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На за вод па ві нен 
вяр тац ца спа жы вец, 
а не пра дук цыя

Вось ужо больш за 50 га доў 

«Грод на Азот» пра цуе на ка рысць 

кра і ны і яе аграр на га сек та ра: 

без азот ных угна ен няў, на пэў-

на, для пра цаў ні коў вёс кі быў бы 

не да сяж ны ця пе раш ні важ кі ўра-

джай. А па ча ло ся ўсё ў 50-х га дах 

мі ну ла га ста год дзя, ка лі згод на з 

«Кі рун кам раз віц ця на род най гас-

па дар кі СССР на 1959—1969 га-

ды» па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

быў за цвер джа ны пе ра лік най-

буй ней шых бу даў ні чых аб' ек таў 

кра і ны на чар го вы пе ры яд, у які 

ўвай шло ства рэн не Бе ла рус ка га 

азот на-ту ка ва га за во да. 3 снеж ня 

1963 го да лі чыц ца днём на ра джэн-

ня прад пры ем ства, бо ме на ві та 

та ды хі міч ны за вод у Грод не рас-

па чаў вы пуск сва ёй пер шай пра-

дук цыі — амі яч най са лет ры.

За раз прад пры ем ства — най-

буй ней шы наф та хі міч ны комп лекс 

у Бе ла ру сі, які вы раб ляе амі як, 

кар ба мід, вад кія азот ныя ўгна-

ен ні, суль фат амо нія, кап ра лак-

там, ме та нол, по лі амід, хі міч ныя 

ва лок ны ды ін шыя ві ды. Больш 

за 55 % прадукцыі пра да ец ца за 

мя жу. Ас тат няе цал кам за кры-

вае па трэ бу ай чын най сель ска-

гас па дар чай га лі ны ў мі не раль-

ных угна ен нях. Да рэ чы, «Грод на 

Азот» сён ня адзі ны вы твор ца на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі та ко га ві ду 

пра дук цыі.

Не аб ход на да даць, што за пе ры яд 

іс на ван ня за во да (а гэ та 54 га ды) 

не бы ло ні вод най (!) рэ кла ма цыі, 

што па цвяр джае вы со кую якасць 

пра дук цыі гро дзен ска га прад пры-

ем ства, якое вя до ма е ва ўсім све-

це. Дэ віз ак цы я нер на га та ва рыст-

ва — «На за вод па ві нен вяр тац ца 

спа жы вец, а не пра дук цыя».

Як рас ка заў га лоў ны ін жы-

нер — на мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра ААТ «Грод на Азот» 

Мак сім КРО ТАЎ, на прад пры ем-

стве ўвесь час пра цу юць над па-

шы рэн нем лі ней кі пра дук цыі, ме на-

ві та над рас пра цоў кай но вых ві даў 

угна ен няў, якія не аб ход ны сель-

гас вы твор цам для больш эфек-

тыў най і пра дук цый най пра цы. 

На прык лад, на сён няш ні мо мант 

у Гро дзен скім дзяр жаў ным уні-

вер сі тэ це пра вод зяц ца аг ра хі міч-

ныя вы пра ба ван ні па вы зна чэн ні 

эфек тыў нас ці вы на хо дак мяс цо-

вых хі мі каў. Па іх вы ні ках бу дзе 

вы зна чац ца, ці пры маць ра шэн не 

аб пра мыс ло вым вы пус ку но вых 

мі не раль ных угна ен няў на «Грод-

на Азот».

Геа гра фія 
су пра цоў ніц тва

Але гэ та толь кі ма лая част ка 

тых на ма ган няў, якія пры кла дае 

кі раў ніц тва за во да для па шы рэн-

ня вы твор чых маг чы мас цяў прад-

пры ем ства. На га да ем, што за во ду 

сё ле та споў ніц ца 55 га доў, і яго аб-

ста ля ван не ста рэе. Та му тут увесь 

час пра вод зяц ца рэ кан струк цыя і 

ма дэр ні за цыя дзей най вы твор час-

ці. На прык лад, па сло вах Мак сі ма 

Кро та ва, аб наў ля ла ся вы твор-

часць па вы ра бе кап ра лак та му, 

амі я ку, кар ба мі ду ды ме та но лу.

За апош нія сем га доў (з 2010-га 

па 2017-ы) на прад пры ем стве рэа-

лі за ва лі 11 пра ек таў, якія да зво-

лі лі па вя лі чыць вы пуск мі не раль-

ных угна ен няў, кап ра лак та му, 

по лі амі ду больш як на 20 %. Гэ та 

паў плы ва ла на рост да дат ко вых 

пры быт каў і зні жэн не вы дат каў 

пры вы ра бе пра дук цыі.

Да рэ чы, аб са бе кош це. Яго зні-

жэн ню на «Грод на Азо це» ўдзя ля-

юць асаб лі вую ўва гу, бо гэ та ад-

па вед на ўплы вае на па вы шэн не 

кан ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі 

прад пры ем ства на знеш ніх рын-

ках. Дзе ла вая рэ пу та цыя ак цыя -

нер на га та ва рыст ва да зва ляе 

ўдас ка наль ваць ме жы між на род-

на га су пра цоў ніц тва. Пра дук цыя 

гро дзен скіх хі мі каў сён ня ка рыс та-

ец ца по пы там у За ход няй Еў ро пе, 

Ла цін скай Аме ры цы, з най блі жэй-

шых рын каў — у Поль шчы, Літ-

ве і Укра і не. Між ін шым, па стаў кі 

ажыц цяў ля юц ца ў 30 кра ін све ту.

Рэа лі за цыя 
пра ек таў — 
ін вес ты цыя 
ў бу ду чы ню

Рэа лі за цыя но вых ін вес ты цый-

ных пра ек таў так са ма 

ўплы вае на па шы-

рэн не маг чы-

мас цяў буй но-

га вы твор цы 

амі я ку і мі не-

раль ных угна-

ен няў.

— Гэ та адзін з пры-

яры тэт ных кі рун каў перс пек тыў-

на га раз віц ця прад пры ем ства, які 

да зва ляе з упэў не нас цю гла дзець 

у бу ду чы ню і ад кры вае пе рад на-

мі но выя га ры зон ты, — упэў не ны 

су раз моў нік.

У пры ват нас ці, рэа лі зу ец ца 

пра ект па бу даў ніц тве но ва га цэ-

ха азот най кіс ла ты ма гут нас цю 

1200 тон у су ткі з рэ кан струк цы яй 

дзей най вы твор час ці кар ба мід на-

амі яч най су ме сі (да лей — КАС). 

Як рас тлу ма чыў Мак сім Кро таў, 

гэ та да зво ліць змен шыць энер-

ге тыч ныя і сы ра він ныя стра ты ў 

са бе кош це то ны КАС не менш 

чым на 11 до ла раў і па вя лі чыць 

ма гут насць вы твор час ці гэ тай 

су ме сі на 60 %: з ця пе раш ніх 

750 ты сяч тон да 1200 ты сяч тон 

што год. Тым са мым прад пры ем-

ства змо жа атры маць да дат ко-

вы пры бы так, зра біць унё сак ва 

ўма ца ван не эка на міч на га па тэн-

цы я лу воб лас ці і кра і ны. Увес ці ў 

экс плу а та цыю но вы цэх на прад-

пры ем стве пла ну юць да кан ца 

бя гу ча га го да.

Дарэчы, на 

прад пры ем стве ад на ча со ва рэа-

лі зу юц ца яшчэ два пра ек ты: па 

рэ кан струк цыі па вет ра раз дзя-

ляль ных уста но вак цэ ха ме та но-

лу і во да пад рых тоў чай уста ноў кі ў 

ка цель ні, якія па він ны за вяр шыц ца 

ў на ступ ным го дзе.

— Гэ та так са ма паў плы вае на 

зні жэн не са бе кош ту пра дук цыі. 

Ча му гэ та му ўдзя ля ец ца та кая 

ўва га? Бо ў струк ту ры за трат вы-

твор час ці «Грод на Азот» больш 

за 60 % скла да юць вы дат кі на 

энер га нось бі ты, — тлу ма чыць су-

раз моў нік.

Но вы комп лекс 
з'я віц ца 
по бач з дзей ным

Пе ра хо дзя чы да са ма га ам бі-

цый на га пла на «Грод на Азот», хо-

чац ца за ся ро дзіць ува гу чы та ча 

на тым, што з яго рэа лі за цы яй у 

прад пры ем ства бу дзе маг чы масць 

па вя лі чыць вы пуск, на прык лад, 

кар ба мі ду (у па раў на нні з ця пе-

раш нім) прак тыч на ўдвая.

— Га лоў най мэ тай пра ек та «Бу-

даў ніц тва азот на га комп лек су на 

ААТ «Грод на Азот» з'яў ля ец ца за-

бес пя чэн не ўзрас та ю чых па трэб 

на род най гас па дар кі кра і ны ў азот-

ных угна ен нях, за ха ван не экс парт-

на га па тэн цы я лу і пе ра вод вы твор-

час ці на но выя тэх на ло гіі, — пад-

крэс лі вае Мак сім Кро таў.

Бу даў ніц тва но ва га азот на га 

комп лек су бу дзе вес ці ся на пля-

цоў цы, якая зай мае ўся го 58 гек та-

раў. У той час, як дзей ны комп лекс 

зна хо дзіц ца на 450 га. А ка лі да-

даць і тэ ры то рыю, што зай ма юць 

ачы шчаль ныя збу да ван ні, то гэ тая 

ліч ба ўзрас це да 750 га.

А што дасць бу даў ніц тва з пунк-

ту гле джан ня эка но мі кі?

— Са з'яў лен нем но ва га комп-

лек су зні зіц ца са бе кошт вы пус ку 

на то не пра дук цыі на 56 до ла раў. 

Так са ма бу дзе ство ра на больш за 

600 но вых вы со ка вы твор чых пра-

цоў ных мес цаў, — ка жа га лоў ны 

ін жы нер. — А яшчэ са мы су час-

ны за вод па вы твор час ці амі я ку і 

кар ба мі ду да зво ліць га ран та ваць 

бяс печ ную экс плу а та цыю за во да 

і мі ні маль ныя вы кі ды ў на ва коль-

нае ася род дзе — тое, што больш 

за ўсё хва люе га ра джан.

Трэ ба да даць, што ад на ча со ва 

з па шы рэн нем ма гут нас ці па вя лі-

чац ца і экс парт ныя па стаў кі. На 

прад пры ем стве пад лі чы лі, што да-

дат ко вы ва лют ны пры бы так для 

дзяр жа вы бу дзе скла даць ка ля 

260 міль ё наў до ла раў што год.

Што да ты чыц ца кош ту гэ та га 

пра ек та, то, па па пя рэд ніх пад лі-

ках, ён абы дзец ца ў больш за міль-

ярд до ла раў.

Лі та раль на не каль кі дзён та-

му ад бы ла ся на ра да ў Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

дзе раз гля да ла ся пы тан не перс-

пек тыў на га раз віц ця ААТ «Грод-

на Азот». Па яе вы ні ках пры ня та 

ра шэн не ўзво дзіць но вы азот ны 

комп лекс і па ра лель на ма дэр ні за-

ваць на яў ную вы твор часць.

Як рас ка за лі на прад пры ем стве, 

да бу даў ніц тва азот на га комп лек су 

пла ну ец ца па ды сці ўжо пас ля пра-

вя дзен ня кон кур су па вы зна чэн ні 

ген пад рад чы ка.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

фо та Ва ле рыя ВА СІ ЛЕ ВІ ЧА.

Прад пры ем ства, якое сё ле та 
ад зна чыць сваё 55-год дзе, 
пашырае вытворчасць 
пра дук цыі
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І ГА РАН ТЫЯ ЯКАС ЦІІ ГА РАН ТЫЯ ЯКАС ЦІ
Сён ня на прад пры ем стве рэа лі зу юц ца тры ін вест пра ек ты, 

якія да зво ляць знач на зні зіць са бе кошт пра дук цыі, па вы сіць 

яе кан ку рэн та здоль насць на су свет ных рын ках, а так са ма 

атры маць да дат ко вы пры бы так. З ам бі цый ны мі пла на мі 

гі ган та хі міч най га лі ны кра і ны па зна ё мі ла ся ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды».
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