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ГА ЛОЎ НАЕ — ПРА ВIЛЬ НА  ГА ЛОЎ НАЕ — ПРА ВIЛЬ НА  ВЫ БРА НАЯ СТРА ТЭ ГIЯ   
I ПАС ЛЯ ДОЎ НАЯ ТАК ТЫ КАI ПАС ЛЯ ДОЎ НАЯ ТАК ТЫ КА

Не ка то рыя ста рон кi 
су час най гiс то рыi

Дзе вя нос тыя га ды мi ну ла-
га ста год дзя ста лi пе ра лом-
ны мi не толь кi ў лё се не ка лi 
адзi най вя лi кай дзяр жа вы, а i 
ў лё се прад пры ем ства. Та ды 
ва ўмо вах знач на га (амаль у 
ча ты ры ра зы) па дзен ня аб'-
ёмаў наф ты для пе ра пра цоў кi 
i не прад ка заль нас цi раз вiц ця 
сi ту а цыi ў бу ду чы нi паў ста ла 
пы тан не аб не ад клад ных ме-
рах па па вы шэн нi эфек тыў-
нас цi вы твор час цi. Зра бiць гэ-
та мож на бы ло толь кi шля хам 
па ве лi чэн ня глы бi нi пе ра пра-
цоў кi наф ты за кошт тэх нiч на-
га пе ра ўзбра ен ня i гла баль най 
рэ кан струк цыi за во да. Та ды, 
у 90-я, на прад пры ем стве зра-
бi лi вы бар на ка рысць схе мы 
па этап на га пра вя дзен ня рэ-
кан струк цыi за во да на асно ве 
тэх на ла гiч ных пра цэ саў, якiя 
за бяс печ ва юць па вы шэн не 
глы бi нi пе ра пра цоў кi наф ты 
i атры ман не пра дук цыi на 
ўзроў нi су свет ных стан дар-
таў якас цi.

У 2004 го дзе бы ла поў нас-
цю вы ка на на Пра гра ма раз вiц-
ця прад пры ем ства да 2005 го да, 
якая скла да ла ся з ча ты рох эта-
паў, кож ны з якiх раз гля даў ся 
як асоб ны ва лю та а куп ны пра-
ект. Рэа лi за цыя кож на га з iх 
за бяс печ ва ла атры ман не або 
но вай пра дук цыi, або сы ра вi-
ны для да лей шай пе ра пра цоў-
кi. Най больш важ ным з'я вi ла ся 
за вяр шэн не бу даў нiц тва i ўвод 
у экс плу а та цыю кам бi на ва най 
уста ноў кi ка та лi тыч на га крэ кiн-
гу. Тэх на ло гiя пра цэ су да зво лi ла 
па вя лi чыць глы бi ню пе ра пра-
цоў кi наф ты i ад бо ру свет лых 
наф та пра дук таў, а так-
са ма вы ка рыс тоў ваць у 
якас цi сы ра вi ны су месь 
гiд ра ачы шча на га ва ку-
ум на га га зой лю i ма зут 
нiз ка сяр нiс тай наф ты. 
Увод уста ноў кi ка та лi тыч-
на га крэ кiн гу да зво лiў у 
паў та ра ра за па вя лi чыць 
вы пуск аў та ма бiль ных 
бен зi наў i ўдвая — звад-
ка ва ных га заў.

У вы нi ку рэа лi за цыi 
Пра гра мы раз вiц ця ААТ 
«Ма зыр скi НПЗ» на 2005-
2010 га ды ў 2006 го дзе 
бы лi ўве дзе ны ў экс плу-
а та цыю блок вы лу чэн ня 
бен золь на га кан цэнт ра ту 
i ўста ноў ка эк страк тыў-
най дыс ты ля цыi бен зо лу, 
што да зво лi ла змен шыць 
коль касць бен зо лу ва ўсiм 
аб' ёме вы со ка ак та на вых 
бен зi наў да па тра ба ван няў 
еў ра пей ска га стан дар ту 
ЕN 228 i атры маць но вы 
пра дукт, бен зол наф та вы, 
— са мую важ ную сы ра вi ну 
для наф та хi мiч на га комп-
лек су рэс пуб лi кi.

У 2008 го дзе ўве дзе-
на ў экс плу а та цыю комп-
лекс ная ўста ноў ка фто-
рыс та ва да род на га ал кi-
лi ра ван ня. Быў атры ма ны 
но вы пра дукт — ал кi лат 
(вы со ка ак та на вая эка ла-
гiч на чыс тая да баў ка да 
бен зi наў). У 2010 го дзе 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
ўста ноў ка гiд ра абяз сер-
ван ня бен зi ну ка та лi тыч-
на га крэ кiн гу, якая змен-
шы ла коль касць се ры ва 
ўсiм аб' ёме вы со ка ак та-
на вых бен зi наў да па тра-
ба ван няў еў ра пей ска га 
стан дар ту ЕN 228:2008.

Да дат ко вае ўжы ван не 
ў рэ цэп ту ры пад рых тоў кi 
бен зi наў вы со ка ак та на-
вай кiс ла родаз мя шчаль-
най да баў кi — ме тыл-
трэт-бу ты ла ва га эфi ру 
— да зво лi ла ў 2010 го дзе 
па ста вiць на се рый ную 
вы твор часць бен зiн для 
аў та ма бi ляў эка ла гiч на-
га кла са 5, якi ад па вя дае 
па якас цi па тра ба ван ням 
еў ра пей ска га стан дар ту 
ЕN 228:2008.

На па чат ку 2011 го да 
бы ла ўве дзе на ў экс плу-
а та цыю но вая ўста ноў ка 
па вы твор час цi ва да ро-
ду, якая па вiн на за бяс-
пе чыць iм но выя тэх на-
ла гiч ныя аб' ек ты.

У сту дзе нi 2012 го да 
ўве дзе на ў экс плу а та-
цыю ўста ноў ка гiд ра-
ачыст кi ды зель на га па лi-
ва, якая га ран та ва на за-
бяс печ вае вы твор часць 
уся го аб' ёму ды зель на га 
па лi ва згод на з па тра-
ба ван ня мi еў ра пей ска га 
стан дар ту ЕN 590.

У снеж нi 2012 го да 
ўве дзе на ў экс плу а та-
цыю ўста ноў ка iза ме ры-
за цыi пен тан-гек са на вай 
фрак цыi, пры зна ча ная 
для атры ман ня вы со ка-
ак та на ва га эка ла гiч на чыс та га 
кам па не нта бен зi наў — iза ме-
ры за ту. Гэ та да зво лi ла не толь кi 
атры маць аў та ма бiль ны бен зiн 
эка ла гiч на га кла са 5 АI-92-К5-
Еў ра па СТБ 1656-2011, якi па 
ўсiх па каз чы ках, акра мя ак та-
на ва га лi ку, ад па вя дае па тра ба-
ван ням еў ра пей ска га стан дар ту 
ЕN 228, але так са ма спы нiць вы-
пуск не рэн та бель най пра дук цыi 
— бен зi ну-сы ра вi ны для пi ро-
лi зу i нiз ка ак та на ва га бен зi ну 
«Нар маль-80». Дзя ку ю чы пус ку 
ўста ноў кi iза ме ры за цыi аб' ёмы 
вы твор час цi вы со ка ак та на вых 
бен зi наў уз рас туць больш чым 
на 200 тыс. тон за год, iх якасць 
цал кам ад па вя дае па тра ба ван-
ням ЕN 228.

На Ма зыр скiм НПЗ, ад ным з са мых буй-
ных прад пры ем стваў наф та хi мiч най га лi ны 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, бес пе ра пын на рэа лi-
зу юц ца пра ек ты рэ кан струк цыi i ма дэр нi за-
цыi, а так са ма вя дзец ца вя лi кая коль касць 
ра бот па тэх нiч ны м пе ра ўзбра ен нi, ра мон це 
i аб слу гоў ван нi аб ста ля ван ня, якi мi са мым 
не па срэд ным чы нам зай ма ец ца ды рэк цыя 
па рэ кан струк цыi i раз вiц цi ААТ. Ды рэк тар па 
рэ кан струк цыi i раз вiц ці Ва дзiм ДА НI ЛЕ ВIЧ га-
во рыць, што ра бо та ўсклад ня ец ца тым, што 
iдзе па ра лель нае пра ек та ван не, за куп ка i бу-
даў нiц тва:

— Ад на з за дач, якая па стаў ле на кi раў нiц твам 
за во да: мы па вiн ны пе ра во дзiць бу даў нiц тва ад 
руч но га кi ра ван ня да бу даў нiц тва на асно ве пра-
грам на га пра дук ту, дзе фiк су юц ца клю ча выя 
ста дыi, якiя мы па вiн ны кант ра ля ваць. Усе ста-
дыi (пра ек та ван не, за каз, за куп ка аб ста ля ван-
ня, па стаў ка, вы ка нан не бу даў нi ча-ман таж ных i 
пус ка на ла дач ных ра бот) па вiн ны ар га нi зоў вац ца 
i кант ра ля вац ца за каз чы кам. Та му ле тась i бы ло 
ство ра на но вае струк тур нае пад раз дзя лен не — 
ад дзел па ар га нi за цыi i су пра ва джэн нi бу даў нiц-
тва. Да рэ чы, кi ра ван не пра ек та мi — гэ та цэ лы 
комп лекс ме ра пры ем стваў, на кi ра ва ных на ап-
ты мi за цыю вы дат ка ва на га ча су пры за да дзе ных 
ма тэ ры яль ных i гра шо вых рэ сур сах на ўсiх эта-
пах вя дзен ня бу даў нiц тва яко га-не будзь аб' ек та, 
уклю ча ю чы пра ек та ван не. У наш час кi ра ван не 
пра ек та мi ста ла пры зна най ме та да ло гi яй iн вес-
ты цый най дзей нас цi ва ўсiх раз вi тых кра i нах. Для 
яе сур' ёз на га за сва ен ня не аб ход ны час i пад рых-
та ва ныя кад ры.

Ме на вi та та му ма зыр скiя спе цы я лiс ты пад ра-
бяз на зна ё мi лi ся з до све дам ука ра нен ня аў та ма-
ты за ва ных сiс тэм кi ра ван ня на ад ным з буй ных 
ра сiй скiх прад пры ем стваў. Да рэ чы, га лоў ная 
скла да насць пры ўка ра нен нi АСКП (аў та ма ты-
за ва ных сiс тэм кi ра ван ня пра ек та мi) скла да ец ца 
ў ча ла ве чым фак та ры. Боль шасць су пра цоў нi каў 
спа чат ку ўспры ма юць но вую сiс тэ му кi ра ван ня 
як да дат ко вую фор му спра ва здач нас цi, ад нак 
праз не каль кi ме ся цаў прак тыч най рэа лi за цыi 
ста но вiц ца зра зу ме ла, што сiс тэ ма са праў ды 
з'яў ля ец ца пры ла дай апе ра тыў на га кi ра ван ня 
пра ек та мi, па коль кi кож ны спе цы я лiст, якi мае 
до ступ да АСКП, мо жа апе ра тыў на ад соч ваць 
ста тус вы ка нан ня сва iх за дач, пра ек та ў цэ лым 
i ацэнь ваць пры гэ тым ры зы кi, ары ен та вац ца ў 
су вя зях i за леж нас цях па мiж асоб ны мi за да ча мi. 
У пра грам ны пра дукт за но сяц ца ўсе ста дыi, пры 
гэ тым сту пень дэ та лi за цыi бы вае роз най. Але 

ж ка лi гэ та ты чыц ца 
на ват ней ка га кла-
па на з доў гiм тэр мi-
нам за ка зу, мы па-
вiн ны кант ра ля ваць 
пра цэс.

У Ра сii так са ма 
вя дзец ца ма дэр нi-
за цыя, та му па вя лi-
чы лi ся тэр мi ны вы-
ка нан ня за ка заў на 
аб ста ля ван не. Да-
во дзiц ца больш дак-
лад на ад соч ваць, як 
гэ та мо жа ў вы нi ку 

паў плы ваць на бу даў нiц тва. Мы па вiн ны за га дзя 
праг на за ваць, як за трым ка ў вы ка нан нi ней ка-
га за ка зу паў плы вае на за кан чэн не рэа лi за цыi 
пра ек та, i па вiн ны рас пра цоў ваць ка рэк ту ю чыя 
ме ра пры ем ствы — каб сцiс нуць ней кiя iн шыя ста-
дыi, па ско рыць тое, што ў на шых сi лах. Са праў ды, 
та кой прак ты кi па Бе ла ру сi ня шмат. Ад нак у све це 
гэ та пра ве ра ная прак ты ка, са праў ды рэ аль ны ра-
бо чы пра дукт, якi дае ад да чу. Ка лi аб' ект пу шча-
ны свое ча со ва або мы змаг лi ска ра цiць тэр мi ны 
бу даў нiц тва, — зна чыць, ра ней пач не акуп ляц ца, 
ра ней бу дзе i пры бы так. Вя до ма ж: чым даў жэй 
iдзе бу даў нiц тва, тым да ра жэй шым яно ста но вiц-
ца. Та му мы кант ра лю ем за тра ты i не да пус ка ем 
пе ра рас хо ду — а ў скла дзе пра грам на га пра дук ту 
ёсць улiк не толь кi тэр мi наў, але i бюд жэ ту. Гэ та 
ме га за да ча, якую мы па вiн ны рэа лi за ваць.

Вось кан крэт ны прык лад: за раз вя дзец ца вя-
лi кая ра бо та па пра ек та ван нi i па чат ку бу даў-
нiц тва комп лек су глы бо кай пе ра пра цоў кi цяж кiх 
наф та вых рэшт каў (H-оil), якi пла ну ем здаць у 
2017 го дзе. Рэа лi за цыя па ча та да стат ко ва даў-
но: пра ек та ван не i за каз аб ста ля ван ня iдуць 
не каль кi га доў. Сё ле та вы ра ша юц ца пы тан нi з 
фi нан са ван нем. Пад гэ ты комп лекс мы па вiн ны 
за раз за мо вiць аб ста ля ван не, част ка яко га бу-
дзе га то ва толь кi праз 2,5 го да. Так са ма ле тась 
быў пра ве дзе ны тэн дар па за ка зе рэ ак та раў, 
ма са якiх скла дае больш за 800 тон. З Япо нii ў 
на ступ ным го дзе iх да ста вяць па вод ных шля-
хах, урэш це па Пры пя цi — сю ды, на пры чал. 
Нам за га дзя трэ ба ства рыць iнф ра струк ту ру па 
да стаў цы iх на аб' ект. А гэ та азна чае рэ кан струк-
цыю пры ча ла на Пры пя цi, бу даў нiц тва пад' яз ной 
да ро гi, за мо ву спе цы яль най гру за пад' ём най тэх-
нi кi i гэ так да лей...

Акра мя та го, што мы бу ду ем но выя аб' ек ты, 
мы па вiн ны яшчэ i ма дэр на за ваць iс ну ю чыя — 
каб за бяс пе чыць тую ж энер га эфек тыў насць. 
На прык лад, на за вод зе ся бе доб ра за рэ ка мен-
да ва ла пра гра ма па за ме не пе чаў на больш энер-
га эфек тыў ныя, вы дат кi акуп ля юц ца за не каль кi 
га доў. За вод жа па бу да ва ны да стат ко ва даў но, 
тэх на ло гii па мя ня лi ся i ёсць больш эфек тыў нае 
аб ста ля ван не. За кошт за ме ны, ма дэр нi за цыi 
мож на знi зiць вы дат кi на вы твор часць пра дук-
цыi. Гэ тыя ра бо ты част ко ва так са ма вы кон ва юц ца 
праз ды рэк цыю.

Для за бес пя чэн ня пра цы лю бой уста ноў кi па-
трэб на, каб бы лi па бу да ва ны i аб' ек ты агуль на-
за вод скай гас па дар кi: мiж цэ ха выя ка му нi ка цыi, 
пар ка вая гас па дар ка, да па мож ныя аб' ек ты для 
за бес пя чэн ня элект ра энер гi яй, тэх нiч най ва дой, 
па вет рам, — гэ та тое, што быц цам на ўпрост не 
ўплы вае на атры ман не но вай пра дук цыi, але ж 
без гэ тых аб' ек таў га лоў ны аб' ект не змо жа пра-
ца ваць. Гэ та вя лi кi аб' ём пра цы, ён мо жа ў кош це 
пра ек та за няць да 30-40%.

Ана толь Аляк санд ра вiч КУП РЫ Я НАЎ, ге не раль ны 
ды рэк тар ААТ «Ма зыр скi НПЗ», інi цы я тар i пра ва-
дыр стра тэ гii па ста ян на га раз вiц ця i ўдас ка на лен ня 
прадпрыемства, са праўд ны лi дар, якi ка рыс та ец ца 
за слу жа ным аў та ры тэ там i па ва гай у ка лек ты ве. Яго 
дзей насць на кi ра ва на на ства рэн не згур та ва най ка-
ман ды ад на дум цаў, якой па пля чы за да чы лю бой 
скла да нас цi.

— За раз мы пра цу ем над дву ма пра ек та мi бу даў нiц тва, 
вель мi важ ны мi для раз вiц ця за во да. Пер шы — бу даў нiц-
тва кам бi на ва най уста ноў кi вы твор час цi вы со ка ак та на вых 
кам па не нтаў бен зi ну, дзя ку ю чы якой без за ку пу кам па-
не н  таў збо ку ўвесь аб' ём вы со ка ак та на вых аў та ма бiль-
ных бен зi наў бу дзе вы раб ляц ца ў ад па вед нас цi з па тра-
ба ван ня мi еў ра пей ска га стан дар ту ЕN 228. Гэ ты пра ект 
да стат ко ва да ра гi, але мы знай шлi фi нан са выя рэ сур сы i 
ўпэў не ны ў тым, што ён бу дзе вы ка на ны, па коль кi са мае 
важ нае пы тан не — гэ та ар га нi за цыя фi нан са ван ня. За раз 
на бу даў нi чай пля цоў цы iдуць ра бо ты па ну ля вым цык ле 
— за кан чэн не гэ та га пра ек та на ме ча на на дру гi квар тал 
2015 го да. З уво дам уста ноў кi ў дзе ян не ўвесь бен зiн, якi 
вы пус ка ец ца на за вод зе, бу дзе ад па вя даць стан дар ту «Еў-
ра-5». За раз мы вы пус ка ем пры клад на 20% та ко га бен зi ну, 
а 80% па куль ад па вя дае стан дар ту «Еў ра-4».

Так са ма вя лi кая ра бо та вя дзец ца па пра ек та ван нi i па-
чат ку бу даў нiц тва комп лек су глы бо кай пе ра пра цоў кi цяж-
кiх наф та вых рэшт каў (H-оil), якi да зво лiць атрым лi ваць 
да дат ко выя аб' ёмы ма тор ных па лi ваў i вы раб ляць нiз ка-
сяр нiс тае ка цель нае па лi ва. Тэр мiн яго бу даў нiц тва вя лi кi 
i за вяр шыць яго пла ну ем у 2017 го дзе. Пра ект да стат ко ва 
да ра гi — $1 млрд 400 млн. Та кiм чы нам, з 2017 го да глы бi-
ня пе ра пра цоў кi наф ты на на шым прад пры ем стве па вiн на 

склас цi пры клад на 89-90%, i мы бу дзем атрым лi ваць да 
75% свет лых наф та пра дук таў. З уво дам гэ тай уста ноў кi, 
мяр кую, мы ўвой дзем у лi да ры не толь кi ся род наф та пе-
ра пра цоў чых за во даў СНД i Еў ро пы, але i све ту.

Да рэ чы, на гэ тым мы не збi ра ем ся спы няц ца, ужо 
за раз пра пра цоў ва ем пра гра му раз вiц ця на ша га прад-
пры ем ства да 2020 го да. Пла ну ем па бу да ваць яшчэ ад ну 

ўста ноў ку рэ фор мiн гу — бес пе ра пын най рэ ге не ра цыi — 
вар тас цю пры клад на $220 млн i ўста ноў ку гiд ра крэ кiн гу, 
якая каш туе ў ме жах $300-350 млн. Ка лi на шы пла ны 
ўва со бяц ца ў жыц цё да 2020 го да, ду маю, што за вод бу-
дзе цал кам ад па вя даць леп шым узо рам прад пры ем стваў 
па наф та пе ра пра цоў цы. За да ча, без умоў на, скла да ная, 
але ж я лi чу, што яна нам па сi лах.

Ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Ма зыр скi НПЗ» Ана толь КУП РЫ Я НАЎ.

Экс парт ны кi ру нак
Да 65% пра дук цыi ААТ «Ма зыр скi НПЗ» рэа лi зу ец ца на экс парт. Яе спа жыў цы ёсць 

у 20 кра i нах. Вя лi кiя аб' ёмы па стаў ля юц ца ў Нi дэр лан ды, Укра i ну, Вя лi ка бры та нiю, 
Мал до ву, Поль шчу, Венг рыю, Ру мы нiю, Лiт ву, Лат вiю, Эс то нiю, Сла ва кiю, Кiпр, Шве-
цыю, Да нiю. То пач ныя ма зу ты прад пры ем ства па стаў ляе ў Iта лiю праз чар на мор скiя 
пар ты. Су пра цоў нi чае ААТ з Ман го лi яй, Фiн лян ды яй, Гер ма нi яй, Лi ва нам i iн шы мi 
кра i на мi... На чаль нiк ад дзе ла мар ке тын гу Iван СТРЫ ЖОЎ га во рыць, што пра дук цыя 
ад па вя дае са мым жорст кiм еў ра пей скiм стан дар там i ме на вi та гэ та да зва ляе ста-
бiль на пра ца ваць на экс парт:

— Ад ным з асноў ных на шых рын каў збы ту з'яў ля ец ца Укра i на — та му што ўкра iн скiя 
за во ды не вы трым лi ва юць кан ку рэнт най ба раць бы па якас цi пра дук цыi. Да та го ж там 
свое ча со ва не бы ла пра ве дзе на ма дэр нi за цыя. Наш за вод — най блi жэй шы да ўкра iн ска га 
рын ку, i ка ля трэ цi экс пар ту мы ажыц цяў ля ем на гэ ты ры нак. Гэ та ў асноў ным ды зель нае i 
аў та ма бiль нае па лi ва. Так са ма ў ме жах па гад нен ня з Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй вя лi кiя аб' ёмы бен зi ну АI-92 i АI-95 па стаў-
ля юц ца на ры нак гэ тай кра i ны. Па да ру чэн нi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь у 2007 го дзе бы ла ство ра на Бе ла рус кая 
наф та вая кам па нiя. Яна мае дач чы ныя прад пры ем ствы ў Вя лi ка бры та нii, Ра сii, Поль шчы, Пры бал ты цы, ва Укра i не, што 
да па ма гае нам прадаваць на шу пра дук цыю на рын кi гэ тых кра iн. Да рэ чы, вы со ка эфек тыў на рэа лi зоў ваць на шу пра дук-
цыю i на ўнут ра ных рын ках. У вы нi ку мы ра зам з усi мi за бяс печ ва ем рыт мiч ную ра бо ту на ша га за во да.

Уста ноў ка гiд ра ачыст кi ды зель на га па лi ва.

Апе ра тар тэх на ла гiч най уста ноў кi
Мi ка лай ГУТ КОЎ СКI 

i стар шы апе ра тар Мi ха iл МАР ЦI НО ВIЧ.

Хто хо ча жыць, той па вi нен ру хац ца

Iн вес ты цыi 
ў бу ду чы ню

Мэ тай лю бо га прад пры ем ства, у тым 
лi ку ААТ «Ма зыр скi НПЗ» з'яў ля ец ца 
за бес пя чэн не ста бiль на га фi нан са ва га 
ста ну i атры ман не мак сi маль на га пры-
быт ку. Бу даў нiц тва но вых вы со ка тэх-
на ла гiч ных аб' ек таў, ства рэн не су час-
най вы твор чай ба зы маг чы ма, толь кi 
ка лi ёсць доб ры пад му рак. На мес нiк 
ге не раль на га ды рэк та ра па эка но мi-
цы i фi нан сах Сяр гей КРОТ га во рыць, 
што апош нiя га ды не бы лi прос ты мi для 
прад пры ем ства, але ж рэ кан струк цыя i ма дэр нi за цыя вы твор час цi 
iш ла бес пе ра пын на.

— 2009 год, ка лi па чаў ся фi нан са вы кры зiс, мы пра пра ца ва лi да во лi 
доб ра — пры тым, што ца на наф ты па да ла да 30-35$ за ба рэль. Аб' ём 
пры быт ку знi зiў ся, але ж пэў ная эфек тыў насць бы ла. Пры гэ тым мы 
су тык ну лi ся са знач ным дэ фi цы там фi нан са вых срод каў для пра ця гу 
на шай рэ кан струк цыi. Уз нiк ла ды ле ма: пра цяг ваць бу даў нiц тва цi на 
ней кi час пры пы нiць. Мы, мож на ска заць, апош нюю ка шу лю зды ма лi, 
але ж бу даў нiц тва не пры пы ня лi.

2010 год быў для нас са мым скла да ным i на пру жа ным. Як раз 
за кон чы ла ся трох га до вае па гад нен не з РФ (2007-2009 га ды), пас ля 
ча го знач на па гор шы лi ся ўмо вы за куп кi наф ты. Та му ў 2010 го дзе мы 
вы жы ва лi за кошт ап ты мi за цыi вы твор час цi. Пры гэ тым нам да вя ло-
ся кры ху знi зiць аб' ёмы пе ра пра цоў кi наф ты. Та ды свае ма гут нас цi 
прад пры ем ства да за гру жа ла наф тай з Ве не су э лы.

У 2011 го дзе, ка лi ад бы ла ся дэ валь ва цыя, на шы фi нан са выя па каз-
чы кi па гор шы лi ся, i гэ та бы ло звя за на са змя нен нем кур су бе ла рус ка-
га руб ля. Ад бы ла ся пе ра ацэн ка на шых ва лют ных аба вя за цель стваў 
па крэ ды тах i мы, вя до ма, ме лi знач ныя стра ты, але ад тэр мi на ва ныя. 
Год быў скла да ны, але мы яго прай шлi. Нас вы ра тоў ваў кан цэрн «Бел-
наф та хiм», якi шу каў маг чы мас цi для та го, каб ку пiць для нас ва лю ту 
праз бiр жу. Пас ля та го, як сi ту а цыя ста ла больш зра зу ме лай, мы ары-
ен ту ем ся, дзе мо гуць быць пад вод ныя ка мя нi i як на iх не на сту пiць.

На ша фi нан са ва-гас па дар чая дзей насць у пер шую чар гу за ле-
жыць ад ца ны на наф ту i пра дук ты яе пе ра пра цоў кi. Па коль кi мы 
экс парт на-ары ен та ва нае прад пры ем ства (65-68% скла дае экс парт), 
ад па вед на, кан' юнк ту ра i цэ ны на знеш нiм рын ку iс тот на ўплы ва юць 
на эфек тыў насць пра цы.

У 2012 го дзе сi ту а цыя вяр ну ла ся ў нар маль нае рэ чы шча. Пад-
пi са ныя па гад нен нi да зва ля юць нам ста бiль на пра ца ваць. Ле тась 
упер шы ню за апош нiя 10 га доў мы да сяг ну лi мак сi му му па пе ра-
пра цоў цы наф ты — 11 млн 91 ты ся ча тон. У 2012 го дзе прак тыч на 
ў 2 ра зы па вя лi чыў ся вы пуск вы со ка ак та на вых бен зi наў стан дар ту 
«Еў ра» — на 195%. Iс тот на вы рас i аб' ём вы пус ку АI-92 — да 110%. 
Па ды зель ным па лi ве рост вы твор час цi склаў 136%. Рэн та бель насць 
про да жаў ле тась скла да ла ка ля 10%.

Но выя iн вест пра ек ты, якiя мы па ча лi за раз рэа лi зоў ваць, па тра бу юць 
вя лi кiх фi нан са вых укла дан няў. Толь кi ўста ноў ка комп лек су глы бо кай пе-
ра пра цоў кi цяж кiх наф та вых рэшт каў (H-оil) каш туе ка ля $1 млрд 400 млн. 
Мы за раз вя дзём пе ра мо вы з мно гi мi бан ка мi пра фi нан са ван не. Аб' ёмы 
iн вес ты цый у асноў ны ка пi тал што год скла да юць ка ля 1 трлн 292 млрд 
руб лёў. Сё ле та за пла на ва на ка ля 1 трлн 600 млрд руб лёў.

За 2010-2012 га ды мы ўвя лi ў дзе ян не сем но вых пра мыс ло вых 
уста но вак, та кiм чы нам вар тасць аб' ек таў, уве дзе ных за кошт крэ-
дыт ных i аса бiс тых рэ сур саў, скла ла $685 млн.

Нi го да без но вай уста ноў кi
Та кiм чы нам ма дэр нi за цыя Ма зыр ска га НПЗ па ча ла ся яшчэ ў 90-х 

га дах мi ну ла га ста год дзя. У 1994 го дзе сфар мi ра ва ла ся дак лад ная кан-
цэп цыя па этап най рэ кан струк цыi прад пры ем ства. Са мы знач ны этап 
за вяр шыў ся ўво дам у экс плу а та цыю ў 2004 го дзе кам бi на ва ва най уста-
ноў кi ка та лi тыч на га крэ кiн гу. Ён стаў магчымым дзякуючы рашэнням, 
прынятым пасля візіту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра 

Лукашэнкі  на прадпрыемства ў верасні 1999 
года. Менавіта пасля гэтага заводу была ака-
зана дзяржаўная падтрымка ў вырашэнні 
праблемы фінансавання чацвёртага этапа 
рэканструкцыі. Пра гра ма раз вiц ця ААТ «Ма-
зыр скi НПЗ» на пе ры яд 2010-2015 гг., якая 
рэа лi зу ец ца ў наш час, пра ду гледж вае да-
лей шае бу даў нiц тва вы со ка тэх на ла гiч ных 
аб' ек таў i ўка ра нен не iна ва цый ных тэх на ло-
гiй, на кi ра ва ных на атры ман не па лi ва, якое 
не толь кi ад па вя дае па тра ба ван ням су свет-
ных стан дар таў, але i кан ку рэн та здоль нае 
па вы дат ках на iх вы твор часць.

Га лоў ны iн жы нер прад пры ем ства Сяр гей ТУ КАЧ ад зна чае, што апош нiм 
ча сам атрым лi ва ла ся ўво дзiць у экс плу а та цыю па дзве ўста ноў кi за год:

— На бу даў нiц тва кож най iдзе ад 3 да 5 га доў. Хут ка не па бу ду еш, та-
му трэ ба за га дзя ана лi за ваць сi ту а цыю ў све це праз мi нi мум пяць га доў. 
Ме на вi та та му, на прык лад, па якас цi ды зель на га па лi ва, якое ад па вя дае 
еў ра пей скiм стан дар там, мы за раз га доў на 5-10 упе ра дзе. Ка лi не аб ход-
на, не ка то рыя яго па ра мет ры мы мо жам зра бiць яшчэ больш жорст кi мi, 
чым ця пер — па се ры, по лi ара ма ты цы. Вы твор часць бен зi ну, якасць яко га 
ад па вя дае еў ра стан дар там — гэ та не адзiн, а вель мi шмат тэх на ла гiч ных 
пра цэ саў. Кож ная ўста ноў ка, якую бу да ва лi, уно сi ла сваю леп ту як у па ве лi-
чэн не коль кас цi бен зi ну, так i ў па ляп шэн не яго якас цi. Ма дэр нi за цыя, якая 
пра во дзi ла ся з 2004 го да, за раз да зво лi ла нам вый сцi на бен зiн пя та га кла са 
якас цi. Мы пры пы нi лi вы пуск бен зi ну «Нар маль-80», а з ця гам ча су мо жам 
пры пы нiць i вы пуск бен зi ну АI-92. Тым не менш, не ўсе пы тан нi за ста лi ся 
яшчэ вы ра ша ны мi. Для та го, каб быць кан ку рэн та здоль ны мi, нам трэ ба вы-
пус каць бен зiн яшчэ больш вы со кай якас цi, у тым лi ку па ак та на вым лi ку. 
На пе ра дзе — бу даў нiц тва комп лек су вы со ка ак та на вых да ба вак, ку ды ўва-
хо дзiць тры ўста ноў кi: па вы твор час цi ме цiл-трэт-бу цi ла ва га эфi ру (МТБЭ), 
трэ та мiл ме цi ла ва га эфi ру (ТА МЭ) i «Ды мер сол-G». Пас ля пус ку гэ та га комп-
лек су мы змо жам вы пус каць бен зiн якас цi не нi жэй, чым АI-95 i АI-98.

Га лоў ны тэх но лаг Аляк сандр ШО РАЦ да дае, што па куль глы бi ня пе ра-
пра цоў кi наф ты скла дае ка ля 70%, а вось пас ля ўво ду ўста ноў кi ва ку ум най 
пе ра пра цоў кi ма зу ту гэ тая лiч ба па вiн на па-
ды сцi да 80%:

— Ёсць та кi пра дукт пе ра пра цоў кi наф ты — 
ма зут. У ад роз нен не ад iн шых пра дук таў, чым 
яго менш, тым лепш. За раз iдуць пус ка выя апе-
ра цыi на но вай уста ноў цы ва ку ум най пе ра гон кi 
ма зу ту — з яе ўво дам мы ска ро цiм коль касць 
ма зу ту i па вя лi чым вы пуск бен зi ну i дыз па лi ва. 
З пус кам гэ тай уста ноў кi мы не толь кi па вя лi-
чым глы бi ню пе ра пра цоў кi i атры ма ем больш 
вы со ка рэн та бель ных пра дук таў, але i якасць 
ма зу ту да вя дзём да еў ра пей ска га ўзроў ню — 
з коль кас цю се ры да 1%. Мы iмк нём ся, каб з 
уво дам но вых уста но вак па мян ша лi ся вы кi ды 
шкод ных рэ чы ваў у на ва коль нае ася род дзе. 
На ша па лi ва эка ла гiч нае, i гэ та так са ма ўклад у ахо ву на ва коль на га ася род-
дзя кра i ны.

ВI ЗI ТОЎ КА КI РАЎ НI КА:ВI ЗI ТОЎ КА КI РАЎ НI КА:

Ле тась у рэс пуб лi кан скi бюд жэт ААТ «Ма зыр скi НПЗ» пе-
ра лi чыў больш за 3 трлн 428 млрд 892 млн руб лёў у вы гля дзе 
па дат каў. У аб лас ны бюд жэт гэ тая су ма скла ла 184 млрд 
531 млн руб лёў. Ма зыр скi ра ён атры маў 105 млрд 949 млн 
руб лёў. Яшчэ 399 млрд 585 млн руб лёў пе ра лi ча на ў iн шыя 
бюд жэ ты.

Уста ноў ка 
эк страк цый най 
дыс ты ля цыi 
бен зо лу.


