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КРЫ НІ ЦЫ ЭНЕР ГІІКРЫ НІ ЦЫ ЭНЕР ГІІ

ААй чын ную энер га сіс тэ му прад стаў ляе й чын ную энер га сіс тэ му прад стаў ляе 
дзяр жаў нае вы твор чае аб' яд нан не дзяр жаў нае вы твор чае аб' яд нан не 
«Бел энер га». У склад гэ та га «Бел энер га». У склад гэ та га 

вы со ка тэх на ла гіч на га комп лек су вы со ка тэх на ла гіч на га комп лек су 
ўва хо дзяць шэсць рэс пуб лі кан скіх ўва хо дзяць шэсць рэс пуб лі кан скіх 
уні тар ных прад пры ем стваў энер ге ты кі — уні тар ных прад пры ем стваў энер ге ты кі — 
яны ге не ру юць элект рыч ную і цеп ла вую яны ге не ру юць элект рыч ную і цеп ла вую 
энер гію, ажыц цяў ля юць яе пе ра да чу, энер гію, ажыц цяў ля юць яе пе ра да чу, 
раз мер ка ван не, збыт; прад пры ем ства, раз мер ка ван не, збыт; прад пры ем ства, 
якое ажыц цяў ляе цэнт ра лі за ва нае якое ажыц цяў ляе цэнт ра лі за ва нае 
апе ра тыў на-дыс пет чар скае кі ра ван не апе ра тыў на-дыс пет чар скае кі ра ван не 
энер га сіс тэ май кра і ны; прад пры ем ствы, энер га сіс тэ май кра і ны; прад пры ем ствы, 
якія ажыц цяў ля юць бу даў ніц тва, ман таж, якія ажыц цяў ля юць бу даў ніц тва, ман таж, 
ра монт, на лад ку і рэ кан струк цыю ра монт, на лад ку і рэ кан струк цыю 
аб' ек таў элект ра энер ге ты кі; аб' ек таў элект ра энер ге ты кі; 
прад пры ем ствы, за ня тыя на ву ко ва-прад пры ем ствы, за ня тыя на ву ко ва-
да след чай, до след на-кан струк тар скай, да след чай, до след на-кан струк тар скай, 
тэх на ла гіч най пра цай, пра ек та ван нем тэх на ла гіч най пра цай, пра ек та ван нем 
і бу даў ніц твам аб' ек таў элект ра энер ге ты кі. і бу даў ніц твам аб' ек таў элект ра энер ге ты кі. 
Уво гу ле гэ та 30 прад пры ем стваў, Уво гу ле гэ та 30 прад пры ем стваў, 
на якіх пра цуе больш за 65 ты сяч ча ла век.на якіх пра цуе больш за 65 ты сяч ча ла век.

Энер ге ты ка Бе ла ру сі — Энер ге ты ка Бе ла ру сі — 
той ба за вы эле мент, той ба за вы эле мент, 

тая сіс тэ ма, якая тая сіс тэ ма, якая 
га ран туе эфек тыў насць га ран туе эфек тыў насць 
дзей нас ці лю бой га лі ны дзей нас ці лю бой га лі ны 

або суб' ек та эка но мі кі. або суб' ек та эка но мі кі. 
Ад энер ге тыч на га Ад энер ге тыч на га 

склад ні ка ў знач най склад ні ка ў знач най 
сту пе ні за ле жаць сту пе ні за ле жаць 

вы дат кі вы твор час ці, вы дат кі вы твор час ці, 
да хо ды гра мад ства, яго да хо ды гра мад ства, яго 

ма тэ ры яль ны даб ра быт. ма тэ ры яль ны даб ра быт. 
Гэ та най важ ней шы Гэ та най важ ней шы 
па каз чык уз роў ню па каз чык уз роў ню 

раз віц ця дзяр жа вы.раз віц ця дзяр жа вы.
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Ша ноў ныя сяб ры, па ва жа ныя ка ле гі!
Ад імя апа ра та кі ра ван ня Дзяр жаў на га вы-

твор ча га аб' яд нан ня элект ра энер ге ты кі «Бел-
энер га» і ад ся бе аса біс та сар дэч на він шую 
ра бот ні каў і ве тэ ра наў энер ге тыч най га лі ны з 
пра фе сій ным свя там — Днём энер ге ты ка!

Уся гран ды ёз ная моц вя лі кай энер ге ты кі 
ство ра на ча ла ве кам і для ча ла ве ка. Па чуц цё 
аба вяз ку і ад каз нас ці, лю боў да сва ёй спра вы, 
ад да насць пры зван ню, вер насць кра і не — гэ тыя 
сло вы гу чаць у энер ге ты цы без па фа су, ём ка 
і паў на вар тас на. На па тры я тыз ме за клад ва лі-
ся фун да мен ты пер шых цеп ла элект ра цэнт ра-
ляў, бу да ва лі ся пер шыя энер ге тыч ныя аб' ек ты. 
На па тры я тыз ме тры ма лі ся лю дзі ў ва ен ныя і 
пас ля ва ен ныя га ды, за хоў ва ю чы, а пас ля на-
рошч ва ю чы ма гут насць элект ра стан цый і пра-
клад ва ю чы лі ніі элект ра пе ра дач. Сён ня, у год 
ся мі дзе ся ці год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, мы яшчэ 
раз з удзяч нас цю пры гад ва ем на шых ве тэ ра-
наў, дзя ку ю чы подз ві гу якіх мы жы вём у мір най 
і сва бод най кра і не.

Вы со ка пра фе сій ны ка лек тыў Бе ла рус кай 
энер га сіс тэ мы здо леў збе раг чы ду хоў ную 
спад чы ну па ка лен няў энер ге ты каў і па вя лі чыць 
ство ра ны ру ка мі ве тэ ра наў па тэн цы ял га лі ны, 
за бяс пе чыць на дзей нае энер га за бес пя чэн не 
спа жыў цоў.

За апош нія га ды пры пад трым цы Мі ніс тэр-
ства энер ге ты кі нам уда ло ся шмат ча го да сяг-
нуць. Толь кі за апош нія тры га ды ўве дзе ны ў 
экс плу а та цыю якас на но выя, вы со ка эфек тыў-
ныя ге не ры ру ю чыя ма гут нас ці, што да зво лі-
ла зні зіць удзель ны рас ход па лі ва на па да чу 
элект ра энер гіі да ўзроў ню, які з'яў ля ец ца са мым 
ніз кім на пост са вец кай пра сто ры. Знач на зні-
зіў ся знос асноў ных фон даў у га лі не. Ды на мі ка 
па ста ян на га ска ра чэн ня коль кас ці ад моў усіх 
ві даў аб ста ля ван ня па каз вае, што бе ла рус кая 
энер га сіс тэ ма з кож ным го дам пра цуе больш 
на дзей на. Раз ві ва ец ца ма лая энер ге ты ка: у 
энер га сіс тэ ме пра цу юць энер га кры ні цы, якія 
спаль ва юць мяс цо выя ві ды па лі ва, па спя хо ва 
экс плу а ту юц ца і бу ду юц ца но выя гід ра элект-
ра стан цыі і вет ра пар кі. На пе ра дзе рэа лі за цыя 
ме ра пры ем стваў, рас пра ца ва ных з улі кам ін-
тэ гра цыі Бе ла рус кай атам най стан цыі ў энер-
га сіс тэ му кра і ны. І мы год на па він ны вы ка наць 
узя тыя на ся бе аба вяз кі.

Сён ня мы за бяс печ ва ем ста біль ную ра бо ту 
адзі най энер га сіс тэ мы, ма дэр ні зу ем ге не ры ру-
ю чыя ма гут нас ці і бу ду ем су час ныя пад стан цыі, 
пра клад ва ем лі ніі элект ра пе ра дач, на дзей ныя 
цеп ла тра сы, ап ты мі зу ем схе мы цеп ла за бес пя-
чэн ня, раз ві ва ем між на род нае су пра цоў ніц тва 
і экс парт па слуг. Згур та ва ны ка лек тыў пра фе-
сі я на лаў га то вы браць на ся бе ад каз насць за 
са мыя скла да ныя ра шэн ні.

Дзя куй усім за ве лі зар ную ра бо ту. «Бел энер га» 
і на да лей бу дзе пры кла даць усе на ма ган ні, каб 
на шы прад пры ем ствы бы лі за бяс пе ча ны пра-
цай, а на шы ра бот ні кі ме лі да стой ны ўзро вень 
жыц ця і бяс печ ныя ўмо вы працы.

Зы чу ўсім на дзей най, ста біль най і без ава-
рый най пра цы. Даб ра бы ту вам і ва шым сем' ям, 
моц на га зда роўя, уда чы і аса біс та га шчас ця!

Ге не раль ны ды рэк тар ДВА «Бел энер га» 
Яў ген ВО РА НАЎ.

ВЫ ТВОР ЧЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛВЫ ТВОР ЧЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ

Блі жэй да 2025-га
• Ства рэн не но вых па вет ра ных лі ній, рэ кан струк цыя іс ну ю чых.
• Што га до вая рэ кан струк цыя ка ля 1500 км раз мер ка валь ных элект ра се так 
0,4–10 кВ як най больш сла ба га звя на ў сіс тэ ме элект ра за бес пя чэн ня спа жыў-
цоў па пры чы не вы со кай ава рый нас ці, звя за най з пры род ны мі з'я ва мі.
• Увя дзен не ў экс плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС ма гут нас цю 2400 МВт.
• Рэа лі за цыя ме ра пры ем стваў па рэ жым най ін тэ гра цыі Бе ла рус кай АЭС у 
ба ланс энер га сіс тэ мы: 
- увя дзен не ў экс плу а та цыю элект ра кат лоў;
- бу даў ніц тва пі ка ва-рэ зер во вых энер га кры ніц.
• За ме на ін дук цый ных лі чыль ні каў элект ра энер гіі на элект рон ныя і ства рэн не 
аў та ма ты за ва най ін фар ма цый на-вы мя раль най сіс тэ мы ка мер цый на га ўлі ку 
элект ра энер гіі.

Матэрыялы падрыхтавалі 
Свят ла на БА РЫ СЕН КА, Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Агуль ную ма гут насць энер ге тыч най 
сіс тэ мы кра і ны — звыш 10 тыс. МВт 
— за бяс печ ва юць 41 цеп ла вая элект-
ра стан цыя, якая пра цуе на пры род ным 
га зе, ма зу це і мяс цо вых ві дах па лі ва, і 
23 энер га кры ні цы, што пра цу юць на ад-
наў ляль ных кры ні цах (ва дзе і вет ры).

Пра цяг ласць элект ра се так скла дае 
ка ля 275 тыс. км, коль касць транс фар-
ма тар ных пад стан цый на пру жан нем 
35-750 кВ — 1338. Пра цяг ласць цеп-

ла вых се так скла ла 5952 км.
Сё ле та ўве дзе на ў экс плу а та цыю 

звыш 1 тыс. км лі ній элект ра пе ра да чы 
на пру жан нем 0,4-10 кВ і ка ля 30 км на-
пру жан нем 35-110 кВ.

Экс плу а та цы яй элект ра се так Бе-
ла рус кай энер га сіс тэ мы зай ма юц ца 
25 фі лі ялаў, якія ўклю ча юць 154 ра ё-
ны. Зо на аб слу гоў ван ня ад на го ра ё на 
скла дае ка ля 1,5 тыс. км элект ра се так 
0,4-10 кВ.

НА ДЗЕЙ НАЯ РА БО ТАНА ДЗЕЙ НАЯ РА БО ТА
Дзя ку ю чы рэа лі за цыі шэ ра гу пра-

грам, у тым лі ку Кан цэп цыі энер ге тыч-
най бяс пе кі, у апош нія дзе сяць га доў 
бы ло ўве дзе на ў экс плу а та цыю звыш 
2,3 тыс. МВт вы со ка эфек тыў ных ге не-
ру ю чых ма гут нас цяў. Уда ло ся зні зіць 
зно ша насць асноў ных вы твор чых фон-
даў з 61 да 40,5 пра цэн та, змен шыць 
удзель ны рас ход па лі ва на вы твор часць 
элект ра энер гіі на 25–30 г кВт.г, а так са-
ма зні зіць тэх на ла гіч ныя стра ты ў элект-
ра- і цеп ла сет ках.

Акра мя та го, па леп шыў ся ўзро вень 
ін ды ка та раў энер ге тыч най бяс пе кі, 
знач на па вы сі ла ся на дзей насць ра бо ты 
энер га сіс тэ мы. Коль касць ад моў у ра бо-

це асноў на га аб ста ля ван ня ска ра ці ла ся 
амаль удвая, ава рый ных ад клю чэн няў 
лі ній элект ра пе ра да чы ста ла менш на 
60 пра цэн таў, а ся рэд ні час іх ад наў-
лен ня ска ра ціў ся больш як у паў та ра 
ра за.

Эка но мія пры род на га га зу з 2006 да 
2016 го да скла ла ка ля 4,3 млрд м3. Гэ та-
му спры я ла не каль кі мо ман таў. Па-пер-
шае, зні жэн не ўдзель ных рас хо даў па лі-
ва на па стаў ку элект ра- і цеп ла энер гіі, 
па-дру гое, пры цяг нен не мяс цо вых ві даў 
па лі ва з за мя шчэн нем пры род на га га зу 
для вы твор час ці энер гіі і, на рэш це, вы-
ка ры стан не ад наў ляль ных кры ніц энер-
гіі для вы твор час ці элект ра энер гіі.

МЯС ЦО ВАЕ — ЭКА НА МІЧ НАЕМЯС ЦО ВАЕ — ЭКА НА МІЧ НАЕ
Па вод ле Дзяр жаў най пра гра мы раз-

віц ця бе ла рус кай энер ге тыч най сіс тэ-
мы, сё ле та рэа лі зу ец ца не каль кі ін вес-
ты цый ных пра ек таў. У пры ват нас ці, 
на Ар шан скай ЦЭЦ ажыц цяў ля ец ца 
за ме на па ра вой тур бі ны. У Лу нін цы 
за вяр ша ец ца ўзвя дзен не мі ні-ЦЭЦ 
на мяс цо вых ві дах па лі ва. У Мін ску 
бу ду ец ца пад стан цыя «Ста ра ба ры-
саў ская» з ка бель ны мі лі ні я мі 110 кВ 
ў Мін ску. Пра цяг ва ец ца бу даў ніц тва 
Бе ла рус кай атам най элект ра стан цыі 
ў Аст раў цы.

На мяс цо вых ві дах па лі ва пра цу-
юць, па чы на ю чы з 2006 го да, ужо дзе-
сяць энер га кры ніц: Асі по віц кая і Ві-
лей ская мі ні-ЦЭЦ, Бе ла рус кая ДРЭС, 
Пін ская і Пру жан ская ЦЭЦ, Рэ чыц кая 

мі ні-ЦЭЦ і мі ні-ЦЭЦ «Ба рань», кат ла-
аг рэ га ты на Жо дзін скай ЦЭЦ і Баб-
руй скай ЦЭЦ-1, бія га за вы комп лекс 
СВК «Ле бе дзе ва». Асноў най кры ні цай 
для іх з'яў ля юц ца трэс кі, торф, ліг нін, 
бія газ.

Рэа лі за цыя толь кі гэ тых дзе ся ці пра-
ек таў па вя лі чы ла вы ка ры стан не мяс цо-
вых ві даў па лі ва на аб' ек тах «Бел энер-
га» у параўнанні з 2006 годам у шэсць 
ра зоў. Што га до вае за мя шчэн не ім пар ту 
пры род на га га зу мяс цо вы мі ві да мі па-
лі ва на энер га кры ні цах прад пры ем ства 
скла дае 124,4 млн м3, а гэ та эка но міць 
ка ля 24 млн до ла раў. 

Сё ле та мяс цо выя ві ды па лі ва да зво-
ляць на 30 млн до ла раў ЗША зні зіць 
ад ток ва лю ты з кра і ны.


