
У Рэс пуб лі кан скім вы твор-
чым ўні тар ным прад пры ем-
стве «Го мель абл газ» фі лі ял 
ВУ «Ма зыр газ» па вы ні ках 
мі ну ла га го да з'яў ля ец ца ад-
ным з са мых па спя хо вых. Уз на-
чаль вае яго ды рэк тар Вік тар 
ПЯНЬ КО:

— «Ма зыр газ» сён ня мае 
пад раз дзя лен ні ў Ель ску, На-
роў лі, Лель чы цах і Ка лін ка ві чах. 
Пры чым у апош нім на се ле ным 
пунк це ёсць і га за на паў няль ная 
стан цыя. Ма зыр скі фі лі ял — 
ад но з вя ду чых прад пры ем-
стваў га за вай га лі ны Го мель-
шчы ны, якое лі дзі руе па мно гіх 

па зі цы ях. Асноў нае на ша да-
сяг нен не ў тым, што ле тась мы 
спра ца ва лі без ава рый. Га за-
за бес пя чэн не спа жыў цоў пры-
род ным і звад ка ва ным га зам 
бы ло бес пе ра бой ным. Вы пад-
каў вы твор ча га траў ма тыз му 
і па ру шэн няў рэ жы му ра бо ты 
га за раз мер ка валь най сіс тэ мы 
не ад бы ло ся. Уво гу ле ўда ла 
год склаў ся. Усе вы твор чыя і 
эка на міч ныя па каз чы кі вы ка-
на лі. У кож ным ра ё не га за за-
бес пя чэн ня мы зра бі лі ма дэр ні-
за цыю. «Ма зыр газ» пра во дзіць 
ак тыў ную ра бо ту па га зі фі ка-
цыі аг ра га рад коў і на се ле ных 
пунк таў у сель скай мяс цо вас ці. 
Ле тась у Ель скім ра ё не па Чар-
но быль скай пра гра ме па ча ло-
ся бу даў ніц тва га за пра во да да 
аг ра га рад ка Ска род нае. Мы 
за вяр ша лі мі ну лы год зда чай 
пер шай чар гі гэ та га аб' ек та. 
Сё ле та пры сту пім да дру гой — 
бу дзем га зі фі ка ваць не па срэд-
на гэ ты на се ле ны пункт. Пла ну-
ем бу да ваць га за пра вод у Ка-
лін ка віц кім ра ё не — да вё сак 
Кру ка ві чы і Пе ра тру таў скі Ва-
ра тын, каб по тым га зі фі ка ваць 
гэ тыя на се ле ныя пунк ты.

Ця пер на Па лес сі дзей ні-
чае на дзей ная сіс тэ ма бес пе-
ра бой на га за бес пя чэн ня пры-
род ным і звад ка ва ным га зам. 
Сён ня пра цяг ласць га за вых 
се так, якія аб слу гоў вае «Ма-
зыр газ», скла дае больш чым 
паў та ры ты ся чы кі ла мет раў. З 
іх толь кі 9,5 км пры хо дзяц ца 
на звад ка ва ны газ. Боль шую 
част ку (93,7 %) агуль на га аб' ё-
му рэа лі за ва на га пры род на га 
га зу спа жы ва юць пра мыс ло-
выя прад пры ем ствы, і толь кі 
ка ля 6 % — на сель ніц тва.

Су час нае прад пры ем ства 
пра во дзіць па ста ян ную ма дэр-

ні за цыю вы твор час ці, ука ра няе 
энер га збе ра галь нае аб ста ля-
ван не. На пра ця гу шэ ра гу га-
доў упраў лен не ар га ні зоў вае 
бес пе ра бой ны і без ава рый ны 
пра цэс вы ка нан ня ўсіх ме ра-
пры ем стваў па за бес пя чэн ні 
рэ гі ё на як звад ка ва ным, так 
і пры род ным га зам. «Ма зыр-
газ» па дае па лі ва да 140 прад-
пры ем стваў і ар га ні за цый, 
а так са ма да 111 ты сяч ква тэр. 
Пры гэ тым звад ка ва ным га зам 
ка рыс та ец ца кры ху больш за 
чвэрць на сель ніц тва пад па рад-
ка ва най тэ ры то рыі.

Ле тась атры ма ла ся па вя лі-
чыць коль касць тых, хто ад даў 
пе ра ва гу «бла кіт на му па лі ву». 
Тэмп рос ту да ўзроў ню мі ну ла-
га го да склаў 107,7 %.

— Жы ха ры па спя хо ва ву-
чац ца эка но міць, — за ўва жае 
Вік тар Аляк санд ра віч. — Пра-
гноз ны па каз чык па аб ста ля-
ван ні ква тэр і да моў гра ма-
дзян пры бо ра мі ўлі ку рас хо ду 
га зу за мі ну лы год вы ка на ны 
на 110,7 %. Ста лі піль на са-
чыць за тым, коль кі ска рыс та-
лі па лі ва, жы ха ры больш чым 
2200 ква тэр і да моў. Вы ка на на 
так са ма за дан не па эка но міі 
па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур-
саў. Пры пла не мі нус 2,9 % яго 
фак тыч нае зна чэн не скла ла 
мі нус 4,4 %.

Знач ная ўва га ў пра цы ўпраў-

лен ня на пра ця гу 2017 го да 

ўдзя ля ла ся пы тан ням зні жэн ня 

вы дат каў, ра цы я наль на му рас-

ход ван ню ма тэ ры яль ных і фі-

нан са вых срод каў. У ме жах вы-

ка нан ня па тра ба ван няў Ука за 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Аб ме рах па па вы шэн ні эфек-

тыў нас ці са цы яль на-эка на міч-

на га комп лек су Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь» у га лаў ным прад пры-

ем стве РВУП «Го мель абл газ» 

рас пра ца ва ны і за цвер джа ны 

план ме ра пры ем стваў па зні-

жэн ні вы дат каў і па вы шэн ні 

эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня 

ма тэ ры яль ных і фі нан са вых 

рэ сур саў. Ад па вед на, вы твор-

чым упраў лен нем «Ма зыр газ» 

ле тась бы ла за цвер джа на пра-

гра ма з га да вым за дан нем за-

бяс пе чыць эка на міч ны эфект 

у су ме 79,8 ты ся чы руб лёў. Яе 

рэа лі за цыя бы ла да ве дзе на 

ўсім струк тур ным пад раз дзя-

лен ням. На прад пры ем стве 

што ме сяц пра вод зяц ца схо ды 

пра цоў на га ка лек ты ву па пад вя-

дзен ні вы ні каў гэ тай ра бо ты — 

з афарм лен нем ад па вед ных 

пра та ко лаў.

Да рэ чы, упраў лен не што год 
за бяс печ вае зні жэн не вы дат-
каў на вы твор часць пра дук цыі 
(ра бот, па слуг) за кошт рэа-
лі за цыі ме ра пры ем стваў па 
энер га за ха ван ні, ап ты мі за цыі і 
ска ра чэн ні нор маў вы дат ку па-
ліў на-энер ге тыч ных, ма тэ ры-
яль ных і пра цоў ных рэ сур саў. 
Фак тыч на за мі ну лы год упраў-
лен нем да сяг ну ты эка на міч ны 
эфект 113,7 ты ся чы руб лёў.

— Гэ та га атры ма ла ся да-
біц ца за кошт пра вя дзен ня 
ме ра пры ем стваў па зні жэн ні 
вы дат каў на ра монт на-экс-
плу а та цый нае аб слу гоў ван не і 
тры ман не асноў ных срод каў, — 
ад зна чае Вік тар Пянь ко. — 
Так са ма мы змаг лі зні зіць вы-
дат кі на ўтры ман не аў та транс-
пар ту і ме ха ніз маў: ска ра ці лі 
спа жы ван не свет лых наф та-
пра дук таў да нар ма тыў на га, 
уз мац ні лі жорст касць нар ма-
ты ваў пра бе гу і вы дат каў на 
ўтры ман не аў та транс пар ту, 
за мя ні лі аў та ма бі лі на ме нш 
энер га за трат ныя, пе ра вя лі аў-
та транс парт на вы ка ры стан не 
звад ка ва на га га зу і гэ так да-
лей. Бы лі пра ве дзе ны ме ра-
пры ем ствы па ска ра чэн ні вы-
дат каў за кошт удас ка на лен ня 
ар га ні за цыі і апла ты пра цы. 
Мы па леп шы лі ўмо вы пра цы 
спе цы я ліс там, якія пра цу юць 
у шкод ных умо вах. Уво гу ле ж 
ра бо та па зні жэн ні вы дат каў і 
па вы шэн ні эфек тыў нас ці вы-
ка ры стан ня ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў бу дзе ак тыў на пра-
цяг ну та і сё ле та.

Вя лі кая част ка пра цы га за-
ві коў — ака зан не па слуг на-
сель ніц тву. Лю дзі даў но пры-
звы ча і лі ся да прын цы пу «ад но 
акно». Ён стаў нор май жыц ця 
і для ра бо ты аба ненц ка га ад-
дзе ла. З 2006 го да па Ука зе 
№ 368 ча ла век мо жа ска рыс-
тац ца іс тот ны мі льго та мі па 
га зі фі ка цыі: 70 % дзяр жаў-
най пад трым кі атрым лі ва юць 
жы ха ры на се ле ных пунк таў з 
на сель ніц твам да 20 ты сяч ча-
ла век, 30 % — га рад скія, а на 
ас тат нюю част ку су мы мож на 
ска рыс тац ца льгот ным крэ ды-
там. Час па ка заў, што та кая 
пад трым ка іс тот ная і вель мі 
эфек тыў ная.

Ула даль ні кі тэх ні кі імк нуц-
ца да пе ра хо ду аў та ма бі ляў на 
га за вае па лі ва, бо яно знач на 
тан ней шае. Да та го ж упраў лен-
не ажыц цяў ляе па слу гі па пе ра-
аб ста ля ван ні аў та ма бі ляў для 
пра цы на звад ка ва ным га зе.

— На аб слу гоў ван ні служ бы 
ўнут ры да ма вых га за вых сіс-

тэм і аб ста ля ван ня зна хо дзіц ца 
амаль 110 ты сяч га за вых пліт, 
каля 11 ты ся ч пра точ ных во да-
на гра валь ні каў і звыш 14,5 ты-
сячы ацяп ляль ных апа ра таў і 
кат лоў, — рас каз вае га лоў ны 
ін жы нер фі лі яла Ула дзі мір 
ГРА МО ВІЧ. — Ня гле дзя чы на 

доб ра ад ла джа ны ме ха нізм 
пра фі лак ты кі, ні ко лі нель га вы-
клю чаць уз нік нен не ня штат ных 
сі ту а цый. Ар га ні за цыю ра шэн-
ня та ко га ро ду за дач бя рэ на 
ся бе ава рый на-дыс пет чар ская 
служ ба, якая заў сё ды на па га-
то ве для апе ра тыў най ла ка-
лі за цыі і лік ві да цыі маг чы мых 
ня штат ных сі ту а цый. Для гэ та-
га ар га ні за ва на круг ла су тач нае 
дзя жур ства ава рый ных бры гад, 
якія ад ра зу ж рэ агу юць на эк-
стран ныя вы клі кі па ну ма ры 104.

Для павышэння якасці 
абслугоўвання сістэм газа-
забеспячэння праводзіцца 
работа па замене запорна-
рэгулюючай арматуры і 
аб'ектаў газаразмеркаваль-
най сістэмы з адпрацаваным 
тэрмінам эксплуатацыі. Так за 
мінулы год заменена 12 адзінак 
запорна-рэгулюючай армату-
ры, зроблена замена васьмі 
аб'ектаў газаразмеркаваль-
най сістэмы. Таксама зробле-
на мадэрнізацыя абсталявання 
прамежкавага газарэгулятар-
нага пункта-2 у Калінкавічах 
і мадэрнізацыя чатырох гру-
павых ёмістых установак у 
пасёлку Зашыр’е Ельскага 
раёна. Зроблена прыбор-
нае тэхнічнае абслугоўванне 
110 км падземнага газаправо-
да, у тым ліку абследаванне 

тэхнічнага стану 5,4 км пад-
земных газаправодаў, якія 
выпрацавалі тэрмін службы. 
У межах мадэрнізацыі газараз-
меркавальнай сістэмы зроб-
лена тэлемеханізацыя шасці 
групавых ёмістых установак, 
чатырох шафавых рэгулятар-
ных пунктаў, чатырох станцый 
катоднай аховы. Сёлета за-
планавана тэлемеханізацыя 
32 шафавых рэгулятарных 
пунктаў.

Д л я  ўд а с к а н а л е н н я 
тэхнічнага абслугоўвання 
ўсталяваны дыстанцый-
ны дэтэктар уцечак мета-
ну на адлегласці да 30 м. 
Летась завершана работа 
па мадэрнізацыі навучаль-
ных класаў з усталёўкай 
г а з а в ы к а р ы с т о ў в а ю ч а г а 
абсталявання ва ўсіх раё-
нах газазабеспячэння. Гэта 
зроблена для правядзення 
інструктажоў спажыўцоў па 

бяспечным карыстанні га-
зам. Акрамя таго, за апошнія 
два гады выкананы значныя 
работы па мадэрнізацыі аб-
сталявання Калінкавіцкай 
газанапаўняльнай станцыі: 
заменена 152 адзінкі абста-
лявання і арматуры. На элек-
тронную ўсталёўку напаўнення 
балонаў заменена механічная 
карусель, якая адпрацавала 
нарматыўны тэрмін. Уведзена 
ў эксплуатацыю электронная 
ўсталёўка напаўнення балонаў 
у комплексе з абсталяваннем 
па тэрмаусаджванню пласты-
кавай кантрольнай плёнкі на 
запорныя клапаны газавых 
балонаў FAS-23169 і праверкі 
герметычнасці вентыля быта-
вых балонаў FAS-23110. Гэта 
дазволіла ўвесці не толькі на 
газанапаўняльнай станцыі, але 
і ў вытворчых упраўленнях ну-
марны ўлік пломбаў і скараціць 
выдаткі на іх набыццё, а так-
сама павялічыць адказнасць 
спажыўцоў пры дастаўцы і 
вяртанні балонаў са звадкава-
ным углевадародным газам, і 
абмежаваць магчымасць пера-
дачы іх трэцім асобам.

За раз на ВУ «Ма зыр-
газ» плён на пра цу юць звыш 
500 ча ла век. Ся рэд ня ме сяч-
ная за ра бот ная пла та ра бот-
ні каў ле тась ўзрас ла. Кожны 
работнік можа павялічыць 
заробак за кошт свайго 
прафесійнага майстэрства.

Кад ры, вя до ма ж, вы ра-
ша юць усё. Дак лад ней — іх 
ква лі фі ка цыя. Та му на прад-
пры ем стве ад да ец ца вя лі кая 
ўва га на ву чан ню ра бот ні каў. 
Ле тась па вы сі лі ква лі фі ка цыю 
больш як 280 га за ві коў. Мно гія 
з су пра цоў ні каў атрым лі ва юць 
аду ка цыю ў вы шэй шых на ву-
чаль ных уста но вах за воч на. 
Па ста ян на вя дзец ца пе ра пад-
рых тоў ка спе цы я ліс таў.

Пра фе сі я на лізм су пра цоў-

ні каў «Ма зыр га за» па цвер-

джа ны не толь кі кі ла мет ра мі 

пра кла дзе ных га за пра во даў 

і без да кор най экс плу а та цы яй 

аб' ек таў га за вай гас па дар кі. 

Яшчэ і ўдзе лам у кон кур сах-

агля дах пра фе сій на га май стэр-

ства «Най леп шы па пра фе сіі». 

Ле тась ма зыр ская ка ман да ў 

скла дзе май стра Аляк санд ра 

Хал мя ко ва і сле са раў Але га Па-

по ва і Дзміт рыя Ва сі лен кі ста ла 

пе ра мож цай у рэспубліканскім 

кон кур се па пра фе сій ным май-

стэр стве на зван не «Най леп-

шая бры га да па тэх ніч ным аб-

слу гоў ван ні ўнут ры да ма во га 

га за ва га аб ста ля ван ня». Ну а 

сле сар служ бы ўнут ры да ма вых 

га за вых сіс тэм і аб ста ля ван ня 

(Ка лін ка віц кі РГЗ) Дзміт рый 

Ва сі лен ка — яшчэ і ўла даль-

ні кам пер са наль най на мі на цыі 

«Най леп шы сле сар па тэх ніч-

ным аб слу гоў ван ні ім парт на га 

аб ста ля ван ня». Та кім чы нам, 

ма зы ра не пра дэ ман стра ва лі 

тэ а рэ тыч ныя ве ды, па ка за лі 

вы со кую тэх ніч ную ба зу, а так-

са ма пад ма ца ва лі ўмен ні і пра-

фе сі я на лізм на прак ты цы.

Ка лек тыў упраў лен ня жы ве 
ак тыў ным пра цоў ным і гра мад-
скім жыц цём. Што год ар га ні зу-
юц ца агля ды мас тац кай са ма-
дзей нас ці. Цікавасць да спор ту 
ства рае ат мас фе ру ўза е ма да-
па мо гі, сяб роў ства і адзін ства. 
Гэ та не ма ла важ ны фак тар у 
фар мі ра ван ні ўза е ма ад но сін. 
Пры чым уз рос та ва га бар' е ра 
не іс нуе. Га за ві кі «Ма зыр га за» 
з'яў ля юц ца не толь кі ак тыў ны мі 
ўдзель ні ка мі спа бор ніц тваў, якія 
пра вод зяц ца ў са мім ка лек ты ве, 
але і га рад скіх, аб лас ных спа-
бор ніц тваў па зі мо вых і лет ніх 
ві дах спор ту. Урэш це ін вес ты-
цыі ў спорт і зда ро вы лад жыц ця 
вяр та юц ца і ста ноў ча ад бі ва юц-
ца на пра дук цый нас ці пра цы.

На прад пры ем стве ство ра-
ны паў на вар тас ныя ўмо вы для 
пра цы і ад па чын ку. Вя лі кую ра-
бо ту ў гэ тым кі рун ку пра во дзіць 
праф са юз ная ар га ні за цыя, якая 
аба ра няе ін та рэ сы су пра цоў ні-
коў, сты му люе іх пра цу яшчэ і 
праз са цы яль ныя вы пла ты. Не 
за бы ва юць у ка лек ты ве ве тэ-
ра наў, пен сі я не раў, ін ва лі даў, 
шмат дзет ныя сем'і... Вы пла ты 
«на ага род ні ну», як і ма тэ ры яль-
ная да па мо га на азда раў лен не, 
да свят, на хар ча ван не, уз на га-
ро да па вы ні ках пра цы за год, 
ма тэ ры яль ная да па мо га да Но-
ва га го да ста лі па ста ян ны мі.

— Сё ле та мы бу дзем удзя-

ляць спе цы яль ную ўва гу ста ну 

дэ бі тор скай за па зы ча нас ці за 

вы ка на ныя ра бо ты і ака за ныя 

па слу гі юры дыч ным і фі зіч ным 

асо бам, — ад зна чае Вік тар 

Пянь ко. — Пла ну ем за бяс пе-

чыць вы ка нан не да ве дзе ных 

каш та ры саў вы дат каў на пры-

род ны і звад ка ва ны газ. Комп-

лекс ме ра пры ем стваў па тэх-

ніч ным аб слу гоў ван ні і ра мон це 

сіс тэ мы га за за бес пя чэн ня — 

так са ма ак ту аль ная за да ча. 

Пра цяг нем зні жэн не вы дат-

каў і па вы шэн не эфек тыў нас ці 

вы ка ры стан ня ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў. Бу дзем імк нуц ца да 

па ве лі чэн ня аб' ёмаў па слуг на-

сель ніц тву і юры дыч ным асо-

бам з рэн та бель нас цю не ні жэй 

за 5 %. Тра ды цый ны мі на шы мі 

за да ча мі з'яў ля ец ца ства рэн не 

бяс печ ных умоў пра цы пер-

са на лу і зні жэн не ад моў на га 

ўздзе ян ня шкод ных і не бяс печ-

ных фак та раў на на ва коль нае 

ася род дзе. Мы бу дзем ра біць 

усё маг чы мае, каб га ран та ваць 

устой лі вае, без ава рый нае га-

за за бес пя чэн не ўсіх суб' ек таў 

гас па да ран ня. На шы до свед, 

ве ды і пра фе сі я на лізм з'яў ля-

юц ца за ло гам ста біль нас ці і эка-

на міч на га рос ту.         УНП 400035057

САК РЭТ ПОС ПЕ ХАЎ — 
У ЗНІ ЖЭН НІ ВЫ ДАТ КАЎ

* Га за вая гас па дар ка на Го мель шчы не па ча ла ак тыў на 
раз ві вац ца яшчэ з 60-х га доў мі ну ла га ста год дзя. 
На Па лес се пры род нае «бла кіт нае па лі ва» па ча ло 
па сту паць толь кі ў 1990-я га ды. Ме на ві та та ды яно 
па ча ло па сту по ва і ўпэў не на за мя няць звад ка ва ны газ.

* Пры род ны газ — не толь кі эка на міч на эфек тыў нае, 
але і эка ла гіч на чыс тае па лі ва. На зем лях, па цяр пе лых 
ад ава рыі на ЧА ЭС, аль тэр на ты вы га зу на са мрэч ня ма — 
гэ та са мы чыс ты з маг чы мых рэ сур саў.

Лепшая брыгада АДС 2015: Слесар Уладзімір БАБОВІК, 
майстар Дзмітрый КУЛАГА, галоўны інжынер Уладзімір ГРАМОВІЧ, 

кіроўца Вадзім ЛІСОЎСКІ.
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Калінкавіцкая га за на паў няль ная стан цыя.


