на 6 %. Так што ад моў на га ўздзе ян ня на 
ра ку не зда рыц ца.ра ку не зда рыц ца.

— Вы ні кі ацэн кі ўздзе ян ня на на ва-— Вы ні кі ацэн кі ўздзе ян ня на на ва-
кол ле па ка за лі ня знач ны ўплыў Бе-кол ле па ка за лі ня знач ны ўплыў Бе-
ла рус кай АЭС на ра ку Ві лію і ін шыя ла рус кай АЭС на ра ку Ві лію і ін шыя 
па верх не выя вод ныя аб' ек ты. Змян-па верх не выя вод ныя аб' ек ты. Змян-
шэн не сцё ку на 2шэн не сцё ку на 2—6 % зна хо дзіц ца —6 % зна хо дзіц ца 
ў ме жах пры род ных ва ган няў гід ра-ў ме жах пры род ных ва ган няў гід ра-
ла гіч на га рэ жы му гэ тай ра кі, а пры ла гіч на га рэ жы му гэ тай ра кі, а пры 
ма ла вод ных умо вах як рэ зер во выя ма ла вод ных умо вах як рэ зер во выя 
мож на вы ка рыс таць во ды Ві лей ска га, мож на вы ка рыс таць во ды Ві лей ска га, 
Сні гян ска га і Аль хоў ска га во да схо ві-Сні гян ска га і Аль хоў ска га во да схо ві-
шчаў, — за ўва жы ла шчаў, — за ўва жы ла На дзея ЗДА НЕ-На дзея ЗДА НЕ-
ВІЧ, на мес нік на чаль ні ка ўпраў-ВІЧ, на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян ня на лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян ня на 
ат мас фер нае па вет ра, змя нен не ат мас фер нае па вет ра, змя нен не 
клі ма ту і экс пер ты зы Мінп ры ро-клі ма ту і экс пер ты зы Мінп ры ро-
ды.ды. — Ана ліз вы ні каў ма тэ ма тыч на- — Ана ліз вы ні каў ма тэ ма тыч на-
га ма дэ ля ван ня пе ра но су ра дые нук-га ма дэ ля ван ня пе ра но су ра дые нук-
лі даў па ра цэ Ві ліі пры іх вы кі дах у лі даў па ра цэ Ві ліі пры іх вы кі дах у 
ат мас фе ру з на ступ ным вы па дзен-ат мас фе ру з на ступ ным вы па дзен-
нем на па верх ню ра кі і тэ ры то рыю нем на па верх ню ра кі і тэ ры то рыю 
во да збо ру пры ава рыі на АЭС, якая во да збо ру пры ава рыі на АЭС, якая 
ад па вя дае вы со ка му ўзроў ню ІNES 6 ад па вя дае вы со ка му ўзроў ню ІNES 6 
шка лы ядзер ных па дзей, па ка заў, шка лы ядзер ных па дзей, па ка заў, 
што пра гноз ныя кан цэнт ра цыі ра дые-што пра гноз ныя кан цэнт ра цыі ра дые-
нук лі даў не пе ра вы сяць рэ фе рэнт ных нук лі даў не пе ра вы сяць рэ фе рэнт ных 
уз роў няў, пра ду гле джа ных еў ра пей-уз роў няў, пра ду гле джа ных еў ра пей-
скі мі нар ма ты ва мі і гі гі е ніч ны мі нар-скі мі нар ма ты ва мі і гі гі е ніч ны мі нар-
ма ты ва мі Бе ла ру сма ты ва мі Бе ла ру сі. Ін ша га шля ху для і. Ін ша га шля ху для 
ры ды е нук лі даў тра піць з АЭС у ра ку ры ды е нук лі даў тра піць з АЭС у ра ку 
Ві лію не іс нуе. А раз мя шчэн не стан цыі Ві лію не іс нуе. А раз мя шчэн не стан цыі 
з яе ха рак та рыс ты ка мі во да спа жы-з яе ха рак та рыс ты ка мі во да спа жы-
ван ня і во да ад вя дзен ня не з'я віц ца ван ня і во да ад вя дзен ня не з'я віц ца 
кры ні цай тэх на ген най па вод кі.кры ні цай тэх на ген най па вод кі.

Кож ны ты дзень ход бу доў лі раз-Кож ны ты дзень ход бу доў лі раз-
гля да ец ца пад час шта боў. Уся ра бо та гля да ец ца пад час шта боў. Уся ра бо та 
вя дзец ца згод на з гра фі кам, праб-вя дзец ца згод на з гра фі кам, праб-
лем ных тэм ня ма, іс ну юць толь кі лем ных тэм ня ма, іс ну юць толь кі 
бя гу чыя пы тан ні, якія па тра бу юць бя гу чыя пы тан ні, якія па тра бу юць 
аб мер ка ван ня на ўзроў ні за каз чы ка аб мер ка ван ня на ўзроў ні за каз чы ка 
і ген пад рад чы ка, па ве да міў і ген пад рад чы ка, па ве да міў Вік тар Вік тар 
КА РАН КЕ ВІЧ, мі ністр энер ге ты кі КА РАН КЕ ВІЧ, мі ністр энер ге ты кі 
Бе ла ру сі:Бе ла ру сі:

— З 1 кра са ві ка ство ра ны Дзярж-— З 1 кра са ві ка ство ра ны Дзярж-
энер га газ наг ляд — дзярж ар га ні-энер га газ наг ляд — дзярж ар га ні-
за цыя, да якой ады шлі функ цыі па за цыя, да якой ады шлі функ цыі па 
энер га- і га за на гля дзе. Ёй пе ра да-энер га- і га за на гля дзе. Ёй пе ра да-
дзе ны ўсе кант ра лю ю чыя функ цыі. дзе ны ўсе кант ра лю ю чыя функ цыі. 
У ме жах удас ка на лен ня ра бо ты мяр-У ме жах удас ка на лен ня ра бо ты мяр-
ку ец ца ства рэн не двух энер ге тыч ных ку ец ца ства рэн не двух энер ге тыч ных 
га за бу даў ні чых хол дын гаў, што ў да-га за бу даў ні чых хол дын гаў, што ў да-
лей шым па леп шыць эфек тыў насць лей шым па леп шыць эфек тыў насць 
ра бо ты спе цы я лі за ва ных бу даў ні чых ра бо ты спе цы я лі за ва ных бу даў ні чых 
ар га ні за цый.ар га ні за цый.

Га лоў най за да чай пас ля бу даў ніц-Га лоў най за да чай пас ля бу даў ніц-
тва АЭС мі ністр ба чыць па спя хо вую тва АЭС мі ністр ба чыць па спя хо вую 
ін тэ гра цыю стан цыі ў энер га сіс тэ му ін тэ гра цыю стан цыі ў энер га сіс тэ му 
і эка но мі ку кра і ны і пе ра да чу аб' ек та і эка но мі ку кра і ны і пе ра да чу аб' ек та 
ў рас па ра джэн не Бел энер га, які не-ў рас па ра джэн не Бел энер га, які не-
па срэд на бу дзе зай мац ца экс плу а-па срэд на бу дзе зай мац ца экс плу а-
та цы яй стан цыі.та цы яй стан цыі.

Іры на СІ ДА РОК.Іры на СІ ДА РОК.

ПЯЦЬ З ПА ЛО ВАЙ ПЯЦЬ З ПА ЛО ВАЙ 
ДА АТАМ НЫХ СТА ГОД ДЗЯЎДА АТАМ НЫХ СТА ГОД ДЗЯЎ
Аст ра вец — го рад энер ге ты каў — і бяс печ ная элект ра стан цыяАст ра вец — го рад энер ге ты каў — і бяс печ ная элект ра стан цыя
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Урад за цвер дзіў па ла жэн не аб гра мад скіх слу хан нях 
па пы тан нях рэ гу ля ван ня бяс пе кі Бе ла рус кай АЭС. 
Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
ад 24 кра са ві ка 2019 го да № 258, па ве дам ляе Бел ТА.

Гра мад скія слу хан ні пра вод зяц ца ў вы пад ках пры-
няц ця ра шэн няў аб вы да чы лі цэн зій на пра ва ажыц цяў-
лен ня экс плу а ту ю чай ар га ні за цы яй дзей нас ці ў га лі не 
вы ка ры стан ня атам най энер гіі пры раз мя шчэн ні, збу да-
ван ні, экс плу а та цыі, вы ва дзе з экс плу а та цыі ядзер ных 
уста но вак (энер га бло каў) Бе лА ЭС. Слу хан ні ар га ні зу юць 
пе ра важ на ў на се ле ным пунк це, раз ме шча ным у не-
па срэд най бліз ка сці ад аб' ек та вы ка ры стан ня атам най 
энер гіі (Бе лА ЭС), тэр мін вы зна ча ец ца Дэ парт амен там 
па ядзер най і ра ды я цый най бяс пе цы МНС (Дзярж атам-

наг ляд). Ме ра пры ем ства пра во дзіц ца ў фор ме схо ду. 
Апа вя шчэн не аб слу хан нях раз мя шча ец ца не паз ней чым 
за 5 ка лян дар ных дзён да да ты іх пра вя дзен ня.

У гра мад скіх слу хан нях мо гуць удзель ні чаць гра ма-
дзя не Бе ла ру сі, за меж ныя гра ма дзя не і асо бы без гра ма-
дзян ства. Пры рэ гіст ра цыі па да ец ца за яў ка на вы ступ лен-
не для фар му ля ван ня па зі цыі, мер ка ван ня або пы тан ня. 
Для ар га ні за цыі і пра вя дзен ня слу хан няў Дзярж атам наг-
ляд фар мі руе ад па вед ную ра бо чую гру пу.

Як па ве дам ля ла ра ней на чаль нік Дзярж атам наг-
ля да Воль га ЛУ ГОЎ СКАЯ, пе рад пры няц цем ра шэн ня 
аб вы да чы лі цэн зіі на экс плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС 
прой дуць гра мад скія слу хан ні, гэ та мо жа ад быц ца ў 
жніў ні-ве рас ні 2019 го да.

Урад вы зна чыў, як бу дуць пра хо дзіць гра мад скія слу хан ні па Бе лА ЭС

СА МАЯ вя ліз ная бу доў ля ў Еў ро пе — уз вя дзен не Бе ла рус кай атам най 
элект ра стан цыі — па кры се блі зіц ца да за вяр шэн ня. Фі зіч ны 
пуск пер ша га энер га бло ка АЭС за пла на ва ны на во сень 2019-га. 

Ад нак ужо ця пер звон ку не ба над аб' ек там ахоў вае зе ніт на-ра кет ны 
комп лекс, што зна хо дзіц ца на ўзгор ку не па да лёк ад стан цыі. А знут ры 
ра зам са служ бай бяс пе кі круг ла су тач на дзя жу рыць вай ско вая часць 
7434 унут ра ных вой скаў МУС Бе ла ру сі. Акра мя та го, 40 % з 10 міль яр даў 
до ла раў, вы дзе ле ных на бу даў ніц тва АЭС, зрас хо да ва ны ме на ві та на бяс пе ку: 
фі зіч ную і эка ла гіч ную. Як гэ та ўлад ка ва на на стан цыі, вы свят ля лі пад час 
вы яз но га па ся джэн ня чле ны Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тычным комп лек се, транс пар це і су вя зі, 
да якіх да лу чы лі ся і ка рэс пан дэн ты «МС».

Утерянные представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланки полисов по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БЛБ №№ 2669677 считать недействительными.

УНП 100122726

Информация о намерении ОАО «Лукомэнергомонтаж» 
осуществить приобретение простых (обыкновенных) 

акций собственного выпуска

Предложение о покупке акций
Полное наименование и местонахождение покупателя акций: 

Открытое акционерное общество «Лукомльэнергомонтаж»; Республика 

Беларусь, 211162, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, Витебская 

область, Чашникский район. Контактный телефон покупателя акций – 

8 (02133) 60273.

Полное наименование, местонахождение эмитента, акции кото-
рого приобретаются: Открытое акционерное общество «Лукомльэнер-

гомонтаж»; Республика Беларусь, 211162, г. Новолукомль, Лукомльское 

шоссе, 8, Витебская область, Чашникский район.

 Цель приобретения акций, определенная общим собранием 
акционеров, на котором было принято решение о таком приобрете-
нии: для аннулирования и последующего уменьшения уставного фонда 

в целях сокращения их общего количества.

 Количество приобретаемых акций – 3000 штук.

 Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции, от-
чуждаемые акционерами Общества: 10 (десять) белорусских рублей 

00 копеек за одну акцию.

Срок, форма и порядок оплаты акций:

• оплата приобретаемых акций осуществляется покупателем акций 

в срок не ранее 30 (тридцати) календарных дней и не позднее 180 (ста 

восьмидесяти) календарных дней, следующих за днем зачисления акций на 

счет «депо» покупателя акций, путем безналичного перечисления денеж-

ных средств (белорусских рублей) на банковский счет продавца акций;

• перевод акций со счета «депо» продавца акций на счет «депо» по-

купателя акций осуществляется продавцом акций в день регистрации 

договора купли-продажи акций депозитарием покупателя акций путем 

предоставления в депозитарий поручения «депо» на перевод ценных 

бумаг.

Адрес заключения договоров купли-продажи акций: 211162,

г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, Витебская область, Чашникский 

район, ОАО «Лукомльэнергомонтаж».

• Дата начала и окончания срока представления акционера-
ми предложений о продаже акций: с 22 апреля 2019 года по 31 мая 

2019 года.

• Дата начала и окончания срока покупки акций (заключения 
договоров купли-продажи акций): с 1 июня 2019 года по 30 сентября 

2019 года.

Расходы, связанные с регистрацией сделок по приобретению Обще-

ством акций собственного выпуска и списания акций со счета «депо» 

продавца, несет Общество в полном объеме.

УНП 300007839

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-

53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Альфа-Калор» (УНП 808000132) в лице антикри-

зисного управляющего ООО «Бухгалтерская компания «СОВЕТНИК», 

тел. +375 (29) 688-04-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 27 мая 

2019 г.  с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BEL-

TORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано 

в газете «Звязда» 09.01.2019 г.

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Изолированное помещение с инв. № 250/D-36993 (квар-
тира), общ. площадь 72,2 кв. м, Витебская обл., г. Полоцк, 
ул. Вологина, 2Б-36

38 370,70

ДАЧИЯ ЛОГАН, рег. знак 9501 IA-7, 2007 г. в. 2 250,00

ДАЧИЯ ЛОГАН, рег. знак 9502 IA-7, 2007 г. в. 2 250,00

ДАЧИЯ ЛОГАН, рег. знак 9503 IA-7, 2007 г. в. 2 250,00

KIA RIO, рег. знак 9180 OP-7, 2001 г. в. 1 350,00

GAZ 33023, рег. знак AA 4573-7, 2006 г. в. 1 890,00

Iveco Turbo Daily 40C12, рег. знак AM 7270-7, 2003 г. в. 7 470,00

Хафей Мини, рег. знак AE 0744-7, 2007 г. в. 1 620,00

RYDWAN R-EU-LI A750, рег. знак A 9276 A-4, 2013 г. в. 900,00

Линия покрасочная IMF 85 858,11

Линия покрасочная IMEL IDV-02 218 392,20

Местонахождение – г. Минск, ул. Селицкого, 9, 
тел. для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок по 24.05.2019 г. 

17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06-

SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 

УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку 

по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY; 

3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 

по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  

WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета тор-

гов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 

при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-

бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 

выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 

учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 

торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-

денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов. Оформление результатов торгов – в день их проведения. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 

5 рабочих дней со дня их проведения.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по продаже 

здания школы, интерната с принадлежностями, расположенного 

по адресу: Волковысский район, деревня Малая Лапеница, улица 

Школьная, дом 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Начальная цена продажи – 

61 279 рублей 44 копейки; размер задатка – 6200 рублей. 

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27 мая 2019 г. в 11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город 

Гродно, улица 17 Сентября, дом 39. Последний день подачи заявлений 

на участие в аукционе – 21 мая 2019 г. до 17.00. 

Подробная информация по телефонам: в городе Волковыске – 

(801512) 4-50-25, 4-53-83; в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 

722102, сайты www.region.grodno.by, gki.gov.by.

УНП 500842593 

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

Советом директоров ОАО  «Белтрубопроводстрой» от 23 апреля 2019 г. 
в соответствии со ст. 81 Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» решено для проведения внео-
чередного собрания сформировать реестр владельцев ценных бумаг 
на 26 апреля 2019 г.

УНП 100364117


