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Не толь кi вы са ка я кас ная пра дук цыя i бес пе ра-
пын нае ўдас ка на лен не вы твор час цi з'яў ля юц ца 
прад ме там го на ру Ма зыр скага НПЗ. Са мым каш-
тоў ным рэ сур сам кi раў нiц тва лi чыць сва iх су пра-
цоў нi каў i на дае вя лi кую ўва гу пад трым цы iх ве-
даў i кам пе тэнт нас цi, ства рэн ню бяс печ ных умоў 
пра цы, за бес пя чэн ню са цы яль най аба ро не нас цi, 
пра што свед чыць аб' ём ны са цы яль ны па кет, якi 
ахоп лi вае ўсе ка тэ го рыi пер са на лу i пен сi я не раў 
ар га нi за цыi. Ра шэн не са цы яль ных пы тан няў у 
ар га нi за цыi ад бы ва ец ца ў ад па вед нас цi з Пра-
гра май са цы яль на га раз вiц ця. Яна скла да ец ца з 
не каль кiх ба за вых час так, якiя ахоп лi ва юць усе 
сфе ры жыц ця пра цаў нi коў.

БУДЗЬ ЦЕ ЗДА РО ВЫ МI
Асаб лi вую ўва гу на прад пры ем стве на да юць зда-

роўю сва iх су пра цоў нi каў. Што год на прад пры ем стве 
пра во дзiц ца пра фi лак тыч ны ме ды цын скi агляд за-
вад чан, якiя пра цу юць у шкод ных умо вах пра цы. А 
тыя, хто пра цуе ў звы чай ных умо вах, пра хо дзяць яго 
ў ад па вед нас цi з ка лек тыў ным да га во рам раз на тры 
га ды. Ме ды цын скiм аб слу гоў ван нем су пра цоў нi кi за-
во да ка рыс та юц ца ў мед пунк це i ў га рад ской па лi клi-
нi цы №1. Пра цаў нi кам, чле нам iх сем' яў i пен сi я не рам 
прад пры ем ства па льгот ных пу цёў ках дае маг чы масць 
азда ра вiц ца i прай сцi ля чэн не ў са на то рыi «Сос ны», 
якi на ле жыць ААТ. Што год ле там за вод ар га нi зоў-
вае азда раў лен не ка ля 1000 дзя цей су пра цоў нi каў на 
ўзбя рэж жы Чор на га i Азоў ска га мо раў. ААТ тра цiць на 
гэ та ка ла саль ныя гро шы, але ж i ра бот нi кi, i iх дзе цi 
за ста юц ца вель мi за да во ле ны мi. Пры не аб ход нас цi 
за вод аплач вае скла да ныя ме ды цын скiя апе ра цыi цi 
да ра гое ля чэн не па за явах лю дзей. З Бе ла рус кiм рэс-
пуб лi кан скiм унi тар ным стра ха вым прад пры ем ствам 
«Бел дзярж страх» другі год запар за клю ча ны да га вор 
доб ра ах вот нага стра ха ван ня ме ды цын скiх па слуг усіх 
работнікаў прадпрыемства.

СМАЧ НА ЕС ЦI
Хар ча ван не на прад пры ем стве за бяс печ ва юць 

7 ста ло вых на 575 па са дач ных мес цаў, у якiх што-
дзень хар чу ец ца ка ля 2 ты сяч ча ла век. На пра цоў ныя 
мес цы, якiя звя за ны з бес пе ра пын ным пра цэ сам 
вы твор час цi, па за яў ках пра цаў нi коў га ра чыя абе ды 
да стаў ля юц ца ў спе цы яль ных тэр ма кан тэй не рах. Ва 
ўсiх пад раз дзя лен нях па коi пры ёму ежы аб ста ля ва ны 
не аб ход ным iн вен та ром i по су дам.

РА ЗАМ ВЕ СЕ ЛА СПЯ ВАЦЬ
Воль ны час ка лек ты ву ААТ «Ма зыр скi НПЗ» ар га нi-

за ва ны з раз ма хам. Па лац куль ту ры, якi ча сам на зы ва-
юць «цэ хам доб ра га на строю», мае асоб ны бу ды нак з 
тэ ат раль на-кан цэрт най за лай на 850 мес цаў. За мi ну лы 
год яго на ве да ла больш за 96 ты сяч ча ла век.

Яр кiя i цi ка выя ме ра пры ем ствы зай ма юць не толь кi 
за вад чан, але i ўсiх жы ха роў Ма зы ра. Тут пра цу юць 17 
клу баў па iн та рэ сах i ама тар скiх аб' яд нан няў, дзе мо-
гуць пра вес цi свой воль ны час прад стаў нi кi ўсiх уз рос-
та вых ка тэ го рый, а так са ма 25 ка лек ты ваў мас тац кай 
са ма дзей нас цi, 11 з якiх но сяць зван не за слу жа ных, 
на род ных або ўзор ных. Да лё ка за ме жа мi Го мель шчы ны 
вя до мы ка лек ты вы «Сва я кi», «Жы вi ца», ба лет-сту дыя 
«АlехiS», якiя пры ма лi ўдзел у па пу ляр ных бе ла рус кiх 
тэ ле пра гра мах, пе ра ма га лi ў пра фе сiй ных фес ты ва лях, 
гаст ра ля ва лi не толь кi па Бе ла ру сi, але i за яе ме жа мi.

Ар га нi за цы яй воль на га ча су ра бот нi каў за во да i 
чле наў iх сем' яў зай ма юц ца так са ма ка мi тэт фi зiч най 
куль ту ры за вода, дзi ця чы спар тыў на-тэх нiч ны клуб 
«Старт» i спе цы я лi за ва ная дзi ця ча-юнац кая шко ла 
алiм пiй ска га рэ зер ву «Жам чу жы на Па лес ся». Ва дзiм 
Кілбас адзначае, што пяр вiч най праф са юз най ар га-
нi за цы яй «Бел хiмп раф са юз» што год пра во дзiц ца 
круг ла га до вая ўнут ры за вод ская спар та кi я да:

— Усе струк тур ныя пад раз дзя лен нi аба вяз ко ва 
пры ма юць удзел у спа бор нiц твах па фут бо ле, ва лей-
бо ле, тэ нi се, бiль яр дзе, шах ма тах, да ртсе... Лю дзi 
з за да валь нен нем не толь кi ра зам пра цу юць, але i 
ад па чы ва юць.

МО ЛА ДА — НЕ ЗЕ ЛЕ НА
На пра ця гу апош нiх га доў на за вод зе iдзе ак тыў-

ная зме на па ка лен няў. Сён ня пер са нал на чвэрць 

прад стаў ле ны мо лад дзю ва ўзрос це да 31 го да. На 
пле чы Са ве та ма ла дых пра цаў нi коў ускла дзе ны 
стра тэ гiч ныя за да чы са дзей нi чаць ства рэн ню ўмоў 
для ўсе ба ко ва га раз вiц ця мо ла дзi, яе адап та цыi да 
пра цоў на га ка лек ты ву, да лу чаць ма ла дых да прак-
тыч на га вы ра шэн ня вы твор чых i са цы яль на-эка на-
мiч ных праб лем прад пры ем ства, ма раль нае, па тры я-
тыч нае i эка ла гiч нае вы ха ван не мо ла дзi, пад трым ка 
ма ла дых сем' яў. Са вет удзель нi чае ў рас пра цоў цы i 
ажыц цяў лен нi комп лекс ных пра грам прад пры ем ства 
па ра бо це з мо лад дзю, у пра вя дзен нi куль тур най i 
спар тыў най ра бо ты. Гэ та спры яе фар мi ра ван ню зда-
ро ва га ла ду жыц ця. Ма ла дыя лю дзi ўдзель нi ча юць 
у раз на стай ных эк скур сi ях, турз лё тах, куль тур на-
за баў ляль ных ме ра пры ем ствах, шэф ству юць над 
брац кай ма гi лай i ар га нi зоў ва юць збор гу ма нi тар най 
да па мо гi для Ма зыр ска га дзi ця ча га до ма.

ЗА ГАР ТОЎ КА КАД РАЎ
Толь кi што атры ма лi дып ло мы вы пуск нi кi Ма зыр ска-

га дзяр жаў на га по лi тэх нiч на га ка ле джа, якiя на пра ця гу 
амаль ча ты рох га доў ву чы лi ся па спе цы яль нас цi «пе-
ра пра цоў ка наф ты i га зу». Усе ма ла дыя спе цы я лiс ты, 
якiя атры ма лi пра фе сiю «апе ра тар тэх на ла гiч ных уста-
но вак», пра ца ўлад ка ва ны на Ма зыр скi наф та пе ра пра-
цоў чы за вод. Прад пры ем ства не толь кi бы ло iнi цы я-
та рам iдэi ад крыц ця ў ка ле джы но вай спе цы яль нас цi, 
але i ста ла ба за вым для пра хо джан ня ўсiх прак тык. На 
ар га нi за цыю на ву чаль на га пра цэ су Ма зыр ска му ка ле-
джу бы лi вы дзе ле ны не ма лыя срод кi. На ба зе ўста но вы 
аду ка цыi аб ста ля ва ны спе цы яль ныя ка бi не ты i ла ба ра-
то рыi, за ве зе ны не аб ход нае на ву чаль нае аб ста ля ван-
не i ма тэ ры я лы для пра цы ў ла ба ра то ры ях.

ВЕ ТЭ РА НЫ ЗА СТА ЮЦ ЦА Ў КА ЛЕК ТЫ ВЕ
Не абы шлi ўва гай у Ма зыр скiм НПЗ i ве тэ ра наў 

пра цы. Быць заводскім пен сi я не рам тут га на ро ва i 
прэ стыж на, бо прад пры ем ства кла по цiц ца пра тое, 
каб, зна хо дзя чы ся на за слу жа ным ад па чын ку, лю дзi 
пра цяг ва лi ад чу ваць ся бе чле нам вя лi кай за вод скай 
сям'i. Для гэ та га, у ад па вед нас цi з умо ва мi ка лек тыў-
на га да га во ра, яны ма юць маг чы масць бяс плат на 
чы таць га зе ту «Мозырский нефтепереработчик», 
ля чыц ца ў са на то рыi «Сос ны», на бы ва ю чы пу цёў ку 
з за вод скай да та цы яй, бяс плат на пра тэ за ваць зу бы, 
атрым лi ваць што квар таль ную ма тэ ры яль ную да па-
мо гу i iн шае. Для пра цы з за вод скi мi пен сi я не ра мi 
ство ра ны Са вет ве тэ ра наў за во да, якi су мес на з 
су пра цоў нi ка мi Па ла ца куль ту ры зай ма ец ца ар га нi-
за цы яй са мых роз ных ме ра пры ем стваў.

ЧЫС ТА ТАМ, ДЗЕ ДА ГЛЯ ДА ЮЦЬ
Утры ман не тэ ры то рый i збу да ван няў ста iць у ад-

ным шэ ра гу з вы ра шэн нем вы твор чых за дач, та му 
гос цi з роз ных кут коў све ту, якiя бы ва юць у ААТ, 
заў сё ды ад зна ча юць вы со кi ўзро вень куль ту ры вы-
твор час цi. Уся тэ ры то рыя па дзе ле на на сек та ры, 
за ма ца ва ныя за струк тур ны мi пад раз дзя лен ня мi 
за во да з мэ тай пад тры ман ня па рад ку i рэ гу ляр на га 
до гля ду па са дак. За ўтры ман нем за вод скай тэ ры-
то рыi вя дуць кант роль су пра цоў нi кi гас па дар ча га 
цэ ха. У iх струк ту ры ёсць цяп лiч ная гас па дар ка, дзе 
вы рошч ва ец ца ра са да кве так i дэ ка ра тыў ных кус тоў 
для вы сад кi на тэ ры то рыi прад пры ем ства.

ПА ТРАМ ВА ЯХ ЗВЯ РА ЮЦЬ ГА ДЗIН НIК
Трам вай нае ўпраў лен не — гэ та яшчэ ад но з унi-

каль ных пад раз дзя лен няў ААТ «Ма зыр скi НПЗ». 
Сё ле та яно ад зна чае 25-га до вы юбi лей: у па чат ку 
жнiў ня 1988 го да пер шы ма зыр скi трам вай ад пра-
вiў ся па сва iм ня змен ным да гэ туль марш ру це: да 
за во да i на зад. Даў жы ня марш ру ту скла дае ка ля 
20 кi ла мет раў, якiя трам вай пра хо дзiць за 40 хвi лiн. 
Што дня ма зыр скiя трам ваi пе ра во зяць ка ля 5 ты сяч 
ча ла век. Асноў ныя па са жы ры — су пра цоў нi кi вя-
лiз на га наф та пе ра пра цоў ча га прад пры ем ства, якiя 
ка рыс та юц ца гэ тым вi дам транс пар ту бяс плат на. 
Ад нак ня ма ла i ра бот нi каў iн шых прад пры ем стваў 
пра мыс ло вай зо ны, а так са ма дач нi каў. На ват у час 
пiк, ка лi по бач ру ха ец ца па ток аў та ма бi ляў, гэ ты 
транс парт iдзе стро га па рас кла дзе. Сён ня ма зы ран 
аб слу гоў ва юць ка ля паў сот нi трам ва яў, пра стан якiх 
кла по цiц ца прад пры ем ства. Зра зу ме ла ж, i трам вай-
нае па лат но, i аб ста ля ван не трам вай ных пры пын каў 
— у зо не ўва гi пра мыс ло ва га гi ган та.

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

Пра дук цыя Ма зыр-
ска га НПЗ заў сё ды 
вы зна ча ла ся вы со кай 
якас цю. Га вор ка iдзе ў 
пер шую чар гу пра вы-
пуск пра дук цыi, якая 
ад па вя дае па тра ба-
ван ням еў ра пей скiх 
стан дар таў, бо больш 
за па ло ву пра дук цыi 
рэа лi зу ец ца ў раз вi-
тых кра i нах Еў ро пы.

Сер ты фi ка ты ад па-
вед нас цi сiс тэ мы ме недж мен ту якас цi па тра ба ван-
ням мiж на род на га стан дар ту ISО 9001:2008, сiс тэ мы 
кi ра ван ня на ва коль ным ася род дзем — па тра ба ван-
ням стан дар таў ISО 14001:2004 i СТБ ISО 14001-2005 
i сiс тэ мы ме недж мен ту ахо вы пра цы — па тра ба ван-
ням стан дар ту ОHSАS 18001:2007 па цвяр джа юць 
здоль насць ар га нi за цыi заў сё ды вы пус каць пра дук-
цыю са май вы со кай якас цi з мi нi маль ным шкод ным 
ўздзе ян нем на на ва коль нае ася род дзе i пры бяс печ-
ных умо вах пра цы для пер са на лу.

На прык лад, бен зiн АI-95 стан дар ту «Еў ра-5» ад-
па вя дае якас цi еў ра пей ска га стан дар ту ЕN-228:2008. 
Гэ ты вiд па лi ва да зва ляе па вы сiць ма гут насць ру ха-
вi ка, знi зiць рас ход па лi ва, па леп шыць экс плу а та-
цый ныя ха рак та рыс ты кi аў та ма бi ля. Для аў та ўла-
даль нi ка гэ та а зна чае, што ру ха вiк бу дзе аба ро не ны 
ад на га ру, па вя лi чыц ца яго рэ сурс i знач на знi зiц ца 
коль касць шкод ных вы кi даў у ат мас фе ру.

На чаль нiк служ бы якас цi i стан дар ты за цыi 
прад пры ем ства Люд мi ла ГА ЛА ВА НА ВА рас каз-
вае, што ця пер усе бен зi ны, дыз па лi ва i бi ту мы 
вы твор час цi Ма зыр ска га НПЗ ад па вя да юць са мым 
су час ным еў ра пей скiм па тра ба ван ням:

— Мы, каб ства рыць упэў не насць спа жыў ца ў 
якас цi на шых наф та пра дук таў, па ста ян на пра во-
дзiм пра цэ ду ры па цвяр джэн ня ад па вед нас цi ў ор-
га нах сер ты фi ка цыi. Та кiм чы нам не толь кi наш 
паш парт свед чыць, што якасць наф та пра дук таў 
ад па вя дае ўсiм па тра ба ван ням, якiя да iх прад' яў-

ля юць тэх нiч ныя нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты, але 
i не за леж ны ор ган сер ты фi ка цыi гэ та па цвяр джае. 
Да рас пра цоў кi тэх нiч ных рэг ла мен таў на аў та ма-
бiль нае па лi ва не бы ло на ват аба вяз ко ва га па тра-
ба ван ня на сер ты фi ка цыю пра дук таў, але мы даў но 
зай ма лi ся доб ра ах вот най сер ты фi ка цы яй наф та-
пра дук таў. Та кiм чы нам мы за ва ёў ва лi i за ва я ва лi 
да вер спа жыў ца да на шай пра дук цыi. У 2008 го-
дзе быў рас пра ца ва ны тэх нiч ны рэг ла мент РБ, якiя 
вы зна чаў аба вяз ко выя па тра ба ван нi да ўсiх вi даў 
аў та па лi ва. Да ку мент па тра ба ваў аба вяз ко ва дэк-
ла ра ваць наф та пра дук ты так са ма ў не за леж ным 
ор га не. З 31 снеж ня 2012 го да ўсту пiў у сi лу тэх-
нiч ны рэг ла мент Мыт на га са ю за пра па тра ба ван нi 
да па лi ва. За раз мы ма ем дэк ла ра цыi на ўсе вi ды 
па лi ва, за рэ гiст ра ва ныя ў Бе ла рус кiм дзяр жаў ным 
iн сты ту це стан дар ты за цыi i сер ты фi ка цыi. I гэ та дае 
нам пра ва па стаў ляць на ша па лi ва ва ўсе кра i ны 
Мыт на га са ю за. На ша ла ба ра то рыя вель мi доб ра 
асна шча на, яна ўклю ча на ў адзi ны рэ естр вы пра-
ба валь ных ла ба ра то рый Мыт на га са ю за i мае 
пра ва на ўзроў нi не за леж ных пра во дзiць вы пра-
ба ван нi для мэ таў дэк ла ра ван ня на ад па вя дан не 
рэг ла мен ту Мыт на га са ю за. Мы па цвяр джа ем 
ад па вед насць не толь кi ўнут ры сва ёй кра i ны i 
Мыт на га са ю за, але i iмк нём ся да па ма гаць у про-
дажы на шых наф та пра дук таў на экс парт. У пры-
ват нас цi, ва Укра i ну. I ка лi ў нас ёсць дзяр жаў ны 
сер ты фi кат Укра i ны на ад па вед насць iх ДСТУ, 
гэ та мае вя лi кае зна чэн не i для про да жу на шых 
наф та пра дук таў, i для хут ка сцi пра хо джан ня iх 
праз мыт ню. Гэ та не ма ла важ на ў част цы аба ра-
чаль нас цi ва го на цыс тэр наў. Та му ўсе асноў ныя 
вi ды па лi ва, якiя мы экс пар ту ем, так са ма ма юць 
укра iн скiя сер ты фi ка ты на ад па вед насць iх дзярж-
стан дар там. Пры няц це Еў ра пей ска га рэг ла мен ту 
RЕАСH у свой час ства ры ла для нас ня ма ла праб-
лем. Мы доб ра па пра ца ва лi, каб за рэ гiст ра ваць 
усе на шы экс парт ныя наф та пра дук ты ў еў ра пей-
скiм хi мiч ным агенц тве. За раз паш пар ты бяс пе кi 
ў ад па вед нас цi з па тра ба ван ня мi Еў ра пей ска га 
рэг ла мен ту рас пра ца ва ны.

У гар мо нii з пры ро дай
Ма зыр скi НПЗ, як i лю бы iн дуст ры яль ны аб' ект та ко га маш та бу, 

у сi лу спе цы фi кi вы твор час цi не мо жа не ўплы ваць на на ва коль-
нае ася род дзе. Кi ра ван не i кант роль яго ста ну бы лi i за ста юц ца 
пры яры тэт ны мi кi рун ка мi вы твор чай дзей нас цi за во да, та му тут 
вя дзец ца пла на мер ная ра бо та па ўка ра нен нi ме ра пры ем стваў, 
на кi ра ва ных на знi жэн не на груз кi на на ва коль нае ася род дзе ў 
зо не ўплы ву за во да i пры вы ка ры стан нi яго пра дук цыi.

У сва ёй дзей нас цi Ма зыр скi НПЗ кi ру ец ца прын цы пам стро-
га га вы ка нан ня за ка на даў чых па тра ба ван няў i стан дар таў у 
воб лас цi эка ло гii, для ча го рас пра цоў ва юц ца i ўка ра ня юц ца 
ме ра пры ем ствы па ра цы я наль ным вы ка ры стан нi пры род ных 
рэ сур саў, знi жэн нi вы кi даў, скiд ван нi за брудж валь ных рэ чы-
ваў, утва рэн нi ад хо даў, за брудж ван ня гле бы, вы ка ры стан нi не-
бяс печ ных рэ чы ваў. Ме на вi та та му ўдас ка на лен не вы твор чых 
пра цэ саў на за вод зе не па рыў на звя за на з пра вя дзен нем цэ ла га 
комп лек су пры ро да ахоў ных ме ра пры ем стваў, на кi ра ва ных на 
знi жэн не не га тыў на га ўздзе ян ня на на ва коль нае ася род дзе. 
Вя лi кая ўва га на да ец ца ўка ра нен ню пра грэ сiў ных тэх на ло гiй, 
якiя ад па вя да юць iс ну ю чым i перс пек тыў ным эка ла гiч ным па тра-

ба ван ням пры пра ек та ван нi, 
рас пра цоў цы вы твор чых пра-
цэ саў, но вых вi даў пра дук цыi, 
а так са ма па пя рэ джан ню ава рый ных 
сi ту а цый за кошт бяс печ най экс плу а-
та цыi вы твор чых аб' ек таў i ства рэн нi 
бяс печ ных умоў пра цы.

Толь кi за апош нiя га ды ў ААТ «Ма-
зыр скi НПЗ» бы лi ўве дзе ны ў экс плу-
а та цыю два но выя бло кi аба рот на га 
во да за бес пя чэн ня, уста ноў ка ўты-
лi за цыi се ра ва да ро даз мя шчаль на-
га га зу, стан цыя уль тра фi я ле та ва-
га абез за раж ван ня сцё ка вых вод, 
блок уты лi за цыi вуг ле ва да род ных 
фа кель ных га заў, су час ныя наф та-
паст кi i фла та та ры на ачы шчаль ных 
збу да ван нях, вы со ка эфек тыў нае 
аб ста ля ван не па абяз вод жван нi 
асад каў сцё ка вых во даў, комп лекс 
па пе ра пра цоў цы наф та шла му, уста-
ноў ка так та ва га на лi ву бен зi наў, якая 
да зво лi ла змен шыць як стра ты наф-
та пра дук таў, так i вы кi ды ў ат мас-
фе ру. Вы ка нан не пры ро да ахоў ных 
ме ра пры ем стваў з'яў ля ец ца ас но вай 
па спя хо вай рэа лi за цыi эка ла гiч най 
па лi ты кi ар га нi за цыi.

ВI ЗI ТОЎ КА ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА:
Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 

«Ма зыр скi наф та пе ра пра цоў чы за вод»
Jоint Stосk Соmраnу «MОZYR ОIL RЕFINЕRY» (JSС «MОZYR ОR»)

Та ва рыст ва ўва хо дзiць у склад кан цэр на «Бел наф та хiм».
Год за сна ван ня: 1975-ы, з 1994 го да — ААТ «Ма зыр скi наф та пе ра-
пра цоў чы за вод».
Коль касць пра цоў ных: 4720 ча ла век.
Амаль 10% ка лек ты ву — кi раў нi кi, 17% — спе цы я лiс ты, 4% — слу-
жа чыя, 69% — ра бо чыя. Больш за па ло ву ўсiх су пра цоў нi каў ма юць 
ся рэд нюю спе цы яль ную i вы шэй шую аду ка цыю.
Ся рэд нi ўзрост су пра цоў нi каў — 39 га доў, мо ла дзi ва ўзрос це да 
31 го да — 25%.

Асноў ныя ак цы я не ры ААТ «Ма зыр скi НПЗ»:
• Дзяр жаў ны ка мi тэт па ма ё мас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь — 42,76% 
ак цый;
• ААТ НГК «Слаў наф та» — 42,58% ак цый;
• ТАА «МНПЗ плюс» — 12,25% ак цый;
• Фi зiч ныя асо бы — 2,41% ак цый.

Асноў ныя вi ды дзей нас цi: вы твор часць i па стаў ка наф та ва га па лi ва, 
наф та бi ту маў, се ры i наф та пра дук таў для на ступ най пе ра пра цоў кi.

Са на то рый «Сос ны», дзе што год на льгот ных умо-
вах мо жа ад па чыць кож ны за вад ча нiн з сям' ёй, ня-
даў на быў ка пi таль на ад ра ман та ва ны. Ад бы ла ся пе-
ра пла нi роў ка па ко яў, зроб ле ны ра монт ка му нi ка цый, 
уста ля ва ны шкло па ке ты, ад ра ман та ва ны сан вуз лы, 
за ме не ны дах... Так са ма кап ра монт ад быў ся ў ме ды-
цын скiм кор пу се, ба сей не i iн шых па бу до вах. За раз па-
мяш кан нi, звя за ныя па мiж са бой, на гад ва юць вя лiз ны 
ка зач ны дом па ся род бо ру — з доб ра ўпа рад ка ва най 
тэ ры то ры яй на во кал.

136 мес цаў, на якiя раз лi ча ны са на то рый, нi ко лi не бы-
ва юць пус ты мi. Да рэ чы, тут ёсць ну ма ры двух мес ныя, 
ад на мес ныя, люкс i паў люкс. У два ры — унi вер саль нае 
спар тыў нае по ле са штуч ным па крыц цём. Яшчэ ад на пра-
стор ная спар тыў ная за ла — у са мiм бу дын ку. Зруч ная 
лес вi ца вя дзе да ра кi, доб ра ўпа рад ка ва нага пляжа з раз-
дзя валь ня мi, стрэш ка мi i лаў ка мi, пры ста са ва нымі для 
спа кой на га ад па чын ку.

Усе кар пу сы аб' яд на ны па мiж са бой i для пра хо джан ня 
пра цэ дур не трэ ба вы хо дзiць на ву лi цу — у ха лод ны час 
та кая зруч насць ста но вiц ца асаб лi ва ак ту аль най. Ба сейн 
цёп лы, з да дат ко вы мi вод ны мi фi зi яп ра цэ ду ра мi. На чаль-
нiк са на то рыя «Сос ны» Ва дзiм Мар цi но вiч га во рыць, што 
на 70% уста но ва за поў не на су пра цоў нi ка мi за во да або 
чле на мi iх сем' яў, якiя ка рыс та юц ца маг чы мас цю ад па-
чыць i па пра вiць зда роўе на льгот ных умо вах. Яшчэ ка ля 
10-15% ад па чы валь нi каў — за вод скiя пен сi я не ры. Усё, 
што за ста ец ца сва бод ным, вы куп ля юць iн шыя ар га нi-
за цыi або пры ват ныя асо бы. Ка лi мер ка ваць толь кi па 
ну ма рах на ма шы нах, якiя зна хо дзяц ца на аў та ста ян цы 
по бач — са на то рый наф та пе ра пра цоў шчы каў доб ра ве-
да юць жы ха ры Ра сii.

Са на то рый пры зна ча ны для ля чэн ня за хвор ван няў 
страў нi ка ва-кi шач на га трак та, апор на-ру халь на га апа ра ту, 
сар дэч на-са су дзiс тай i ды халь най сiс тэм, гi не ка ла гiч ных.

Уво гу ле ж у трох па вяр хо вым ме ды цын скiм кор пу се вя-
дуць пры ём усе не аб ход ныя па цы ен там ура чы: тэ ра пеўт, 
не ўро лаг, фi зi я тэ ра пеўт, ёсць ста ма та ла гiч ны ка бi нет з са-
мым су час ным аб ста ля ван нем — уста ноў кай «СI РО НА».

Маг чы мас цi ме ды цын скiх i фi зi я тэ ра пеў тыч ных пра цэ-
дур прад стаў ле ны вель мi шы ро кiм спект рам. У са на то рыi 
ўжы ва юц ца на ступ ныя ме та ды ля чэн ня: гра зе ля чэн не пры-
ваз ной граз зю во зе ра Са кi (Крым, Укра i на), наф та ла на ля-
чэн не, аза ке ры та ля чэн не, во да ля чэн не (ван ны, пад вод ны 
душ-ма саж, душ Шар ко, цыр ку ляр ны душ), ма саж руч ны 
i апа рат ны, мi нi-са ўна «Кед ра вая боч ка», маг нi та тэ ра пiя, 
iн га ля цыя ле ка вы мi прэ па ра та мi, фi зi я тэ ра пiя, ля чэб ная 
фiз куль ту ра, ме ха на тэ ра пiя, лаз ня i са ўна, пла валь ны ба-
сейн, элект ра святло ля чэн не, ла зе ра тэ ра пiя, кры а тэ ра пiя, 
транс кра нi яль ная элект ра сты му ля цыя га лаў но га моз гу, 
муль ты рэ за нанс ная тэ ра пiя то ка мi (КВЧ-тэ ра пiя), су хiя 
вуг ля кiс лыя ван ны («Рэ абокс»), фi та тэ ра пiя, трэ на жор-
ная за ла...

У са на то рыi ажыц цяў ля ец ца зда бы ча i ўжы ван не мi не-
раль най ва ды двух вi даў. Ва да па да ец ца ў бю ве т.

Свiд ра вi на №1 глы бi нёй 600 м вы во дзiць на па верх ню 
хла рыд на-на тры е выя мi не ра лi за ва ныя во ды са сла ба шчо-
лач най рэ ак цы яй, якiя вы ка рыс тоў ва юц ца для вон ка ва га 
ўжы ван ня пры за хвор ван нях сар дэч на-са су дзiс тай сiс тэ-
мы, апор на-ру халь на га апа ра ту, гi не ка ла гiч ных за хвор-
ван нях i скур ных за хвор ван нях.

Свiд ра вi на №2 глы бi нёй 405 м змя шчае гiд ра кар ба-
нат на-хла рыд на-на тры е выя во ды з мi не ра лi за цы яй з па-
вы ша най коль кас цю гу мi на вых кiс лот i сла ба шчо лач най 
рэ ак цы яй. Яны ўжы ва юц ца для ля чэн ня хра нiч ных гаст ры-
таў, яз ва вай хва ро бы страў нi ка i два нац ца цi перс най кiш кi, 
хра нiч ных ка лi таў, панк рэ а ты таў, за хвор ван няў пе ча нi, 
мо ча вы дзя ляль най сiс тэ мы, хва роб аб ме ну рэ чы ваў. Ва да 
з гэ тай свiд ра вi ны мае не звы чай ны ка рыч не ва ты ко лер 
(яго да юць ме на вi та гу мi на выя кiс ло ты, якія з'яўляюцца 
пры род ным ан ты ак сi дантам).

Пя цi ра зо вае хар ча ван не ад па чы валь нi каў — на пад ста-
ве ся мi дзён на га за каз но га ме ню ар га нi за ва на ў ста ло вай 
са на то рыя на пер шым па вер се жы ло га кор пу са. Ёсць так-
са ма бар, бiб лi я тэ ка, бiль ярд, лыж ная ба за, тан ца валь-
на-кан цэрт ная за ла, на столь ны тэ нiс, дзi ця чая пля цоў ка 
з ка ру се ля мi.

Вы каз ва ем шчы рую па дзя ку за ар га нi за-
цый ную i iн фар ма цый ную да па мо гу ў пад рых-
тоў цы гэ та га ма тэ ры я лу на чаль нi ку рэ дак-
цый на-вы да вец ка га ад дзе ла ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Ма зыр скi НПЗ» Лi лii ДРА ГЕЛЬ, 
а так са ма ка лек ты ву га зе ты «Мозырский не-
фтепереработчик».

Матэрыялы падрыхтавалі Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ, 
Віктар ПАЗНЯКОЎ. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

УНП 400091131

Та кая ахоў ная экi пi роў ка да зва ляе 
ла ба ран ту Вiк та ру ДУБ РО ВЕ 

пра во дзiць ана лiз звад ка ва на га га зу.

На чаль нiк ад дзе ла са цы яль на га раз вiц ця 
Ва дзiм КIЛ БАС.

У «СОС НЫ» — ПА ЗДА РОЎЕУ «СОС НЫ» — ПА ЗДА РОЎЕ

ААТ «МНПЗ» — лаў рэ ат 8-га Мiж на род на га тур нi ру па якас цi кра iн Цэнт раль най i Ус ход няй 
Еў ро пы (2012), лаў рэ ат Прэ мii ўра да Рэс пуб лi кi Бе ла русь за да сяг нен нi ў воб лас цi якас цi (2002, 
2005, 2010), дып ла мант Прэ мii СНД за да сяг нен нi ў воб лас цi якас цi пра дук цыi i па слуг (2007).

Якасць — га лоў ны пры яры тэт

Усё для лю дзей пра цы

Га лоў ны кор пус са на то рыя «Сос ны».

У са на тор ным ба сей не 
ёсць i та кая пры ем ная 

вод ная пра цэ ду ра.
На мес нiк на чаль нi ка 
па ля чэб най част цы Ала ПУНЬ КО 
па ка за ла нам, як працуе міні-саўна 
«Кедравая бочка».

Бiб лi я тэ кар са на то рыя 
Але на ГРА МЫ КА 

з юным чы та чом Дзi мам.

Ад рас са на то рыя «Сос ны» 
ААТ «Ма зыр скi НПЗ»:
227760, Го мель ская воб ласць, в. Стрэльск. 
Тэл.: (8 0236) 37 35 77, 37 34 81. 
Тэл./факс (8 0236) 37 35 77. 
Пра езд аў то бу сам з го ра да Ма зы ра 
ад пры га рад на га пры пын ку «Шко ла №11» 
да са на то рыя «Сос ны» ў 8.20, 12.30, 17.40, 20.20.

г. Ма зыр-11, Го мель ская вобл., 
247760, Рэс пуб лi ка Бе ла русь
Тэл.: +375 (236) 37 33 30, 
33 07 77, 37 34 99
Факс: +375 (236) 33 78 43
Е-mаil: оffi се@mnрz.bу
Wеb: httр://www.mnрz.bу

Mоzуr-11, Gоmеl Rеgiоn, 
Rерubliс Bеlаrus, 247760
Тэл.: +375 (236) 37 33 30, 
33 07 77, 37 34 99
Факс: +375 (236) 33 78 43
Е-mаil: оffi се@mnрz.bу
Wеb: httр://www.mnрz.bу

У апе ра тар най кi ра ван ня ўста ноў кай 
гiд ра ачыст кi ды зель на га па лi ва.


