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МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ БУ ДЗЕ 
БЕС ПЕ РА ПЫН НАЙ

За раз до ля экс пар ту прад пры ем ства скла-
дае больш за 70 % у агуль ным аб' ёме та вар-
най пра дук цыі. За пра віц ца бе ла рус кім па лі-
вам стан дар ту «Еў ра-5» мож на больш чым 
у 20 кра і нах све ту. Як ад зна чае ге не раль ны 
ды рэк тар адкрытага акцыянернага тава-
рыства «Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы 
за вод» Ві таль ПАЎ ЛАЎ, больш вы гад ныя 

па стаў кі на 
са мыя бліз-
кія рын кі:

— Вя до-
ма ж: чым 
зруч ней шае 
л а  г і с  т ы ч -
нае пля чо, 
тым боль-
шы эфект 
ад рэа лі-
за цыі. Ха-
пае бен зі ну 
і дыз па лі ва 
ад ААТ «Ма-
зыр скі НПЗ» 
і для та го, 

каб за да во ліць ай чын ны ры нак. Пуск у снеж-
ні 2017 го да рэ ак та раў дэ па ра фі ні за цыі да-
зво ліў вы раб ляць зі мо вае ды зель нае па лі ва 
стан дар ту Еў ра-5 з па леп ша ны мі ніз ка тэм пе-
ра тур ны мі ха рак та рыс ты ка мі і мі ні маль най 
коль кас цю се ры.

Ге не раль ны ды рэк тар прадпрыемства 
Ві таль Паў лаў прай шоў тут усе пры ступ кі 
пра фе сій на га рос ту, па чы на ю чы з ра бо ча га. 
Пра ца ваў у якас ці на мес ні ка стар шы ні кан-
цэр на «Бел наф та хім» і вось ужо амаль год, 
як уз на ча ліў род нае прад пры ем ства. На яго 
ва чах за апош нія 10 га доў на ААТ «Ма зыр скі 
НПЗ» рэа лі за ва ны цэ лы шэ раг ін вес ты цый-
ных пра ек таў.

Глы бі ня пе ра пра цоў кі наф ты з 50 % у 
1975 го дзе да сяг ну ла сё лет ніх 74 %. Да рэ-
чы, гэ та яшчэ не мя жа, упэў не ны спе цы я-
ліс ты ад на го з са мых вы со ка тэх на ла гіч ных 
за во даў Бе ла ру сі. Вось ка лі на 90 % пе ра-
пра цоў ваць, мож на атры маць не толь кі да-
дат ко выя аб' ёмы вы са ка я кас на га ма тор на га 
па лі ва (вы хад свет лых наф та пра дук таў бу дзе 
на ўзроў ні 65—66 %, ця пер — ка ля 60 %), 
але і ін шыя вы са ка я кас ныя пра дук ты: ніз ка-
сер ніс ты ма зут для ка цель няў, які ад па вя дае 
еў ра пей скім стан дар там і гід ра ачы шча ны ва-
ку ум ны га зойль. Зра зу ме ла, гэ та вы ве дзе 
прад пры ем ства на но вы ўзро вень раз віц ця, 
па вя лі чыць яго кан ку рэн та здоль насць. Ме-
на ві та та му рэа лі за цыя сён няш ня га пра ек-
та — бу даў ніц тва комп лек су гід ра крэ кін гу 

цяж кіх наф та вых ас тат каў (H-oіl) — вя лі кі 
крок на пе рад, фак тыч на — су свет ны ўзро-
вень наф та пе ра пра цоў кі.

— Ана ла гаў комп лек су H-oіl та кой ма гут-
нас ці на пост са вец кай пра сто ры ня ма, — за-
ўва жае Ві таль Паў лаў. — Гэ та са мы са мы 
ам бі цый ны, да ра гі і буй на маш таб ны ў гіс-
то рыі ААТ «Мазырскі НПЗ» ін вес ты цый ны 
пра ект кош там звыш міль яр да до ла раў. Ён 
скла да ец ца з трох тэх на ла гіч ных аб' ек таў: 
уста ноў кі гід ра крэ кін гу цяж кіх наф та вых ас-
тат каў, уста ноў кі па вы твор час ці ва да ро ду 
і ўста ноў кі па вы твор час ці се ры, а так са ма 
21 аб' ек та да па мож на га пры зна чэн ня. Гэ та 
ка ла саль ны аб' ём бу даў ні ча-ман таж ных ра-
бот, вя лі кая коль касць аб ста ля ван ня і ма тэ-
ры я лаў. З наф ты трэ ба вы ціс нуць мак сі мум 
ка рыс ных улас ці вас цяў, і гэ та — асноў ная 
за да ча, дзе ля якой пра во дзіц ца маш таб ная 
ма дэр ні за цыя за во да. Мы піль на со чым за 
па тра ба ван ня мі не толь кі іс ну ю чых, але і 
перс пек тыў ных су свет ных стан дар таў якас-
ці. Ужо сён ня вя дзём пад рых тоў ку кад раў: 
апе ра та ры на ву ча юц ца на ана ла гіч най уста-
ноў цы ў Бал га рыі, част ко ва па да бра ны і ін-
жы нер на-тэх ніч ны склад. Пра цу на но вым 
комп лек се атры ма юць больш чым 200 ча-
ла век.

Між тым мі ну лы год для за во да прай шоў 
пад зна кам пла на ва га ка пі таль на га ра мон-
ту. У та кім абъёме яго пра во дзі лі ўпер шы ню 
з мо ман ту  пус ку прад пры ем ства. Бы ло ад ра-
ман та ва на больш за 30 тэх на ла гіч ных уста-
но вак, па ра га за тур бін ная элект ра стан цыя, 
фа ке лы ка та лі тыч най вы твор час ці бен зі наў 
і аб' ек ты між цэ ха вых ка му ні ка цый.

Най больш маш таб ныя і скла да ныя ра бо ты 
вы ка на ны на комп лек се ЛК-6У № 2, уста ноў-
ках ка та лі тыч на га крэ кін гу і гід ра ачы шчэн-
ня ды зель на га па лі ва. Пры гэ тым знач ная 
част ка ра бот бы ла звя за на з ма дэр ні за цы яй 
аб ста ля ван ня, ука ра нен нем но вых перс пек-
тыў ных тэх на ла гіч ных схем. Уво гу ле ж на 
за вод зе пра цяг ва ец ца па ста ян ная бу доў ля. 
У асно ве пра гра мы раз віц ця ААТ «Мазырскі 
НПЗ» — кан цэп цыя па этап най ма дэр ні за цыі 
прад пры ем ства, ка лі кож ны па пя рэд ні этап 
за бяс печ вае тэх ніч ную і фі нан са вую ба зу для 
рэа лі за цыі на ступ на га.

Удзель ні кі на ву ко ва-тэх ніч най кан фе рэн-

цыі «Ма дэр ні за цыя, іна ва цыі і перс пек ты вы 

раз віц ця», якая ў Год на ву кі ад бы ла ся на 

ААТ «Ма зыр скі НПЗ», вы со ка аца ні лі вы ні кі 

ра бо ты прад пры ем ства. Між на род ныя экс-

пер ты, топ-ме не джа ры з 14 кра ін пад ра бяз на 

па зна ё мі лі ся з бе ла рус кім во пы там у рэа лі-
за цыі буй ных ін вес ты цый ных пра ек таў. Пра 

ці ка васць да па дзеі га во рыць хоць бы та кі 

факт: за мест ча ка ных 90 гас цей на прадпры-

емства пры бы ло ка ля 200.

Спе цы я ліс ты ААТ «Ма зыр скі НПЗ» пра дэ-

ман стра ва лі са мы вы со кі пра фе сій ны ўзро-

вень пад рых тоў кі і да лі поў нае ўяў лен не пра 

за вод. Гэ та да зво лі ла па тэн цый ным ін вес та-

рам аца ніць перс пек ты вы да лей ша га су пра-

цоў ніц тва. Бы ла да сяг ну та га лоў ная мэ та — 
аб' яд нан не кам па ній, якія рас пра цоў ва юць 
пра ек ты на ААТ «Ма зыр скі НПЗ», і тых, хто 
за ці каў ле ны пры няць удзел у раз віц ці ўсіх аб'-
ек таў наф та пе ра пра цоў чай і наф та хі міч най 
пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ро лю ААТ «Ма зыр скі НПЗ» у эка но мі цы 
кра і ны скла да на пе ра аца ніць. Ад ста ну спраў 
на прад пры ем стве за ле жыць не толь кі даб-
ра быт за вад ско га ка лек ты ву, але і фар мі ра-
ван не бюд жэ ту рэ гі ё на і кра і ны. Ге не раль ны 
ды рэк тар адкрытага акцыянернага тавары-
ства «Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы за вод» 
Ві таль Паў лаў пад крэс лі вае, што ўдас ка наль-
ван не вы твор час ці і вы пуск кан ку рэн та здоль-
най пра дук цыі цес на звя за ны са ства рэн нем 
умоў пра цы для ра бот ні каў:

— І на да лей, ця пер яшчэ і ў якас ці дэ пу та-
та ра ён на га і аб лас но га Са ве таў дэ пу та таў, 
бу ду пры кла даць на ма ган ні, каб за бяс пе чыць 
год ную бу ду чы ню ка лек ты ву прад пры ем ства 

і ўся му ра ё ну. Важ на, каб за вод пра цяг ваў 
раз ві вац ца, каб лю дзі бы лі ўпэў не ныя ў заўт-
раш нім дні. Хо чац ца, каб Ма зыр ста на віў ся 
яшчэ больш кам форт ным для жыц ця.

МАЛАДЫМ ПАЎСЮЛЬ 
У НАС ДАРОГА

Якім чы нам пад трым лі ваць імк нен не да 
вы со ка га пра фе сій на га ўзроў ню па-за вы-
твор чай сфе рай? Пра гэ та ве да юць на прад-
прыемтсве. Ме на ві та та му, га во рыць Але-

ся ЧУ МА НЕ ВІЧ, 
якая ў праф са-
юз най пяр віч най 
ар га ні за цыі Бел-
х імп раф са ю за 
ААТ «Ма зыр скі 
НПЗ» ад каз вае за 
ма ла дзёж ны кі ру-
нак, ад на з ак ту-
аль ных за дач — 
па чуць мо ладзь 
і да па маг чы ёй 
рэа лі за вац ца:

— Са ве там ма-
ла дых ра бот ні каў і 

кі раў ніц твам прад пры ем ства раз на два га ды 
ар га ні зу юц ца ін фар ма цый на-прак тыч ныя кан-
фе рэн цыі. На іх мо ладзь су стра ка ец ца з га-
лоў ны мі спе цы я ліс та мі, атрым лі вае ін фар ма-
цыю пра ме ха нізм функ цы я на ван ня за во да з 
тэх ніч на га і эка на міч на га пунк таў гле джан ня. 
Мы рас каз ва ем пра ўза е ма су вязь усіх пад раз-
дзя лен няў. На апош нюю та кую кан фе рэн цыю 
пад наз вай «Зроб ле на ў Бе ла ру сі» за пра ша-
лі ка лег з прад пры ем стваў га лі ны. Раз мо ва 
ідзе не толь кі пра вы твор часць. За кра на юц ца 
пы тан ні са цы яль ныя і псі ха ла гіч ныя. Прад-
стаў ні кі праф са ю за рас каз ва юць пра тое, якія 
маг чы мас ці ёсць на прад пры ем стве для мо-
ла дзі.

Але ся прай-
шла на прад-
п р ы  е м  с т в е 
шлях ад ла ба-
ран та да на мес-
ні ка стар шы ні 
праф са юз най 
пяр віч най ар-
га ні за цыі Бел-
хімп раф са ю за 
ААТ «Ма зыр-
скі НПЗ». Бы ла 

стар шы нёй цэ ха ва га ка мі тэ та, уз на чаль ва ла 

са вет ма ла дых су пра цоў ні каў прад пры ем ства. 

Дэ пу тат ра ён на га Са ве та па пя рэд ня га і апош ня-

га склі кан ня. Упэў не на, што па сту по вая ра бо та 

з мо лад дзю пры но сіць плён:

— Мо ладзь ак тыў на пра па ноў вае свае 

ідэі для ўклю чэн ня ў ка лек тыў ны да га вор. 

Лі та раль на кож ны мо жа пра явіць па тэн цы ял 

лі да ра. Па ка заць на спра ве, што ён мо жа 

ар га ні за ваць лю дзей і вы ка наць з імі ней кую 

ла каль ную за да чу. Гэ та, зра зу ме ла, за ўва-

жа ец ца кі раў ніц твам. Та му ак тыў ныя ўрэш це 
ўва хо дзяць у рэ зерв кад раў. Так ажыц цяў-
ля ец ца кад ра вая пе ра ем насць. Вя до ма ж, 
той, хто доб ра вы кон вае гра мад скую ра бо-
ту, і пра фе сій на за па тра ба ва ны. Ка лі ка лег 
аб' яд ноў ва юць не толь кі вы твор чыя за да чы, 
але і спорт, твор часць ці гра мад ская дзей-

насць, ні ко га не да вя дзец ца пры му шаць іс ці 
на пра цу.

Да рэ чы, пра ла каль ныя за да чы і іх ажыц-
цяў лен не. Пяр віч ная ар га ні за цыя Бел-
хімпраф са ю за ААТ «Ма зыр скі НПЗ» іні цы юе 
пра вя дзен не даб ра чын ных ак цый. За вад ча-
не, на прык лад, да па ма га юць шэ ра гу са цы-
яль ных уста ноў, ся род якіх Ма зыр скі дзі ця чы 
дом, са цы яль ны пры ту лак, цэнтр ма ла дых 
ін ва лі даў «Крык ду шы» і мно гія ін шыя...

На су бот ні ках па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ-
ры то рыі і на вя дзен ні па рад ку су пра цоў ні кі 
за во да — ся род пер шых. Сё ле та ўдзель ні-
ча лі ў ад крыц ці пом ні ка во і нам, якія за гі ну лі 
пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны пры вы-
зва лен ні вёс кі Кус тоў ні ца ў хо дзе Ка лін ка-
віц ка-Ма зыр скай на сту паль най апе ра цыі. 
Да рэ чы, ма ну мент быў зроб ле ны і ўста ля-
ва ны за кошт спон сар скай да па мо гі адкры-
тага акцыянернага таварыства «Ма зыр скі 
нафтаперапрацоўчы завод».

Пра бу ду чую зме ну на прадпрыемстве 
па чы на юць кла па ціц ца за доў га да та го, як 
ма ла дыя лю дзі пе ра сту пяць пра хад ную. 
Кон курс, які пра во дзяць для школь ні каў 
го ра да над Пры пяц цю раз у два га ды на 
са мыя леп шыя ве ды пра го ра даў тва раль-
нае прад пры ем ства, на кі ра ва ны як раз на 
праф ары ен та цыю.

Па іні цы я ты ве прад пры ем ства ў шко лах 
Ма зы ра ад кры ты спе цы я лі за ва ныя кла сы з 
па глыб ле ным вы ву чэн нем хі міі, а ў Ма зыр-
скім дзяр жаў ным по лі тэх ніч ным ка ле джы — 
гру па па пад рых тоў цы тэх ні каў-тэх но ла гаў. 
Па за кан чэн ні яны атры ма юць пра фе сію апе-
ра та ра тэх на ла гіч ных уста но вак, а пад час 
на ву чан ня на прак ты цы зна ё мяц ца з ра бо-
тай тэх на ла гіч ных аб' ек таў. Да рэ чы, ле тась 
на прадпрыемстве бы ло пра ца ўлад ка ва на 
22 на ву чэн цы гэ тай уста но вы аду ка цыі.

Ле тась амаль 250 ма ла дых лю дзей з 
роз ных уста ноў аду ка цыі прай шлі вы твор-
чую прак ты ку, ар га ні за ва ную ад дзе лам па 
пад рых тоў цы кад раў. Пра фе сій ныя якас ці і 
імк нен не да ўдас ка наль ван ня заў сё ды за-
ўва жа юц ца. Каб за ма ца ваць ма ла дых спе-
цы я ліс таў на вы твор час ці, ад дзел кад раў 
ана лі зуе ра бо ту тых, хто пра хо дзіў прак ты ку 
па про фі лі, і са мых леп шых уно сяць у за яў-
ку на раз мер ка ван не. Ста жы роў ка — яшчэ 
ад на пры ступ ка да ва ло дан ня пра фе сі яй. Яе 
ма ла дыя лю дзі пе ра адоль ва юць з да па мо-
гай кі раў ні ка і па ін ды ві ду аль ным пла не.

— Да на ша га пра фе сій на га свя та пра во-
дзім па свя чэн не ў наф та пе ра пра цоў шчы-

кі, — рас каз вае Але ся Чу ма не віч. — Ма-

ла дым су пра цоў ні кам ура чыс та ўру ча ем 

праф са юз ныя бі ле ты і па мят ныя па да рун кі. 

Без умоў на, пра во дзім шмат ме ра пры ем-

стваў, якія са дзей ні ча юць згур та ван ню ка-

лек ты ву. Што год ез дзім на буй ныя прад-

пры ем ствы Бе ла ру сі — та кія як Бе лАЗ, 

МАЗ, БМЗ, каб па зна ё міц ца з іх вы твор час-

цю. Ад ной з тэм аб мер ка ван ня заў сё ды ста-

но віц ца ар га ні за цыя ра бо ты з мо лад дзю, 

бо мы па ста ян на ў по шу ку но вых фор маў. 

Тур ні ры па боў лін гу, пей нтбо ле ці ла зер-

та гу, кон курс май стэр ства аў та ама та раў, 

спа бор ніц твы ў клу бе «Што? Дзе? Ка лі?» і 

мно гія ін шыя ста лі ў нас тра ды цый ны мі. Усё 

бу ду ец ца на ўза ем най па ва зе і са цы яль ным 

парт нёр стве. Мы хо чам, каб ні хто не за ста-

ваў ся ўба ку, та му імк нём ся як ма га больш 
мо ла дзі пры цяг ваць да агуль ных спраў.

Адкрытае акцыянернае таварыства Адкрытае акцыянернае таварыства 
«Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы за вод»:«Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы за вод»:

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ КРА І НЫІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ КРА І НЫ

Вы твор часць па лі ва для аў та ма бі ляў уль тра вы со кай сту пе ні ачыст кі — ужо не ма ра, 

а на ша з ва мі рэ ча іс насць. Ка ля трох га доў спа жыў цы на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь пер шы мі ся род кра ін ЕА ЭС ка рыс та юц ца ма тор ным па лі вам толь кі пя та га эка ла-

гіч на га кла са. Ужы ва ючы яго, мож на быць упэў не ным: вы кі ды ады хо даў з аў та ма бі ля 

мі ні маль ныя — у сот ні ра зоў мен шыя, чым, на прык лад, у 1990-я га ды.

УНП 400091131.

Паліўна-каталітычная 
вытворчасць. 
Устаноўка 
ізамерызацыі. 

У нафтаперапрацоўшчыкі 
пайду!

Прафарыянтацыйны конкурс сярод школьнікаў Мазыра. Каманда абласнога ліцэя.


