4
Некаторыя старонкi
сучаснай гiсторыi

ЗОРКІ АЙЧЫННАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

31 ліпеня 2013 г.

ГАЛОЎНАЕ — ПРАВIЛЬНА
I ПАСЛЯДОЎНАЯ ТАКТЫКА

Дзевяностыя гады мiнулага стагоддзя сталi пераломнымi не толькi ў лёсе некалi
адзiнай вялiкай дзяржавы, а i
ў лёсе прадпрыемства. Тады
ва ўмовах значнага (амаль у
чатыры разы) падзення аб'ёмаў нафты для перапрацоўкi
i непрадказальнасцi развiцця
сiтуацыi ў будучынi паўстала
Устаноўка гiдраачысткi дызельнага палiва.
пытанне аб неадкладных мерах па павышэннi эфектыўАнатоль Аляксандравiч КУПРЫЯНАЎ, генеральны
насцi вытворчасцi. Зрабiць гэдырэктар ААТ «Мазырскi НПЗ», інiцыятар i правата можна было толькi шляхам
дыр стратэгii пастаяннага развiцця i ўдасканалення
павелiчэння глыбiнi перапрапрадпрыемства, сапраўдны лiдар, якi карыстаецца
цоўкi нафты за кошт тэхнiчназаслужаным аўтарытэтам i павагай у калектыве. Яго
га пераўзбраення i глабальнай
дзейнасць накiравана на стварэнне згуртаванай карэканструкцыi завода. Тады,
манды аднадумцаў, якой па плячы задачы любой
у 90-я, на прадпрыемстве зраскладанасцi.
бiлi выбар на карысць схемы
— Зараз мы працуем над двума праектамi будаўнiцтва,
паэтапнага правядзення рэканструкцыi завода на аснове
вельмi важнымi для развiцця завода. Першы — будаўнiцтэхналагiчных працэсаў, якiя
тва камбiнаванай устаноўкi вытворчасцi высокаактанавых
забяспечваюць павышэнне
кампанентаў бензiну, дзякуючы якой без закупу кампаглыбiнi перапрацоўкi нафты
нентаў збоку ўвесь аб'ём высокаактанавых аўтамабiльi атры ман не пра дук цыi на
ных бензiнаў будзе вырабляцца ў адпаведнасцi з патраўзроўнi сусветных стандарбаваннямi еўрапейскага стандарту ЕN 228. Гэты праект
таў якасцi.
дастаткова дарагi, але мы знайшлi фiнансавыя рэсурсы i
У 2004 годзе была поўнасўпэўнены ў тым, што ён будзе выкананы, паколькi самае
цю выканана Праграма развiцважнае пытанне — гэта арганiзацыя фiнансавання. Зараз
ця прадпрыемства да 2005 года,
на будаўнiчай пляцоўцы iдуць работы па нулявым цыкле
якая складалася з чатырох эта— заканчэнне гэтага праекта намечана на другi квартал
паў, кожны з якiх разглядаўся
2015 года. З уводам устаноўкi ў дзеянне ўвесь бензiн, якi
як асобны валютаакупны правыпускаецца на заводзе, будзе адпавядаць стандарту «Еўект. Рэалiзацыя кожнага з iх
ра-5». Зараз мы выпускаем прыкладна 20% такога бензiну,
забяспечвала атрыманне або
а 80% пакуль адпавядае стандарту «Еўра-4».
новай прадукцыi, або сыравiТаксама вялiкая работа вядзецца па праектаваннi i паны для далейшай перапрацоўчатку будаўнiцтва комплексу глыбокай перапрацоўкi цяж- скласцi прыкладна 89-90%, i мы будзем атрымлiваць да ўстаноўку рэформiнгу — бесперапыннай рэгенерацыi —
кi. Найбольш важным з'явiлася
кiх нафтавых рэшткаў (H-оil), якi дазволiць атрымлiваць 75% светлых нафтапрадуктаў. З уводам гэтай устаноўкi, вартасцю прыкладна $220 млн i ўстаноўку гiдракрэкiнгу,
завяршэнне будаўнiцтва i ўвод
дадатковыя аб'ёмы маторных палiваў i вырабляць нiзка- мяркую, мы ўвойдзем у лiдары не толькi сярод нафтапе- якая каштуе ў межах $300-350 млн. Калi нашы планы
у эксплуатацыю камбiнаванай
ўвасобяцца ў жыццё да 2020 года, думаю, што завод бусярнiстае кацельнае палiва. Тэрмiн яго будаўнiцтва вялiкi рапрацоўчых заводаў СНД i Еўропы, але i свету.
устаноўкi каталiтычнага крэкiнДарэчы, на гэтым мы не збiраемся спыняцца, ужо дзе цалкам адпавядаць лепшым узорам прадпрыемстваў
i завяршыць яго плануем у 2017 годзе. Праект дастаткова
гу. Тэхналогiя працэсу дазволiла
дарагi — $1 млрд 400 млн. Такiм чынам, з 2017 года глыбi- зараз прапрацоўваем праграму развiцця нашага прад- па нафтаперапрацоўцы. Задача, безумоўна, складаная,
Генеральны дырэктар ААТ «Мазырскi НПЗ» Анатоль КУПРЫЯНАЎ.
павялiчыць глыбiню перапраня перапрацоўкi нафты на нашым прадпрыемстве павiнна прыемства да 2020 года. Плануем пабудаваць яшчэ адну але ж я лiчу, што яна нам па сiлах.
цоўкi нафты i адбору светлых
нафтапрадук таў, а таксама выкарыстоўваць у
Аператар тэхналагiчнай устаноўкi
Летась у рэспублiканскi бюджэт ААТ «Мазырскi НПЗ» пеМiкалай ГУТКОЎСКI
якасцi сыравiны сумесь
ралiчыў больш за 3 трлн 428 млрд 892 млн рублёў у выглядзе
i старшы аператар Мiхаiл МАРЦIНОВIЧ.
гiдраачышчанага вакупадаткаў. У абласны бюджэт гэтая сума склала 184 млрд
Такiм чынам мадэрнiзацыя Мазырскага НПЗ пачалася яшчэ ў 90-х
умнага газойлю i мазут
531 млн рублёў. Мазырскi раён атрымаў 105 млрд 949 млн
гадах мiнулага стагоддзя. У 1994 годзе сфармiравалася дакладная каннiз ка сяр нiс тай наф ты.
рублёў. Яшчэ 399 млрд 585 млн рублёў пералiчана ў iншыя
цэпцыя паэтапнай рэканструкцыi прадпрыемства. Самы значны этап
Увод устаноўкi каталiтычбюджэты.
завяршыўся ўводам у эксплуатацыю ў 2004 годзе камбiнававанай устанага крэкiнгу дазволiў у
ноўкi каталiтычнага крэкiнгу. Ён стаў магчымым дзякуючы рашэнням,
паўтара раза павялiчыць
прынятым пасля візіту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра
вы пуск аў та ма бiль ных
Лукашэнкі на прадпрыемства ў верасні 1999
бензiнаў i ўдвая — звадгода. Менавіта пасля гэтага заводу была акакаваных газаў.
зана дзяржаўная падтрымка ў вырашэнні
У вынiку рэалiзацыi
праблемы фінансавання чацвёртага этапа
Праграмы развiцця ААТ
рэканструкцыі. Праграма развiцця ААТ «МаМэтай любога прадпрыемства, у тым
«Мазырскi НПЗ» на 2005зырскi НПЗ» на перыяд 2010-2015 гг., якая
лiку ААТ «Мазырскi НПЗ» з'яўляецца
2010 гады ў 2006 годзе
рэалiзуецца ў наш час, прадугледжвае дазабеспячэнне стабiльнага фiнансавага
былi ўведзены ў эксплулейшае будаўнiцтва высокатэхналагiчных
стану i атрыманне максiмальнага прыатацыю блок вылучэння
аб'ектаў i ўкараненне iнавацыйных тэхналобытку. Будаўнiцтва новых высокатэхгiй, накiраваных на атрыманне палiва, якое
бензольнага канцэнтрату
налагiчных аб'ектаў, стварэнне сучасне толькi адпавядае патрабаванням сусветi ўстаноўка экстрак тыўнай вытворчай базы магчыма, толькi
ных стандартаў, але i канкурэнтаздольнае
най дыстыляцыi бензолу,
калi ёсць добры падмурак. Намеснiк
па выдатках на iх вытворчасць.
што дазволiла зменшыць
генеральнага дырэктара па эканомiГалоўны iнжынер прадпрыемства Сяргей ТУКАЧ адзначае, што апошнiм
колькасць бензолу ва ўсiм
цы i фiнансах Сяргей КРОТ гаворыць,
часам атрымлiвалася ўводзiць у эксплуатацыю па дзве ўстаноўкi за год:
аб'ёме высокаактанавых
што апошнiя гады не былi простымi для
— На будаўнiцтва кожнай iдзе ад 3 да 5 гадоў. Хутка не пабудуеш, табензiнаў да патрабаванняў
прадпрыемства, але ж рэканструкцыя i мадэрнiзацыя вытворчасцi
му трэба загадзя аналiзаваць сiтуацыю ў свеце праз мiнiмум пяць гадоў.
еўрапейскага стандарту
iшла бесперапынна.
Менавiта таму, напрыклад, па якасцi дызельнага палiва, якое адпавядае
ЕN 228 i атрымаць новы
— 2009 год, калi пачаўся фiнансавы крызiс, мы прапрацавалi даволi
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Ка
лi
не
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ходпрадукт, бензол нафтавы,
добра — пры тым, што цана нафты падала да 30-35$ за барэль. Аб'ём
на, некаторыя яго параметры мы можам зрабiць яшчэ больш жорсткiмi,
— самую важную сыравiну
прыбытку знiзiўся, але ж пэўная эфектыўнасць была. Пры гэтым мы
чым цяпер — па серы, полiараматыцы. Вытворчасць бензiну, якасць якога
для нафтахiмiчнага компсутыкнулiся са значным дэфiцытам фiнансавых сродкаў для працягу
адпавядае еўрастандартам — гэта не адзiн, а вельмi шмат тэхналагiчных
лексу рэспублiкi.
нашай рэканструкцыi. Узнiкла дылема: працягваць будаўнiцтва цi на
працэсаў. Кожная ўстаноўка, якую будавалi, уносiла сваю лепту як у павелiУ 2008 годзе ўведзеНа Мазырскiм НПЗ, адным з самых буйж калi гэта тычыцца
нейкi час прыпынiць. Мы, можна сказаць, апошнюю кашулю здымалi,
чэнне колькасцi бензiну, так i ў паляпшэнне яго якасцi. Мадэрнiзацыя, якая
на ў эксплуатацыю компных прадпрыемстваў нафтахiмiчнай галiны
на ват ней ка га клаале ж будаўнiцтва не прыпынялi.
праводзiлася з 2004 года, зараз дазволiла нам выйсцi на бензiн пятага класа
лексная ўстаноўка фтоРэспублiкi Беларусь, бесперапынна рэалiпана з доўгiм тэрмi2010 год быў для нас самым складаным i напружаным. Якраз
якасцi. Мы прыпынiлi выпуск бензiну «Нармаль-80», а з цягам часу можам
рыставадароднага алкiзуюцца праекты рэканструкцыi i мадэрнiзанам за ка зу, мы пазакончылася трохгадовае пагадненне з РФ (2007-2009 гады), пасля
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лiравання. Быў атрыманы
цыi, а таксама вядзецца вялiкая колькасць
вiнны кантраляваць
чаго значна пагоршылiся ўмовы закупкi нафты. Таму ў 2010 годзе мы
яшчэ вырашанымi. Для таго, каб быць канкурэнтаздольнымi, нам трэба выновы прадукт — алкiлат
работ па тэхнiчным пераўзбраеннi, рамонце
працэс.
выжывалi за кошт аптымiзацыi вытворчасцi. Пры гэтым нам давялопускаць бензiн яшчэ больш высокай якасцi, у тым лiку па актанавым лiку.
(высокаактанавая экалаi абслугоўваннi абсталявання, якiмi самым
У Ра сii такса ма
ся крыху знiзiць аб'ёмы перапрацоўкi нафты. Тады свае магутнасцi
Наперадзе — будаўнiцтва комплексу высокаактанавых дабавак, куды ўвагiчна чыстая дабаўка да
непасрэдным чынам займаецца дырэкцыя
вя дзец ца ма дэр нiпрадпрыемства дазагружала нафтай з Венесуэлы.
ходзiць тры ўстаноўкi: па вытворчасцi мецiл-трэт-буцiлавага эфiру (МТБЭ),
бензiнаў). У 2010 годзе
па рэканструкцыi i развiццi ААТ. Дырэктар па
зацыя, таму павялiУ 2011 годзе, калi адбылася дэвальвацыя, нашы фiнансавыя паказтрэтамiлмецiлавага эфiру (ТАМЭ) i «Дымерсол-G». Пасля пуску гэтага компўведзена ў эксплуатацыю
рэканструкцыi i развiцці Вадзiм ДАНIЛЕВIЧ гачылiся тэрмiны вылексу мы зможам выпускаць бензiн якасцi не нiжэй, чым АI-95 i АI-98.
чыкi пагоршылiся, i гэта было звязана са змяненнем курсу беларускаўстаноўка гiдраабязсерворыць, што работа ўскладняецца тым, што
канання заказаў на
Галоўны тэхнолаг Аляксандр ШОРАЦ дадае, што пакуль глыбiня перага рубля. Адбылася пераацэнка нашых валютных абавязацельстваў
вання бензiну каталiтычiдзе паралельнае праектаванне, закупка i буаб ста ля ван не. Дапра
цоў
кi
наф
ты
скла
дае
ка
ля
70%,
а
вось
пас
ля
ўво
ду
ўста
ноў
кi
ва
ку
ум
най
па крэдытах i мы, вядома, мелi значныя страты, але адтэрмiнаваныя.
нага крэкiнгу, якая змендаў
нiц
тва:
водзiцца больш дакперапрацоўкi мазуту гэтая лiчба павiнна паГод быў складаны, але мы яго прайшлi. Нас выратоўваў канцэрн «Белшыла колькасць серы ва
— Адна з задач, якая пастаўлена кiраўнiцтвам
ладна адсочваць, як
дысцi да 80%:
нафтахiм», якi шукаў магчымасцi для таго, каб купiць для нас валюту
ўсiм аб'ёме высокаактазавода: мы павiнны пераводзiць будаўнiцтва ад
гэта можа ў вынiку
—
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мазут. У адрозненне ад iншых прадуктаў, чым
ентуемся, дзе могуць быць падводныя камянi i як на iх не наступiць.
баванняў еўрапейскага
грамнага прадук ту, дзе фiксуюцца ключавыя прагназаваць, як затрымка ў выкананнi нейкаяго менш, тым лепш. Зараз iдуць пускавыя апеНаша фiнансава-гаспадарчая дзейнасць у першую чаргу залестандарту ЕN 228:2008.
стадыi, якiя мы павiнны кантраляваць. Усе ста- га заказу паўплывае на заканчэнне рэалiзацыi
рацыi на новай устаноўцы вакуумнай перагонкi
жыць ад цаны на нафту i прадукты яе перапрацоўкi. Паколькi мы
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мазуту — з яе ўводам мы скароцiм колькасць
экспартна-арыентаванае прадпрыемства (65-68% складае экспарт),
ў рэцэптуры падрыхтоўкi
ня, пастаўка, выкананне будаўнiча-мантажных i мерапрыемствы — каб сцiснуць нейкiя iншыя стамазуту i павялiчым выпуск бензiну i дызпалiва.
адпаведна, кан'юнктура i цэны на знешнiм рынку iстотна ўплываюць
бензiнаў высокаак танапусканаладачных работ) павiнны арганiзоўвацца дыi, паскорыць тое, што ў нашых сiлах. Сапраўды,
З пускам гэтай устаноўкi мы не толькi павялiна эфектыўнасць працы.
вай кiслародазмяшчальi кантралявацца заказчыкам. Таму летась i было такой практыкi па Беларусi няшмат. Аднак у свеце
чым
глы
бi
ню
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ем
больш
У 2012 годзе сiтуацыя вярнулася ў нармальнае рэчышча. Паднай дабаўкi — метылстворана новае структурнае падраздзяленне — гэта правераная практыка, сапраўды рэальны равысокарэнтабельных прадуктаў, але i якасць
пiсаныя пагадненнi дазваляюць нам стабiльна працаваць. Летась
трэт-бу ты ла ва га эфi ру
аддзел па арганiзацыi i суправаджэннi будаўнiц- бочы прадукт, якi дае аддачу. Калi аб'ект пушчамазуту давядзём да еўрапейскага ўзроўню —
упершыню за апошнiя 10 гадоў мы дасягнулi максiмуму па пера— дазволiла ў 2010 годзе
тва. Дарэчы, кiраванне праектамi — гэта цэлы ны своечасова або мы змаглi скарацiць тэрмiны
з колькасцю серы да 1%. Мы iмкнёмся, каб з
працоўцы нафты — 11 млн 91 тысяча тон. У 2012 годзе практычна
паставiць на серыйную
комплекс мерапрыемстваў, накiраваных на ап- будаўнiцтва, — значыць, раней пачне акупляцца,
уводам новых установак памяншалiся выкiды
ў 2 разы павялiчыўся выпуск высокаактанавых бензiнаў стандарту
вытворчасць бензiн для
тымiзацыю выдаткаванага часу пры зададзеных раней будзе i прыбытак. Вядома ж: чым даўжэй
шкодных рэчываў у навакольнае асяроддзе.
«Еўра» — на 195%. Iстотна вырас i аб'ём выпуску АI-92 — да 110%.
аў тамабiляў экалагiчнаматэрыяльных i грашовых рэсурсах на ўсiх эта- iдзе будаўнiцтва, тым даражэйшым яно становiцНаша палiва экалагiчнае, i гэта таксама ўклад у ахову навакольнага асяродПа дызельным палiве рост вытворчасцi склаў 136%. Рэнтабельнасць
га класа 5, якi адпавядае
пах вядзення будаўнiцтва якога-небудзь аб'екта, ца. Таму мы кантралюем затраты i не дапускаем
дзя краiны.
продажаў летась складала каля 10%.
па якасцi патрабаванням
уключаючы праектаванне. У наш час кiраванне перарасходу — а ў складзе праграмнага прадукту
Новыя iнвестпраекты, якiя мы пачалi зараз рэалiзоўваць, патрабуюць
еўрапейскага стандарту
праектамi стала прызнанай метадалогiяй iнвес- ёсць улiк не толькi тэрмiнаў, але i бюджэту. Гэта
ЕN 228:2008.
вялiкiх фiнансавых укладанняў. Толькi ўстаноўка комплексу глыбокай петыцыйнай дзейнасцi ва ўсiх развiтых краiнах. Для мегазадача, якую мы павiнны рэалiзаваць.
На пачатку 2011 года
рапрацоўкi цяжкiх нафтавых рэшткаў (H-оil) каштуе каля $1 млрд 400 млн.
яе сур'ёзнага засваення неабходны час i падрыхВось канкрэтны прыклад: зараз вядзецца вябыла ўведзена ў эксплуМы зараз вядзём перамовы з многiмi банкамi пра фiнансаванне. Аб'ёмы
таваныя кадры.
лiкая работа па праек таваннi i пачатку будаўатацыю новая ўстаноўка
iнвестыцый у асноўны капiтал штогод складаюць каля 1 трлн 292 млрд
Менавiта таму мазырскiя спецыялiсты падра- нiцтва комплексу глыбокай перапрацоўкi цяжкiх
па вытворчасцi вадарорублёў. Сёлета запланавана каля 1 трлн 600 млрд рублёў.
бязна знаёмiлiся з досведам укаранення аўтама- нафтавых рэшткаў (H-оil), якi плануем здаць у
ду, якая павiнна забясЗа 2010-2012 гады мы ўвялi ў дзеянне сем новых прамысловых
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даўпечыць iм новыя тэхнаустановак, такiм чынам вартасць аб'ектаў, уведзеных за кошт крэрасiйскiх прадпрыемстваў. Дарэчы, галоўная но: пра ек та ван не i за каз аб ста ля ван ня iдуць
лагiчныя аб'екты.
дытных i асабiстых рэсурсаў, склала $685 млн.
складанасць пры ўкараненнi АСКП (аў таматы- некалькi гадоў. Сёлета вырашаюцца пытаннi з
У студзенi 2012 года
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ўведзена ў эксплуатаў чалавечым фактары. Большасць супрацоўнiкаў зараз замовiць абсталяванне, частка якога буУстаноўка
цыю ўста ноў ка гiд раэкстракцыйнай
спа
чатку ўспрымаюць новую сiстэму кiравання дзе гатова толькi праз 2,5 года. Таксама летась
ачысткi дызельнага палiдыстыляцыi
як дадатковую форму справаздачнасцi, аднак быў праведзены тэндар па заказе рэак тараў,
ва, якая гарантавана забензолу.
праз некалькi месяцаў практычнай рэалiзацыi маса якiх складае больш за 800 тон. З Японii ў
бяспечвае вытворчасць
становiцца зразумела, што сiс тэма сапраўды наступным годзе iх даставяць па водных шляусяго аб'ёму дызельнага
з'яўляецца прыладай аператыўнага кiравання хах, урэш це па Пры пя цi — сю ды, на пры чал.
палiва згодна з патрапраектамi, паколькi кожны спецыялiст, якi мае Нам загадзя трэба стварыць iнфраструк туру па
баваннямi еўрапейскага
доступ да АСКП, можа аператыўна адсочваць дастаўцы iх на аб'ект. А гэта азначае рэканструкстандарту ЕN 590.
статус выканання сваiх задач, праек та ў цэлым цыю прычала на Прыпяцi, будаўнiцтва пад'язной
У снежнi 2012 года
i ацэньваць пры гэтым рызыкi, арыентавацца ў дарогi, замову спецыяльнай грузапад'ёмнай тэхўведзена ў эксплуатасувязях i залежнасцях памiж асобнымi задачамi. нiкi i гэтак далей...
цыю ўстаноўка iзамерыУ праграмны прадукт заносяцца ўсе стадыi, пры
зацыi пентан-гексанавай
Акрамя таго, што мы будуем новыя аб'екты,
гэтым ступень дэталiзацыi бывае рознай. Але мы павiнны яшчэ i мадэрназаваць iснуючыя —
фракцыi, прызначаная
для атрымання высокакаб забяспечыць тую ж энергаэфек тыўнасць.
актанавага экалагiчна чыстага
Напрыклад, на заводзе сябе добра зарэкаменкампанента бензiнаў — iзамедавала праграма па замене печаў на больш энеррызату. Гэта дазволiла не толькi
гаэфектыўныя, выдаткi акупляюцца за некалькi
Да 65% прадукцыi ААТ «Мазырскi НПЗ» рэалiзуецца на экспарт. Яе спажыўцы ёсць
атрымаць аўтамабiльны бензiн
гадоў. Завод жа пабудаваны дастаткова даўно,
у 20 краiнах. Вялiкiя аб'ёмы пастаўляюцца ў Нiдэрланды, Украiну, Вялiкабрытанiю,
экалагiчнага класа 5 АI-92-К5тэхналогii памянялiся i ёсць больш эфектыўнае
Малдову, Польшчу, Венгрыю, Румынiю, Лiтву, Латвiю, Эстонiю, Славакiю, Кiпр, ШвеЕўра па СТБ 1656-2011, якi па
абсталяванне. За кошт замены, мадэрнiзацыi
цыю, Данiю. Топачныя мазуты прадпрыемства пастаўляе ў Iталiю праз чарнаморскiя
ўсiх паказчыках, акрамя актаможна знiзiць выдаткi на вытворчасць прадукпарты. Супрацоўнiчае ААТ з Манголiяй, Фiнляндыяй, Германiяй, Лiванам i iншымi
навага лiку, адпавядае патрабацыi. Гэтыя работы часткова таксама выконваюцца
краiнамi... Начальнiк аддзела маркетынгу Iван СТРЫЖОЎ гаворыць, што прадукцыя
ванням еўрапейскага стандарту
праз дырэкцыю.
адпавядае самым жорсткiм еўрапейскiм стандартам i менавiта гэта дазваляе стаЕN 228, але таксама спынiць выДля забеспячэння працы любой устаноўкi пабiльна працаваць на экспарт:
пуск нерэнтабельнай прадукцыi
трэбна, каб былi пабудаваны i аб'екты агульна— Адным з асноўных нашых рынкаў збыту з'яўляецца Украiна — таму што ўкраiнскiя
— бензiну-сыравiны для пiрозаводскай гаспадаркi: мiжцэхавыя камунiкацыi,
заводы не вытрымлiваюць канкурэнтнай барацьбы па якасцi прадукцыi. Да таго ж там
лiзу i нiзкаактанавага бензiну
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паркавая гаспадарка, дапаможныя аб'екты для
«Нармаль-80». Дзякуючы пуску
рынку, i каля трэцi экспарту мы ажыццяўляем на гэты рынак. Гэта ў асноўным дызельнае i
забеспячэння электраэнергiяй, тэхнiчнай вадой,
ўстаноўкi iзамерызацыi аб'ёмы
аўтамабiльнае палiва. Таксама ў межах пагаднення з Расiйскай Федэрацыяй вялiкiя аб'ёмы бензiну АI-92 i АI-95 пастаўпаветрам, — гэта тое, што быццам наўпрост не
вытворчасцi высокаактанавых
ляюцца на рынак гэтай краiны. Па даручэннi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь у 2007 годзе была створана Беларуская
ўплывае на атрыманне новай прадукцыi, але ж
бензiнаў узрастуць больш чым
нафтавая кампанiя. Яна мае даччыныя прадпрыемствы ў Вялiкабрытанii, Расii, Польшчы, Прыбалтыцы, ва Украiне, што
без гэтых аб'ектаў галоўны аб'ект не зможа прана 200 тыс. тон за год, iх якасць
дапамагае нам прадаваць нашу прадукцыю на рынкi гэтых краiн. Дарэчы, высокаэфектыўна рэалiзоўваць нашу прадукцаваць. Гэта вялiкi аб'ём працы, ён можа ў кошце
цалкам адпавядае патрабаванцыю i на ўнутраных рынках. У вынiку мы разам з усiмi забяспечваем рытмiчную работу нашага завода.
праекта заняць да 30-40%.
ням ЕN 228.

ВIЗIТОЎКА КIРАЎНIКА:

Нi года без новай устаноўкi

Iнвестыцыi
ў будучыню

Хто хоча жыць, той павiнен рухацца

Экспартны кiрунак

