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— Спа дар па сол, па дзен не су свет ных 
цэн на наф ту за кра ну ла і эка но мі ку Азер-
бай джа на. Якія ме ры пры мае кі раў ніц тва 
ва шай кра і ны, каб ад ка заць на гла баль ныя 
вы клі кі?

— У той са мы дзень, ка лі Цэнт ра банк Азер-
бай джа на аб' явіў аб пе ра хо дзе на пла ва ю чы 
курс ма на та і ка лі ад бы ла ся чар го вая дэ валь-
ва цыя на цы я наль най ва лю ты, прэ зі дэнт на шай 
кра і ны Іль хам Алі еў пад пі саў вель мі важ ныя 
ука зы, на кі ра ва ныя на лі бе ра лі за цыю эка но-
мі кі.

Кі раў нік дзяр жа вы рас па ра дзіў ся ска ра-
ціць коль касць лі цэн зій на вя дзен не біз не су 
і за бяс пе чыць праз рыс тасць пры іх вы да чы, 
а так са ма зні зіў пош лі ны. Та кім чы нам бы лі 
ство ра ны ўмо вы для яшчэ больш сва бод на га 
раз віц ця біз не су.

— На коль кі эка но мі ка кра і ны ака за ла ся 
пад рых та ва ная да кры зі су?

— Да ня прос тых ча соў Азер бай джан па ды-
шоў до сыць пад рых та ва ным. За апош нія га ды 
кра і на цал кам пе ра ўтва ры ла ся, яна да сяг ну ла 
вя лі кіх пос пе хаў. Да стат ко ва ска заць, што за 
папярэднія 10 га доў эка но мі ка Азер бай джа на 
вы рас ла ўтрая.

Гэ та га ўда ло ся да сяг нуць дзя ку ю чы ма дэр-
ні за цыі эка но мі кі, раз віц цю сель скай гас па дар-
кі. Ра зам з тым не за ста ва лі ся ў ба ку і пы тан ні 
раз віц ця куль ту ры, ад ра джэн ня ду хоў ных каш-
тоў нас цяў, са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва. 
Кі раў ніц тва кра і ны пра во дзі ла маш таб ныя ад-
наў лен чыя ра бо ты: бу да ва лі ся са цы яль ныя аб'-
ек ты, жыл лё. Без умоў на, роск віт Азер бай джа-
на быў да сяг ну ты ў мно гім дзя ку ю чы моц на му 
наф та га за ва му сек та ру.

Акра мя агуль на вя до мых наф та пра во да 

Ба ку — Тбі лі сі — Джей хан і га за пра во да Ба-
ку —Тбі лі сі — Эр зу рум, мы па шы ра лі «Паў днё-
вы га за вы ка лі дор», бу да ва лі Транс ана та лій скі 
га за пра вод (TANAP) і пла ну ем па чаць бу даў ніц-
тва Транс ад ры я тыч на га га за пра во да (TAP), па 
якіх «бла кіт нае па лі ва» з Азер бай джа на пой дзе 
ў Еў ро пу.

Ва ўсіх гэ тых пра ек тах Азер бай джан вы-
сту пае не толь кі як іні цы я тар, але і як ак тыў ны 
ўдзель нік, які ўклаў не ма лыя срод кі.

Вель мі важ на, што на ша кра і на ўма цоў вае 
эка на міч ныя су вя зі з мно гі мі кра і на мі све ту: 
да стат ко ва азна ё міц ца толь кі з геа гра фі яй 
экс парт ных па ста вак на шай пра дук цыі, якая 
ахоп лі вае дзя сят кі кра ін — ад вы со ка раз ві тых 
да тых, якія раз ві ва юц ца.

Усё гэ та ад бы ва ец ца ра зам з ума ца ван нем 
па лі тыч ных су вя зяў з мно гі мі кра і на мі, па чы на-
ю чы ад су се дзяў — Тур цыі, Іра на, Ра сіі, кра ін 
СНД, у тым лі ку, Бе ла ру сі, і за кан чва ю чы Еў-
ро пай і да лё кі мі ЗША, Бра зі лі яй, Ар ген ці най і 
ін шы мі ла ці на а ме ры кан скі мі кра і на мі. Не за-
леж ная і пас ля доў ная знеш няя па лі ты ка за-
бяс пе чы ла Азер бай джа ну пры знан не на між-
на род най арэ не.

— Штурш ком для раз віц ця наф та ва га 
сек та ра ў Азер бай джа не па слу жы ла пад пі-
сан не пер шым прэ зі дэн там Гей да рам Алі-
е вым у 1994 го дзе так зва на га «Кант рак та 
ве ка». Што за раз мо жа на даць не аб ход ны 
ім пульс эка но мі цы?

— Без умоў на, гэ та быў даль на бач ны і муд-
ры крок у свой час. Дзя ку ю чы між на род на му 
кант рак ту аб су мес най рас пра цоў цы наф та вых 
ра до ві шчаў у азер бай джан скім сек та ры Кас-
пій ска га мо ра, пад пі са ным больш за 20 га доў 
та му, па ча ло ся ўкла дан не буй ных ін вес ты цый 

у раз віц цё кра і ны, якая ця пер атрым лі вае вя лі кі 
пры бы так ад наф та ва га сек та ра. Гэ тыя срод-
кі вы ка рыс тоў ва юц ца для па ляп шэн ня жыц ця 
гра ма дзян кра і ны, раз віц ця аду ка цыі, на ву чан-
ня мо ла дзі у вя до мых ВНУ за мя жой.

Дзяр жаў ная наф та вая кам па нія Азер бай-
джа на, якая з'яў ля ец ца най буй ней шым ма на-
па ліс там у рэс пуб лі цы, імк лі ва на рошч вае свой 
ка пі тал і ад па вед на ак ты вы за мя жой, зай ма ю-
чы вы гад ныя біз нес-ні шы не толь кі ў су сед ніх 
кра і нах — Тур цыі і Гру зіі, але і ў Еў ро пе.

Ад нак прэ зі дэнт Іль хам Алі еў на дае пры яры-
тэт ную ўва гу і раз віц цю не сы ра він на га сек та ра: 
сель скай гас па дар цы, апра цоў чай і хар чо вай 
пра мыс ло вас ці, сфе ры ту рыз му і ін шым.

Раз віц цё не сы ра він на га сек та ра да зва ляе 
нам да сяг нуць ды вер сі фі ка ва на га раз віц ця эка-
но мі кі кра і ны і за бяс пе чыць яе ўстой лі васць.

Рэа лі зу юц ца інф ра струк тур ныя пра ек ты. 
Ад ной з са мых знач ных па дзей ады хо дзя ча га 
го да ста ла пра вя дзен не пер шых Еў ра пей скіх 

гуль няў у Ба ку. Гуль ні атры ма лі ся са праў ды 
бліс ку чы мі, з гэ тым згод ны і іх удзель ні кі, 
і гос ці.

Але са мае га лоў нае, азер бай джан цы за 
апош нія га ды раз віц ця кра і ны ста лі ад чу ваць 
ся бе яшчэ больш са ма да стат ко вай, не за леж-
най і па спя хо вай дзяр жа вай, з моц най эка но-
мі кай і ар мі яй.

— Зу сім ня даў на ад быў ся чар го вы афі-
цый ны ві зіт Іль ха ма Алі е ва ў Бе ла русь. Якія, 
на ваш по гляд, га лоў ныя яго вы ні кі?

— Перш за ўсё, гэ ты ві зіт па цвер дзіў сяб-
роў скія і цёп лыя ад но сі ны па між прэ зі дэн та мі 
на шых кра ін. Усе сло вы, якія ска за лі пад час 
гэ тай су стрэ чы кі раў ні кі дзвюх дзяр жаў, з'яў-
ля юц ца за ло гам па спя хо ва га су пра цоў ніц тва. 
Іль хам Алі еў ад зна чыў, што Азер бай джан ба-
чыць па зі тыў ную ды на мі ку і вы ні ко васць па ўсіх 
кі рун ках су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
medvedeva@zviazda.by

На дум ку га лоў на га ін жы не ра бе ла рус-
кай АЭС Ана то ля БОН ДА РА, пра ект 
вы кон ва ец ца згод на з вы зна ча ным пла-
нам і ні я кіх кры тыч ных за ўваг па бу даў-
ніц тве ня ма. Ма ні то рынг ра бот на пля-
цоў цы вя дзец ца ў па ста ян ным рэ жы ме, 
у тым лі ку Дзярж атам наг ля дам, ор га-
на мі бу даў ні ча га на гля ду. Больш за тое, 
ця пер ра бо ты вы кон ва юц ца так, што 
роз ні ца па ча се ўво ду пер ша га і дру го га 
энер га бло каў мо жа на ват ска ра ціц ца.

Стро га па гра фі ку
На га лоў ным энер ге тыч ным пра ек це кра і-

ны, што зна хо дзіц ца па блі зу Аст раў ца, сён ня 
пра цу юць ад ра зу на 102 аб' ек тах. Пры гэ тым 
вар та ад зна чыць вы со кую за па тра ба ва насць 
ай чын ных спе цы я ліс таў — ка ля 83% ра бот 
вы кон ва юць бу даў ні чыя ар га ні за цыі Бе ла ру сі, 

і толь кі 17% ра бот — ра сій скія. Ад на з са мых 
га лоў ных за дач, якая ця пер ста іць пе рад бу даў-
ні ка мі — свое ча со ва ўзвес ці ахоў ныя аба лон кі, 
каб за бяс пе чыць не аб ход ныя ўмо вы для ман-
та жу рэ ак тар най уста ноў кі. Ужо ёсць ча кан ні, 
што ман таж кор пу са рэ ак та ра пер ша га энер-
га бло ка ад бу дзец ца ў жніў ні 2016 го да. Згод на 
з гра фі кам, яго за пус цяць у ліс та па дзе 2018 
го да, дру гі — у лі пе ні 2020-га. Ад нак ра бо ты 
вя дуц ца вель мі ін тэн сіў на, і мож на ча каць, што 
роз ні ца па ча се ўво ду пер ша га і дру го га энер-
га бло каў мо жа ска ра ціц ца. «Па доб ная сі ту а цыя 
на зі ра ла ся і пад час уво ду за меж ных атам ных 
стан цый», — ска заў Ана толь Бон дар.

Што ты чыц ца вы ні каў 2015-га, то ра бо ты 
па ра лель на вя лі ся на двух энер га бло ках стан-
цыі, па бу да ва ны ву чэб на-трэ ні ро вач ны цэнтр і 
па жар нае дэ по. Ця пер ра бо ты пра цяг ва юц ца 
ў бу дын ках рэ ак та раў пер ша га і дру го га энер-

га бло каў, тур бін ных ад дзя лен нях, бу дын ках 
кі ра ван ня, бяс пе кі, на рэ зер во вых ды зель ных 
элект ра стан цы ях, гра дзір нях, у ад мі ніст ра цый-
на-бы та вым кор пу се. Як ад зна чае Ана толь 
Бон дар, усе бу даў ні чыя ра бо ты на пля цоў цы 
АЭС вы кон ва юц ца па гра фі ку.

Ай чын ныя кам па ніі так са ма 
жа да юць пры маць удзел

Па вод ле ін фар ма цыі на мес ні ка мі ніст ра 
энер ге ты кі Мі ха і ла МІ ХА ДЗЮ КА, ман таж 
асноў на га аб ста ля ван ня так са ма па ві нен ад-
быц ца ў вы зна ча ныя тэр мі ны. Для пер ша га 
энер га бло ка яно бу дзе на пля цоў цы АЭС у 2016 
го дзе. Ужо да стаў ле ны знач ныя аб' ёмы элект-
ра тэх ніч на га і ін ша га аб ста ля ван ня. У на ступ-
ным го дзе для дру го га бло ка так са ма пач не па-
сту паць аб ста ля ван не. Згод на з ацэн ка мі, кошт 
яго для АЭС абы дзец ца ў 3 млрд до ла раў.

Ана толь Бон дар ад зна чыў, што бе ла рус кія 
кам па ніі вы раб ля юць 7,5% агуль на пра мыс ло-
ва га аб ста ля ван ня для атам най стан цыі. Ад-
нак за ці каў ле насць у пра ек це ся род бе ла рус кіх 
кам па ній рас це. На прык лад, вы со кую ак тыў-
насць пра яў ляе Мін скі элект ра тэх ніч ны за вод 
імя В.І. Каз ло ва. Час цей за ўсё ай чын ныя кам па-
ніі ста но вяц ца па стаў шчы ка мі ру ха ві коў, ка бель-
най пра дук цыі, ба каў, ме та ла кан струк цый.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

�

ДЛЯ ЎСТОЙ ЛІ ВАС ЦІ ЭКА НО МІ КІ 
ПА ТРЭБ НА ШМАТ ПУНК ТАЎ АПО РЫ

Раз мо ва пра гэ та — з азер бай джан скім па слом у нашай краіне
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі ў Бе ла ру сі 
Іс фан дзі яр Бах ці яр аглы Ва габ за дэ ўзна чаль вае дып ла ма тыч ную мі сію 
ў Мін ску пя ты год. Док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, во пыт ны дып ла мат 
і лі та ра ту раз на вец, ён вя до мы яшчэ і тым, што ў воль ны час пе ра кла дае 
Мак сі ма Баг да но ві ча і Ян ку Ку па лу на род ную мо ву, спра бу ю чы праз іх паэ зію 
раз гле дзець на цы я наль ны код бе ла ру саў. Але на го дай для на шай раз мо вы стаў 
су час ны стан спраў у Азер бай джа не. У гла ба лі за ва ным све це ўсе мы на столь кі 
звя за ныя ад но з ад ным, што ад пос пе ху і ўстой лі вас ці кож на га за ле жыць 
агуль ная кар ці на. І вель мі важ ным ста но віц ца ра зу мен не шля хоў пе ра адоль ван ня 
цяж кас цяў ты мі, ка му гэ та ўда ец ца.

Энер ге тыч ная бяс пе каЭнер ге тыч ная бяс пе ка  ��

БУ ДАЎ НІЦ ТВА АЭС:
ДРУ ГІ ЭНЕР ГА БЛОК 
ЗА ПРА ЦУЕ РА НЕЙ 

ЗА ПЛА НА ВА НА ГА ТЭР МІ НУ?

ДЛЯ ДА ВЕД КІ
Кор пус рэ ак та ра для пер ша га энер га-

бло ка Бе ла рус кай АЭС вы ра біў вал га до нскі 
фі лі ял АТ «АЭМ-тэх на ло гіі» «Атам маш». Ён 
быў ад гру жа ны з за во да 14 каст рыч ні ка. Аб-
ста ля ван не ва жыць больш за 330 т, яго вы-
шы ня — 13 м, дыя метр — 4,5 м.

Ядзер нае па лі ва для Бе ла рус кай АЭС бу-
дзе па стаў ляць ра сій ская кам па нія «ТВЭЛ». 
Кан крэт ныя тэр мі ны па стаў кі па лі ва па куль 
не ўдак лад ня юц ца. Кам па нія «ТВЭЛ» ува хо-
дзіць у склад па ліў на га ды ві зі ё на дзярж кар-
па ра цыі «Ра са там». Кож ны шос ты энер ге-
тыч ны рэ ак тар у све це пра цуе на яе па лі ве.

Іна ва цыіІна ва цыі  ��

КАН СЕР ВАНТ ДЛЯ ЛЬНЯ НО ГА АЛЕЮ
У БДУ рас пра ца ва ны рэ цэп ту ры і тэх на-
ло гіі атры ман ня ўстой лі ва га да акіс лен-
ня льня но га алею.

Су пра цоў ні ка мі ла ба ра то рыі хі міі сва бод на ра-
ды каль ных пра цэ саў На ву ко ва-да след ча га ін сты-
ту та фі зі ка-хі міч ных праб лем БДУ зной дзе ны но-
выя эфек тыў ныя і бяс печ ныя ста бі лі за та ры льня-
но га алею, якія да зва ля юць знач на па вя лі чыць 
тэр мі ны яго за хоў ван ня і па леп шыць спа жы вец кія 
якас ці. Акра мя та го, на асно ве ста бі лі за ва на га 
льня но га алею ство ра ны рэ цэп ту ры шас ці но вых 
бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак, якія змя шча юць ка-
эн зім Q10, бэ та-ка ра цін, се лен — ві та мін Е, алей 
рас та роп шы, лю тэ ін і ві та мі ны D3 і Е.

Ство ра ныя да баў кі ва ло да юць ан ты ак сі дант най, 
ра дые пра тэк тар най, ан ты кан цэ ра ген най, ге рап ра-
тэк тар най, су праць за па лен чай іму нас ты му лю ю чай 
і ада па та ген най улас ці вас ця мі. Алей і бія ла гіч на 
ак тыў ныя да баў кі на яго асно ве вы раб ля юц ца на 
прад пры ем стве «Клуб «Фарм-Эка» ў Дра гі чы не.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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ПА ЧЫ НА ЛІ ДОБ РУЮ СПРА ВУ...
А ў рэ аль нас ці, як па ве дам ляе Ка мі тэт 
дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай 
воб лас ці, з аба ро ту РСКУП «Ваў ка выс-
кае» вы ве лі, па прос ту за ма ро зі лі гра шо-
выя срод кі ў су ме ка ля 160 ты сяч еў ра. 
Ды яшчэ прад пры ем ства за пла ці ла ка ля 
30 ты сяч еў ра за ка ры стан не бан каў скім 
крэ ды там.

Гэ та зда ры ла ся з той пры чы ны, што ўжо 
прай шло 7 га доў, як на бы лі ў ня мец кай кам па-
ніі і пры ня лі ў склад асноў ных срод каў уста ноў ку 
для эк стра га ван ня і пры га та ван ня алею, ха ця 
яе па сён ня фак тыч на не за пус ці лі ў ра бо ту. 
Спро бы ра бі лі ся, але без вы ні ко ва, а толь кі з 
да дат ко вы мі за тра та мі. Пры чым, з мо ман ту па-
куп кі аб ста ля ван ня кі раў ніц тва прад пры ем ства 
змя ня ла ся ўжо 5 ра зоў, і сён няш ні ды рэк тар не 
мо жа па тлу ма чыць, ча му пра ект пра ва ле ны. На 
ўста ноў цы пла на ва лі вы раб ляць 790 тон рап са-
ва га алею ў год. Пры гэ тым чыс ты да ход пра-
ек та за 4 га ды па ві нен быў склас ці 871 міль ён 
руб лёў і чыс ты пры бы так — 643 міль ё ны руб лёў. 
Ад нак па куль толь кі стра ты...
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