
— Дзя ніс Ва сі ле віч, рас ка жы це, ка-
лі лас ка, якія кро кі бу дуць зроб ле ны ў 
най блі жэй шы час па рэ струк ту ры за-
цыі элект ра тэх ніч най га лі ны? 

— Мі ніс тэр ства энер ге ты кі ўзгад няе 
за раз з ор га на мі дзяр жаў на га кі ра ван ня 
два важ ныя да ку мен ты — пра ект ука-
за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
удас ка на лен ні струк ту ры кі ра ван ня Бе ла-
рус кай энер ге тыч най сіс тэ май» і пра ект 
за ко на «Аб элект ра энер ге ты цы». Гэ та 
бу дзе пра ва вая ас но ва для вы зна чэн ня 
суб' ек таў элект ра энер ге ты кі і ства рэн ня 
ап то ва га і роз ніч на га рын каў элект ра-
энер гіі. Акра мя та го, бу дзе пад рых та ва ны 
па кет пад за кон ных ак таў, якія бу дуць у 
тым лі ку рэг ла мен та ваць пра ві лы апе ра-
тыў на-дыс пет чар ска га кі ра ван ня, ап то ва-
га элект ра энер ге тыч на га рын ку Бе ла ру-
сі, да лу чэн ня аб' ек таў элект ра энер ге ты кі 
і элект ра ўста но вак спа жыў цоў элект ра-
энер гіі да элект рыч ных се так.

У пра цэ се ўдас ка на лен ня струк ту ры 
кі ра ван ня Бе ла рус кай энер ге тыч най сіс-
тэ май пла ну ец ца вы дзя лен не са скла ду 
аб лас ных энер га за бяс печ валь ных ар га-
ні за цый вы са ка воль тных элект рыч ных 
лі ній, трас фар ма тар ных пад стан цый і 
пе ра да ча іх на ба ланс на ша га прад пры-
ем ства. У вы ні ку на ба зе «ОДУ» шляхам 
на дзя лен ня яго да дат ко вы мі паў на моц-
тва мі, пе ра да чы ма ё мас ці РУП-облэнерга 
будзе за бяс пе чана функ цы я на ван не 
сіс тэм на-сет ка ва га апе ра та ра.

Інф ра струк тур ны сіс тэм на-сет ка вы 
апе ра тар бу дзе за бяс печ ваць пе ра да чу 
элект ра энер гіі на ап то вым рын ку, аказ-
ваць па слу гі па апе ра тыў на-дыс пет чар-

скім кі ра ван ні сіс тэ маст ва раль най сет кі 
Бе ла рус кай энер га сіс тэ мы і па да лу чэн ні 
аб' ек таў элект ра энер ге ты кі і элект ра ўста-
но вак спа жыў цоў элект ра энер гіі да пе-
ра да ючых элект ра се так і між дзяр жаў ных 
элект рыч ных се так пры на яў нас ці тэх ніч-
най маг чы мас ці.

Акрамя гэтага, сіс тэм на-сет ка вы 
апе ра тар бу дзе праводзіць раз лік элект-
ра энер ге тыч ных рэ жы маў, ана ліз устой-
лі вас ці энер га сіс тэ мы; пла на ван не рэ-
жы маў ра бо ты энер га аб' ек таў, фар мі ра-
ван не дыс пет чар ска га гра фі ка на гру зак 
элект ра стан цый; апе ра тыў нае кі ра ван не 
рэ жы мам Бе ла рус кай энер га сіс тэ мы ў 
рэ аль ным ча се; кі ра ван не рэ жы ма мі па-
ра лель най ра бо ты аб' яд на най сіс тэ мы 
Бе ла ру сі з энер га сіс тэ ма мі за меж ных 
дзяр жаў; бу даў ніц тва і экс плу а та цыя пе-

ра да ючых элект ра се так і між дзяр жаў ных 
элект ра се так; раз віц цё і за бес пя чэн не 
функ цы я на ван ня сіс тэм рэ лей най ахо вы, 
аў та ма тыч на га ўпраў лен ня рэ жы мам і су-
праць а ва рый най аў та ма ты кі; удзел у рас-
сле да ван ні па ру шэн няў, якія ўплы ва юць 
на сіс тэм ную на дзей насць Бе ла рус кай 
энер га сіс тэ мы; падрыхтоўка і павышэнне 
кваліфікацыі персаналу.

— Як раз ві ва ец ца аў та ма ты за цыя 
тэх на ла гіч ных пра цэ саў?

— Ад ным з асноў ных кі рун каў раз віц ця 
аў та ма ты за цыі ў РУП «ОДУ» з'яў ля ец ца 
аў та ма ты за цыя біз нес-пра цэ саў дыс пет-
чар ска га кі ра ван ня. Мы імк нём ся пе рай сці 
да ра бо ты з апе ра тыў на-ін фар ма цый ны мі 
комп лек са мі SCADA і вы ка рыс тоў ваць 
су час ныя срод кі ка лек тыў най ві зу а лі за-
цыі да ных. Перш за ўсё, раз мо ва ідзе пра 
вы вад вы со ка ды на міч най ін фар ма цыі на 
дыс пет чар скія шчы ты. Ты пі за цыя SCADA 
для ўзроў няў «ОДУ» і РУП-аб лэ нер га да-
зво ліць ства рыць асно ву адзі най ін фар-
ма цый най пра сто ры, дзе звест кі, якія па-
сту пі лі ад пер ша сных пры лад на аб' ек тах, 
не бу дуць жорст ка пры вя за ны да ней ка га 
ін фар ма цый на га комп лек су.

Па-дру гое, гэ та пе ра ход на збор тэ-
ле ме ха ні кі з вы ка ры стан нем су час ных 
пра та ко лаў збо ру ін фар ма цыі на ба зе 
кар па ра тыў най сет кі пе ра да чы да ных 
«Бел энер га». Для гэ тых мэт у яе скла дзе 
ёсць спе цы яль ны тэх на ла гіч ны сег мент 
пе ра да чы звес так.

Па-трэ цяе, важ ны пе ра ход на адзі-
ную для ўсёй аб' яд на най энер га сіс тэ мы 
ін фар ма цый ную ма дэль у ме жах дыс пет-
чар ска га кі ра ван ня. Сут нас цю па ды хо ду 
з'яў ля ец ца за ха ван не эта лон най ма дэ лі 
энер га сіс тэ мы ў вы гля дзе адзі най для ўсіх 
ін фар ма цый най ма дэ лі элект ра энер ге-
тыч най сет кі, якая вы ка рыс тоў ва ец ца 
ад на ча со ва ўсі мі раз лі ко вы мі і экс плу а-
та цый ны мі за да ча мі. Гэ та да зво ліць ад-
мо віц ца ад со цень дроб ных ма дэ ляў, па-
зба віц ца ліш няй, не па трэб най ра бо ты па 
іх пад трым цы і пе рай сці да ты пі за цыі пра-
грам, якія зна хо дзяц ца ў вы ка ры стан ні.

І чац вёр тае. Перс пек тыў ныя рэ жы мы 
ра бо ты Бе ла рус кай энер га сіс тэ мы — 

увя дзен не энер га бло каў АЭС, зні жэн не 
коль кас ці энер га бло каў ЦЭС, якія ўдзель-
ні ча юць у па крыц ці гра фі ка элект ра спа-
жы ван ня кра і ны, стра тэ гіч ныя пла ны 
энер га сіс тэм Бал тыі і Укра і ны па да лу-
чэн ні да энер га аб' яд нан ня Еў ра пей ска га 
са ю за ENTSO-E — ства ра юць вост рую 
не аб ход насць у па ляп шэн ні пра цэ су рэ-
гу ля ван ня за кошт улас ных энер га кры-
ніц Бе ла ру сі. Та му ад ным з гла баль ных 
кро каў, які не аб ход на зра біць у най блі-
жэй шыя два га ды, з'яў ля ец ца ства рэн не 
сіс тэ мы аў та ма тыч на га рэ гу ля ван ня час-
та ты і пе ра то каў ма гут нас ці ў Бе ла рус кай 
энер га сіс тэ ме. Пра ект пры зна ча ны для 
аў та ма тыч най пад трым кі ў за да дзе ных 
ме жах пе ра то ку ак тыў най ма гут нас ці па 
між дзяр жаў ных лі ні ях элект ра пе ра да чы і 
па най больш ад каз ных унут ра ных ся чэн-
нях, а так са ма для аў та ма тыч на га рэ гу ля-
ван ня час та ты пры ра бо це Бе ла рус кай 
энер га сіс тэ мы ў іза ля ва ным рэ жы ме.

Акра мя та го, ужо ство ра ны пра грам-
ны комп лекс, які да зва ляе ап ты мі за ваць 
раз мер ка ван не элект рыч ных на гру зак як 
па між асоб ны мі элект ра стан цы я мі энер-
га сіс тэ мы, так і па між асоб ны мі энер-
га бло ка мі на пад ста ве ха рак та рыс тык 
ад нос ных пры рос таў рас хо ду ўмоў на га 
па лі ва, што па спры я ла эка но міі вы ка ры-
стан ня па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў у 
энер га сіс тэ ме. У перс пек ты ве гэ ты комп-
лекс пра грам пла ну ец ца па шы рыць за 
кошт ін тэ гра цыі ў яго ўнут ры стан цый ных 
пра грам на дзе вя ці асноў ных ЦЭЦ энер-
га сіс тэ мы. За раз у ра бо це комп лек су 
вы ка рыс тоў ва юц ца пра гра мы ўнут ры-

стан цый най ап ты мі за цыі Лу комль скай 
і Бя ро заў скай ДРЭС, ЦЭЦ-5.

— Ці ўда ло ся сёлета за вяр шыць 
рэа лі за цыю пра ек та па рэ кан струк-
цыі дыс пет чар ска га шчы та га лоў-
на га дыс пет чар ска га пунк та?

— На пра ця гу апош ніх вась мі ме ся-
цаў РУП «ОДУ» рэа лі зоў ва ла пра ект рэ-
кан струк цыі га лоў на га дыс пет чар ска га 
шчы та Бе ла рус кай энер га сіс тэ мы, які 
пра ду гледж ваў пе ра ход на вы ка ры-
стан не но вых тэх на ла гіч ных ра шэн няў 
у част цы пры мя нен ня сіс тэм ад люст-
ра ван ня дыс пет чар скай ін фар ма цыі. 
Пра ек та ван не аб' ек та вы ка наў РУП 
«Бел энер га сет кап ра ект», пад рад най 
ар га ні за цы яй вы сту піў ААТ «Элект ра-
цэнт рман таж». У жніў ні 2016 го да ста ры 
ма за іч ны дыс пет чар скі шчыт быў вы-
ве дзе ны з экс плу а та цыі. Па ча ла ся рэ-
кан струк цыя га лоў на га дыс пет чар ска га 
пунк та і ман таж но ва га дыс пет чар ска га 
шчы та. За раз дыс пет чар скі цэнтр асна-
шча ны ві дэа сця ной з 21 ві дэа ку ба з дыя-
га нал лю 80 дзюй маў. У ку бах за мест 
лям паў пры ме не ны свят ло ды ёд ныя кры-
ні цы свят ла, што за бяс печ вае пра цяг лы 
тэр мін служ бы, ніз кія экс плу а та цый ныя 
рас хо ды і раў на мер ную яр касць.

Су час ны этап раз віц ця апе ра тыў на-
дыс пет чар ска га кі ра ван ня ха рак та ры-
зу ец ца рэз кім рос там ін фар ма цый на га 
па то ку, вы ка ры стан нем ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій і па вы ша ны мі па тра ба ван-
ня мі да хут ка сці пры няц ця ра шэн няў 
дыс пет ча рам.
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ЗУ СІМ КА РОТ КАЯ 
ГІС ТА РЫЧ НАЯ ДА-
ВЕД КА

У век кас міч ных і на-
на тэх на ло гій усё гэ та гу-
чыць кры ху дзіў на: і во-
да ка чаль ня «Эль вод», на 
якой у сту дзе ні 1895 го да 
бы лі пу шча ны пер шыя ў 

Мін ску кры ні цы элект ра энер гіі, і «ма гут нас ці» яе па ра вых ма шын — па 100 
і 50 к. с., і ды на ма ма шы на на 110 вольт па ста ян на га то ку. Во да па да ча бы ла 
да во лі сціп лай, а «су цэль ная элект ры фі ка цыя» аха пі ла толь кі да мы гу бер-
на та ра і ар хі рэя ды За хар' еў скую ву лі цу, якая, на жаль, не за ха ва ла ся.

Але па ча кай це ўсмі хац ца, бо ў тым жа 1895 го дзе ў Мін ску бы ла 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю ГЭС-1. Паз ней, блі жэй да 1927 го да, пас ля 
пус ку трам вай на га транс пар ту, бы лі пра ве дзе ны яе рэ кан струк цыя і 
па шы рэн не, і ма гут нас ці ўзрас лі да 6,7 МВт.

А ў са ка ві ку 1934 го да пу шча на пер шая чар га Мін скай ГЭС-2 (паз-
ней ЦЭЦ-2) ма гут нас цю 6,8 МВт, дру гая чар га да ча ка ла ся сва ёй «чар гі» 
(пра бач це на ўмыс ны ка лам бур) у 1940-м.

З уво дам Ка ма роў скай ка цель ні ў 1934 го дзе ў Мін ску па ча ло ся цэнт-
ра лі за ва нае цеп ла за бес пя чэн не.

Асоб ны пе ры яд раз віц ця энер ге ты кі ста ліч на га рэ гі ё на — пас ля ва ен ны. Тут і 
ад наў лен не і пуск Мін скай ЦЭЦ-2 у 1945 го дзе, і па ча так бу даў ніц тва ў 1946 го дзе 
Мін скай ЦЭЦ-3, а ў 1951-м го дзе пуск Сма ля віц кай ГРЭС. Кра і на ад наў ля ла і 
на рошч ва ла свае энер ге тыч ныя ма гут нас ці. Ска жам, з пус кам у 1963 го дзе 8-га 
агрэ га та Мін скай ЦЭЦ-3 стан цыя да сяг ну ла ма гут нас ці 420 МВт.

А ў 1967 го дзе ўво сень за вер ша на элект ры фі ка цыя вё сак (!) воб лас ці.

Праз пяць га доў па ча та бу даў ніц тва ТЭЦ-4 з пус кам пер ша га агрэ га та 
ў 1977-м. Ка лі за пра ца ваў шос ты яе энер га блок, стан цыя вый шла на пра ект-
ныя 1030 МВт і 1519 Гкал/г. Пуск пер ша га энер га бло ка ЦЭЦ-5 у 1999 го дзе... 
Усё гэ та эта пы рос ту энер га сіс тэ мы Мін шчы ны, якая і сён ня не спы ні ла сваё 
раз віц цё і ўдас ка на лен не.

Як не ка лі штур шок гэ та му пра цэ су на да ло з'яў лен не трам вая, так ця пер 
«дру го га» ды хан ня, ка лі не трэ ця га і чац вёр та га, за па тра ба ва ла з'яў лен не 
мет ро, а так са ма ін тэн сі фі ка цыя жыл лё ва га бу даў ніц тва і на рошч ван не пра-
мыс ло ва га па тэн цы я лу ста ліч на га рэ гі ё на.

Пры кла даў мож на пры вес ці шмат — кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны 
тэх на парк, бу даў ніц тва ПС у Ка ло дзі шчах з вы са ка воль тнай лі ні яй і пад' яз-
ной аў та да ро гай, рэ кан струк цыя ПС для птуш ка фаб ры кі «Дзяр жын ская» 
з пры мя нен нем ліч ба вай аба ро ны, і ўсе тыя 570 кі ла мет раў ЛЭП, што ўве дзе ны 
ў Мін скай воб лас ці толь кі за не да лё кі 2015 год. Ці больш за 530 кі ла мет раў вы-
са ка воль тных лі ній, па бу да ва ных ле тась пры амаль у два ра зы мен шым за дан ні. 
І пе ра вы шэн не пла на пе ра кла ду цеп ла вых се так, так са ма ў мі ну лым го дзе.

ЗНА ЁМ ЦЕ СЯ: РУП «МІНСК ЭНЕР ГА»
Най буй ней шае і най больш знач нае прад пры ем ства ся род аб лас ных энер-

га сіс тэм Бе ла ру сі. Вы пра цоў вае чвэрць элект ра энер гіі, якая вы пус ка ец ца 
ў кра і не, і цеп ла вой энер гіі, якая ад пус ка ец ца ў сіс тэ ме «Бел энер га».

Ажыц цяў ляе комп лекс ную дзей насць па вы твор час ці, пе ра да чы, раз мер ка-
ван ні і збы це элект рыч най і цеп ла вой энер гіі спа жыў цам ста лі цы і воб лас ці.

Тэ ры то рыя аб слу гоў ван ня: го рад Мінск з яго 9 ад мі ніст ра цый ны мі ра ё на мі 
і Мін ская воб ласць (22 ра ё ны).

У склад прад пры ем ства ўва хо дзяць шэсць цеп ла элект ра цэнт ра ляў (са мая 
ма гут ная — Мін ская ЦЭЦ-4), буй ныя ра ён ныя ка цель ні ў Мін ску, Ма ла дзеч не, 
Ба ры са ве, мі ні-ЦЭЦ у Ві лей цы, Ма ла дзеч не, Са лі гор ску, Слуц ку.

На 01.01.2017 го да ўста ноў ле ная ма гут насць элект ра стан цый прад пры-
ем ства скла дае 2419,45 МВт, су мар ная цеп ла вая ма гут насць тур ба- і кат ла-
аг рэ га таў — больш за 9 тыс. Гкал/гадз.

За апош нія тры га ды на 28% ска ро ча на ўдзель ная ава рый насць, на 28% — 
ся рэд няя пра цяг ласць тэх на ла гіч ных па ру шэн няў, звя за ных з пе ра пын ка мі ў 
энер га за бес пя чэн ні, і на 42,9% зні жа на коль касць ава рый ных па ру шэн няў.

Зні жэн не страт ад ука ра нен ня ме ра пры ем стваў па зні жэн ні тэх на ла гіч на га 
рас хо ду элект ра энер гіі на яе транс пар ці роў ку ў элект ра сет ках РУП «Мінск-
энер га» скла ла 75 885,7 тыс. кВт/гадз.

ЗА КОН ЖЫЦ ЦЯ — АБ НАЎ ЛЕН НЕ
Ска заць, што РУП «Мінск энер га» пра во дзіць пла на мер ную ма дэр ні за цыю 

асноў ных вы твор чых фон даў, гэ та зна чыць ні чо га не ска заць. Ма дэр ні за цыя 
ста ла за ко нам жыц ця ка лек ты ву. Толь кі за апош ні час рэа лі за ва ны дзя сят кі 
буй ных пра ек таў, ся род якіх рэ кан струк цыя шэ ра гу цеп ла элект ра цэнт ра ляў і бу-
даў ніц тва пад стан цый, у тым лі ку для мет ра па лі тэ на; па шы рэн не ма гут нас цяў на 
ААТ «Сма ля віц кая брой лер ная фаб ры ка»; унут ра ная ін жы нер на-транс парт ная 
інф ра струк ту ра Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка і гэ так да лей.

За раз у ста дыі рэа лі за цыі шэсць знач ных пра ек таў, у тым лі ку рэ кан струк цыя 
Мін скай ЦЭЦ-3 і пад стан цыі «Мінск-Паў ноч ная», бу даў ніц тва ка бель ных лі ній 
і вель мі важ ныя ме ра пры ем ствы па рэ жым най ін тэ гра цыі Бе ла рус кай АЭС у 
ба ланс энер га сіс тэ мы. Рас кры ем, што ха ва ец ца за гэ тым — уста ноў ка элект ра-
кат лоў на мін скіх ЦЭЦ-3 і ЦЭЦ-4, на мі ні-ЦЭЦ у Са лі гор ску і Ма ла дзеч не.

Важ кая ліч ба: за пяць га доў — з 2013 го да па каст рыч нік 2017-га — асвое на 
930 млн руб лёў ін вес ты цый.

А на чар зе шэ раг но вых важ ных ін вес ты цый ных пра ек таў: рэ кан струк цыя 
Мін скай ЦЭЦ-3, бу даў ніц тва і рэ кан струк цыя цеп ла вых і элект рыч ных се так. 
І зноў жа — ме ра пры ем ствы па рэ жым най ін тэ гра цыі ай чын най атам най 
стан цыі ў энер га сіс тэ му.

НЕ ВА РЫЦ ЦА ВА ЎЛАС НЫМ СА КУ
Энер ге ты ка — не тая га лі на, дзе мае сэнс за чы няц ца ва ўлас ных сце нах. 

Во пыт ка лег заў сё ды пры дат ны ў лю бой на ва тар скай спра ве. Між на род нае су-
пра цоў ніц тва ва ўмо вах рын ка вай эка но мі кі ка рыс нае яшчэ і тым, што да лей шае 
раз віц цё га лі ны па тра буе па ве лі чэн ня ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал за кошт 
усіх кры ніц, у тым лі ку пры цяг нен ня срод каў за меж ных ін вес та раў. РУП «Мінск-
энер га» па спя хо ва су пра цоў ні чае з та кі мі кам па ні я мі, як General Electrіc GmbH 
(Швей ца рыя), Sіemens Іndustrіal Turbomachіnery (Шве цыя), VH Power Systems 
(Япо нія), АТ «Ураль скі тур бін ны за вод», шмат лі кі мі кам па ні я мі Лат віі, Гер ма ніі, 
Кі тая, Сла ве ніі і шэ ра гам буй ных за меж ных бан каў.

За кошт срод каў Еў ра пей ска га са ю за (2 міль ё ны еў ра) уз ве дзе ны 
бія га за вы комп лекс пад Ма ла дзеч нам. Да рэ чы ска заць, за раз ЕС 
што год рас хо дуе ка ля 20 міль ё наў еў ра на пад трым ку роз ных сек та-
раў эка но мі кі і ар га ні за цый у Бе ла ру сі.

А ПА ЧЫ НА ЛІ З ВО ДА КА ЧАЛЬ НІ «ЭЛЬ ВОД»А ПА ЧЫ НА ЛІ З ВО ДА КА ЧАЛЬ НІ «ЭЛЬ ВОД»
З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

ЧЫМ ГА НА РЫЦ ЦА 
КА ЛЕК ТЫЎ

— Перш за ўсё вы ні ка мі сва ёй 
пра цы, — га во рыць ге не раль ны ды рэк тар Аляк-
сандр МА РОЗ. — Возь мем толь кі адзін кі ру нак, але 
вель мі важ ны і важ кі — увод у экс плу а та цыю но вых 
аб' ек таў. За апош нія га ды па бу да ва ны пад стан цыі 
ПС 110/10 кВ «Гру шаў ская», «Ра га чоў ская», «Ка-
мен ная гор ка», «Брэсц кая», «Ста ра ба ры саў ская», 
«Ка ло дзі шчы» ў Мін ску, бія га за вая ўста ноў ка ў 
вёс цы Ма рось кі. Уве дзе на ў экс плу а та цыю па ра-
га за вая ўста ноў ка ма гут нас цю 65 МВт на Ба ры саў-
скай ЦЭЦ. Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк: 
бу даў ніц тва ПС 110 кВ «Тэх на парк».

Так са ма па бу да ва на і рэ кан стру я ва на ка ля 
2903 км па вет ра ных лі ній 0,4—10 кВ.

Ка лек тыў уда ла і эфек тыў на ўдзель ні чае ў рэа-
лі за цыі дзяр жаў ных пра грам і ме ра пры ем стваў 
у рам ках ін вес ты цый най дзей нас ці, рас каз вае 
кі раў нік. Не ка то рыя з іх ужо ўпа мі на лі ся, а вось 
та кія пра гра мы, як «Бу даў ніц тва жыл ля на 2016—
2020 гг.», Дзяр жаў ная пра гра ма ўстой лі ва га раз-
віц ця вёс кі на 2011—2015 гг., Дзяр жаў ная пра гра-
ма «Кам форт нае жыл лё і спры яль нае ася род дзе», 
вар та на зваць асоб на. Іх зна чэн не ў жыц ці гра мад-
ства скла да на пе ра аца ніць.

Мож на шмат га ва рыць пра іна ва цый ную дзей-
насць фі лі ялаў і пад раз дзя лен няў. Аб мя жу ем ся 
та кім пры кла дам. Упер шы ню ў Бе ла рус кай энер-
га сіс тэ ме пры ме не ны па вы ша ныя ад на лан цу го выя 
апо ры на бу даў ніц тве ЛЭП на ад ным з пус ка вых 
комп лек саў схе мы вы да чы ма гут нас ці Бе ла рус-
кай АЭС.

Нам пры ем на, што за ня лі пер шае мес ца ў га лі-
но вых вы твор чых спа бор ніц твах ся род аб лас ных 
энер га сіс тэм па вы ні ках не вель мі да лё ка га яшчэ 
2015 го да. А ле тась ка ман да Бе ла рус кай энер га-
сіс тэ мы, прад стаў ле ная бры га дай на ша га фі лі яла 
«Стаўб цоў скія элект рыч ныя сет кі», за ня ла прэ стыж-
нае дру гое мес ца ў між на род ных спа бор ніц твах бры-
гад па ра мон це і аб слу гоў ван ні пад стан цый 110 кВ 
і вы шэй. А су праць ста яць вы со кім пра фе сі я на лам 
заў сё ды ня прос та.

Ся род ста ноў чых фак таў ад зна чым і той, што 
іс нуе зва рот ная су вязь са спа жыў ца мі, па лі чыў па-
трэб ным пад крэс ліць Аляк сандр Ге ор гі е віч. Мы пра-
цу ем, каб га ран та ваць ад ноль ка вую на дзей насць 
энер га за бес пя чэн ня і «праз рыс тасць» та ры фаў 
для ўсіх клі ен таў. Не аб ход най умо вай ад кры тас-
ці і клі ен та а ры ен та ва нас ці з'яў ля юц ца на яў насць 
інф ра струк ту ры аб слу гоў ван ня спа жыў цоў па слуг, 
да ступ насць ка на лаў уза е ма дзе ян ня, пра вя дзен не 
ін фар ма цый на-рас тлу ма чаль най ра бо ты праз срод-
кі ма са вай ін фар ма цыі. У тым лі ку праз пар ла менц-
кую і ўра да вую га зе ту «Звяз да».
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НАКІРАВАЦЬ ЭНЕРГІЮ
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Са з'яў лен нем пер шых энер га сіс тэм у 1920-х га дах 
па ча лі з'яў ляц ца пер шыя апе ра тыў ныя дыс пет чар-

скія служ бы, а ў 1947-м бы ла ство ра на Цэнт раль ная дыс пет-
чар ская служ ба ў скла дзе «Бе ла ру сэ нер га». З 2000-га прад-
пры ем ства на зы ва ец ца рэс пуб лі кан скім уні тар ным прад-
пры ем ствам элект ра энер ге ты кі «ОДУ», якое ажыц цяў ляе 
функ цыі на цы я наль на га дыс пет чар ска га цэнт ра аб' яд на най 
энер га сіс тэ мы кра і ны. Аб гэ тым на пя рэ дад ні пра фе сій на га 
свя та і 70-год дзя з дня ства рэн ня служ бы рас каз вае 
ге не раль ны ды рэк тар РУП «ОДУ» Дзя ніс КА ВА ЛЁЎ.


