
— Анд рэй Аляк санд ра віч, сён ня 
ва ша прад пры ем ства па-ра ней ша-
му адзін з са мых буй ных вы твор-
цаў пры са дак на тэ ры то рыі бы ло га 
Са ю за?

— Так, на тэ ры то рыі СНД мы і са-
мы буй ны вы твор ца, і вы пус ка ем най-
больш шы ро кі спектр гэ тай пра дук цыі. 
На ша пе ра ва га ў тым, што вы раб ля ем 
комп лекс пры са дак, у на шым па ке це 
да дзе ся ці ві даў. Та му што іх функ цыі 
ад роз ні ва юц ца — у мас лах па трэб на 
нейт ра лі за ваць пра дук ты зга ран ня, 
змыць іх, зняць тэм пе ра ту ру з па верх-
ні порш няў, мас ла не па він на акіс ляц-
ца ў пра цэ се экс плу а та цыі і гэ так да-
лей. Са мо мас ла па він на пра ца ваць 
доў га, мець сур' ёз ны рэ сурс — гэ тыя 
ўлас ці вас ці як раз і за бяс печ вае комп-
лекс пры са дак.

— Мя ня ец ца клі мат, і тэх ні ка 
рэ агуе на гэ та. Мя ня юц ца са ма тэх ні-
ка, ру ха ві кі. Ці мя ня юц ца пры сад кі?

— Мя ня юц ца, ва ўсім све це. Ка-
лі па раў наць тэх на ло гіі вы твор час ці 
70-х га доў і су час ныя, то бач на, што 
пе ра ме ны ад бы лі ся вель мі знач ныя. 
Умо вы, у якіх за раз пра цу юць ру ха ві кі, 
ста лі больш жорст кія. Рас туць хут ка-
сці, на груз кі на ма шы ны, тэм пе ра ту ры 
ў са мім ру ха ві ку. Зна чыць, ін шая 
якасць па тра бу ец ца і ад мас ла. 
І ўсе пры са дач ныя прад пры ем-
ствы па ста ян на зай ма юц ца аб-
наў лен нем сва іх тэх на ло гій. Тут 
нель га спы няц ца.

На жаль, з рас па дам СССР 
ай чын ная пры са дач ная на ву ка, 
што пад трым лі ва ла прад пры ем-
ствы, за гі ну ла: за крыў ся спе цы-
я лі за ва ны УкрНДІ НП «МАС МА» 
ў Кі е ве, за кры лі ся ла ба ра то рыі, 
што зай ма лі ся пры сад ка мі ў 
Ін сты ту це імя Губ кі на і ў УНДІ 
ў Маск ве.

Зра зу ме ла, што ў гэ тых умо-
вах ня прос та на роў ных кан ку-
ры ра ваць з су свет ны мі пры са-
дач ны мі кам па ні я мі-мон стра мі, якія 
ма юць міль ён ныя бюд жэ ты на на ву-
ку і ста ран на за хоў ва юць вы ні кі сва іх 
да сле да ван няў і ноу-хау, як га ран тыю 
па спя хо ва га іс на ван ня ў хіст кай раў на-
ва зе су свет на га біз не су пры са дак да 
зма зач ных мас лаў. У гэ тай ня прос тай 
сі ту а цыі мы імк нём ся ства раць умо вы 
і вы ка рыс тоў ваць усе маг чы мас ці для 
за бес пя чэн ня за па тра ба ва нас ці на-
шай пра дук цыі.

На ша прад пры ем ства, твор ча вы-
ка рыс тоў ва ю чы і ўдас ка наль ва ю чы 
іс ну ю чыя, «аб ка та ныя» тэх на ло гіі, 
ства рае но выя, шмат абя цаль ныя 
кам па зі цыі і па ке ты пры са дак, каб 
за бяс пе чыць доў га тэр мі но вую перс-
пек ты ву свай му пра дук ту. Ма ю чы на 
ўва зе ўсю раз на стай насць ру ха ві коў 
для су час ных аў та ма бі ляў, ска жам, 
што для кож на га з іх па тра бу ец ца 
над звы чай якас нае мас ла, са сва і мі 
ўлас ці вас ця мі.

— Але вы зай ма е це ся 
і вы твор час цю пры са дак 
для ка ра бель ных ру ха ві-
коў, у тым лі ку і для так 
зва ных трон ка вых ма то-
раў. Гэ та адзін з ва шых 
най больш вы гад ных пра-
ек таў?

— Рас пра ца ва лі та кую 
пры сад ку су мес на з ад ной 
з дач чы ных фір маў «Лу кой-
ла». Нар маль на прай шлі 
вы пра ба ван ні, пра во дзі лі ся 
яны ў ра бо чай аб ста ноў цы, 
на суд не, у пры сут нас ці і з 
удзе лам прад стаў ні коў на-
шай парт нёр скай ар га ні-
за цыі. Гэ тая пры сад ка для 
суд на вых мас лаў ста ла эта-

ло нам, на які ўсе раў ня юц ца і на ват 
спра бу юць ка пі ра ваць, што не так 
прос та. За раз па лі цэн зій ным па гад-
нен ні мы пра да ём яе «Лу койл Ма рын 
Луб ры канд», яны зай ма юц ца суд на-
вай тэ май. «Лу койл Ма рын» тры мае 
10 пра цэн таў су свет на га рын ку мас-
лаў для суд наў.

І яшчэ адзін ці ка вы факт: кож нае 
вось мае суд на ў све це за праў ле на 
мас ла мі з пры мя нен нем пры са дак 

«ЛЛК-Наф тан».

Вы пы та е це ся пра кан ку-

рэн цыю. Кан ку рэн цыя ёсць ва 

ўсім, у тым лі ку і ў на шым сег-

мен це рын ку. Яна пры му шае 

не ста яць на мес цы, ана лі за-

ваць свой ры нак. Да во дзіц ца 

па ста ян на пра ца ваць, каб су-

ад но сі ны «якасць — ца на» бы лі 

для шы ро ка га спа жыў ца больш 

пры маль ны мі, чым у кан ку рэн-

таў. І ў сва ёй ні шы ад чу ва ем 

ся бе да стат ко ва спа кой на, па-

вя ліч ва ем аб' ёмы вы твор час-

ці. З кож ным го дам коль касць 

па куп ні коў рас це, геа гра фія 

про да жу па шы ра ец ца. За раз 

па стаў ля ем пра дук цыю больш 

чым у 40 кра ін све ту.

— На за ві це, ка лі лас ка, 
ліч бы, якія ха рак та ры зу юць 
ды на мі ку вы твор час ці.

— У 2015 го дзе мы вы-
пус ці лі 20 ты сяч тон пра дук-

цыі. Па стаў ле на за да ча ў 2020 го дзе 
вый сці на 40 ты сяч. Мы кож ны год 
рэа лі зу ем шэ раг ін вес ты цый ных 
пра ек таў, якія да зва ля юць нам па-
сту по ва на рошч ваць ма гут нас ці. Па 
ме ры та го, як уво дзі лі ся но выя ма-
гут нас ці, яны ад ра зу за гру жа лі ся. Каб 
на рас ціць «мус ку лы» амаль на па ло-
ву, уво дзі лі но вае больш пра дук цый-
нае аб ста ля ван не, га лоў ным чы нам 
ра сій скай вы твор час ці, ці ня мец-
кае, на огул еў ра пей скае, вя до мых 

вы твор цаў — се-
па ра та ры, дэ кан-
та ры... Па вя лі чы лі 
коль касць гэ тых 
ма шын, бо ба чы-
лі, што ў перс-
пек ты ве іх мо жа 
не ха піць. 

Мы ру ха-
лі ся як бы 
п р ы с т у п -
ка мі.

Ап ты мі  за-
ва лі тэх на ла гіч-
ныя пра цэ сы. 
У пры ват нас ці, 
да бі лі ся, каб не 
бы ло тэх на ла гіч на га пра стою. І па ста-
ві лі пе рад са бой мэ ту да лей шай аў та-
ма ты за цыі вы твор чых пра цэ саў. Ука-
ра нен не аў та ма ты за цыі ста но віц ца 
ад ным з пры яры тэ таў, і пры сут ні чае 
амаль ва ўсіх пра ек тах.

— А што ўво гу ле пра ду гледж вае 
ін вес ты цый ны план?

— Яго пер шы раз дзел — ін вес-

ты цыі ў па вы шэн не пра дук цый нас ці. 

Дру гі — у па вы шэн не якас ці пра дук-

цыі. Трэ ці раз дзел — комп лекс мер па 

пра мыс ло вай і эка ла гіч най бяс пе цы. 

Яшчэ і та му, што нар ма тыў ныя па тра-

ба ван ні ста но вяц ца больш жорст кі мі. 

Каб не зай мац ца пе ра лі кам, ска жу, 

што ін вес ты цый ны план пра ду гледж-

вае комп лекс ны па ды ход да рэа лі за-

цыі кож на га пра ек та, у тым лі ку да-

стат ко вае фі нан са вае за бес пя чэн не.

— І аб наў ляц ца вам да во дзіц ца 
ва ўмо вах дзе ю чай вы твор час ці...

— У гэ тым як раз і скла да насць, 
асаб лі ва ка лі ўлі чыць, што пра цу ем 
круг ла су тач на. Зноў жа дзей ні ча ем 

па этап на, раз ліч ва ем кож ны крок. 

Пад но вае аб ста ля ван не бу даў ні-

кі за лі ва юць фун да мен ты по бач з 

дзе ю чым, так са ма за га дзя рых-

ту юц ца труб ныя аб вяз кі, і ка лі на-

сту пае час ура за цца ў вы твор чы 

лан цу жок, спы ня ем цэх на дзень-

два. Звы чай на гэ та га ха пае для 

пе ра пад клю чэн ня, бо пад рад ная 

ар га ні за цыя пры во дзіць на аб' ект 

да стат ко выя сі лы.

— Ад на з па ста ян ных тэн-
дэн цый рын ка — рост якас ці. 
У вас на гэ тым стра тэ гіч ным 
кі рун ку пра цуе тэх на ла гіч ная 
ла ба ра то рыя.

— Яна цу доў на асна шча на, што 
да зва ляе су мес на з на шы мі фун да-
та ра мі і па ста ян ны мі дзе ла вы мі парт-
нё ра мі з LLK-Іntеrnаtіоnаl пра ца ваць 

над удас ка на лен нем тэх на ло-
гій. Мож на ска заць, што на ша 
ла ба ра то рыя мае ўсё для та го, 
каб кам пен са ваць прад пры ем-
ству функ цыі бы лой га лі но вай 
пры са дач най на ву кі. Пры цяг ва-
ем і ста рон ніх на ву коў цаў, і спе-
цы я ліс таў, час цей ра сі ян.

Спе цы я ліс ты ла ба ра то рыі 

так са ма ажыц цяў ля юць стро гі 

ўва ход ны кант роль сы ра ві ны і 

па этап ны кант роль вы твор ча-

га пра цэ су. У вы ні ку ма ем сер-

ты фі ка ты на сіс тэ му кі ра ван ня 

якас цю, на кі ра ван не на ва коль-

ным ася род дзем — су час ныя, 

аб ноў ле ныя вер сіі. І на ўсю пра-

дук цыю, на ўсе яе ві ды.

У ЧЫМ 
СУТ НАСЦЬ 
БІЗ НЕ СУ

Экс прэс-ін тэр в'ю з Ле а ні дам  
БУ ЛА Е ВЫМ, на мес ні кам ге не раль-
на га ды рэк та ра.

— Вы ад каз ва е це за вы твор-
часць. Што са мае скла да нае ў вы-

твор час ці?

— Тэх на ло гія. Гэ та 
глы бо кая на ву ка. 

За ха ван не тэх-
на ло гіі важ ней 
за ўсё. А за тым 
— лю дзі. Ка лі 
па чы на лі з імі 
пра ца ваць, бы ло 

ня прос та. А ка лі 
яны зра зу ме лі, што 

ад іх па тра бу ец ца і як 
яны па він ны пра ца ваць, 

та ды ўсё ста ла на 
сваё мес ца. Сён ня 
ў нас ка лек тыў, з 

якім пры ем на мець спра ву.

У сва ёй ра бо це аба пі ра ю ся на 
на чаль ні каў цэ хаў. Ды і на апе ра та-
раў так са ма, бо гэ та да свед ча ныя 

лю дзі. У іх ёсць тэх на ла гіч ная кар та, 
у якой за кла дзе ны па ра мет ры пра-
цэ су, і на эк ра не кам п'ю та ра апе ра-
тар ба чыць, на коль кі дак лад на яны 
вы кон ва юц ца.

— А што са мае ра дас нае для вас?

— Ка лі па чы на еш ней кую но вую 
спра ву, і яна атрым лі ва ец ца. Мя не 
аса біс та за раз больш за ўсё ра дуе, 
што мы ў сва ёй ра бо це па па каз чы ках 
якас ці пра дук цыі ўшчыль ную на блі зі лі-
ся да ўзроў ню эта лон ных, ска жам так, 
фір маў-гі ган таў, якія даў но і ўстой лі ва 
дык ту юць на двор'е на знеш ніх рын-
ках. Та кіх як аме ры кан скі Lubrіzоl, 
на прык лад.

Тэх на ло гіі не мя ня юц ца, а ўдас-
ка наль ва юц ца, — працягвае Ле а ні д 
Мікалаевіч. — Агуль ная тэх на ло гія за-
ста ец ца, і ўся спра ва ў на ва тар скім, 
твор чым пад бо ры ін грэ ды ен таў, якія 
пры да дуць пра дук ту па трэб ныя ўлас-
ці вас ці. Ары гі наль ную тэх на ло гію не 
ку піш, яе па трэб на «вы па ку та ваць». 
Так што сут насць біз не су на ша га ка-
лек ты ву — па ста ян нае раз віц цё.

...Пе рад Но вым го дам кі раў нік ура-
да ўру чыў Ле а ні ду Бу ла е ву ме даль «За 
пра цоў ныя за слу гі». Раз віт ваю чы ся, 
мы па жа да лі Ле а ні ду Мі ка ла е ві чу, каб 
узнагарода была не апош няй.

Ад рэ дак цыі. Вы каз ва ем шчы рую 

па дзя ку па моч ні ку ге не раль на га 

ды рэк та ра Іне Ге ра сі маў не Па мі-

на вай за роз на ба ко вую да па мо гу 

ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі.

Публікацыю падрыхтавалі 
Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ 

і Яўген ПЯСЕЦКІ (фота).
УНП 390401182

Стар шы апе ра тар Вік тар ГО ВА РАЎ — 
спе цы я ліст з вя лі кім во пы там.

Пе ра да ві кі і на ва та ры вы твор час ці
Л. М. Бу ла еў, на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па вы твор чых 
і тэх ніч ных пы тан нях;

В. Н. Краў чан ка, апе ра тар цэ ха № 3;

Н. П. Шы пі ла, апе ра тар цэ ха № 2;

В. Б. Зя лен скі, апе ра тар цэ ха № 2;

А. А. Яра шэн ка, ін жы нер-тэх но лаг;

В. М. Яку бяк, вя ду чы ін жы нер па но вых тэх на ло гі ях;

К. П. Ан тух, ін жы нер-тэх но лаг;

А. Т. Пыль кі на, апе ра тар ТСУ;

В. Е. Га вя за, стар шы апе ра тар цэ ха № 2;

А. В. Ян ту рын, пры ба рыст служ бы КВПіА;

П. Ю. Кор бут, на чаль нік ЭЭУ;

С. В. Ка ра лё ва, вя ду чы бух гал тар;

В. В. Ма цю шо нак, ін жы нер-пра гра міст;

А. Л. Кор шун, на мес нік на чаль ні ка вы твор час ці;

А. Д. Зя зю ля, трак та рыст.

У ды рэк цыі прад пры ем ства за зна чы лі: гэ ты спіс мож на пра даў-
жаць. Што мы на ступ ным разам і зро бім.

«КОЖ НЫ ВОСЬ МЫ КА РА БЕЛЬ 
ПЛА ВАЕ НА НА ШЫХ ПРЫ САД КАХ»
Уні каль нас цю мно гіх ай чын ных прад пры ем стваў за раз ні ко га не здзі віш. Але вы со кі 
пра фе сі я на лізм гэ та га ка лек ты ву не мо жа не ра да ваць. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
гу та раць з ге не раль ным ды рэк та рам СТАА «ЛЛК-Наф тан» Анд рэ ем ЗВАН ЦО ВЫМ.

Зна ё мім з су раз моў ні кам

На ра дзіў ся Анд рэй Аляк санд ра віч у По лац ку. З ад зна кай скон чыў 

На ва по лац кі па лі тэх ні кум, паз ней за воч на — По лац кі дзяр жаў ны ўні вер-

сі тэт, а так са ма Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

Пра цоў ную бія гра фію па чы наў на «Наф та не» апе ра та рам у цэ ху па 

вы твор час ці суль фа нат ных пры са дак. Ка лі цэх пе ра даў свае функ цыі 

«ЛЛК-Наф та ну», пра цяг ваў зай мац ца лю бі май спра вай тут. Пры ступ кі 

кар' ер най лес ві цы вя лі толь кі ўверх — ін жы нер-тэх но лаг у цэ ху, за тым у 

ад дзе ле га лоў на га тэх но ла га і вы твор ча-дыс пет чар скім пад раз дзя лен ні. 

Пра ца ваў на чаль ні кам сек та ра раз віц ця тэх на ло гіі, на мес ні кам на чаль ні-

ка і на чаль ні кам ад дзе ла іна ва цый на га раз віц ця. З гэ тай па са ды, з улі кам 

шмат гран на га до све ду ра бо ты на стра тэ гіч ных кі рун ках, пас ля пе ра ез ду 

па пя рэд ня га кі раў ні ка Мі ха і ла Але га ві ча Ба буш кі на на ра бо ту ў Маск ву 

быў пры зна ча ны ге не раль ным ды рэк та рам СТАА «ЛЛК-Наф тан».

Жа на ты, баць ка дзвюх да чок.

6 лютага 2019 г.АЙЧЫННАЯ МАРКА12
Да след чая ла ба ра то рыя, 

у якой пра цуе ла ба рант 
Свят ла на КАП ЛУ НО ВА, 

асна шча на са мым 
су час ным аб ста ля ван нем.

Вы со кую якасць пра дук цыі 
за бяс печ ва юць ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты, 

ся род якіх апе ра тар Аляк сандр АР ЛОЎ.

Апе ра тар ная цэ ха № 3.

МО ВАЙ ЛІЧ БАЎ
Ле тась вы раб ле на 

і пра да дзе на пры клад на 33 ты ся чы 
тон пра дук цыі, што на 17 % 

больш за ўзро вень 2017 го да.

На рэа лі за цыю ін вес ты цый ных 
пра грам у 2018 го дзе бы ло на кі ра ва на 

пры клад на тры міль ё ны до ла раў.

Пры бы так атры ма ны 
на тры пра цэн ты боль шы, 
чым за па пя рэд ні пе ры яд.

На мес нік 
ге не раль на га 

ды рэк та ра 
Ле а нід БУ ЛА ЕЎ.

Вы зна чэн нем аб' ём най 
част кі асад каў за ня ты 
ін жы нер-тэх но лаг 
Дзміт рый ДАБ РА ВОЛЬ СКІ.
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