
— Ці за да во ле ны ге не раль ны ды рэк-

тар вы ні ка мі мі ну ла га го да і пер ша га 

квар та ла гэ та га го да?

— У ды рэк та ра та кая па са да, што ён не 

мо жа быць усім цал кам за да во ле ны. Але ж 

трэ ба быць і спра вяд лі вым. Ка лек ты ву да во-

дзіц ца пра ца ваць у ня прос тых умо вах, яны не 

за ле жаць ад нас і па ста ян на змя ня юц ца. Гэ та 

і цэ ны на наф ту, на наф та пра дук ты, і раз на-

стай ныя знеш нія фак та ры, што ўплы ва юць 

на ра бо ту прад пры ем ства. І на ват роз ныя 

штуч ныя бар' е ры, якія ча сам ства ра юц ца на 

на шым шля ху. І жорст кае кан ку рэнт нае ася-

род дзе... З улі кам уся го гэ та га ма гу з пэў най 

за да во ле нас цю га ва рыць пра ра бо ту ка лек-

ты ву як ле тась, так і ў пер шым квар та ле. Па-

цвяр джэн нем па ста ян на ста біль най ра бо ты 

ва ўсіх сі ту а цы ях стаў той факт, што за вод па 

вы ні ках 2018 го да пя ты раз атры маў прэ мію 

ўра да ў га лі не якас ці і быў пры зна ны най леп-

шым экс пар цё рам у сва ёй на мі на цыі.

Ста біль насць за ха ва лі на ват ня гле дзя чы 

на па стаў ку з Ра сій скай Фе дэ ра цыі ня якас-

най сы ра ві ны з вы со кім утры ман нем хло р-

ар га ні кі, што мае па вы ша ную ка ра зій ную ак-

тыў насць, факт шы ро ка вя до мы. Гэ та бы ло 

не ча ка на, ад нак мы пер шы мі ад рэ ага ва лі 

на сі ту а цыю, апе ра тыў на вы бу да ва лі тэх на-

ла гіч ны рэ жым. Ад ным сло вам, за бяс пе чы лі 

ра бо ту прад пры ем ства ва ўмо вах форс-ма-

жо ру. Ця пер вый шлі на нар маль ны тэх на ла-

гіч ны рэ жым на ўсіх без вы клю чэн ня сва іх 

тэх на ла гіч ных аб' ек тах.

— На вы ха дзе вы ўсё роў на атры ма лі 

та ды пра дук цыю год най якас ці?

— Ня гле дзя чы на ўсе скла да нас ці, якія 

ўзнік лі ў ра бо це прад пры ем ства, перш за 

ўсё з вя дзен нем тэх на ла гіч на га рэ жы му, мы 

за бяс пе чы лі вы со кую якасць пра дук цыі ў 

без умоў ным па рад ку. Не бы ло ні я кіх змен 

у па каз чы ках якас ці, звя за ных з ня якас най 

сы ра ві най, ні па ад ным наф та пра дук це. Ад-

ла джа насць тэх на ла гіч ных пра цэ саў і вы со-

кая ква лі фі ка цыя пер са на лу да зво лі лі нам 

пад тры маць ра бо ту за во да, ня гле дзя чы на 

тое што аб ста ля ван не вы хо дзі ла са строю. 

Ка лі б ба чы лі, што ня ма маг чы мас ці вы пус-

каць вы са ка я кас ны пра дукт, да вя ло ся б спы-

ніць ра бо ту прад пры ем ства. Та кім чы нам, 

мо жам ска заць, што ў прад пры ем ства ёсць 

за пас тры ва лас ці.

— Вы твор чая пра гра ма гэ та га го да ад-

роз ні ва ец ца ад ле таш няй?

— Асаб лі ва га ад роз нен ня па між га да-

вы мі пра гра ма мі ня ма. У нас ёсць аб' ёмы 

пе ра пра цоў кі, якія трэ ба за бяс пе чыць, вы-

ка наць усе да ве дзе ныя да прад пры ем ства 

па каз чы кі. А яны не ні жэй шыя за ле таш нія, 

ска жам так. І гэ та з улі кам та го, што сё ле та 

трэ ба за бяс пе чыць пра вя дзен не сур' ёз на га 

ка пі таль на га ра мон ту. Для ка лек ты ву — ня-

прос ты эк за мен, але прак ты ка па каз вае, 

што з за да ча мі спра вім ся.

— Ві таль Пят ро віч, вы зга да лі пра 

жорст кае кан ку рэнт нае ася род дзе...

— Нам не бы вае прос та, са сва ёй пра-

дук цы яй мы па він ны кан ку ры ра ваць на ўсіх 

рын ках без вы клю чэн ня. Стра тэ гія рэа лі за цыі 

наф та пра дук таў прад пры ем ства та кая, што 

мы імк нём ся рэа лі зоў ваць мак сі мум пра дук-

цыі на рын ках геа гра фіч на бліз кіх кра ін, та ды 

ла гіс ты ка най больш эфек тыў ная, і гэ тыя рын-

кі для нас най больш прэ мі яль ныя. Ка неш не, 

тут мы не ад ны, свае наф та пе ра пра цоў чыя 

прад пры ем ствы ёсць у той жа Ра сіі, Поль шчы 

і Пры бал ты цы, у ін шых кра ін-су се дзяў, якія 

так са ма жа да юць пры сут ні чаць са сва ёй пра-

дук цы яй на гэ тых рын ках. Та му і да во дзіц ца 

зай мац ца раз віц цём прад пры ем ства з пунк ту 

по гля ду атры ман ня вы ключ на вы са ка я кас-

най пра дук цыі, каб мы маг лі кан ку ры ра ваць 

у гэ тым сег мен це. Мы не кан ку ры ру ем у ней-

кім ін шым сег мен це, а вы ключ на ў сег мен-

це вы са ка я кас най пра дук цыі, і аб са лют на 

кан ку рэн та здоль ныя ў ім. Вы пус ка ем усю 

прадукцыю паліўнага кірунку стандарту 

Еў ра-5, і той факт, што да нас па вы ні ках 

го да ня ма ні я кіх прэ тэн зій з бо ку спа жыў цоў 

як на ўнут ра ным, так і на знеш ніх рын ках, — 

гэ та свед чыць пра мно гае. Праз Бе ла рус кую 

наф та вую кам па нію мы па стаў ля ем та вар 

больш чым у 20 кра ін све ту, і на ра кан няў 

ня ма. На коль кі гэ тае ася род дзе кан ку рэнт-

нае і на коль кі яно жорст кае? І кан ку рэнт нае, 

і жорст кае. Тыя ж за во ды Поль шчы, якія ма-

юць ад па вед ны тэх ніч ны ўзро вень раз віц ця, 

са пер ні кі яшчэ тыя!

Пра цу юць Ма жэй кяй скі за вод у су сед няй 

Літ ве і ра сій скія НПЗ — цэ лы іх шэ раг, яны 

мо гуць ства раць сур' ёз нае на пру жан не на 

рын ках. Тым не менш па сва ім уз роў ні тэх-

ніч на га раз віц ця мы ўва хо дзім у лік най леп-

шых за во даў СНД як па глы бі ні пе ра пра цоў кі 

наф ты, па вы ха дзе свет лых наф та пра дук-

таў, так і па ін дэк се Нэль са на — гэ та па-

каз чык скла да нас ці раз віц ця тэх на ла гіч ных 

пра цэ саў. Так, ася род дзе жорст кае, мы гэ та 

ад чу ва ем, і ў той жа час здоль ныя не прос та 

вы жы ваць у ім, а ра біць гэ та з пос пе хам.

— Чар го вае пры су джэн не Прэ міі Ура да 

дае пад ста ву па ці ка віц ца, ці час та ге не-

раль ны ды рэк тар ад чу вае го нар за пра-

дук цыю свай го ка лек ты ву?

— Я са праў ды га на ру ся тым, што пра цую 

на на шым прад пры ем стве, га на ру ся сва ім 

за во дам. Зра зу ме ла, што ка лі атрым лі ва еш 

прэ мію ўра да, то гэ та вя нец усёй дзей нас ці 

ка лек ты ву, і ўзні кае асаб лі вае ад чу ван не 

за да во ле нас ці, бо пра ца ва лі як мае быць, 

і гэ та ўба чы лі і ад зна чы лі.

Пры ем ная бы ла і тая ад зна ка на шых ка-

лек тыў ных ста ран няў, якую да лі ўдзель ні кі 

кра са віц кай між на род най на ву ко ва-прак-

тыч най кан фе рэн цыі па ак ту аль най тэ ме 

«Раз віц цё наф та пе ра пра цоў чых і наф та хі-

міч ных вы твор час цяў Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 

якую мы пра вя лі з «Бел наф та хі мам» і су-

свет на вя до май кам па ні яй Еurо Реtrоlеum 

Соnsultаnts у ся бе на за вод зе. Збі ра лі ся 

вы со кія пра фе сі я на лы з 12 кра ін. І мес ца 

пра вя дзен ня кан фе рэн цыі, і яе ход мож на 

рас ца ніць як свай го ро ду лак му са вую па-

пер ку ад но сін да Ма зыр ска га НПЗ у ася-

род дзі пра фе сі я на лаў. Ка лі яны зна ё мі лі ся з 

дзей нас цю прад пры ем ства па ўсіх кі рун ках, 

гэ та вы клі ка ла ў іх ад аб рэ нне. Асаб лі ва ка лі 

пра гу ча ла ліч ба, што за апош нія во сем га доў 

мы на кі ра ва лі 1,3 міль яр да до ла раў ЗША 

ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал і па бу да ва лі 

шмат тэх на ла гіч ных аб' ек таў, якія да зва ля-

юць вы пус каць кан ку рэн та здоль ны пра дукт. 

І ка лі быў агу ча ны факт, што кож ныя два-тры 

га ды мы ўво дзім но вы сур' ёз ны тэх на ла гіч ны 

аб' ект. Спа чат ку гэ тая ін фар ма цыя вы клі-

ка ла шчы рае не па ра зу мен не — маў ляў, 

як так, на ін шых прад пры ем ствах гэ та га 

ня ма. Пас ля тлу ма чэн няў ка ле гі не ха ва-

лі за да во ле нас ці на шай шы ро ка маш таб-

най рэ кан струк цы яй, на шы мі па ды хо да мі 

да яе.

Ці ка ва, што да во лі вы со кая і шчы рая 

ацэн ка пра гу ча ла з вус наў... кан ку рэн таў. 

Та кое па чу еш ня час та. Мож на зра біць вы с-

но вы, што за вод ру ха ец ца ў пра віль ным 

кі рун ку — як з пунк ту по гля ду бя гу чай 

дзей нас ці, так і свай го раз віц ця.

— У ней кім сэн се тых, хто быў здзіў-

ле ны, мож на зра зу мець. Парк тэх на-

ла гіч ных уста но вак у вас і так адзін з 

най леп шых у СНД, і, зда ва ла ся б, ку ды 

да лей імк нуц ца? Ку ды вы імк ня це ся, 

Ві таль Пят ро віч, ка лі рэа лі зу е це пра-

гра му раз віц ця да 2020 го да? Што сён ня 

ў гэ тай пра гра ме?

— Рэа лі зу ем буй на маш таб ны пра ект, 

са мы маш таб ны ў гіс то рыі прад пры ем-

ства: уз во дзім комп лекс гід ра крэ кін гу 

цяж кіх наф та вых ас тат каў H-Оіl. Тут так-

са ма па трэб на асво іць 1,2—1,3 міль яр да 

до ла раў ЗША. Мо жа це са бе ўя віць, які 

там аб' ём ра бот, на ват ка лі мер ка ваць 

па ўкла дан нях.

90 пра цэн таў гра шо вых срод каў мы ўжо 

асво і лі, па асва ен ні ін вес ты цый комп лекс 

ува хо дзіць у за ключ ную ста дыю. Вы во дзім 

яго на фі ніш ную пра мую. Для ча го ён па трэ-

бен? Ён да зво ліць быць кан ку рэн та здоль ны-

мі і ў перс пек ты ве. Бу дзе ство ра на тэх на-

ла гіч ная схе ма, якая да зво ліць яшчэ больш 

па вя лі чыць глы бі ню пе ра пра цоў кі наф ты. 

Ка лі па вы ні ках мі ну ла га го да яна скла ла 

78 пра цэн таў, то бу дзе 90. І бу дзе вы ра-

шац ца за да ча зні жэн ня до лі цём ных наф та-

пра дук таў. Вы хад свет лых наф та пра дук таў 

па вя лі чыц ца да 67 %, уз рас це і вы пуск ды-

зель на га па лі ва з утры ман нем се ры менш 

за 10 ррm. Бу дзе за бяс пе ча ны ў поў ным 

аб' ёме вы пуск гід ра ачы шча на га ва ку ум на га 

га зой лю і ніз ка сяр ніс та га то пач на га ма зу-

ту, які ад па вя дае еў ра пей скім стан дар там 

(з утры ман нем се ры не больш за 1 %). Гэ та 

так са ма пры кмет ны пра грэс, які дасць яшчэ 

леп шыя эка на міч ныя па каз чы кі.

Што да лей? Ска заць скла да на. Усё бу дзе 

за ле жаць ад су свет ных пра цэ саў. Ва ўся ля-

кім ра зе, мы па ста ра ем ся ад іх не ад ста ваць. 

Ду ма ем пра раз віц цё свай го прад пры ем ства 

ў за леж нас ці ад тых кі рун каў, якія бу дуць 

аба зна ча ны ў перс пек ты ве су свет най наф-

та хі міі і наф та пе ра пра цоў кі. Па куль трэнд 

спа жы ван ня наф та пра дук таў да 2050 го да 

ста ноў чы. Зна чыць, і мы на мес цы ста яць 

не бу дзем. Ідэі ёсць ужо сён ня, шчыль на 

пра цу ем з кан са лтын га вы мі кам па ні я мі, з лі-

цэн зі я ра мі шмат абя цаль ных пра ек таў, пра-

ект ны мі ін сты ту та мі. Вы бу доў ва ем пра гра му 

да лей ша га раз віц ця.

На ця пе раш нім эта пе вель мі важ на ў мак-

сі маль на ка рот кія тэр мі ны за вяр шыць гэ ты 

буй на маш таб ны пра ект — H-Оіl.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра яго кры-

ху пад ра бяз ней.

— Комп лекс скла да ец ца з трох тэх на ла-

гіч ных уста но вак — не па срэд на са ма ўста-

ноў ка гід ра крэ кін гу, на якой ажыц цяў ля ец ца 

пе ра пра цоў ка цяж кіх па рэшт каў (ас тат каў), 

а так са ма ўста ноў ка па вы твор час ці ва да-

ро ду і ўста ноў ка па вы твор час ці се ры. І спа-

да рож ныя аб' ек ты, якія да зво ляць гэ та му 

комп лек су пра ца ваць, — іх больш за два 

дзя сят кі. Бло кі зва рот на га во да за бес пя чэн-

ня, рэ зер ву ар ныя пар кі, кан дэ нсат ная стан-

цыя і пад стан цыя, якая асоб на за бяс пе чыць 

комп лекс элект ра энер гі яй. Пры чым кож ны 

та кі аб' ект — сам па са бе буй на маш таб ная 

ўста ноў ка.

Уся го для ства рэн ня комп лек су гід-

ра крэ кін гу цяж кіх наф та вых ас тат каў 

H-Оіl па тра бу ец ца зман ці ра ваць больш 

за 27 ты сяч ме та ла кан струк цый, звыш 

1,1 ты ся чы па зі цый не ты по ва га вы со ка-

тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня вя ду чых 

кам па ній Анг ліі, Іта ліі, Фран цыі, Ра сіі, 

Укра і ны, Сла ва кіі, Чэ хіі, Поль шчы, ЗША, 

Япо ніі, Шве цыі і ін шых кра ін. А таксама 

больш за 5 тысяч кіламетраў кабельнай 

прадукцыі. Ажыц ця віць ман таж ка ля 

650 кі ла мет раў тэх на ла гіч ных тру ба пра во-

даў, вы ка наў шы звыш 400 ты сяч звар ных 

сты каў (у тым лі ку больш за 57 ты сяч 

сты каў вы со ка га ціс ку са стап ра цэнт ным 

не раз бу ра ю чым кант ро лем).

Вось тая ам бі цы ёз ная за да ча, якую па-

трэбна вырашыць. Та кіх пра ек таў на ват 

у све це адзін кі, а ў СНД мы на огул пер ша-

пра ход цы. Дзе ля аб' ек тыў нас ці ска жам, што 

ў наф та пе ра пра цоў цы на огул ні чо га не пры-

ду ма на больш эфек тыў на га. Лі цэн зі яр пра-

ек та — фран цуз ская кам па нія АХЕNS, яна 

вы сту пае і на шым кан суль тан там.

— Ці ўда ец ца вам вы трым лі ваць прын-

цып па этап на га раз віц ця вы твор час ці, ка лі 

кож ны па пя рэд ні этап з'яў ля ец ца фун да-

мен там для но ва га?

— Так, мы пры трым лі ва ем ся вы ключ на 

гэ та га прын цы пу, бо лі чым: вар та цал кам 

вы ка рыс таць тое, што бы ло за кла дзе на на 

прад пры ем стве ра ней. Па бу да ваў шы гід-

ра крэ кінг цяж кіх наф та вых астаткаў, мы 

раз ліч ва ем, што ён дасць не аб ход ны эка-

на міч ны эфект для ін вес та ван ня ў ін шыя 

тэх на ла гіч ныя аб' ек ты. З май го пунк ту гле-

джан ня гэ ты прын цып най больш пра віль ны. 

Бо нель га ха пац ца за ўсё, мож на ні чо га не 

зра біць. Лепш вы ка наць пэў ны этап, по тым 

упэў не на пе рай сці да на ступ на га.

— Ві таль Пят ро віч, у вы ні ку ўсіх сва іх 

на ва тар скіх по шу каў вы атры ма лі пра-

рыў ныя тэх на ло гіі?

— На кож ным эта пе свай го раз віц ця мы 

ўво дзі лі скла да ныя тэх на ла гіч ныя аб' ек ты і та-

кім чы нам ука ра ня лі тэх на ло гіі, якія на той час 

бы лі на ва тар скія, на ват мож на ска заць — пра-

рыў ныя. Пер шая кам бі на ва ная ўста ноў ка ка та-

лі тыч на га крэ кін гу, уве дзе ная ў экс плу а та цыю 

ў 2004 го дзе, ста ла толь кі чац вёр тым у све це 

та кім аб' ек там і з'яў ля ла ся цал кам пра рыў ной 

тэх на ло гі яй. Яна пра цяг вае па спя хо ва пра ца-

ваць. Да лей. Уста ноў ка ал кі ла ван ня нар маль-

ных бу та наў бы ла ўве дзе на ў экс плу а та цыю ў 

2008 го дзе, і на ёй ужы ты тэх ніч ныя ра шэн-

ні, якія на той час з'яў ля лі ся пра рыў ны мі. Яна 

пра цяг вае пра ца ваць. Уста ноў ка гід ра ачыст кі 

ды зель на га па лі ва, што бы ла ўве дзе на ў экс-

плу а та цыю ў 2011 го дзе: аб' ём пе ра пра цоў-

кі — тры міль ё ны тон што год. Пры чым ужы ты 

та кія тэх ніч ныя ра шэн ні, якія за бяс печ ва юць 

яе ра бо ту па дзвюх лі ні ях, кож ная па паў та ра 

міль ё на. І ця пер мы атры ма лі маг чы масць іх 

па чар зе ра ман та ваць.

Та кім чы нам, які наш аб' ект ні вазь мі, на 

пэў ным эта пе гэ та быў не толь кі кас міч на 

скла да ны на той час комп лекс, але і са праў-

ды пра рыў ная тэх на ло гія, якая да зва ля ла 

за во ду пра ца ваць да стат ко ва эфек тыў на на-

ват у не са мых спры яль ных умо вах: вы ра ша-

ла праб ле му ім парт аза мя шчэн ня, уплы ва ла 

на асар ты мент ную па лі ты ку і пра ца ва ла на 

якасць. Пе ра лі чыць усё цяж ка, і та кую мэ ту 

пе рад са бой я сён ня не стаў лю.

А апош ні пра ект — як я ўжо ска заў, ні чо-

га больш скла да на га ў наф та пе ра пра цоў цы 

да гэ туль не пры ду ма на. І кож ны раз мы з'яў-

ля ем ся пер ша пра ход ца мі ў асва ен ні тэх на-

ла гіч ных пра цэ саў.

Тут вар та па тлу ма чыць. Што да ты чыц ца 

тэх на ло гіі пе ра пра цоў кі, то сам пра цэс — 

ён зра зу ме лы. Але ка лі вы ка рыс тоў ва юц ца 

но выя, аб са лют на на ва тар скія тэх ніч ныя і тэх-

на ла гіч ныя ра шэн ні, то іх трэ ба яшчэ асво іць. 

Кож ны раз гэ та ня прос тая за да ча для ка-

лек ты ву. Пас ля яе вы ра шэн ня да нас пры-

яз джа юць з ад на тып ных прад пры ем стваў, 

каб пе ра няць во пыт. Не вы пад ко ва кры ла тай 

фра зай ста лі сло вы ад на го з за меж ных топ-

ме не джа раў пра тое, што ра ней трэ ба бы ло 

ез дзіць ву чыц ца пе ра пра цоў цы наф ты ў Еў-

ро пу, а ця пер ёсць сэнс ехаць на Ма зыр скі 

НПЗ. Бы ло б прос та — ні хто не ез дзіў бы.

— Ка лі лас ка, па га во рым пра но выя 

ві ды пра дук цыі. Што но ва га акра мя бен-

зі ну АІ-100?

— Гэ та наш па ста ян ны кло пат — аб наў-

лен не асар ты мен ту. Быў у нас ня даў на ся-

род на ві нак 98-ы бен зін, ён быў да стат ко ва 

па спя хо вым. Апош няй па ча се мы вы пус ці лі 

пер шую пар тыю і па ча лі рэа лі за цыю бен зі ну 

з ак та на вым лі кам 100. Укра і на ці ка віц ца 

гэ тым пра дук там, Ка зах стан. Спа дзя ём ся, 

што ён зной дзе сваю ні шу і на ўнут ра ным 

рын ку: хоць бы та му, што АІ-100-К5-Еў ра 

па вы шае ККД ру ха ві ка, а гэ та пры во дзіць да 

па ляп шэн ня хут кас ных ха рак та рыс тык. Сло-

вам, ру ха вік пра цуе на дзей на і эка на міч на.

Ка лі да лей рас каз ваць пра бен зі ны, то 

не ўсе ве да юць, што наш 92-і вы пус ка ец ца 

ча ты рох ві даў з роз ны мі якас ны мі ха рак та-

рыс ты ка мі ў за леж нас ці ад па тра ба ван няў 

роз ных рын каў. Не ка му па трэб нае па лі ва 

з ак сіг ена та мі, не ка му без ак сі ге на таў. Ад-

ным з ціс кам на сы ча ных па роў да 60 па ска-

ляў, ін шым — з вы шэй шым за 60. Вось мы і 

пра цу ем над раз на стай ным асар ты мен там 

пад ад ной ганд лё вай мар кай. Пра цяг ва ем 

вы пуск ал кі ла ту, гэ та вы со ка рэн та бель ны 

пра дукт. І ме тыл-трэт-бу ты ла ва га эфі ру. 

Ра ней яны іш лі як кам па не нты вы со ка ак та-

на ва га бен зі ну, ця пер у хо дзе ап ты мі за цыі 

вы твор час ці, якой мы зай ма ем ся па ста ян на, 

на ла джа на іх са ма стой ная рэа лі за цыя. Вы-

пус ці лі і сы ра ві ну для вы твор час ці тэх ніч на га 

вуг ля ро ду, гэ та паў пра дукт ка та лі тыч на га 

крэ кін гу, па спя хо ва рэа лі зу ем яго на рын ку 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Пай шлі пер шыя пар-

тыі пра па нпра пі ле на вай фрак цыі. Так што 

со чым за тэн дэн цы я мі і пад іх імк нём ся 

ап ты мі за ваць свой вы твор чы пра цэс.

— Але вы са мі ка за лі, што па трэб ны 

не толь кі но выя тэх на ло гіі, але і су час-

ныя ме та ды кі ра ван ня імі.

— Уз ро вень тэх на ла гіч нас ці вы твор час-

ці па тра буе пры няц ця адэ кват ных ра шэн-

няў. З ця гам ча су мно гае мя ня ец ца, у тым 

лі ку і па ды хо ды да кі ра ван ня вы твор чым 

ар га ніз мам. Уз ро вень ква лі фі ка цыі пер са-

на лу сён ня зу сім ін шы. Апе ра тар чац вёр-

та га ці пя та га раз ра да ўчо ра і апе ра тар з 

та кім жа раз ра дам ця пер — аб са лют на 

роз ныя спе цы я ліс ты з роз ным уз роў нем 

ве даў і во пы ту. Апе ра та ры най вы шэй шых 

раз ра даў час цей за ўсё ма юць вы шэй шую 

аду ка цыю, яны дэ та лё ва раз бі ра юц ца ў хі-

міз ме пра цэ саў. Па пы тай це ў яго пра яго 

пра цэс, і ён рас кла дзе ўсё па ма ле ку лах.

Так і кі раў ні кі вы твор час ці ся рэд ня га і 

вы шэй ша га звя на — па тра ба ван ні да іх 

уз рас лі шмат ра зо ва, яны па він ны дас ка-

на ла ва ло даць ты мі су час ны мі сіс тэ ма мі 

кі ра ван ня, што ўка ра нё ны і вы бу да ва ны ў 

адзі ны лан цу жок. Па глыб ле ная пад рых та-

ва насць пер са на лу — наш га лоў ны вы твор-

чы сак рэт, які да зва ляе вы хо дзіць з лю бой 

сі ту а цыі.

Тут важ на тое, на коль кі ча ла век жа дае 

раз ві вац ца. Мяр кую па са бе: мне па трэб на 

па ста ян на ру хац ца, раз ві вац ца. Ста ра юся 

гэ та зра зу мець, ка лі пры зна чаю лю дзей на 

ін жы нер ныя па са ды. У нас на вы твор час ці 

на столь кі ўсё сур' ёз на, што лю дзі па він ны 

быць з ва чы ма, якія га раць. Чым бы ён ні кі-

ра ваў — бры га дай, сек цы яй, уста ноў кай, але 

гэ та па ві нен быць лі дар. Ён па ві нен жа даць 

пра ца ваць на сва ёй па зі цыі. І гэ та бу дуць ад-

чу ваць тыя, хто по бач, і ўсё атры ма ец ца.

Ідуць гла баль ная аў та ма ты за цыя вы твор-

час ці, кам п'ю та ры за цыя, ліч ба ві за цыя, і па-

трэб на су час нае пра грам нае за бес пя чэн не, 

якое да зва ляе ба чыць, што ад бы ва ец ца з 

тэх на ло гі яй, а так са ма з фі нан са вы мі па то-

ка мі і гэ так да лей. Зу сім ін шы ўзро вень кі ра-

ван ня і пры няц ця ра шэн няў, ад ча го і бу дзе 

за ле жаць эка на міч ная эфек тыў насць ра бо ты 

ка лек ты ву. На шы кад ры да гэ та га га то вы, 

ка лек тыў мае вы со кі ўзро вень ква лі фі ка цыі. 

Ся рэд ні ўзрост 39 га доў, ство ра ны сплаў во-

пы ту і ма ла до сці. Пе рай маль насць па ка лен-

няў да зва ляе за во ду за бяс печ ваць бя гу чую 

экс плу а та цыю і раз віц цё вы твор час ці.

Зра зу ме ла, што пра цэс гэ ты не па рыў ны, 

і мы лю дзей па ста ян на на ву ча ем. У нас дзве 

ба за выя вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но-

вы — По лац кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт і Бе ла-

рус кі тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт. Ад туль да нас 

пры хо дзяць вы пуск ні кі. Цес ная су вязь уста-

ноў ле на так са ма з Ма зыр скім ка ле джам, які 

вя дзе пад рых тоў ку кад раў для нас на дзе ю-

чыя і но выя тэх на ла гіч ныя аб' ек ты.

І яшчэ. З май го пунк ту гле джан ня, нель-

га ад ры ваць вы твор чае жыц цё ка лек ты-

ву ад са цы яль на га. Раз ві тая са цы яль ная 

сфе ра за во да аба ра няе ча ла ве ка пра цы 

і на дае ўпэў не нас ці ў заўт раш нім дні. Як, 

на прык лад, мож на ўя віць жыц цё на ша-

га ка лек ты ву без Па ла ца куль ту ры? Тым 

больш што ён пе ра тва рыў ся ў цэнтр куль-

ту ры Ма зыр ска га ра ё на. Там (пра цы тую 

пес ню) «пра па да юць про па дам» і дзе ці, 

і да рос лыя — а гэ та на шы ра бот ні кі, там 

і пен сі я не ры. Не бы ло б яго — ку ды пой-

дуць дзе ці, на ву лі цу? А яны па він ны вы-

хоў вац ца ў пэў ным ася род дзі і праз 10—15 

га доў прый сці пра ца ваць да нас. Мы пра 

гэ та па він ны ду маць. Ка лі іх пра віль на вы-

хоў ва юць, яны прый дуць амаль пад рых-

та ва ны мі чле на мі ка лек ты ву, за ста нец ца 

толь кі на ву чыць пра фе сіі. Та кім жа чы нам 

мы за ці каў ле ны ў ста ноў чых эмо цы ях для 

да рос лых. Ім на зме не кож ны раз па трэб на 

не ве ра год ная кан цэнт ра цыя, і важ на не-

дзе зняць на груз ку. Ча ла век па ві нен быць 

у нар маль ным псі ха ла гіч ным ста не. У гэ тым 

сэн се Па лац куль ту ры прос та не за мен ны. 

Як і са на то рый «Сос ны». Як і спар тыў на-

тэх ніч ны клуб «Старт», і дзі ця ча-юнац кая 

спар тыў ная шко ла алім пій ска га рэ зер ву 

«Жам чу жы на Па лес ся», у якіх гар ту ец ца 

ка ля 1200 ма ла дых ма зы ран, у тым лі ку 

дзе ці ра бот ні каў за во да. Усе гэ тыя ўста-

но вы пры зва ны за бяс пе чыць са цы яль ную 

ак тыў насць чле наў ка лек ты ву, што яны 

і ро бяць. Мы пра тое вель мі кла по цім ся.

Зна ё мім 
з суразмоўнікам 

Ві таль Пят ро віч — ма зы ра нін. 

Сваю пра цоў ную бія гра фію па чы наў на МНПЗ у ся рэ дзі не 90-х — 
апе ра та рам уста ноў кі. 

Паступова ўз ды маў ся па служ бо вых пры ступ ках: на чаль нік зме ны, 
на чаль нік участ ка, 11 га доў ад пра ца ваў на чаль ні кам вы твор ча га цэ ха. 
За тым — на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па за бес пя чэн ні сы ра ві най 
і рэа лі за цыі наф та пра дук таў.

«Мне скла да на ста яць на мес цы, у тым лі ку ва ўлас ным раз віц ці, — 
гаворыць ён. — Та му скон чыў яшчэ ад ну (трэ цюю па лі ку) ВНУ — Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны эка на міч ны ўні вер сі тэт, фа куль тэт «Вы шэй шая шко ла кі ра ван ня 
біз не сам». 

Пас ля ча ты рох га до вай пра цы на мес ні кам ге не раль на га ды рэк та ра МНПЗ 
за прасілі ў кан цэрн «Бел наф та хім», два з па ло вай га ды пра ца ваў на мес ні кам 
стар шы ні кан цэр на. А ка лі на за слу жа ны ад па чы нак пай шоў Ана толь 
Аляк санд ра віч Куп ры я наў, Паў лаў, ужо з кан цэр наў скай шко лай за пля чы ма, 
у са ка ві ку 2017 го да быў пры зна ча ны ге не раль ным ды рэк та рам адкрытага 
акцыянернага таварыства «Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы за вод».

— За на шу пра дук цыю спа жы вец га ла суе руб лём, — за зна чае 

на чаль нік та вар най ла ба ра то рыі Мазырскага НПЗ Анд рэй 

ЗА ЯЦ. — Аў та ры тэт, вы со кі імідж са мі не пры хо дзяць, для 

гэ та га да во дзіц ца па пра ца ваць. Вось ад на з пры кмет та го, што 

прадукт у нас якасны: на Украіне, дзе прысутнічаюць пастаўшчыкі 

нафтапрадуктаў з розных краін, ужо на працягу многіх гадоў 

асаблівай папулярнасцю карыстаюцца запраўкі з мазырскім 

палівам.

Пра ла ба ра то рыі на прад пры ем стве кажуць, што яны «во чы 

і ву шы» тэхналагічнага персаналу, мы пра вы твор чыя пра цэ сы 

ве да ем амаль усё. На  сённяшні дзень цэнтральная заводская 

лабараторыя (ЦЗЛ) — сучасны цэх, аснашчаны складанейшым 

высокатэхналагічным абсталяваннем. У яго саставе — таварная, 

кантрольная і даследчая лабараторыі. У кожнай з іх свае вытвор-

чыя задачы, але ўсіх аб'ядноўвае адна мэта — высокая якасць 

выпускаемай прадукцыі. 

На якім абсталяванні працуем? І на айчынным, і на імпартным. 

Ёсць асоб ныя ме та ды вы пра ба ван няў, пад якія аб ста ля ван не 

па куль не вы пус ка ец ца на тэ ры то рыі СНД. Та му за куп ля ем ня-
мец кае, аме ры кан скае, ёсць асоб ныя эк зэмп ля ры з Ні дэр лан даў. 

Кі раў ніц тва зы хо дзіць з та го, што ла ба ра то рыя па він на быць уз-

бро е на дас ка на ла, з улікам выклікаў часу, каб фік са ваць рэ аль ны 

стан рэ чаў з якас цю.

Ка лі пай шла ня якас ная ра сій ская наф та, пер шы мі гэ та за ўва-

жы лі су пра цоў ні кі ЦЗЛ, ся род іх функ цы я наль ных аба вяз каў — 

ува ход ны кант роль сы ра він ных па то каў. І ад ра зу бы лі пры ве-

дзе ны, мож на ска заць, у ба я вую га тоў насць усе тэх на ла гіч ныя 

аб' ек ты. На ша ла ба ра то рыя так са ма пад клю чы ла ся, па ча ла пра-

во дзіць яшчэ больш піль ны кант роль якасці бен зі наў, ды зель на га 

па лі ва, ас тат ка вых наф та пра дук таў. Пра вя ра лі паў сюд на і ўсё. 

А так у паў ся дзён ным жыц ці мы кант ра лю ем пра меж ка выя кам-

па не нты та вар най пра дук цыі, ро бім ка неч ную паш пар ты за цыю 

пры зна ча най да рэа лі за цыі та вар най пра дук цыі.

Пра тое, што пытанням якасці на прадпрыемстве надаецца 

найпершая ўвага, сведчаць і шматлікія прэміі Урада РБ, і шырокая 

геаграфія продажу нашых нафтапрадуктаў. 

6 26 чэрвеня 2019 г.МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

ЗА СЛУ ЖЫЦЬ ПА ВА ГУ СПА ЖЫЎ ЦА 
І... ПА ХВА ЛУ КАН КУ РЭН ТА

Кас міч на скла да ныя пра ек ты пры но сяць 
па лес ка му наф та гі ган ту пра рыў ныя тэх на ло гіі

З твор чай бры га дай «Звяз ды» су стрэў ся ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «Ма зыр скі НПЗ» Ві таль ПАЎ ЛАЎ.

«ВЫСОКАЯ ЯКАСЦЬ ПА ЛІ ВА — 
ВІЗІТНАЯ КАРТКА ЗАВОДА»

Бу ду ец ца комп лекс гід ра крэ кін гу цяж кіх наф та вых ас тат каў H-Oіl.

На чаль нік та вар най ла ба ра то рыі Анд рэй ЗА ЯЦ.

Ла ба рант Воль га ВА РО НІ НА.


