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АД АСА БІС ТА ГА 
ДА ГЛА БАЛЬ НА ГА

У эфір вый шла поў ная вер сія ін-

тэр в'ю Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі ўкра ін ска му жур-

на ліс ту Дзміт рыю Гар до ну. Раз мо ва, 

якая цяг ну ла ся 4 жніў ня амаль тры 

га дзі ны, па ба чы ла свет у пра гра ме 

«В гос тях у Дмитрия Гор до на» на 

яго YouTube-ка на ле. Ін тэр в'ю, апуб-

лі ка ва нае ў чац вер, ужо ўча раш нім 

днём ме ла амаль 1 400 000 пра гля-

даў! Ка мен та рыі па кі ну лі 18 000 ка-

рыс таль ні каў.

Ін тэр в'ю вы клі ка ла ча ка ны рэ за-

нанс, бо Дзміт рый Гар дон вя до мы 

сва і мі не ты по вы мі і «вост ры мі» пы-

тан ня мі. Не абы шло ся без іх і гэ тым 

ра зам. Прэ зі дэнт упер шы ню рас ка-

заў пра свай го баць ку, а так са ма 

пра асаб лі выя ад но сі ны з це шчай, 

пра тое, хто га лоў ны кры тык па лі ты кі 

Прэ зі дэн та ў яго сям'і, за якія якас ці 

ён цэ ніць Ула дзі мі ра Пу ці на і лі чыць 

яго ста рэй шым бра там, хто даў яму 

мя нуш ку «апош ні дык та тар Еў ро пы» 

і ці ад чу вае ён манд раж пе рад чар го-

вы мі вы ба ра мі.

Дру ка ва ную вер сію ін тэр в'ю 

мож на ўба чыць і на на шым афі цый-

ным сай це http://www.zvіazda.by.

РА ЗА БРАЦ ЦА 
РА ЗАМ

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін 

у ч о  р а  п а  т э  л е  ф а  н а  в а ў 

прэзідэнту Бе ла ру сі Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку. Тэ мы 20-хві лін-

най раз мо вы — «ко від», вы-

бар чая кам па нія і за тры ман не 

33 ра сій скіх гра ма дзян.

Акра мя двух ба ко ва га па рад ку, 

част ка гу тар кі да ты чы ла ся про ці-

дзе ян ня пан дэ міі COVІD-19 у дзвюх 

кра і нах, вы пра цоўкі вак цы ны для ба-

раць бы з гэ тай ін фек цы яй. Аб мер-

ка ва лі кі раў ні кі дзяр жаў вы бар чую 

кам па нію ў на шай кра і не. Прэ зі дэнт 

Ра сіі пад крэс ліў важ насць да лей ша га 

раз віц ця брац кіх бе ла рус ка-ра сій скіх 

ад но сін. Ён упэў не ны ў не аб ход нас ці 

су праць ста яць не га тыў ным тэн дэн-

цы ям і дзе ян ням трэ ціх сіл, якія мо-

гуць пры вес ці да іх па гар шэн ня.

Як пе рад ае прэс-служ ба Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі, ад ной з га лоў ных 

тэм раз мо вы ста ла за тры ман не 

33 ра сій скіх гра ма дзян на тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі. У су вя зі з гэ тым бы ло 

пад крэс ле на імк нен не ра зам са мым 

сур' ёз ным чы нам ра за брац ца 

ў сі ту а цыі, якая скла ла ся. Прэ зі дэн ты 

да мо ві лі ся ста ран на вы ву чыць кож-

ны іс ну ю чы факт, каб уста на віць са-

праўд ныя пры чы ны гэ та га зда рэн ня, 

сі ту а цыі, знай сці ві на ва тых і пры цяг-

нуць іх да ад каз нас ці. 

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Вы ба ры-2020Вы ба ры-2020

БУ ДУ ЧЫ НЯ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ 
АД ГО ЛА СУ КОЖ НА ГА

Вы ба ры Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь зра бі лі за ўваж най кан ку рэн цыю 

па між тра ды цый ны мі і но вы мі ме дыя. 

Да та ко га вы ва ду прый шлі ўдзель ні кі 

прэс-кан фе рэн цыі «Вы бар чая кам па нія 

ў люс тэр ку масме дыя. Вы ні кі ма ні то-

рын гу ма тэ ры я лаў СМІ, пра ве дзе на га 

Бе ла рус кім са юзам жур на ліс таў», якая 

ад бы ла ся 7 жніў ня ў прэс-цэнт ры До ма 

дру ку.

Пер шы на мес нік стар шы ні Бе ла рус-

ка га са ю за жур на ліс таў, га лоў ны рэ дак-

тар ча со пі са «Жур на ліст» Сяр гей СВЕР-

КУ НОЎ рас ка заў, як бе ла рус кія ме дыя 

асвят ля юць вы ба ры Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь: «Ін фар ма цый нае су пра ва джэн-

не вы бар чай кам па ніі пра во дзіц ца на на-

леж ным вы со кім уз роў ні. У СМІ ўсе ба ко ва 

і аб' ек тыў на асвят ля лі ся ўсе эта пы вы бар-

чай кам па ніі: утва рэн не вы бар чых ка мі сій 

і ўчаст каў для га ла са ван ня, збор под пі саў, 

рэ гіст ра цыя кан ды да таў у Прэ зі дэн ты Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь і ін шыя. Усім кан ды да там 

у Прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь бы лі да-

дзе ны роў ныя пра вы на бяс плат ныя вы-

ступ лен ні ў тэ ле- і ра дыё эфі ры, бяс плат ную 

пуб лі ка цыю сва іх пе рад вы бар ных пра грам у 

дру ка ва ных СМІ. Дзяр жаў ны мі СМІ, у стро-

гай ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, гэ тыя 

пра вы бы лі вы ка на ныя ў поў най ме ры. Ва 

ўсіх вя ду чых ме дыя пуб лі ка ва лі ся ін тэр в'ю 

з кан ды да та мі ў Прэ зі дэн ты. На тэ ле ба чан-

ні і ра дыё быў прад стаў ле ны ўвесь спектр 

мер ка ван няў, якія ад люст роў ва юць па зі цыю 

кож на га кан ды да та. Гэ та, на наш по гляд, — 

га лоў нае. Пры ана лі зе ін фар ма цый на га по ля 

ў кан тэкс це вы бар чай кам па ніі не аб ход на 

ўліч ваць і ін тэр нэт-рэ сур сы. Як свед чыць 

ана ліз іх кан тэн ту, боль шасць з іх прад стаў-

ляе апа зі цый ны пункт по гля ду».

Гэ та га лоў ная вы сно ва па пя рэд ня га ма ні-

то рын гу бе ла рус кіх СМІ, кан чат ко выя вы ні кі 

бу дуць апуб лі ка ва ны ў но вым вы пус ку ча со-

пі са «Жур на ліст» у ве рас ні.

Да цэнт ка фед ры пе ры я дыч на га дру ку і 

вэб-жур на ліс ты кі, ку ра тар спе цы яль нас ці 

«Жур на ліс ты ка» (вэб-жур на ліс ты ка) БДУ, 

кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Аляк сандр 

ГРА ДЗЮШ КА звяр нуў ува гу на пе ра ме ны ў 

ін фар ма цый ным по лі, якія су пра ва джа юць 

вы бар чую кам па нію — 2020: «Ка лі ра ней 

ін тэр нэт-СМІ ўспры ма лі ся як неш та не сур' ёз нае, 

дык сё ле та мы ба чым, як яны зай ма юць пер-

шае мес ца ў струк ту ры ме ды яс па жы ван ня. 

Раз мо ва ідзе не толь кі пра сай ты, але і пра 

тэ ле грам-ка на лы, са цы яль ныя сет кі ды но выя 

ан лайн-плат фор мы. Мы ба чым, як тра ды цый-

нае ін фар ма цый нае по ле змя ня ец ца. Ма ла дая 

аў ды то рыя спа жы вае ін фар ма цыю ме на ві та з 

но вых ме дыя, а тра ды цый ныя СМІ ады хо дзяць 

на дру гі план. Но выя тэх на ло гіі ва ло да юць вя-

лі кім па тэн цы я лам. Але іх не трэ ба ба яц ца».

На дум ку экс пер таў, но выя ме дыя ахі на-

юць ка рыс таль ні каў свое асаб лі вы мі рэ ха-

ка ме ра мі, якія не пра пус ка юць аль тэр на-

тыў ную і ча сам праў дзі вую ін фар ма цыю. 

Спе цы я ліс ты ўпэў не ныя: каб спа жы ваць аб'-

ек тыў ную і праў дзі вую ін фар ма цыю, трэ ба 

раз ві ваць ме дыя-аду ка ва насць, вы ка рыс-

тоў ваць роз ныя кры ні цы ін фар ма цыі, не 

аб мя жоў ва ю чы ся «но вы мі ме дыя». «Гэ та 

сур' ёз ны вы клік для жур на ліс ты кі ў цэ лым 

і для на шай ме дый най сфе ры. Спа дзя ю ся, 

ай чын ныя ме ды яс фе ра і жур на ліс ты ка з 

гэ тым вы клі кам спра вяц ца», — ад зна чыў 

Аляк сандр Гра дзюш ка.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

На вы бар чым участ ку № 2 у 

ся рэд няй шко ле № 32 Мін-

ска зра біў свой вы бар ад-

нос на бу ду ча га лі да ра кра і-

 ны кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Ігар СЕР ГЕ ЕН КА. 

Як ён ад зна чыў, заў сё ды 

га ла суе да тэр мі но ва з пры-

чы ны сва ёй за гру жа нас ці 

па ра бо це.

«Я ад даў свой го лас за бу-

ду чы ню кра і ны, за Бе ла русь, за 

раз віц цё тых са цы яль ных пра-

грам, якія на кі ра ва ны на па вы-

шэн не даб ра бы ту на ро да. Адзін 

з пры кла даў на шай са цы яль най 

па лі ты кі — гэ тая вы дат ная шко-

ла. Та кіх школ у нас па не каль кі зда ец-

ца кож ны год, — пе рад ае сло вы Іга ра 

Сер ге ен кі Бел ТА. — Так, сён ня час па-

свой му не звы чай ны, ня прос ты, і мы 

па він ны згур та вац ца як адзі ная на цыя, 

адзі ны на род пе рад тва рам тых вы клі-

каў і па гроз, якія іс ну юць у све це і ва-

кол на шай кра і ны. Са праў ды гэ так жа, 

як мы з'яд на лі ся пе рад тва рам гэ тай 

страш най хва ро бы — COVІD-19».

Як да даў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі, 

бу ду чы ня кра і ны сён ня за ле жыць 

ад го ла су кож на га бе ла ру са. «За ле-

жыць, як бу дуць жыць на шы дзе ці, як 

бу дуць рэа лі зоў вац ца тыя ці ін шыя са-

цы яль ныя пра гра мы, ахо ва зда роўя, 

куль ту ра, на ву ка, са мае га лоў нае — 

эка но мі ка. Бу дзе раз ві вац ца эка но мі-

ка — бу дуць вы дзя ляц ца срод кі для 

раз віц ця ўсіх маг чы мас цяў ча ла ве ка. 

Та му го лас кож на га важ ны ў лю бой 

вы бар чай кам па ніі, і ў гэ тай кам па ніі 

тым больш», — пад крэс ліў Ігар Сер-

ге ен ка.

ЯК НЕ ПА ТА НУЦЬ У ЛА ВІ НЕ ІН ФАР МА ЦЫІ
Экс пер ты ме дыя аб мер ка ва лі асвят лен не вы бар чай кам па ніі 

ў бе ла рус кіх срод ках ма са вай ін фар ма цыі

Пер шую са 164 цеп ла вы-

 дзя ляль ных збо рак (ЦВЗ) са 

све жым ядзер ным па лі вам 

за гру зі лі ўчо ра ў ак тыў ную 

зо ну пер ша га рэ ак та ра. Да 

кан ца ме ся ца за гру зяць ас-

тат нія ЦВЗ. А пас ля па цвяр-

джэн ня на дзей нас ці і бяс пе кі 

ра бо ты энер га бло ка на пра-

ект ных па ра мет рах пач нец ца 

энер ге тыч ны пуск, і энер га-

блок упер шы ню пад клю чаць 

да энер га сет кі, па ве дам ляе 

прэс-служ ба Дзярж кар па ра-

цыі «Ра са там».

Пас ля за груз кі па лі ва рэ ак тар вы-

ве дуць на мі ні маль на кант ра ля ва ны 

ўзро вень (1 % ма гут нас ці) з пра вя-

дзен нем ад па вед ных да сле да ван няў. 

З гэ та га мо ман ту рэ ак тар на бы вае 

ста тус ядзер най энер ге тыч най уста-

ноў кі, якая пач не пра ца ваць у энер га-

сіс тэ ме пас ля па цвяр джэн ня на дзей-

нас ці свай го функ цы я на ван ня.

Энер га блок збу да ва ны па са-

мых су час ных тэх на ло гі ях па ка-

лен ня 3+. Тут улі ча ны ўсе «пост-

фу ку сім скія» па тра ба ван ні бяс пе кі, 

і рэ фе рэнт насць якіх па цвер джа на 

экс плу а та цы яй ана ла гіч ных бло каў 

у Ра сіі. Кам плект ны па стаў шчык 

клю ча во га аб ста ля ван ня ядзер на га 

вост ра ва для Бе ла рус кай АЭС — 

Ата мэ нер га маш, а па лі ва для рэ-

ак та ра вы раб ле на на Но ва сі бір скім 

за вод зе хім кан цэнт ра таў.

Пра ект бу даў ніц тва АЭС у Бе-

ла ру сі рэа лі зу ец ца ад кры та, ва 

ўза е ма дзе ян ні з кі раў ніц твам і экс-

пер та мі МА ГА ТЭ, а так са ма з прад-

стаў ні ка мі Еў ра ка мі сіі і Еў ра пей скай 

гру пы рэ гу лю ю чых ор га наў ядзер-

най бяс пе кі ENSREG. За 2012–2020 

га ды на стан цыі пра ве дзе на сем 

клю ча вых мі сій МА ГА ТЭ, якія рэ ка-

мен да ва ныя для кра ін, дзе бу ду ец ца 

пер шая атам ная стан цыя.

— У па раў на нні з энер га бло-

ка мі па пя рэд ня га па ка лен ня 

з рэ ак та ра мі ВВЭР-1000 іна ва цый-

ны энер га блок з рэ ак та рам ВВЭР-

1200 ва ло дае шэ ра гам пе ра ваг, 

якія іс тот на па вы ша юць яго эка-

на міч ныя ха рак та рыс ты кі, — за-

пэў ніў Анд рэй ПЯТ РОЎ, пер шы 

ві цэ-прэ зі дэнт па ства рэн ні АТ ІК 

«АСЭ», ге не раль ны ды рэк тар 

кан цэр на «Рас энер га атам». — 

Га лоў ная асаб лі васць су час на га 

рэ ак та ра — уні каль нае спа лу чэн-

не ак тыў ных і па сіў ных сіс тэм бяс-

пе кі, якія ро бяць АЭС мак сі маль на 

ўстой лі вай да знеш ніх і ўнут ра ных 

уз дзе ян няў.

Усе энер га бло кі асна шча-

ны, на прык лад, «паст кай рас-

пла ву» — пры ста са ван нем для 

ла ка лі за цыі рас пла ву ак тыў-

най зо ны ядзер на га рэ ак та ра. 

А яшчэ сіс тэ май па сіў на га ад во-

ду цяп ла праз па ра ге не ра та ры, 

за да ча якой ва ўмо вах поў най 

ад сут нас ці кры ніц энер га за бес-

пя чэн ня — без удзе лу апе ра та раў 

за бяс пе чыць пра цяг лы ад вод у 

ат мас фе ру цяп ла ад ак тыў най 

зо ны рэ ак та ра.

— Акра мя та го, ма гут насць 

уста ноў кі вы рас ла на 20 %. Знач на 

змен ша на коль касць аб слу го ва га 

пер са на лу. Пра ект ны тэр мін служ-

бы асноў на га аб ста ля ван ня па вя-

лі ча ны ўдвая — з 30 да 60 га доў з 

маг чы мас цю пра цяг нен ня яшчэ на 

20 га доў, — да даў экс перт.

За час бу даў ніц тва атам най 

стан цыі ў Аст ра вец кім ра ё не бы-

ло ство ра на больш за 2,5 ты ся чы 

ра бо чых мес цаў (на са мой АЭС і ў 

ар га ні за цы ях, якія яе аб слу гоў ва-

юць). Бу даў ніц тва на да ло так са ма 

ім пульс ма дэр ні за цыі інф ра струк-

ту ры Аст раў ца. Тут з'я ві лі ся два но-

выя жы лыя мік ра ра ё ны, па жар ная 

часць, дзве шко лы, ча ты ры сад кі, 

баль ні ца, ве ла сцеж кі, пар кі, фіз-

куль тур на-азда раў лен чыя цэнт ры 

і ста ды ён для мяс цо вай фут боль-

най ка ман ды.

На га да ем, што атам ная стан цыя 

бу ду ец ца з мэ тай атры ман ня ста-

біль най эка ла гіч на чыс тай кры ні цы 

энер гіі. Пра ект ная ма гут насць ад-

на го атам на га рэ ак та ра Бе ла рус-

кай АЭС да зва ляе вы пра цоў ваць 

за су ткі да 27 міль ё наў кі ла ват-

га дзін. Гэ та 9855 міль ё наў кі ла ват-

га дзін за год. З уво дам у ра бо ту 

абод вух рэ ак та раў Бе ла русь змо жа 

за бяс пе чыць тра ці ну сва іх унут ра-

ных па трэб у элект ра энер гіі.

Па ве лі чэн не до лі атам най энер-

ге ты кі ў агуль ным элект ра энер ге-

тыч ным ба лан се кра і ны да па мо-

жа зні зіць агуль ны кошт элект ра-

энер гіі за кошт ска ра чэн ня за трат 

на па лі ва. Па ацэн ках экс пер таў, 

з за пус кам АЭС яе пра дук цы яй што-

год бу дзе за мя шчац ца 4,5 міль яр-

 да ку ба мет раў пры род на га га зу, 

а вы кі ды пар ні ко вых га заў змен-

шац ца больш чым на 7 міль ё наў 

тон у год.

Іры на СІ ДА РОК.

Энер ге ты ка У РЭ АК ТАР АЭС ЗА ГРУ ЖА ЮЦЬ ЯДЗЕР НАЕ ПА ЛІ ВА

Фо
та

 Б
ел
ТА
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