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Яшчэ ад на воб ласць фі ні ша ва лаЯшчэ ад на воб ласць фі ні ша ва ла

Убор ка збожжавых у кра і не 
па ды хо дзіць да за вяр шэн ня. 
Ра зам з тым, у аб лас цях пры сту пі лі 
да «ма ло га жні ва». У пры ват нас ці, 
ме ха ні за та ры СВК «За рэ чны-Аг ра» 
Гро дзен ска га ра ё на вы ве лі свае 
кам бай ны на пры ся дзіб ныя ўчаст кі 
жы ха роў вёс кі Бе лыя Ба ло ты. 

Нель га да пус ціць, каб ко лас пе ра ста яў 
на ко ра ні, а за ла тое зер не 
вы сы па ла ся на зям лю. 
Ад свое ча со ва га кло па ту за ле жаць 
на доі ды пры ва гі ў пры ват ных 
гас па дар ках. А гэ та доб рая пад трым ка 
не толь кі са міх вяс коў цаў, але і ўнё сак 
у агуль на дзяр жаў ную скар бон ку.
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Як вя до ма, асноў ная част ка 
энер гіі на пла не це вы раб ля ец-
ца за кошт спаль ван ня вуг ля-
ро даў. У су час ным све це наф-
та, газ, ву галь, сла нец, торф, 
дро вы слу жаць асноў ным па-
лі вам для ацяп лен ня, вы пра-
цоў кі элект рыч нас ці і ра бо ты 
ру ха ві коў. Пра дук ты зга ран ня 
трап ля юць у ат мас фе ру, ства-
ра ю чы сур' ёз ныя праб ле мы і 
для зда роўя лю дзей, і для на-
ва коль на га ася род дзя. Як па-
каз ва юць да сле да ван ні Між на-
род на га энер ге тыч на га агенц-
тва (МЭА), вы кі ды вуг ля кіс ла га 
га зу СО2 з го да ў год толь кі 
па вя ліч ва юц ца: за апош нія 40 
га доў яны ўзрас лі больш чым 
удвая, пе ра вы сіў шы 35 міль яр-
даў тон у год. Гла баль ны эка-
на міч ны кры зіс сі ту а цыю толь кі 
па гор шыў, хоць ча ка ла ся, што 
за ма рудж ван не су свет най эка-
но мі кі ста ноў ча ада б'ец ца на 
на ва коль ным ася род дзі: прад-
пры ем ствы па ча лі эка но міць 
на эко ло гіі і ак тыў на ка рыс тац-
ца не бяс печ ны мі, але больш 
тан ны мі тэх на ло гі я мі.

Ме на ві та што дзён нае за-
брудж ван не ат мас фе ры, 
асаб лі ва ру ха ві ка мі ўнут ра-

на га зга ран ня, з'яў ля ец ца 
га лоў най эка ла гіч най праб-
ле май ча ла вец тва. Аль тэр-
на тыў ная энер ге ты ка па куль 
мо жа ады гры ваць толь кі да-
па мож ную ро лю: гід ра стан цыі, 
вет ра э нер ге ты ка, со неч ныя 
ба та рэі, геа тэр ма льныя кры-
ні цы, бія па лі ва — усе гэ тыя 
ва ры ян ты ма юць іс тот ныя 
аб ме жа ван ні па мес цы і ча-
се вы ка ры стан ня. Да та го ж 
не ўсе яны бяс крыўд ныя для 
эка ло гіі: на прык лад, пла ці ны 
вы клі ка юць за тап лен не вя лі-
кіх тэ ры то рый, а бія па лі ва зня-
сіль вае гле бу. Акра мя та го, 
аль тэр на тыў ная энер ге ты ка 
па тра буе вя лі кіх ін вес ты цый 
і дзяр жаў ных да та цый, каб 
стаць кан ку рэн та здоль най, 
што асаб лі ва праб ле ма тыч на 
ва ўмо вах гла баль на га кры-
зі су. На ту раль на, пра ца ваць 
з но вы мі спо са ба мі вы ра бу 
энер гіі не аб ход на, але ма са вы 
пе ра ход да іх не бу дзе хут кім 
і лёг кім.

Та кім чы нам, для маш таб-
най вы твор час ці элект ра энер-
гіі рэ аль на іс ну юць толь кі два 
ва ры ян ты — з вуг ля род на га 
або з ядзер на га па лі ва. Але 

атам ныя стан цыі на шмат 
больш эка ла гіч ныя і бяс печ-
ныя, бо ў звы чай ных умо вах 
яны ўво гу ле не ге не ры ру юць 
шкод ных вы кі даў. Гэ та па-
цвяр джа ец ца ста тыс ты кай 
МЭА: на прык лад, у Гер ма ніі, 
Чэ хіі, Фін лян дыі до ля атам най 
энер ге ты кі ў агуль ным аб' ёме 
скла дае 28-33%, і ат мас фер-
ныя вы кі ды СО2 да ся га юць 
9-11 тон на ад на го жы ха ра 
што год. У той жа час Фран-
цыя, дзе 75% элект ра энер гіі 
вы раб ля ец ца на АЭС, дэ ман-
струе ўдвая мен шы аб' ём вы-
кі даў на ду шу на сель ніц тва — 
ка ля 5 тон, і гэ та най леп шы 
ўзро вень для пра мыс ло ва 
раз ві тых кра ін. Ад па вед на, 
Бе ла русь з за пус кам улас най 
АЭС мо жа яшчэ па леп шыць 
свой па каз чык вы кі даў СО2, 
які за раз скла дае 7 тон на ча-
ла ве ка.

Ве ра год насць ін цы дэн таў 
на АЭС не трэ ба пе ра больш-
ваць, бо іх бяс пе цы на да ец-
ца ў шмат ра зоў больш ува гі, 
чым на ін шых элект ра стан-
цы ях. Ха рак тэр на, што за час 
іс на ван ня атам най энер ге ты-
кі най больш ка та стра фіч ныя 
на ступ ствы ме лі ава рыі не ў 
атам най, а ў наф та вай сфе ры. 
Да стат ко ва зга даць рэ гу ляр-
ныя кру шэн ні су пер тан ке раў 
ці ка та стро фу ў Мек сі кан скім 
за лі ве.

Што да ца ны на элект ра-
энер гію, тут вар та звяр нуц-
ца да лі тоў ска га во пы ту: там 
«атам ны» кі ла ват каш та ваў 

утрая тан ней, чым кі ла ват з 
ЦЭЦ. За крыць Іг на лін скую 
АЭС у 2010 го дзе лі тоў цаў 
пры му сіў Еў ра са юз, а га лоў-
ны мі ла біс та мі вы сту пі лі еў-
ра пей скія «зя лё ныя». Апош нія 
пу жа лі гра мад ства рэ ак та рам 
чар но быль ска га ты пу, ня гле-
дзя чы на за свед ча ную між на-
род ны мі экс пер та мі бяс печ-
насць Іг на лін ска га рэ ак та ра 
і ня вы ка ры ста ны рэ сурс яго 
пра цы да 2028 го да. У вы ні ку 
Літ ва па нес ла ка ла саль ныя 
фі нан са выя стра ты і па тра пі-
ла ў за леж насць ад швед скіх 
і поль скіх вы твор цаў элект ра-
энер гіі, не га во ра чы пра тэх-
на ла гіч ны рэ грэс.

Тут вар та ра за брац ца, што 
ўяў ляе са бой су час ная «зя лё-
ная» па лі ты ка. Звы чай на му 
абы ва це лю пра па ну ец ца не-
муд ра ге ліс тая ло гі ка: «пры ро-

да — гэ та доб ра, «зя лё ныя» 
ба ро няць пры ро ду, та му яны 
так са ма доб рыя». У той жа 
час «грын піс» і ана ла гіч ныя 
ар га ні за цыі даў но пе рай шлі 
да эк стрэ місц кіх і тэ ра рыс-
тыч ных ак цый, за які мі пра-
гля да юц ца ін та рэ сы кан ку ры-
ру ю чых транс на цы я наль ных 
кар па ра цый. Пры клад на так у 
1990-я га ды пост са вец кія біз-
нес ме ны «раз бі ра лі ся» па між 
са бой з да па мо гай бан ды таў. 
Та му не трэ ба здзіў ляц ца, што 
«зя лё ныя» ўчы ні лі са праўд-
ную іс тэ ры ку ва кол Бе ла рус-
кай атам най элект ра стан цыі, 
але маў чаць на конт лі тоў скай 
АЭС у Ві са гі на се, якую пла ну-
юць па бу да ваць не па да лёк ад 
Аст раў ца.

Бе ла ру сам трэ ба зра зу-
мець сут насць су час на га 
эка эк стрэ міз му і не звяр таць 
шмат ува гі на гэ ту пуб лі ку. 
Трэ ба больш пра ца ваць з 
аў та ры тэт ны мі на ву коў ца мі 
і ра біць тое, што ад па вя дае 
на шым на цы я наль ным ін та-
рэ сам. Атам ная энер ге ты ка 
больш чыс тая і бяс печ ная, 
чым вуг ля род ная, і та му Бе-
ла русь за пус ціць сваю АЭС, 
ня гле дзя чы на рэў насць су-
се дзяў і ціск «зя лё ных» па лі-
ты ка наў. Гэ та важ ны крок не 
толь кі для ін дуст ры яль на га 
рос ту, але і для па ляп шэн-
ня сі ту а цыі ў на ва коль ным 
ася род дзі: на сы ча насць на-
шай тран зіт най кра і ны тан-
най і чыс тай элект ра энер гі яй 
ства рае пе рад умо вы для па-

шы рэн ня ўжыт ку эка ла гіч на 
чыс та га транс пар ту — гра-
мад ска га, чы гу нач на га, а 
так са ма пры ват ных элект-
ра ма бі ляў. Не здар ма за раз 
ак ты ві зу ец ца ма дэр ні за цыя і 
элект ры фі ка цыя бе ла рус кай 
чы гун кі, пла ну ец ца «лёг кае 
мет ро» ў аб лас ных цэнт рах, 
ад наў ля юц ца вод ныя шля хі 
па Дняп ры, Пры пя ці, Дзві не. 
Най боль шы пры яры тэт па-
ві нен на да вац ца рач но му і 
чы гу нач на му транс пар ту, які 
най больш тан ны, эка ла гіч ны і 
менш ава рый ны, чым аў та ма-
біль ны. Ха рак тэр на, што га ба-
рыт ныя гру зы для Бе ла рус кай 
АЭС, а так са ма Ма зыр ска га 
наф та пе ра пра цоў ча га за во да 
за раз да стаў ля юць з Чор на га 
мо ра па Дняп ры, і толь кі на 
за ключ най част цы ўжы ва ец ца 
аў та транс парт.

Пра ца ў ад зна ча ным кі-
рун ку з ад на ча со вым па-
шы рэн нем аль тэр на тыў най 
энер ге ты кі і пра грам энер га-
збе ра жэн ня па він на за бяс пе-
чыць тэх на ла гіч ны ры вок бе-
ла рус кай эка но мі кі, па вы сіць 
яе кан ку рэн та здоль насць, а 
так са ма да па маг чы за ха ваць 
уні каль нае пры род нае ася-
род дзе на шай кра і ны для нас 
са міх, на шых на шчад каў і гас-
цей з уся го све ту.

Аляк сандр СІН КЕ ВІЧ,
эка на міст, ды рэк тар 

кан са лтын га вай кам па ніі 
«Sіnkеvісh Tесhnоlоgіеs»
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Па зі цыяПа зі цыя  ��

І ДЛЯ ЭКА НО МІ КІ, І ДЛЯ ПРЫ РО ДЫ
Атам ная элект ра стан цыя бу дзе мець ста ноў чы ўплыў на эка ло гію кра і ны

Бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС упэў не на ру шыць 
на пе рад. Да кан ца го да бу дзе да стаў ле ны рэ ак тар 
для пер ша га энер га бло ка. За пра ца ваць стан цыя 
па він на, як і за пла на ва на па гра фі ку, у 2018 го дзе. 
Пра важ насць атам най энер ге ты кі для Бе ла ру сі 
на пі са на шмат: гэ та на ву ко вы і тэх на ла гіч ны пра рыў, 
ба зіс для эка на міч на га раз віц ця кра і ны, іс тот ны 
ўнё сак у яе энер ге тыч ную бяс пе ку... Асоб ным пунк там 
ста іць па вы шэн не эка ла гіч най бяс пе кі.

ФактФакт  ��

ВУП ПА ВЯ ЛІ ЧЫЎ СЯ НА 1,6%

Па апош ніх звест ках Мі ніс тэр ства сель-
скай гас па дар кі і хар ча ван ня, Брэсц кая 
воб ласць за вяр шы ла ўбор ку збож жа вых 
і зер не ба бо вых куль тур і да лу чы ла ся да 
Го мель скай ды Ма гі лёў скай.

Уся го па кра і не са бра на 99,1% збож жа вых 
і зер не ба бо вых куль тур. Уво гу ле на ма ло ча на 
ка ля 9,155 млн тон збож жа. Ся рэд няя ўра джай-
насць — 39,3% ц/га.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Па вод ле ін фар ма цыі 
На цы я наль на га ста тыс тыч на га 
ка мі тэ та, ва ла вы ўнут ра ны 
пра дукт Бе ла ру сі сё ле та за 
сту дзень—лі пень уз рос на 1,6% 
у па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам ле тась. У гра шо вым 
вы мя рэн ні гэ ты па каз чык да сяг нуў 
ліч бы 413 трлн 887 млрд руб лёў.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што пра-
дук цый насць пра цы па ВУП (без мік ра-
ар га ні за цый і ма лых ар га ні за цый без 
ве да мас най пад па рад ка ва нас ці) скла ла 
75,9 млн руб лёў, што на 2,7% больш у 
па раў на нні з ся мю ме ся ца мі ле тась.

Та кім чы нам, пра мыс ло вай пра дук цыі 
ў сту дзе ні—лі пе ні вы раб ле на на 383 трлн 
65 млрд руб лёў, у тым лі ку за лі пень на 
56 трлн 861,7 млрд руб лёў. За па во лен не 
тэм паў зні жэн ня прам выт вор час ці пра-
цяг ва ец ца.

А вось у сель скай гас па дар цы, бу даў-
ніц тве жыл ля і сіс тэ ме ап то ва га гандлю 
на зі ра юц ца на ват плю сы. Сель ска гас-
па дар чай пра дук цыі (у гас па дар ках усіх 
ка тэ го рый) у сту дзе ні—лі пе ні вы раб ле-
на на 58 трлн 115,4 млрд руб лёў, што 
дае пры рост да ана ла гіч на га пе ры я ду 
ле тась на ўзроў ні 7,8%. Удзель ная ва га 
іна ва цый най пра дук цыі ў агуль ным аб'-
ёме ад гру жа най скла ла 15%. Ін вес ты-
цыі ў асноў ны ка пі тал да сяг ну лі 111 трлн 
676,9 млрд руб лёў.

За сем ме ся цаў уве дзе на ў экс плу а та-
цыю жыл ля за кошт усіх кры ніц фі нан са-
ван ня 2 млн 973,4 тыс. квад рат ных мет-
раў, або на 7,6% больш за та кі пе ры яд 
ле тась. Па вя лі чыў ся за сем ме ся цаў і ап-
то вы та ва ра аба рот на 11,2% да 315 трлн 
429,3 млрд руб лёў, роз ніч ны — на 10,3% 
да 169 трлн 970,5 млрд руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ
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Трэ ба больш пра ца ваць 
з аў та ры тэт ны мі 
на ву коў ца мі і ра біць 
тое, што ад па вя дае 
на шым на цы я наль ным 
ін та рэ сам. Атам ная 
энер ге ты ка больш 
чыс тая і бяс печ ная, 
чым вуг ля род ная, і та му 
Бе ла русь за пус ціць сваю 
АЭС, ня гле дзя чы на 
рэў насць су се дзяў і ціск 
«зя лё ных» па лі ты ка наў.

Сту дат ра даў скі аб менСту дат ра даў скі аб мен  ��

НА ЯМА ЛЕ 
І Ў КУ РОРТ НЫХ ЗДРАЎ НІ ЦАХ

Гэ тым ле там у Ра сіі ў скла дзе роз ных сту дэнц кіх атра даў 
пра цу юць больш як 260 ма ла дых бе ла ру саў.

Ка ля паў сот ні бе ла рус кіх сту дэн таў за дзей ні ча ны на Усе ра сій скай ма-
ла дзёж най бу доў лі «Ба ва нен ка ва» ў Яма ла-Не не цкай аў та ном най акру-
зе, дзе яны ўзво дзяць аб' ек ты наф та га за кан дэ нсат на га ра до ві шча.

Част ка бу дат ра даў цаў з Бе ла ру сі на кі ра ва лі ся ў ра сій скую ста лі цу, 
на бу даў ніц тва Мас коў ска га ўні вер сі тэ та ста ма та ло гіі. Акра мя та го, на 
поўд ні Ра сіі, у ку рорт ным комп лек се «На дзея», пан сі я на це «Ла зур ны» 
і са на то рыі «Ар ля ня» пра цу юць сэр віс ныя атра ды бе ла рус кіх сту дэн-
таў. У тым жа рэ гі ё не зна хо дзяц ца і два пе да га гіч ныя атра ды з Бе ла-
ру сі: бу ду чыя на стаў ні кі пра цу юць з дзець мі ў азда раў лен чым лет ні ку 
«Энер ге тык» і са на то рыі «Ейск». Так са ма адзін сель ска гас па дар чы 
атрад ад пра віў ся ў Мас коў скую воб ласць, у ЗАТ «Ле нін скае».

А ў Бе ла ру сі свой пра цоў ны се местр пра вод зяць кры ху больш як 
110 ра сій скіх сту дэн таў. Ка ля паў сот ні ма ла дых ра сі ян удзель ні ча юць 
у бу даў ніц тве Бе ла рус кай АЭС, дзе пра цуе звод ны бе ла рус ка-ра сій скі 
сту дэнц кі атрад імя Ге роя Са вец ка га Са ю за, удзель ні ка Вя лі кай Ай чын-
най вай ны Ле бе дзе ва. І пры клад на 70 ра сій скіх сту дэн таў шчы ру юць 
на роз ных бу доў лях у бе ла рус кай ста лі цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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СМА ЖЫ ЛІ АРЭ ХІ, 
ЗА ГА РЭЎ СЯ ЦЭХ...

Ста ліч ныя вы ра та валь-
ні кі апе ра тыў на лік ві да-
ва лі за га ран не ў цэ ху вя-
до май «Ка му нар кі».

Зда рэн не ад бы ло ся 
ўдзень у ад на па вяр хо вым 
цаг ля ным цэ ху, дзе ў спе цы-
яль ным апа ра це аб смаж ва-
юць арэ хі. Да рэ чы, агрэ гат 
быў 1976 го да вы пус ку. У ім 
і за га рэ лі ся ад кла дан ні на 
пло шчы ка ля ча ты рох квад-
рат ных мет раў. Праб ле му 
лік ві да ва лі менш чым за 20 
хві лін. Ні хто не па цяр пеў. 
Па пя рэд не мяр ку ец ца, што 
ме на ві та з-за ня свое ча со вай 
ачыст кі апа ра та ад ад кла дан-
няў і ад бы ло ся іх за га ран не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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