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РА ДЫЕ НУК ЛІ ДЫ 
АТАМ НЫЯ І ПРЫ РОД НЫЯ

У све це дзей ні чае больш за 230 атам ных 

элект ра стан цый, бу ду ец ца яшчэ 37. Су час-

ная Бе ла рус кая АЭС у па раў на нні са стан-

цы я мі, што іс на ва лі ра ней, бу дзе вы раб ляць 

знач на менш ад хо даў пад час ра бо ты, ад нак 

поў нас цю па зба віц ца ад іх не атры ма ец ца, 

лі чыць Алег МУ РА ТАЎ, пра фе сар, член 

гра мад ска га са ве та Дзярж кар па ра цыі 

«Ра са там», член Ака дэ міі на вук эка ло гіі, 

бяс пе кі ча ла ве ка і пры ро ды (Санкт-Пе-

цяр бург, Ра сія):

— Ва ўсіх кра і нах з ядзер най энер ге ты кай 

ця пер рас пра цоў ва юц ца ме та ды і тэх на ло гіі 

для бяс печ на га за хоў ван ня і пе ра пра цоў-

кі ядзер ных ад хо даў. У све це іс нуе больш 

за 12 між на род ных пра грам па ска ра чэн ні 

вад кіх па ліў ных ад хо даў. На прык лад, тэх на-

ло гія па іх за цвяр дзен ні. Ство ра ны пад зем-

ныя да след чыя ла ба ра то рыі па бяс печ ным 

за ха ван ні ў Гер ма ніі, Іс па ніі, Бель гіі, Шве цыі, 

Фін лян дыі, Злу ча ных Шта тах і ін шых кра і нах. 

Асноў ныя ад хо ды, якія бу дуць ства рац ца на 

АЭС у Аст раў цы, — ад хо ды ніз кай ак тыў-

нас ці: спец адзен не, ін стру мен ты, та ра з-пад 

ма тэ ры я лаў. Рас пра ца ва на ме то ды ка па іх 

уты лі за цыі. Га ру чыя ма тэ ры я лы спаль ва юць 

(ра дые ак тыў ны по пел зай мае ў 80—100 ра-

зоў менш мес ца). Тое, што пра су ец ца, сціс-

ка юць.

Важ на па мя таць, што ра ды я цый ныя ма тэ-

ры я лы ўтва ра юц ца не толь кі праз раз віц цё 

АЭС. Ра дые ак тыў ныя і мно гія пры род ныя 

ма тэ ры я лы, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў энер-

ге ты цы і ін шых га лі нах: ву галь, наф та, газ, 

га ру чыя слан цы, жа лез ная ру да. А гэ та зна-

чыць, што ра дые ак тыў насць бы ла на Зям лі 

заўж ды, з мо ман ту яе фар мі ра ван ня — ка ля 

4,5 міль рда га доў та му.

— Праб ле ма ў тым, што час та блы та юць 

па няц ці «ад пра ца ва нае ядзер нае па лі ва» і 

«ра дые ак тыў ныя ад хо ды, — пра цяг вае пра-

фе сар. — Апош нія — гэ та ма тэ ры ял, да лей-

шае вы ка ры стан не яко га не пра ду гле джа на. 

А вось ад пра ца ва нае ядзер нае па лі ва, апра-

ме не нае ў рэ ак та ры, мож на раз гля даць як 

сы ра ві ну, у якой утрым лі ва ец ца ка ля 300 

раз на стай ных іза то паў, мно гія з якіх каш-

тоў ныя для вы ву чэн ня і для шмат лі кіх га лін 

пра мыс ло вас ці. Дзя ку ю чы га ма-вы пра мень-

ван ням мож на да сле да ваць якасць ме та лу, а 

іза то пы — вы ка рыс тоў ваць як кар дыя сты му-

ля тар. І вя ду чыя ядзер ныя кра і ны зай ма юц-

ца як раз не за ха ван нем па лі ва, а яго пе ра-

пра цоў кай. Адзі ны яе не да хоп — да дат ко вае 

ўтва рэн не ра дые ак тыў ных ад хо даў.

АЭС У ТУР ЦЫІ. 
60 ГА ДОЎ ДА МОЎ ЛЕ НАС ЦЯЎ

Тур цыя ўва хо дзіць у двац цат ку кра ін з 

най буй ней шы мі эка но мі ка мі све ту, та му ро-

біць вя лі кія ўкла дан ні ў ахо ву на ва коль на га 

ася род дзя. Ад нак пры гэ тым на яе тэ ры то рыі 

не іс нуе ні вод най атам най стан цыі. Пер шая 

АЭС у кра і не толь кі бу ду ец ца і, як мяр ку ец-

ца, бу дзе за пу шча на ў 2023 го дзе, рас ка заў 

Ахмед ДЭ МІ РАК, эко лаг, пра фе сар Уні-

вер сі тэ та го ра да Муг ла (Тур цыя).

Пры гэ тым у кра і не з ра зу мен нем ста вяц-

ца да гла баль на га пы тан ня ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя. Боль шасць ня ўра да вых ар-

га ні за цый Тур цыі — аб' яд нан ні, якія ду ма юць 

пра эка ла гіч ную бу ду чы ню і ася ро дак і зай-

ма юц ца эка ла гіч най асве тай. Дыс цып лі ны па 

ахо ве на ва коль на га ася род дзя вы кла да юц ца 

больш чым у 200 вы шэй шых на ву чаль ных 

уста но вах.

— Ад каз насць, аду ка цыя і ўмен не да маў-

ляц ца — тры га лоў ныя склад ні кі ў ра шэн ні 

эка ла гіч ных за дач, якія ста яць пе рад ча ла-

вец твам. Мы па він ны нес ці ад каз насць за 

тое, што ро бім, і мець ад па вед ную эка ла-

гіч ную аду ка цыю, каб лю дзі, якія ўзя лі на 

ся бе кло пат пра эка ло гію і ра зу ме юць гэ-

тую праб ле му, вы хоў ва лі но вае па ка лен не. 

А энер ге тыч ныя кам па ніі па він ны не толь кі 

за бяс печ ваць эка ла гіч на чыс тую, устой лі вую 

энер ге ты ку, але і пад трым лі ваць іні цыя  ты-

вы па ахо ве ася род ка. Трэ ба па мя таць, што 

пры ро да мо жа стаць ах вя рай ча ла ве чай 

дзей нас ці. Ка лі я ву чыў ся на ад дзя лен ні хі-

міі ў 90-я га ды мі ну ла га ста год дзя, не бы ло 

ні вод на га прад ме та, які да ты чыў ся б ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя. Ад нак ця пер, з'яў-

ля ю чы ся пра фе са рам хі міі на гэ тым жа фа-

куль тэ це, аса біс та я чы таю тры кур сы, якія 

ма юць да чы нен не да тэ мы ахо вы ася род-

дзя, — кажа Ахмед Дэ мі рак. Ка рыс та ю чы ся 

мо ман там, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та-

ры ла з ім пра тое, як ад бы ва ла ся пад рых тоў-

ка да бу даў ніц тва АЭС у Тур цыі.

— Па раў най це, ка лі лас ка, ка рысць і 

ры зы ку ад ства рэн ня атам най элект ра-

стан цыі ў кра і не?

— Тур цыі не аб ход ны до ступ да энер гіі, 

каб не за ле жаць ад знеш ніх па стаў шчы коў 

энер га нось бі таў. Для на шай эка но мі кі гэ та 

ка рыс нае ра шэн не, бо 7,7 % па трэб кра і ны ў 

энер гіі мож на бу дзе па кры ваць за кошт той, 

што бу дзе вы раб ляц ца на АЭС. А ра бо та па 

аб грун та ван ні не аб ход нас ці АЭС у Тур цыі 

ўво гу ле і па пад рых тоў цы не аб ход най для 

бу даў ніц тва ба зы вя дзец ца ўжо 60 га доў. 

Так што гэ та не спан тан нае ра шэн не, а вы нік 

дэ та лё вай пра пра цоў кі маг чы мых ва ры ян таў 

і пля цо вак для ўзвя дзен ня.

Без умоў на, іс нуе пэў ная ры зы ка ад ства-

рэн ня АЭС, ад нак яна звя за на з тым, як бу-

дуць нейт ра лі за ва ны ад хо ды пас ля за вяр-

шэн ня жыц цё ва га цык ла стан цыі.

— Зда ец ца, 7,7 — пра цэнт не над та 

знач ны, ня ўжо та ко га па каз чы ка да стат-

ко ва, каб ства раць у кра і не атам ную энер-

ге ты ку? Ці не ха пае аль тэр на тыў ных ві даў 

энер гіі?

— Тур цыя ва ло дае дву ма рэ сур са мі, які мі 

яна мо жа ска рыс тац ца для рос ту ўлас най 

эка но мі кі. Гэ та гід ра- і цеп ла элект ра стан-

цыі, якія пра цу юць на вуг лі, ад нак абод ва 

ва ры ян ты до сыць за трат ныя для атры ман ня 

энер гіі. А з да па мо гай ад наў ляль най энер гіі 

сон ца і вет ру, як свед чаць раз лі кі, мы змо-

жам за бяс пе чыць вель мі не вя лі кую част-

ку па трэб кра і ны, хоць за тра ты на раз віц-

цё па доб най энер ге ты кі до сыць сур' ёз ныя. 

Тур цыі не аб ход на ва ло даць атам ны мі тэх-

на ло гі я мі, ад нак пры гэ тым трэ ба дак лад на 

раз мя жоў ваць па няц ці «атам най тэх на ло гіі» 

і «ядзер най зброі». Мы за ад сут насць зброі 

і за мір ны атам.

— Як уда ло ся да сяг нуць гра мад ска га 

пры няц ця бу даў ніц тва АЭС і на ла дзіць 

дыя лог з людзь мі, каб яны па ве ры лі ў 

бяс пе ку і ка рысць ата ма?

— У гра мад скай свя до мас ці па куль не 

за бы тая чар но быль ская тра ге дыя і зда рэн ні 

на Фу ку сі ме, дзе пра цяг ва ец ца пэў ная эмі-

сія і ак тыў насць. Гэ тыя фак та ры за ста лі ся ў 

са цы яль най па мя ці і ўзру ша юць свя до масць 

лю дзей, на ра джа юць ад чу ван не ры зы кі.

Згод на з вы ні ка мі ан ке та ван ня 2012 го да, 

якое мы пра во дзі лі ў Тур цыі, 63 % на сель-

ніцт ва вы ка за ла ся су праць бу даў ніц тва АЭС. 

Ад нак гэ та бы ло аб умоў ле на не пра тэс там 

су праць рэ аль на га ўздзе ян ня стан цыі на на-

ва кол ле, а ра зу мен нем вы со кай ры зы ка вай 

на груз кі гэ та га пра ек та. Ас тат нія 37 % ад ка-

за лі, што пад трым лі ва юць атам ную энер ге-

ты ку, бо кра і на ў сва ім эка на міч ным раз віц ці 

мае па трэ бу ў энер гіі. Да рэ чы, у та кіх жа 

пра пор цы ях га ла сы рэ спан дэн таў па дзя лі-

лі ся і пры вы каз ван ні свай го стаў лен ня да 

бу даў ніц тва гід ра элект ра стан цыі, якое так ці 

інакш ро біць шко ду пэў на му рэ гі ё ну і ўплы-

вае на яго эка ла гіч ную аб ста ноў ку.

Што да ты чыц ца сён няш няй да свед ча нас-

ці ту рэц ка га на сель ніц тва, то аб са лют ная 

боль шасць ця пер ра зу мее, што ка лі АЭС 

бу дзе збу да ва на на дзей ным пад рад чы кам, 

то ні я кіх пы тан няў па яе дзей нас ці не ўзнік-

не. Да рэ чы, атам ную стан цыю ў нас бу дуе 

кам па нія «Ра са там» — тая ж ар га ні за цыя, 

якая ад каз вае за ўзвя дзен не Бе ла рус кай 

АЭС і вя до мая сва і мі атам ны мі пра ек та мі 

ва ўсім све це.

— Што вы як эко лаг мо жа це па ра іць 

для пе ра адо лен ня ра дые фо біі, што з'я ві-

ла ся ў на сель ніц тва Бе ла ру сі пас ля ава-

рыі на ЧА ЭС?

— Ад ка жу як жы хар чар на мор ска га ўзбя-

рэж жа Тур цыі, дзе я вы рас. Гэ та мяс ці ны, дзе 

рас це чай, — ме на ві та тут пас ля чар но быль-

скай ава рыі іс на ваў най боль шы ў кра і не ўзро-

вень за бру джа нас ці, за фік са ва ны рост ан ка-

ла гіч ных за хвор ван няў. Ка лі я вы рас і стаў 

пра фе са рам, звяр нуў ся ў ту рэц кае ве дам ства 

па атам най энер ге ты цы, каб да ве дац ца, ці 

праў да, што рост ан ках ва роб быў звя за ны 

з ава ры яй. Ка лі ка заць аб' ек тыў на, то ней кі 

пра цэнт хва роб мож на са праў ды спі саць на 

чар но быль скую тра ге дыю. Ад нак асноў ны 

рост ан ка ла гіч на хво рых на ўзбя рэж жы тлу-

ма чыц ца вы ка ры стан нем угна ен няў, асаб лі ва 

ніт ра таў, у вы твор час ці чаю і фун ду ка. Так 

што на род ная па га лос ка знач на пе ра боль-

шы ла ў той час рэ аль ную кар ці ну.

Пра віль нае ін фар ма ван не і асве та пры но-

сяць вы нік. Ця пер фо біі знач на мен шыя, чым 

ра ней. У боль шас ці лю дзей страх пе ра адо-

ле ны, і яны пад трым лі ва юць атам ную га лі ну 

энер ге ты кі, бо ра зу ме юць, што эка но мі ка 

кра і ны мае ў ёй па трэ бу. Страх, на ве я ны зда-

рэн нем на ЧА ЭС, — тое, што агуль ны мі на-

ма ган ня мі бы ло пе ра боль ша на ў маш та бах 

з да па мо гай у тым лі ку і СМІ. Тым не менш 

су час ныя АЭС бу ду юц ца па тэх на ло гі ях, якія 

за га дзя мі ні мі зу юць маг чы мыя ры зы кі, та му 

пад стаў для хва ля ван няў ня ма.

Іры на СІ ДА РОК.

Эка ло гіяЭка ло гія

За час раз віц ця атам най энер ге ты кі і ядзер ных тэх на ло-

гій на пла не це ўтва ры ла ся больш за 1 міль ярд ку ба мет-

раў ра дые ак тыў ных ад хо даў. Ад нак, па сло вах экс пер таў, 

гэ та не су па стаў на ма ла ў па раў на нні з аб' ёма мі ад хо даў 

пра мыс ло вых аб' ек таў уво гу ле, асаб лі ва хі міч най га лі ны. 

Эко ла гі, якія са бра лі ся ў Мін ску на на ву ко вай кан фе рэн-

цыі «Са ха раў скія чы тан ні 2019 го да: эка ла гіч ныя праб ле-

мы XXІ ста год дзя», упэў не ны, што ка лі вы бі раць па між 

эка на міч най вы га дай ад атам най энер ге ты кі і эка ла гіч най 

бяс пе кай, то важ насць пер шай знач на пе ра вы шае ры зы ку 

ад дру гой. А атам ная ге не ра цыя не ўза ба ве ўво гу ле мо жа 

стаць са праўд ны мі «лёг кі мі пла не ты». Адзі ны мі нус пры гэ-

тым — ча ла вец тва толь кі ву чыц ца вы ка рыс тоў ваць ад пра-

ца ва нае на АЭС па лі ва. Па куль мы мо жам толь кі за хоў ваць 

яго і пе ра пра цоў ваць, на ма га ю чы ся пры гэ тым мак сі маль-

на па мен шыць коль касць не бяс печ на га ма тэ ры я лу.

«УЗ РОСТ» РА ДЫЕ АК ТЫЎ НАС ЦІ 
НА ЗЯМ ЛІ — 4,5 МІЛЬ ЯР ДА ГА ДОЎ

Атам ная элект ра стан цыя ў «раз рэ зе» эка ло гіі і энер ге ты кі

Дзе ці пад па лі лі... 
по ле пша ні цы

У Дзяр жын скім ра ё не ад дзі ця ча-

га сва воль ства ледзь не зга рэ ла 

пша ніч нае по ле, па ве дам ляе УУС 

Мінск ага абл вы кан ка ма. Агонь па-

шко дзіў ка ля 0,3 гек та ра па се ваў.

Пра гэ ты па жар ра та валь ні кам па ве-

да міў ус тры во жа ны дзі ця чы го лас. Су-

пра цоў ні кам мі лі цыі ўда ло ся ўста на віць 

пад паль шчы каў. Імі бы лі мяс цо выя хлоп-

чы кі і дзяў чын кі 10—13 га доў. Агля да ю-

чы мес ца зда рэн ня, пра ва ахоў ні кі вы-

яві лі не па да лёк моц на аб ку ра дым ле ную 

дзі ця чую бай ку і хлоп чы ка, які ха ваў ся ў 

кус тах. Ён рас ка заў, што пры бег па гля-

дзець, ці па ту шы лі па жар.

Бы ло ўста ноў ле на, што тры хлоп чы кі 

і тры дзяў чын кі 10—13 га доў, якія жы-

вуць на ўскрай ку Дзяр жын ска, пай шлі ў 

ім пра ві за ва ны па ход. З са бой ўзя лі ежу, 

за пал кі, за паль ніч ку і цы га рэ ты. Ка ля 

пша ніч на га по ля вы ра шы лі спы ніц ца і 

па ес ці. Пас ля хлоп чы кі па ку ры лі. За тым 

адзін са рваў не каль кі сцёб лаў пша ні цы, 

вы нес на да ро гу і пад па ліў, а за пал ку 

ад кі нуў убок. Тра ва і вы сах лыя сцёб лы 

па ча лі зай мац ца по лы мем.

Дзе ці за тап та лі агонь. Ад нак адзін з 

хлап чу коў вы ра шыў пад па ліць пша ні цу 

на ко ра ні. Хлоп цы ха це лі даць по лы мю 

тро хі па га рэць, а по тым зноў яго за-

тап таць. Але тое раз га рэ ла ся за над та. 

Хлоп цы спра ба ва лі ту шыць агонь пад-

руч ны мі срод ка мі: за плеч ні кам, бай кай 

і рэшт ка мі ва ды з бу тэль кі... 

Вы нік сва воль ства — зга рэ лыя 

0,3 гек та ра пша ні цы. Стра та, па не се ная 

ААТ «Кру та гор'е-Пет ка ві чы», ацэ не на ў 

Br6,5 тыс. Яе да вя дзец ца кам пен са ваць 

баць кам пад лет каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Муж чы ну па ра ні ла 
ў шыю стра лой

Зда рэн не ад бы ло ся пад Аст раў цом. 

Ін фар ма цыя пра гэ та раз ме шча на 

на Telegram-ка на ле След ча га ка мі-

тэ та Бе ла ру сі.

Аст ра вец кім ра ён ным ад дзе лам СК 

пры ня та да вы ка нан ня кры мі наль ная 

спра ва, за ве дзе ная пра ку ра ту рай па 

фак це пры чы нен ня цяж кіх ця лес ных 

па шко джан няў па не асця рож нас ці. 

Вя до ма, што ўве ча ры ў ле се по бач 

з Аст раў цом пад час страль бы па мі-

шэ ні з лу ка быў па ра не ны 41-га до вы 

муж чы на. Стра ла тра пі ла яму ў шыю. 

Па цяр пе ла га да ста ві лі ў баль ні цу. У 

здзяйс нен ні зла чын ства па да зра ец ца 

яго 23-га до вы зна ё мы. Ма ла ды ча ла-

век за тры ма ны. Для вы яў лен ня ўсіх 

аб ста він агле джа на мес ца зда рэн ня, 

да пыт ва юц ца ві да воч цы, пры зна ча-

на су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за. 

Страл ко выя ха рак та рыс ты кі лу ка і вы-

сно вы аб яго пры на леж нас ці да ка тэ-

го рыі кі даль най зброі бу дуць так са ма 

ўста ноў ле ны пад час экс пер ты зы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!

Скра лі з град кі 
80 кг цы бу лі

Па цяр пе ла ся мей ная па ра пен сі я-

не раў з Ві лей кі.

Зда рэн не ад бы ло ся на Лу га вым за-

вул ку. Ноч чу з пры ват на га пад вор ка не-

вя до мыя зла мыс ні кі вы кра лі прос та з 

град кі 80 кі ла гра маў гэ тай га род ні ны.

Як па ве дам ляе сайт УУС Мі набл вы-

кан ка ма, гас па да ры скра дзе на га — пен-

сі я не ры, якія вя дуць сваю хат нюю гас па-

дар ку. Град ка ў іх бы ла да во лі доў гая, 

пры бліз на 40 мет раў. У пра ва ахоў ні каў 

ёсць зда гад ка, што вы ры ваў цы бу лю не 

адзін ча ла век, бо аб' ём над та вя лі кі.

Ця пер асо бы зла мыс ні каў вы свят ля-

юц ца, а так са ма пад ліч ва ец ца пры чы-

не ная шко да.

ЗдарэннеЗдарэнне

Ахмед ДЭ МІ РАК.


