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— Ства рэн не атам най энер ге ты кі — 
гэ та но вы ін тэ ле кту аль ны і тэх на ла гіч-
ны ім пульс у раз віц ці кра і ны і за бес пя-
чэн не да дат ко вых га ран тый ума ца ван ня 
дзяр жаў най не за леж нас ці і эка на міч най 
са ма стой нас ці, — ка жа мі ністр энер ге-
ты кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір 
ПА ТУП ЧЫК. — Рэа лі за цыя гэ та га пра ек-
та да зво ліць атрым лі ваць 17 млрд кВт/г у 
год, а гэ та азна чае, што кож ны год мы бу-
дзем за мя шчаць 5 млрд м3 ім пар та ва на га 
пры род на га га зу. Пла ну ец ца, што пас ля 
ўвя дзен ня пер ша га энер га бло ка атам най 
элект ра стан цыі кра і на цал кам ад мо віц ца 
ад за ку пак элект ра энер гіі.

— Ці ўда ло ся сё ле та асво іць гра шо-
выя срод кі дзяр жаў на га экс парт на га 
крэ ды ту, пра ду гле джа на га кант рак-
там з ра сій скім бо кам на бу даў ніц тва 
АЭС?

— Па вод ле ге не раль на га кант рак та, 
аб' ём за сва ен ня ка пі таль ных укла дан няў 
на ўзвя дзен не Бе лА ЭС ця гам гэ та га го да 
не вы зна ча ны. Ад нак за кошт срод каў 
дзяр жаў на га экс парт на га крэ ды ту, пра-
да стаў ле на га ўра дам Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, асвое ны 491 міль ён до ла раў, а ўся го 
па вы ні ках го да на бу даў ніц тва атам най 
элект ра стан цыі пла ну ец ца асво іць 560 
міль ё наў до ла раў.

— На коль кі ак тыў на бы лі за дзей ні-
ча ны бе ла рус кія ар га ні за цыі ў бу даў-
ні ча-ман таж ных ра бо тах, па стаў ках 
аб ста ля ван ня і ма тэ ры я лаў?

СТАЦЬ НЕЗАЛЕЖНЫМІ 
АД ІМПАРЦЁРАЎ

Атам ная энер ге ты ка як да дат ко вая га ран тыя 
эка на міч най са ма стой нас ці

Ця гам апош ніх не каль кіх га доў у кра і не іс тот на зні зіў ся знос 
асноў ных вы твор чых фон даў ай чын най энер га сіс тэ мы. 
Па леп шыў ся і шэ раг важ ных тэх на ла гіч ных па каз чы каў. 

Не эфек тыў ныя вы твор чыя ма гут нас ці па сту по ва вы вод зяц ца, 
а вы со ка эфек тыў ныя ўка ра ня юц ца.
Асноў ным ві дам па лі ва за ста ец ца пры род ны газ, які ім парт уец-
ца з Ра сіі; до ля яго скла дае ка ля 95 пра цэн таў у вы твор час ці 
элект рыч най і цеп ла вой энер гіі. Гэ та аказ вае іс тот ны ўплыў 
на ўзро вень энер ге тыч най бяс пе кі, па вы сіць які па він ны ме ра-
пры ем ствы, скі ра ва ныя на па вы шэн не бяс пе кі і энер га эфек-
тыў нас ці. Ад ным з та кіх ме ра пры ем стваў стаў рас па ча ты ў 
2012 го дзе пра ект па бу даў ніц тве атам най элект ра стан цыі су-
мар най ма гут нас цю 2400 МВт.

— Бу даў ніц тва энер га бло каў №1 і №2 
ажыц цяў ля ец ца ў ад па вед нас ці з гра-
фі кам, пра ду гле джа ным ге не раль ным 
кант рак там на ўзвя дзен не Бе лА ЭС. За-
раз пра вод зяц ца ра бо ты па бу даў ніц тве 
ўсіх асноў ных бу дын каў энер га бло каў, а 
так са ма да па мож ных аб' ек таў атам най 
элект ра стан цыі. Ра бо ты вя дуц ца на 102 
аб' ек тах са 131 па вод ле пра ду гле джа-
най пра ек там тэх на ла гіч най пас ля доў-
нас ці.

— Ці экс пар туе Бе ла русь элект ра-
энер гію, як мо жа змя ніц ца сі ту а цыя 
пас ля пус ку АЭС?

— З увя дзен нем Бе лА ЭС экс парт ны 
па тэн цы ял кра і ны, ві да воч на, уз рас це. 
Пры гэ тым маг чы мы мі кі рун ка мі экс пар-
ту элект ра энер гіі ста нуць кра і ны Бал-
тыі і Поль шча. Аб' ёмы экс пар ту бу дуць 
вы зна чац ца за ха ван нем і раз віц цём 
элект рыч ных су вя зяў з гэ ты мі кра і на-
мі; кан' юнк ту рай цэн на элект ра энер-
гію — і ў нас, і там; за ка на даў ствам, 
якое па він на пра ду гледж ваць до ступ 
«трэ ціх» кра ін да рын каў элект ра энер гіі; 
элект ра сет ка вай інф ра струк ту рай для 
тран зі ту элект ра энер гіі ў кра і ны За ход-
няй Еў ро пы.

— З якім вы ні кам за вер ша на Дзяр-
жаў ная пра гра ма са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця і комп лекс на га вы ка ры-
стан ня пры род ных рэ сур саў Пры пяц-
ка га Па лес ся? Да якіх га ра доў рэ гі ё на 
пад ве дзе ны га за пра во ды?

— На ша мі ніс тэр ства ў рам ках Дзяр-
жаў най пра гра мы са цы яль на-эка на міч на-
га раз віц ця і комп лекс на га вы ка ры стан ня 
пры род ных рэ сур саў Пры пяц ка га Па лес-
ся на 2010-2015 га ды ажыц цяў ляе га зі фі-
ка цыю аг ра га рад коў Брэсц кай воб лас ці. 

Ужо ўве дзе на ў экс плу а та цыю ка ля 80 км 
пад вод зя чых га за пра во даў. За тра ча на 
на гэ та ка ля 48 млрд руб лёў. Пры род ны 
газ быў па да дзе ны да га рад ско га па сёл ка 
Ла гі шын, аг ра га рад коў Асне жыц кі, Ахо-
ва, Ва лі шча Пін ска га ра ё на і Вуль ка, Па-
лес кі Лу ні нец ка га, а так са ма да сель скіх 

на се ле ных пунк таў Ган ча ры, Ка шэ ві чы і 
Ка мень Пін ска га ра ё на.

— Якія ра бо ты, аб' ек ты бы лі пра ін-
вес та ва ныя ў 2015 го дзе? Хто пра да-
ста віў крэ ды ты?

— З 2008 го да мі ніс тэр ства рэа лі зуе 
ра зам з кі тай скі мі кам па ні я мі шэ раг ін-
вес ты цый ных пра ек таў. 

Згод на з за цвер джа ны мі ін вес ты цый-
ны мі пра гра ма мі за 9 ме ся цаў гэ та га го да 
бы ло на кі ра ва на на асва ен не ін вес ты цый 
у асноў ны ка пі тал звыш 10 трлн руб лёў. 

Уве дзе на ў экс плу а та цыю звыш 1,2 тыс. км 
лі ній элект ра пе ра да чы, ка ля 35 км цеп-
ла вых се так, 731 км раз мер ка валь ных 
га за пра во даў; 

га зі фі ка ва на пры род ным га зам больш 
за 25 ты сяч ква тэр; 

пе ра ве дзе на на спа жы ван не пры род-
на га га зу звыш 11 ты сяч ква тэр.

Сё ле та ў рам ках рэа лі за цыі Дзяр-
жаў най пра гра мы раз віц ця Бе ла рус кай 
энер ге тыч най сіс тэ мы ад бы ва ец ца рэа лі-
за цыя та кіх ін вес ты цый ных пра ек таў, як 
бу даў ніц тва По лац кай і Ві цеб скай ГЭС, 
рэ кан струк цыя Го мель скай ЦЭЦ-1 і Ма-
гі лёў скай ЦЭЦ-1, бу даў ніц тва пад стан цыі 
110 кВ «Ста ра ба ры саў ская» з ка бель ны-
мі лі ні я мі 110 кВ у Мін ску, бы лі вы ка на ны 
бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты па вы да чы 
ма гут нас ці ад АЭС. За вяр ша юц ца бу даў-
ніц тва мі ні-ЦЭЦ на мяс цо вых ві дах па лі ва 
ў Лу нін цы і за ме на ПТ Р-6 на ПТ Р-12 на 
Ар шан скай ЦЭЦ.

Асноў най кры ні цай фі нан са ван ня ар-
га ні за цы я мі мі ніс тэр ства ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал сё ле та бы лі пры цяг ну тыя 
крэ ды ты. Так, за кошт крэ ды ту Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі ажыц цяў ля ец ца бу даў ніц тва 
Бе лА ЭС, 

іль гот ныя крэ ды ты Дзяр жаў на га бан-
ка раз віц ця Кі тая вы ка рыс тоў ва юц ца на 
бу даў ніц тва Ві цеб скай ГЭС, 

Эк сім бан ка Кі тая — на бу даў ніц тва лі-
ній элект ра пе ра да чы для вы да чы ма гут-
нас ці ад АЭС, 

крэ ды ты Еў ра зій ска га бан ка — на бу-
даў ніц тва По лац кай ГЭС. 

За кошт крэ ды таў Су свет на га бан ка 
па ча та рэ кан струк цыя Ма гі лёў скай ЦЭЦ-1 
і Го мель скай ЦЭЦ-1. Сет кі элект ра-, цеп-
ла- і га за за бес пя чэн ня для ўво ду жы лых 
да моў па пра гра мах абл вы кан ка маў і 
Мінск ага гар вы кан ка ма бу ду юц ца ар га-
ні за цы я мі Мі нэ нер га за кошт іль гот ных 
крэ ды таў ААТ «Банк раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь».

У 2011—2015 га дах уве дзе на ў экс-
плу а та цыю звыш 1900 МВт но вых вы-
со ка эфек тыў ных ге не ры ру ю чых ма гут-
нас цяў, за бяс пе ча на бу даў ніц тва се так 
энер га за бес пя чэн ня для ўвя дзен ня ў экс-
плу а та цыю жы лых да моў па пра гра мах 
абл вы кан ка маў і Мін гар вы кан ка ма, пра-
цяг ва ец ца раз віц цё га зі фі ка цыі сель скіх 
на се ле ных пунк таў кра і ны.

Сён ня ў Бе ла ру сі 
пра цу юць 15 мі ні-ЦЭЦ, 
звыш 3 ты сяч ка цель няў 
на мяс цо вых ві дах па лі ва. 
На рэ ках па бу да ва на 
46 ГЭС. Энер гію вет ру 
вы ка рыс тоў ва юць 
14 энер га ўста но вак, сон ца – 
19 фо та элект рыч ных 
стан цый, пра цу юць 
17 бія га за вых комп лек саў.

Для сты му ля ван ня вы твор час ці пра цы ся род ар га ні за цый 
пра вод зяц ца га лі но выя вы твор чыя спа бор ніц твы. 
Пе ра мож ца мі па вы ні ках мі ну ла га го да ста лі, на прык лад, 
«Мінск аб лгаз», Жыт ка віц кі тор фа бры кет ны за вод, 
«Грод на э нер га», «За ха дэ лект ра сет кі буд», 
на ву ко ва-да след чае і пра ект нае прад пры ем ства «Бел ЦЭІ». 
Ся род фі лі ялаў у пер шым паў год дзі гэ та га го да 
най леп шы мі бы лі пры зна ныя Лу комль ская ДРЭС, 
Ма ла дзе чан скія элект ра сет кі, Го мель скія цеп ла выя сет кі, 
струк тур нае пад раз дзя лен не па збы це «Ма гі лёў э нер га».

На ўзвя дзен ні бу дын каў за дзей ні ча на 
27 суб пад рад ных ар га ні за цый, у тым лі ку 
21 бе ла рус кая і 6 ра сій скіх ар га ні за цый. 
Усе бу даў ні кі за бяс пе ча ны жыл лём і ўсім 
не аб ход ным. На пля цоў цы АЭС сён ня 
пра цу юць звыш 5 ты сяч бу даў ні коў. За 
час бу даў ніц тва вы ка на на бу даў ні ча-ман-
таж ных ра бот на больш як 25 млрд ра-
сій скіх руб лёў. Ка ля 80 пра цэн таў ра бот 
зроб ле на ме на ві та бе ла рус кі мі ар га ні за-
цы я мі. Акра мя та го, яны ажыц цяў ля юць 
па стаў ку бу даў ні чых ма тэ ры я лаў і агуль-
на пра мыс ло ва га аб ста ля ван ня. Аб ста ля-
ван не бе ла рус кай вы твор час ці скла дае, 
праў да, уся го 9 пра цэн таў ад па стаў ле на-
га агуль на пра мыс ло ва га аб ста ля ван ня з 
па чат ку бу даў ніц тва.

Для ак ты ві за цыі ра бо ты па ла ка лі за-
цыі вы твор час ці, па ста вак бе ла рус кі мі 
ар га ні за цы я мі аб ста ля ван ня і ма тэ ры-
я лаў для бу даў ніц тва атам най стан цыі 
па ста но вай Са ве та Мі ніст раў сё ле та 
бы ла ство ра на між ве да мас ная ра бо чая 
гру па з удзе лам прад стаў ні коў ген пад-
рад чы ка ЗАТ «Атам бу дэкс парт». Ра бо-
чая гру па вы зна чы ла асноў ныя кі рун кі 
ла ка лі за цыі вы твор час ці і па ста вак, у 
пры ват нас ці па буй ной збор цы тру ба-
пра во даў і вы ра бе апор на-пад вес ных 
сіс тэм, па ла ка лі за цыі ка бель на-пра-
вад ні ко вай пра дук цыі, вен ты ля цый на га 
аб ста ля ван ня...


