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ВЫБРАНАЯ СТРАТЭГIЯ

ВIЗIТОЎКА ПРАДПРЫЕМСТВА:
Адкрытае акцыянернае таварыства

«Мазырскi нафтаперапрацоўчы завод»
Jоint Stосk Соmраnу «MОZYR ОIL RЕFINЕRY» (JSС «MОZYR ОR»)
Таварыства ўваходзiць у склад канцэрна «Белнафтахiм».
Год заснавання: 1975-ы, з 1994 года — ААТ «Мазырскi нафтаперапрацоўчы завод».
Колькасць працоўных: 4720 чалавек.
Амаль 10% калектыву — кiраўнiкi, 17% — спецыялiсты, 4% — служачыя, 69% — рабочыя. Больш за палову ўсiх супрацоўнiкаў маюць
сярэднюю спецыяльную i вышэйшую адукацыю.
Сярэднi ўзрост супрацоўнiкаў — 39 гадоў, моладзi ва ўзросце да
31 года — 25%.
Асноўныя акцыянеры ААТ «Мазырскi НПЗ»:
• Дзяржаўны камiтэт па маёмасцi Рэспублiкi Беларусь — 42,76%
акцый;
• ААТ НГК «Слаўнафта» — 42,58% акцый;
• ТАА «МНПЗ плюс» — 12,25% акцый;
• Фiзiчныя асобы — 2,41% акцый.
Асноўныя вiды дзейнасцi: вытворчасць i пастаўка нафтавага палiва,
нафтабiтумаў, серы i нафтапрадуктаў для наступнай перапрацоўкi.

г. Мазыр-11, Гомельская вобл.,
247760, Рэспублiка Беларусь
Тэл.: +375 (236) 37 33 30,
33 07 77, 37 34 99
Факс: +375 (236) 33 78 43
Е-mаil: оfﬁсе@mnрz.bу
Wеb: httр://www.mnрz.bу

Якасць — галоўны прыярытэт

У гармонii з прыродай

Мазырскi НПЗ, як i любы iндустрыяльны аб'ект такога маштабу,
у сiлу спецыфiкi вытворчасцi не можа не ўплываць на навакольнае асяроддзе. Кiраванне i кантроль яго стану былi i застаюцца
прыярытэтнымi кiрункамi вытворчай дзейнасцi завода, таму тут
вядзецца планамерная работа па ўкараненнi мерапрыемстваў,
накiраваных на знiжэнне нагрузкi на навакольнае асяроддзе ў
зоне ўплыву завода i пры выкарыстаннi яго прадукцыi.
У сваёй дзейнасцi Мазырскi НПЗ кiруецца прынцыпам строгага выканання заканадаўчых патрабаванняў i стандартаў у
вобласцi экалогii, для чаго распрацоўваюцца i ўкараняюцца
мерапрыемствы па рацыянальным выкарыстаннi прыродных
рэсурсаў, знiжэннi выкiдаў, скiдваннi забруджвальных рэчываў, утварэннi адходаў, забруджвання глебы, выкарыстаннi небяспечных рэчываў. Менавiта таму ўдасканаленне вытворчых
працэсаў на заводзе непарыўна звязана з правядзеннем цэлага
комплексу прыродаахоўных мерапрыемстваў, накiраваных на
знiжэнне негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе.
Вялiкая ўвага надаецца ўкараненню прагрэсiўных тэхналогiй,
У аператарнай кiравання ўстаноўкай
якiя адпавядаюць iснуючым i перспектыўным экалагiчным патрагiдраачысткi дызельнага палiва.
баванням пры праектаваннi,
распрацоўцы вытворчых працэсаў, новых вiдаў прадукцыi,
а таксама папярэджанню аварыйных
сiтуацый за кошт бяспечнай эксплуаНе толькi высакаякасная прадукцыя i бесператацыi вытворчых аб'ектаў i стварэннi
пыннае ўдасканаленне вытворчасцi з'яўляюцца
бяспечных умоў працы.
прадметам гонару Мазырскага НПЗ. Самым кашТолькi за апошнiя гады ў ААТ «Матоўным рэсурсам кiраўнiцтва лiчыць сваiх супразырскi НПЗ» былi ўведзены ў эксплуцоўнiкаў i надае вялiкую ўвагу падтрымцы iх веатацыю два новыя блокi абаротнага
даў i кампетэнтнасцi, стварэнню бяспечных умоў
водазабеспячэння, устаноўка ўтыпрацы, забеспячэнню сацыяльнай абароненасцi,
лiзацыi серавадародазмяшчальнапра што сведчыць аб'ёмны сацыяльны пакет, якi
га газу, станцыя ультрафiялетаваахоплiвае ўсе катэгорыi персаналу i пенсiянераў
га абеззаражвання сцёкавых вод,
арганiзацыi. Рашэнне сацыяльных пытанняў у
блок утылiзацыi вуглевадародных
факельных газаў, сучасныя нафтаарганiзацыi адбываецца ў адпаведнасцi з Прапасткi i флататары на ачышчальных
грамай сацыяльнага развiцця. Яна складаецца з
збудаваннях, высокаэфек тыўнае
некалькiх базавых частак, якiя ахоплiваюць усе
абсталяванне па абязвод жваннi
сферы жыцця працаўнiкоў.
асадкаў сцёкавых водаў, комплекс
БУДЗЬЦЕ ЗДАРОВЫМI
па перапрацоўцы нафташламу, устаАсаблiвую ўвагу на прадпрыемстве надаюць зданоўка тактавага налiву бензiнаў, якая
роўю сваiх супрацоўнiкаў. Штогод на прадпрыемстве
дазволiла зменшыць як страты нафправодзiцца прафiлактычны медыцынскi агляд затапрадуктаў, так i выкiды ў атмасвадчан, якiя працуюць у шкодных умовах працы. А
феру. Выкананне прыродаахоўных
ААТ «МНПЗ» — лаўрэат 8-га Мiжнароднага турнiру па якасцi краiн Цэнтральнай i Усходняй
тыя, хто працуе ў звычайных умовах, праходзяць яго
мерапрыемстваў з'яўляецца асновай
Еўропы (2012), лаўрэат Прэмii ўрада Рэспублiкi Беларусь за дасягненнi ў вобласцi якасцi (2002,
ў адпаведнасцi з калектыўным дагаворам раз на тры
Такая ахоўная экiпiроўка дазваляе
паспяховай рэалiзацыi экалагiчнай
2005, 2010), дыпламант Прэмii СНД за дасягненнi ў вобласцi якасцi прадукцыi i паслуг (2007).
лабаранту Вiктару ДУБРОВЕ
гады. Медыцынскiм абслугоўваннем супрацоўнiкi запалiтыкi арганiзацыi.
праводзiць аналiз звадкаванага газу.
вода карыстаюцца ў медпункце i ў гарадской палiклiнiцы №1. Працаўнiкам, членам iх сем'яў i пенсiянерам
прадпрыемства па льготных пуцёўках дае магчымасць
аздаравiцца i прайсцi лячэнне ў санаторыi «Сосны»,
якi належыць ААТ. Штогод летам завод арганiзоўвае аздараўленне каля 1000 дзяцей супрацоўнiкаў на
ўзбярэжжы Чорнага i Азоўскага мораў. ААТ трацiць на
гэта каласальныя грошы, але ж i работнiкi, i iх дзецi
застаюцца вельмi задаволенымi. Пры неабходнасцi
завод аплачвае складаныя медыцынскiя аперацыi цi
дарагое лячэнне па заявах людзей. З Беларускiм рэспублiканскiм унiтарным страхавым прадпрыемствам
«Белдзяржстрах» другі год запар заключаны дагавор
добраахвотнага страхавання медыцынскiх паслуг усіх
работнікаў прадпрыемства.
СМАЧНА ЕСЦI
Харчаванне на прадпрыемстве забяспечваюць
7 сталовых на 575 пасадачных месцаў, у якiх штодзень харчуецца каля 2 тысяч чалавек. На працоўныя
месцы, якiя звязаны з бесперапынным працэсам
Галоўны корпус санаторыя «Сосны».
вытворчасцi, па заяўках працаўнiкоў гарачыя абеды
дастаўляюцца ў спецыяльных тэрмакантэйнерах. Ва
ўсiх падраздзяленнях пакоi прыёму ежы абсталяваны
Санаторый «Сосны», дзе штогод на льготных умоСвiдравiна №2 глыбiнёй 405 м змяшчае гiдракарбанеабходным iнвентаром i посудам.
вах можа адпачыць кожны завадчанiн з сям'ёй, ня- натна-хларыдна-натрыевыя воды з мiнералiзацыяй з паРАЗАМ ВЕСЕЛА СПЯВАЦЬ
даўна быў капiтальна адрамантаваны. Адбылася пе- вышанай колькасцю гумiнавых кiслот i слабашчолачнай
Вольны час калектыву ААТ «Мазырскi НПЗ» арганiрапланiроўка пакояў, зроблены рамонт камунiкацый, рэакцыяй. Яны ўжываюцца для лячэння хранiчных гастрызаваны з размахам. Палац культуры, якi часам называусталяваны шклопакеты, адрамантаваны санвузлы, таў, язвавай хваробы страўнiка i дванаццацiперснай кiшкi,
юць «цэхам добрага настрою», мае асобны будынак з
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заменены дах... Таксама капрамонт адбыўся ў медытэатральна-канцэртнай залай на 850 месцаў. За мiнулы
цынскiм корпусе, басейне i iншых пабудовах. Зараз па- мочавыдзяляльнай сiстэмы, хвароб абмену рэчываў. Вада
год яго наведала больш за 96 тысяч чалавек.
мяшканнi, звязаныя памiж сабой, нагадваюць вялiзны з гэтай свiдравiны мае незвычайны карычневаты колер
Яркiя i цiкавыя мерапрыемствы займаюць не толькi
завадчан, але i ўсiх жыхароў Мазыра. Тут працуюць 17
казачны дом пасярод бору — з добраўпарадкаванай (яго даюць менавiта гумiнавыя кiслоты, якія з'яўляюцца
прыродным антыаксiдантам).
клубаў па iнтарэсах i аматарскiх аб'яднанняў, дзе мотэрыторыяй навокал.
Пяцiразовае харчаванне адпачывальнiкаў — на падстагуць правесцi свой вольны час прадстаўнiкi ўсiх узрос136 месцаў, на якiя разлiчаны санаторый, нiколi не бытавых катэгорый, а таксама 25 калектываў мастацкай
ваюць пустымi. Дарэчы, тут ёсць нумары двухмесныя, ве сямiдзённага заказнога меню арганiзавана ў сталовай
самадзейнасцi, 11 з якiх носяць званне заслужаных,
аднамесныя, люкс i паўлюкс. У двары — унiверсальнае санаторыя на першым паверсе жылога корпуса. Ёсць такнародных або ўзорных. Далёка за межамi Гомельшчыны
спартыўнае поле са штучным пакрыццём. Яшчэ адна пра- сама бар, бiблiятэка, бiльярд, лыжная база, танцавальвядомы калектывы «Сваякi», «Жывiца», балет-студыя
сторная спартыўная зала — у самiм будынку. Зручная на-канцэртная зала, настольны тэнiс, дзiцячая пляцоўка
«АlехiS», якiя прымалi ўдзел у папулярных беларускiх
лесвiца вядзе да ракi, добраўпарадкаванага пляжа з раз- з каруселямi.
тэлепраграмах, перамагалi ў прафесiйных фестывалях,
дзявальнямi, стрэшкамi i лаўкамi, прыстасаванымі для
гастралявалi не толькi па Беларусi, але i за яе межамi.
спакойнага адпачынку.
Арганiзацыяй вольнага часу работнiкаў завода i
Усе карпусы аб'яднаны памiж сабой i для праходжання
членаў iх сем'яў займаюцца таксама камiтэт фiзiчнай
працэдур не трэба выходзiць на вулiцу — у халодны час
культуры завода, дзiцячы спартыўна-тэхнiчны клуб
такая зручнасць становiцца асаблiва актуальнай. Басейн
«Старт» i спецыялiзаваная дзiцяча-юнацкая школа
227760, Гомельская вобласць, в. Стрэльск.
цёплы, з дадатковымi воднымi фiзiяпрацэдурамi. Начальалiмпiйскага рэзерву «Жамчужына Палесся». Вадзiм
нiк санаторыя «Сосны» Вадзiм Марцiновiч гаворыць, што
Тэл.: (8 0236) 37 35 77, 37 34 81.
Кілбас адзначае, што пярвiчнай прафсаюзнай аргана 70% установа запоўнена супрацоўнiкамi завода або
нiзацыяй «Белхiмпрафсаюз» штогод праводзiцца
Тэл./факс (8 0236) 37 35 77.
членамi iх сем'яў, якiя карыстаюцца магчымасцю адпакруг
лагадовая ўнутрызаводская спартакiяда:
Праезд аўтобусам з горада Мазыра
чыць i паправiць здароўе на льготных умовах. Яшчэ каля
— Усе структурныя падраздзяленнi абавязкова
ад
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10-15% адпачывальнiкаў — заводскiя пенсiянеры. Усё,
прымаюць удзел у спаборнiцтвах па футболе, валейда санаторыя «Сосны» ў 8.20, 12.30, 17.40, 20.20.
боле, тэнiсе, бiльярдзе, шахматах, дартсе... Людзi
што застаецца свабодным, выкупляюць iншыя арганiз задавальненнем не толькi разам працуюць, але i
зацыi або прыватныя асобы. Калi меркаваць толькi па
адпачываюць.
нумарах на машынах, якiя знаходзяцца на аў тастаянцы
У санаторным басейне
МОЛАДА — НЕ ЗЕЛЕНА
побач — санаторый нафтаперапрацоўшчыкаў добра веёсць i такая прыемная
Намеснiк начальнiка
На працягу апошнiх гадоў на заводзе iдзе актыўдаюць жыхары Расii.
водная працэдура.
па лячэбнай частцы Ала ПУНЬКО
ная змена пакаленняў. Сёння персанал на чвэрць
Санаторый прызначаны для лячэння захворванняў
паказала нам, як працуе міні-саўна
Прадукцыя Мазырскага НПЗ заўсёды
вызначалася высокай
якасцю. Гаворка iдзе ў
першую чаргу пра выпуск прадукцыi, якая
адпавядае патрабаванням еўрапейскiх
стандартаў, бо больш
за палову прадукцыi
рэалiзуецца ў развiтых краiнах Еўропы.
Сертыфiкаты адпаведнасцi сiстэмы менеджменту якасцi патрабаванням мiжнароднага стандарту ISО 9001:2008, сiстэмы
кiравання навакольным асяроддзем — патрабаванням стандартаў ISО 14001:2004 i СТБ ISО 14001-2005
i сiстэмы менеджменту аховы працы — патрабаванням стандарту ОHSАS 18001:2007 пацвярджаюць
здольнасць арганiзацыi заўсёды выпускаць прадукцыю самай высокай якасцi з мiнiмальным шкодным
ўздзеяннем на навакольнае асяроддзе i пры бяспечных умовах працы для персаналу.
Напрыклад, бензiн АI-95 стандарту «Еўра-5» адпавядае якасцi еўрапейскага стандарту ЕN-228:2008.
Гэты вiд палiва дазваляе павысiць магутнасць рухавiка, знiзiць расход палiва, палепшыць эксплуатацыйныя характарыстыкi аўтамабiля. Для аўтаўладальнiка гэта азначае, што рухавiк будзе абаронены
ад нагару, павялiчыцца яго рэсурс i значна знiзiцца
колькасць шкодных выкiдаў у атмасферу.
Начальнiк службы якасцi i стандартызацыi
прадпрыемства Людмiла ГАЛАВАНАВА расказвае, што цяпер усе бензiны, дызпалiва i бiтумы
вытворчасцi Мазырскага НПЗ адпавядаюць самым
сучасным еўрапейскiм патрабаванням:
— Мы, каб стварыць упэўненасць спажыўца ў
якасцi нашых нафтапрадуктаў, пастаянна праводзiм працэдуры пацвярджэння адпаведнасцi ў органах сертыфiкацыi. Такiм чынам не толькi наш
пашпарт сведчыць, што якасць нафтапрадуктаў
адпавядае ўсiм патрабаванням, якiя да iх прад'яў-

ляюць тэхнiчныя нарматыўныя прававыя акты, але
i незалежны орган сертыфiкацыi гэта пацвярджае.
Да распрацоўкi тэхнiчных рэгламентаў на аўтамабiльнае палiва не было нават абавязковага патрабавання на сертыфiкацыю прадуктаў, але мы даўно
займалiся добраахвотнай сертыфiкацыяй нафтапрадуктаў. Такiм чынам мы заваёўвалi i заваявалi
давер спажыўца да нашай прадукцыi. У 2008 годзе быў распрацаваны тэхнiчны рэгламент РБ, якiя
вызначаў абавязковыя патрабаваннi да ўсiх вiдаў
аўтапалiва. Дакумент патрабаваў абавязкова дэклараваць нафтапрадукты таксама ў незалежным
органе. З 31 снежня 2012 года ўступiў у сiлу тэхнiчны рэгламент Мытнага саюза пра патрабаваннi
да палiва. Зараз мы маем дэкларацыi на ўсе вiды
палiва, зарэгiстраваныя ў Беларускiм дзяржаўным
iнстытуце стандартызацыi i сертыфiкацыi. I гэта дае
нам права пастаўляць наша палiва ва ўсе краiны
Мытнага саюза. Наша лабараторыя вельмi добра
аснашчана, яна ўключана ў адзiны рэестр выпрабавальных лабараторый Мытнага саюза i мае
права на ўзроўнi незалежных праводзiць выпрабаваннi для мэтаў дэкларавання на адпавяданне
рэгламенту Мытнага саюза. Мы пацвярджаем
адпаведнасць не толькi ўнутры сваёй краiны i
Мытнага саюза, але i iмкнёмся дапамагаць у продажы нашых нафтапрадуктаў на экспарт. У прыватнасцi, ва Украiну. I калi ў нас ёсць дзяржаўны
сертыфiкат Украiны на адпаведнасць iх ДСТУ,
гэта мае вялiкае значэнне i для продажу нашых
нафтапрадуктаў, i для хуткасцi праходжання iх
праз мытню. Гэта немалаважна ў частцы абарачальнасцi вагонацыстэрнаў. Таму ўсе асноўныя
вiды палiва, якiя мы экспартуем, таксама маюць
украiнскiя сертыфiкаты на адпаведнасць iх дзяржстандартам. Прыняцце Еўрапейскага рэгламенту
RЕАСH у свой час стварыла для нас нямала праблем. Мы добра папрацавалi, каб зарэгiстраваць
усе нашы экспартныя нафтапрадукты ў еўрапейскiм хiмiчным агенцтве. Зараз пашпарты бяспекi
ў адпаведнасцi з патрабаваннямi Еўрапейскага
рэгламенту распрацаваны.

Усё для людзей працы

У «СОСНЫ» — ПА ЗДАРОЎЕ

Адрас санаторыя «Сосны»
ААТ «Мазырскi НПЗ»:

страўнiкава-кiшачнага тракта, апорна-рухальнага апарату,
сардэчна-сасудзiстай i дыхальнай сiстэм, гiнекалагiчных.
Увогуле ж у трохпавярховым медыцынскiм корпусе вядуць прыём усе неабходныя пацыентам урачы: тэрапеўт,
неўролаг, фiзiятэрапеўт, ёсць стаматалагiчны кабiнет з самым сучасным абсталяваннем — устаноўкай «СIРОНА».
Магчымасцi медыцынскiх i фiзiятэрапеўтычных працэдур прадстаўлены вельмi шырокiм спектрам. У санаторыi
ўжываюцца наступныя метады лячэння: гразелячэнне прывазной граззю возера Сакi (Крым, Украiна), нафталаналячэнне, азакерыталячэнне, водалячэнне (ванны, падводны
душ-масаж, душ Шарко, цыркулярны душ), масаж ручны
i апаратны, мiнi-саўна «Кедравая бочка», магнiтатэрапiя,
iнгаляцыя лекавымi прэпаратамi, фiзiятэрапiя, лячэбная
фiзкультура, механатэрапiя, лазня i саўна, плавальны басейн, электрасвятлолячэнне, лазератэрапiя, крыатэрапiя,
транскранiяльная электрастымуляцыя галаўнога мозгу,
мультырэзанансная тэрапiя токамi (КВЧ-тэрапiя), сухiя
вуглякiслыя ванны («Рэабокс»), фiтатэрапiя, трэнажорная зала...
У санаторыi ажыццяўляецца здабыча i ўжыванне мiнеральнай вады двух вiдаў. Вада падаецца ў бювет.
Свiдравiна №1 глыбiнёй 600 м выводзiць на паверхню
хларыдна-натрыевыя мiнералiзаваныя воды са слабашчолачнай рэакцыяй, якiя выкарыстоўваюцца для вонкавага
ўжывання пры захворваннях сардэчна-сасудзiстай сiстэмы, апорна-рухальнага апарату, гiнекалагiчных захворваннях i скурных захворваннях.
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«Кедравая бочка».
Бiблiятэкар санаторыя
Алена ГРАМЫКА
з юным чытачом Дзiмам.

Начальнiк аддзела сацыяльнага развiцця
Вадзiм КIЛБАС.

прадстаўлены моладдзю ва ўзросце да 31 года. На
плечы Савета маладых працаўнiкоў ускладзены
стратэгiчныя задачы садзейнiчаць стварэнню ўмоў
для ўсебаковага развiцця моладзi, яе адаптацыi да
працоўнага калектыву, далучаць маладых да практычнага вырашэння вытворчых i сацыяльна-эканамiчных праблем прадпрыемства, маральнае, патрыятычнае i экалагiчнае выхаванне моладзi, падтрымка
маладых сем'яў. Савет удзельнiчае ў распрацоўцы i
ажыццяўленнi комплексных праграм прадпрыемства
па рабоце з моладдзю, у правядзеннi культурнай i
спартыўнай работы. Гэта спрыяе фармiраванню здаровага ладу жыцця. Маладыя людзi ўдзельнiчаюць
у разнастайных экскурсiях, турзлётах, культурназабаўляльных мерапрыемствах, шэфствуюць над
брацкай магiлай i арганiзоўваюць збор гуманiтарнай
дапамогi для Мазырскага дзiцячага дома.
ЗАГАРТОЎКА КАДРАЎ
Толькi што атрымалi дыпломы выпускнiкi Мазырскага дзяржаўнага полiтэхнiчнага каледжа, якiя на працягу
амаль чатырох гадоў вучылiся па спецыяльнасцi «перапрацоўка нафты i газу». Усе маладыя спецыялiсты,
якiя атрымалi прафесiю «аператар тэхналагiчных установак», працаўладкаваны на Мазырскi нафтаперапрацоўчы завод. Прадпрыемства не толькi было iнiцыятарам iдэi адкрыцця ў каледжы новай спецыяльнасцi,
але i стала базавым для праходжання ўсiх практык. На
арганiзацыю навучальнага працэсу Мазырскаму каледжу былi выдзелены немалыя сродкi. На базе ўстановы
адукацыi абсталяваны спецыяльныя кабiнеты i лабараторыi, завезены неабходнае навучальнае абсталяванне i матэрыялы для працы ў лабараторыях.
ВЕТЭРАНЫ ЗАСТАЮЦЦА Ў КАЛЕКТЫВЕ
Не абышлi ўвагай у Мазырскiм НПЗ i ветэранаў
працы. Быць заводскім пенсiянерам тут ганарова i
прэстыжна, бо прадпрыемства клапоцiцца пра тое,
каб, знаходзячыся на заслужаным адпачынку, людзi
працягвалi адчуваць сябе членам вялiкай заводскай
сям'i. Для гэтага, у адпаведнасцi з умовамi калектыўнага дагавора, яны маюць магчымасць бясплатна
чытаць газету «Мозырский нефтепереработчик»,
лячыцца ў санаторыi «Сосны», набываючы пуцёўку
з заводскай датацыяй, бясплатна пратэзаваць зубы,
атрымлiваць штоквартальную матэрыяльную дапамогу i iншае. Для працы з заводскiмi пенсiянерамi
створаны Савет ветэранаў завода, якi сумесна з
супрацоўнiкамi Палаца культуры займаецца арганiзацыяй самых розных мерапрыемстваў.
ЧЫСТА ТАМ, ДЗЕ ДАГЛЯДАЮЦЬ
Утрыманне тэрыторый i збудаванняў стаiць у адным шэрагу з вырашэннем вытворчых задач, таму
госцi з розных куткоў свету, якiя бываюць у ААТ,
заўсёды адзначаюць высокi ўзровень культуры вытворчасцi. Уся тэрыторыя падзелена на сектары,
замацаваныя за струк турнымi падраздзяленнямi
завода з мэтай падтрымання парадку i рэгулярнага
догляду пасадак. За ўтрыманнем заводскай тэрыторыi вядуць кантроль супрацоўнiкi гаспадарчага
цэха. У iх структуры ёсць цяплiчная гаспадарка, дзе
вырошчваецца расада кветак i дэкаратыўных кустоў
для высадкi на тэрыторыi прадпрыемства.
ПА ТРАМВАЯХ ЗВЯРАЮЦЬ ГАДЗIННIК
Трамвайнае ўпраўленне — гэта яшчэ адно з унiкальных падраздзяленняў ААТ «Мазырскi НПЗ».
Сёлета яно адзначае 25-гадовы юбiлей: у пачатку
жнiўня 1988 года першы мазырскi трамвай адправiўся па сваiм нязменным дагэтуль маршруце: да
завода i назад. Даўжыня маршруту складае каля
20 кiламетраў, якiя трамвай праходзiць за 40 хвiлiн.
Штодня мазырскiя трамваi перавозяць каля 5 тысяч
чалавек. Асноўныя пасажыры — супрацоўнiкi вялiзнага нафтаперапрацоўчага прадпрыемства, якiя
карыстаюцца гэтым вiдам транспарту бясплатна.
Аднак нямала i работнiкаў iншых прадпрыемстваў
прамысловай зоны, а таксама дачнiкаў. Нават у час
пiк, калi побач рухаецца паток аў тамабiляў, гэты
транспарт iдзе строга па раскладзе. Сёння мазыран
абслугоўваюць каля паўсотнi трамваяў, пра стан якiх
клапоцiцца прадпрыемства. Зразумела ж, i трамвайнае палатно, i абсталяванне трамвайных прыпынкаў
— у зоне ўвагi прамысловага гiганта.

Выказваем шчырую падзяку за арганiзацыйную i iнфармацыйную дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага матэрыялу начальнiку рэдакцыйна-выдавецкага аддзела акцыянернага
таварыства «Мазырскi НПЗ» Лiлii ДРАГЕЛЬ,
а таксама калектыву газеты «Мозырский нефтепереработчик».
Матэрыялы падрыхтавалі Iрына АСТАШКЕВIЧ,
Віктар ПАЗНЯКОЎ. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
УНП 400091131

