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Ка рэс пан дэнт. Чым стаў для ка лек ты ву 
ін сты ту та пра ект у Турк ме ні ста не? Чар го вым 
жыц цё вым эк за ме нам? Стар та вай пля цоў-
кай у ры нак? Спо са бам са ма рэа лі за цыі?..

А. Грэч ка. Упер шы ню «Бел гор хімп рам» 
вый шаў на шы ро кі 
ры нак СНД яшчэ 
ў 2007 го дзе, ка лі 
для кам па ніі «Еў-
ра хім» пра ек та ваў 
Гра мя чан скі гор-
на-аба га чаль ны 
кам бі нат у Вал га-
гра дзе і атры маў 
ка рыс ны між на-
род ны во пыт. Цес-
на су пра цоў ні ча лі мы і з буй ной ка над скай 
кам па ні яй Hасh Соmраnу, і гэ тая су мес ная 
ра бо та, якая пра цяг ва ла ся да 2010 го да, па-
ка за ла, што бе ла рус кія пра ек ці роў шчы кі ў 
га лі не ка лій най пра мыс ло вас ці пра цу юць на 
пры стой ным між на род ным уз роў ні. Паз ней 
бы лі ін шыя кант рак ты, у тым лі ку з вя до мым 
ра сій скім вы твор цам мі не раль ных угна ен няў 
«Акрон». Так што трамп лі нам у ры нак гэ та 
не на за веш.

Турк мен скі пра ект быў сме лым, на ват 
ры зы коў ным кро кам, але — пра ду ма ным, 
пра лі ча ным і, што важ на, пад тры ма ным 
Са ве там Мі ніст раў і кі раў ні ком дзяр жа вы. 
Ка лек тыў на той час — як пра ект ная, на ву-
ко вая ар га ні за цыя быў цал кам ад ма бі лі за-
ва ны. Іс на ва ла толь кі ад но «але»: пры ня ўшы 
на ся бе аба вяз кі ге не раль на га пад рад чы ка, 
ча го ся род пра ект ных ар га ні за цый са праў ды 
ні ко лі не бы ло, ён не меў улас най бу даў ні-
чай ба зы. Так са ма ні ад дзе ла ка пі таль на га 
бу даў ніц тва, ні на мес ні ка ге не раль на га ды-
рэк та ра па бу даў ніц тве, ні пра ра ба. Не ме лі і 

бу даў ні чай тэх ні кі. Бо з са ма га па чат ку пла-
на ва ла ся, што мож на абы сці ся без удзе лу 
бе ла рус кіх бу даў ні коў. По тым вы свет лі ла ся, 
што — не, і да вя ло ся ўсё ху цень ка ства раць 
і на бы ваць.

Ю. Кас пя ро віч. Пра віль на ска за на: на 
мо мант ства рэн ня ўлас най бу даў ні чай ар га-
ні за цыі мы не ме лі на ват эк ска ва та ра. А ка лі 

су тык ну лі ся з па трэб нас цю, то вы свет лі ла ся, 
што за ка на даў ства Турк ме ні ста на рэ гу люе 
ўвоз тэх ні кі з пэў ны мі тэр мі на мі экс плу а та цыі, 
а ар га ні за цыі на ша га «Мін бу да» не га то вы 
ад пра віць ту ды но вую тэх ні ку. І нам спат рэ бі-

ла ся браць на ся бе 
яшчэ за куп ку і па-
стаў ку на бу доў лю 
но вай тэх ні кі.

В. Кор шун. Са-
праў ды, ка лі азір-
нуц ца, ства рэн не 
ўлас най бу даў ні чай 
ар га ні за цыі з'я ві ла-
ся ня прос тай за да-
чай. Звы чай на на 

тое па трэб ны не адзін дзя ся так га доў, на ват 
каб бу да ваць неш та ў Бе ла ру сі. А мы ства-
ра лі аў та ном ную (у сэн се, ад да ле ную геа-
гра фіч на) буй ную бу даў ні чую ар га ні за цыю, 
якая на раў не з ін шы мі маг ла ажыц цяў ляць 
сваю дзей насць.

Ска жам ко рат ка пра суб пад рад чы каў. На 
па чат ко вым эта пе для вы ка нан ня ра бот на 
па верх ні і гор ных ра бот была прыцягнута 
ту рэц кая кам па нія. Эфек ту, яко га ча ка лі, 
не атры ма ла ся, і хоць на пе ра пра ве ко ней 
не мя ня юць, да вя ло ся гэ та зра біць. Апе-
ра тыў на пад клю чы лі ся Мі ніс тэр ства ар хі-
тэк ту ры і бу даў ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
са лі гор ская кам па нія «Шах тас пец буд», яна 
па спя хо ва спра ві ла ся з нейт ра лі за цы яй во-
да пры то каў пры пра ход цы шахт ных ства-
лоў. А ра бо та пай шла пад ку ра тар ствам 
ААТ «Бе ла русь ка лій», якое бы ло асаб лі ва 
шчыль ным і эфек тыў ным на за вяр шаль ным 
эта пе. У гэ тым ёсць вя лі кая ло гі ка, ка лі спе-
цы фіч ныя аб' ек ты «вя дуць» тыя, хто та кія 
аб' ек ты ўжо экс плу а туе і мае до свед.

Ю. Кас пя ро віч. «Бе ла русь ка лій» даў 
знач ны штур шок бу даў ніц тву. Спра ва ў тым, 
што аб ста ля ван не на аба га чаль най фаб ры цы 
вель мі тон ка на стро е на на ўтры ман не ка рыс-
на га рэ чы ва ў ру дзе. Згод на з раз лі ка мі, яно 
па він на быць на ўзроў ні 23 пра цэн таў. А ў нас 
су стра ка ла ся ру да і з мен шым утры ман нем, 
пры якім ідуць зме ны ў са мім пра цэ се, на гля-

да ец ца пе ра рас ход рэ аген таў, ад сюль — не-

па жа да ныя зме ны ў са бе кош це пра дук цыі. 

І бе ла рус кія ка лій шчы кі з іх шмат га до вым 

во пы там, пад рых та ва ны мі кад ра мі маг лі на 

ста дыі за пус ку бес па мыл ко ва і эфек тыў на 

паў плы ваць на тэх на ло гію як на руд ні ку, так 

і на аба га чаль най фаб ры цы.

В. Кор шун. Руд нік не мо жа быць ад ра-

зу за пу шча ны на поў ную ма гут насць. Для 

ра зу мен ня рас тлу ма чым: лю быя за ле жы 

ма юць сваю геа ло гію. І каб атры маць мак-

сі маль ны эфект ад рас пра цоў кі ра до ві шча, 

важ на аку рат на па ды сці 
да та го мес ца, дзе зна-
хо дзіц ца асноў ны ма сіў 
па ро ды — так зва ныя 
па нэ лі, у якіх і за ля гае 
кан ды цый ная ру да. Каб 
не ўпус ціць знач ную 
част ку ка рыс на га рэ-
чы ва, мы пра свід ра ва лі 
ствол кры ху вод даль, 
як бы збо ку. По бач ка-
ляст воль ны двор з усёй 
«гас па дар кай». І ад туль 
па сту по ва пра соў ва ем-
ся да асноў ных за ле жаў 
кан ды цый най ру ды. Сён-
ня па куль што па боч ныя 
вы пра цоў кі да юць не 
са мую на сы ча ную ру ду, 
пра дукт так і на зы ва ец-
ца: ру да з пад рых тоў кі. 
Асноў ны ма сіў і асноў ны 
пра дукт — на пе ра дзе, 
да яго па трэб на дай сці. 

Па пра ек це і кант рак це вы хад на поў ную ма-
гут насць пла ну ец ца на пра ця гу трох га доў 
пас ля пус ку. Не ўсе на шы кры ты кі гэ та ра-

зу ме юць.

Вар та мець на ўва зе, што пад пі са ны на мі 

кант ракт — не толь кі кант ракт двух суб' ек таў 

гас па да ран ня, але і двух ура даў, які пры маў-

ся і ажыц цяў ля ец ца пад па тра на жам, а зна-

чыць і кант ро лем кі раў ні коў дзяр жаў. Што, у 

пры ват нас ці, вы клі кае не аб ход насць да ваць 

па ста ян на тыя ці ін шыя тлу ма чэн ні. І важ на, 

каб тлу ма чэн ні бы лі аб грун та ва ныя, пра фе-

сій ныя, сум лен ныя.

Асаб лі васць пра ек та яшчэ і ў тым, што ў 

яго прак тыч на па ста ян на ўно сяц ца тыя ці ін-

шыя зме ны, вы клі ка ныя скла да най геа ло гі яй, 

вы твор чы мі аб ста ві на мі. У свой час, у 60-я 

га ды, ра до ві шча бы ло не да кан ца вы ву ча-

на. Дэ та лё вай ін фар ма цыі мы не ме лі, та му 

пра вя лі да дат ко вае вы ву чэн не і ка рэк ці роў ку 
пра ек та. На «Бе ла русь ка ліі» мы пра цу ем на 
руд ні ках, што ўста я лі ся, паў ве ка экс плу а-
ту юц ца і столь кі ж вы ву ча юц ца, і то ўзні кае 
не аб ход насць ка рэк ці ро вак. Та кая спе цы фі-
ка гор най вы твор час ці.

В. Са ро кін. На па спя хо вае вы ка нан не 
ак цы я нер ным та ва рыст вам пра ек та на кі ра-
ва ны Указ Прэ зі дэн та №398 ад 30.07.2010 
го да. Ад па вед ныя нар ма тыў ныя да ку мен-
ты пры ня ты і Прэ зі дэн там Турк ме ні ста на, 
дзе бы лі так са ма пра ду гле джа ны пэў ныя 
прэ фе рэн цыі для ўдзель ні каў бу даў ніц тва. 
Праў да, не ўсе, якія мы пла на ва лі пры пад-
пі сан ні кант рак та. У тым лі ку «вы па ла» 
пры знан не лі цэн зій Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 
тэ ры то рыі Турк ме ні ста на. Гэ та важ нае пы-

тан не, бо пра цэс атры ман ня та кіх лі цэн зій ў 
Турк ме ні ста не пра цяг лы па ча се. Па трэб на 
ад крыць свой фі лі ял, прад ста віць ад па вед-
ны па кет да ку мен таў і гэ так да лей. Пы тан не 
мы спра ба ва лі пра вес ці по тым праз пра ект 
між на род на га да га во ра з Турк ме ні ста нам, 
так са ма не атры ма ла ся. Так што мы, мож на 
ска заць, ува хо дзі лі ў Турк ме ні стан у гэ тым 
сэн се на агуль ных пад ста вах. Ад кры ва лі фі-

лі ял, атрым лі ва лі лі цэн зіі, і та кім жа чы нам 
дзей ні ча лі на шы ка ле гі — бе ла рус кія бу даў-
ні кі. Тым не менш пад трым ку абод вух ура даў 
мы ад чу ва лі па ста ян на.

Ка рэс пан дэнт. Па куль да лё ка не ады шлі 
ў раз мо ве, рас тлу мач це пра ўдзел ту рэц кай 
кам па ніі. Ча му ў іх 
не атры ма ла ся?

А. Грэч ка. На 
ўсё ёсць аб' ек-
тыў ныя і нават 
суб'ектыўныя пры-
чы ны. Пер ша па-
чат ко ва ім ад да лі 
аба ро ну шахт ных 
ства лоў ад пад тап лен ня, бо ра бо ты вя лі ся ў 
пус ты ні, і ка лі па чы на лі, то не ме лі ні элект-
рыч нас ці, ні па ста ян ных кры ніц ва ды. А для 

іх ме та ду струй най цэ мен та цыі грун тоў ні чо га 

гэ та га не па трэб на. Пра цуе аў та ном ная ўста-

ноў ка для свід ра ван ня і ўзво дзіць за сло ну 

на во кал шахт на га ства ла. І ін ша га вый сця, 

як да ве рыц ца ка ле гам, у нас не бы ло.

Бу даў ніц тва грун та цэ мент ных за слон вя-

ло ся на мя жы маг чы ма га, на вя лі кай глы бі-

ні — ка ля 75—90 мет раў (су свет на га та ко га 

во пы ту не ме ла ся), што, у вы ні ку, і паў плы-

ва ла. Да та го ж, ту рэц кім бо кам не заў сё ды 

вы трым лі ва ла ся тэх на ло гія. А там аб вод не-

насць грун тоў фан тас тыч ная — пра гноз ныя 

во да пры то кі да ся га лі 3-4 ты сяч ку ба мет раў 

ва ды ў га дзі ну. Па каз чык доб ра га га рад ско-

га во да за бо ра. І та кую ша лё ную ва ду, якая 

рва ла ся ў ствол, трэ ба бы ло спы ніць раз і 

на заў сё ды.

І атры ма ла ся тое, што атры ма ла ся — іс-

тот ная за трым ка па ча се. У вы ні ку мы му сі лі 

пры мя ніць ай чын ны, пра ве ра ны ме тад за ма-

роз кі грун тоў на во кал шахт ных ства лоў.

Ка рэс пан дэнт. Ін сты тут пры няў на ся бе 

не ўлас ці выя пра ект най ар га ні за цыі аба вяз кі. 

Акра мя ўся го ін ша га, вам да вя ло ся на ха ду 
пе рай нач ваць псі ха ло гію, мен таль насць лю-
дзей ва ўлас ным ка лек ты ве, ці не так?

В. Кор шун. Вель мі важ най ака ліч нас цю, 
якую мы му сі лі пры няць пад ува гу з са ма га 
па чат ку, быў як раз мен та лі тэт су пра цоў ні-
каў ін сты ту та, якія заў сё ды зай ма лі ся толь кі 
на ву ко вы мі рас пра цоў ка мі, пра ек та ван нем, 
пад рых тоў кай на леж на га да ку мен та — пра-
ек та. Тут і ад бы ва ла ся са мая вя лі кая лом-
ка — псі ха ло гіі, ка лек тыў най свя до мас ці, 
ка лі хо ча це. Пе ра бу до ва ка лек ты ву ад-
бы ва ла ся на ха ду, бы лі на гэ тым шля ху і 
ад чу валь ныя для нас стра ты — не ўсе вы-
тры ма лі но вую для ся бе спе цы я лі за цыю і 
ра бо ту ў но вых вы твор чых умо вах. На груз ка 
на су пра цоў ні каў уз рас ла не вы мер на. На-
прык лад, ка лі ў пят ні цу ўве ча ры ды рэк тар 
з бу доў лі тэ ле фа на ваў сва ім на мес ні кам у 

Мінск і ста віў за да чу ў па ня дзе лак ра ні цай 

вы даць га то вае пра ект нае ра шэн не той ці 

ін шай ня штат най сі ту а цыі, лю дзі ад ра зу вяр-

та лі ся на ра бо чыя мес цы і за два вы хад ныя 

дні спраў ля лі ся. А тыя, хто зна хо дзіў ся ў 

пра цяг лых ка ман дзі роў ках на аб' ек це ці му-

сіў па ста ян на «ма-

тац ца» з Мін ска ў 

Ашха бад, і ад туль 

яшчэ за сот ні кі ла-

мет раў у Гар лык, 

па ві нен быў пры-
маць як да насць 
не бы ва лую ад да-
ле насць аб' ек та, 

кас міч ную га ра чы ню Турк ме ні ста на і шэ раг 
ін шых асаб лі вас цяў бу доў лі. Тым не менш 
ка лек тыў за ха ва ны, за ха ва на і яго вы со кая 
пра ца здоль насць, што да ка за на кан чат ко-
вым вы ні кам.

Ка рэс пан дэнт. Ці ка ва, які ме ха нізм пры-
няц ця ва мі най больш важ ных ра шэн няў?

В. Кор шун. Пры няц це лю бо га ра шэн ня 
па тра буе ацэн кі юры дыч на га, фі нан са ва га, 
тэх на ла гіч на га і кад ра ва га склад ні каў, гэ-
та зра зу ме ла. Стра тэ гіч ныя пы тан ні вы но-
сім на раз гляд улас ных ор га наў кі ра ван ня з 
удзе лам асноў на га ак цы я не ра — ААТ «Бе-
ла русь ка лій». 

Так тыч ны мі пы тан ня мі зай ма ец ца пад раз-
дзя лен не па кі ра ван ні ры зы ка мі, якое ма ні-
то рыць сі ту а цыю і вы дае свае рэ ка мен да цыі 
па пры няц ці ра шэн ня.

Прымяняем стра ха ван не ры зык — мы 
адзі ныя ў све це пры рэа лі за цыі кант рак та 
з Турк ме ні ста нам змаг лі за стра ха ваць пра-
ход ку шахт ных ства лоў, дзе мно га ня пэў на га. 
На шы юрыс ты, кла по ця чы ся пра фі нан са вую 
ўстой лі васць, змаг лі так са ма вяр нуць гро шы, 
ка лі мы тра пі лі пад санк цыі ЗША, вам пра 
гэ та рас каз ваў Вік тар Вік та ра віч.

Ка рэс пан дэнт. Ці ма гу я за пы тац ца: вы 
па да лі да ку мен ты на ўдзел у аб' яў ле ным кон-
кур се на бу даў ніц тва но вай аба га чаль най 
фаб ры кі по бач з Гар лы кам?

В. Кор шун. Мо жа це. Не, не па да лі. Спра-
ва ў тым, што там умо вы кон кур су ін шыя. 
Гэ та ін вес ты цый ны пра ект, які за па тра буе 
ўкла дан ня ўлас ных рэ сур саў: спат рэ біц ца 
пры клад на міль ярд дзвес це — міль ярд ча ты-
рыс та міль ё наў до ла раў. На сён няш ні дзень 
«Бел гор хімп рам» не ва ло дае та кім рэ сур сам. 
Сю ды змо жа ўвай сці тая ар га ні за цыя, якая 
фак тыч на пра фі нан суе но ва бу доў лю. Аль бо 
гэ та бу дзе пул за ці каў ле ных ар га ні за цый.

Мы га то вы раз гле дзець пра па но вы па 
ўдзе ле, але на ўзроў ні суб пад ра ду, а не 
ген пад ра ду. Як пра ект ная і на ву ко вая ар-
га ні за цыя з на бы тым во пы там, з ве дан нем 
мяс цо вых умоў і ін шых асаб лі вас цяў но ва га 
пра ек та, які ў мно гім бу дзе паў та раць гар-
лык скі. Мы га то вы пад ста віць пля чо.

А. Грэч ка. Па на шай ін фар ма цыі, да кон-
кур су рых ту юц ца кі тай скія, ту рэц кія і ра сій-
скія кам па ніі.

Ка рэс пан дэнт. Зда ец ца, спа чы ваць на 
лаў рах ні хто з вас не збі ра ец ца. Якія за да чы 
сён ня ста яць пе рад ін сты ту там?

В. Кор шун. У пер шую чар гу, ма дэр ні за-
цыя аб ста ля ван ня і пра грам на га за бес пя-
чэн ня, ак тыў ны пе ра ход на аб' ём нае, трох-
мер нае пра ек та ван не, што да зво ліць за бяс-
пе чыць яшчэ больш вы со кі ўзро вень на ву-
ко вых рас пра цо вак і са мо га пра ек та ван ня. 
Ме ра пры ем ствы для гэ та га пад рых та ва ны, 
і па ча ло ся іх ука ра нен не ў жыц цё. Са сва і мі 
скла да нас ця мі, не без та го, але тут — тэ ма 
для асоб най раз мо вы.

А яшчэ — ап ты мі за цыя на шых біз нес-пра-
цэ саў. Бо на сён няш ні дзень на рын ку да-
стат ко ва сур' ёз ная кан ку рэн цыя. Ска жам, 
гэ тыя кі рун кі вель мі сур' ёз на раз ві ва юц ца 
ў Кі таі і Ра сіі.

У лі ку най важ ней шых за дач — ста бі лі за-
цыя ка лек ты ву, які па ка заў ся бе з най леп-
ша га бо ку. Пад рых та ваць пра ек ці роў шчы-
ка для гор най пра мыс ло вас ці ня прос та, ён 
па ві нен быць доб рым спе цы я ліс там, інакш 
лю бая яго па мыл ка па ста віць пад удар ра бо-
ту за над та мно гіх лю дзей пад зямлёй. Вось 
ча му важ на за ха ваць кад ры ад «рас цяг ван-
ня» па кан ку ры ру ю чых пра ект ных ар га ні-
за цы ях, што ста но віц ца цэ лай праб ле май. І 
рых та ваць но выя. Заўт раш ніх спе цы я ліс таў 
трэ ба рас ціць ужо з лі ку сту дэнц кай мо ла-
дзі. На тыд ні за пла на ва на су стрэ ча з вя-
лі кай дэ ле га цы яй з Санкт-Пе цяр бург ска га 
гор на га ўні вер сі тэ та, ус кла да ем на гэ тую 
зна ка мі тую на ву чаль ную ўста но ву сур' ёз ныя 
над зеі. (Та кая су стрэ ча ад бы ла ся, «Звяз да» 
рас каз ва ла пра яе. — Аўт.).

Пра цяг ва ем пра ца ваць у ра сій скім на-
прам ку і ў на прам ку Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, 
не за бы ва ю чы пры гэ тым пра па трэ бы да-
маш нія. У нас па-ра ней ша му шмат ра бо ты на 
род ным «Бе ла русь ка ліі», до ма ўдзель ні ча ем 
у роз ных но вых пра ек тах, у тым лі ку ва ўзвя-
дзен ні аба га чаль най фаб ры кі ў Пет ры ка ве. 
Пра ект скла да ны, перш за ўсё з-за сціс лас ці 
тэр мі наў яго ажыц цяў лен ня. За да стат ко ва 
ка рот кі пе ры яд ча су трэ ба вы ка наць знач ны 
аб' ём ра бот.

А. Грэч ка. Пет ры каў скае ра до ві шча — но-
вае для нас, і да яго па він на быць адап та ва на 
і нар ма тыў ная ба за, што да зво ліць яго экс-
плу а та ваць. А там свае асаб лі вас ці. Якас ны 
са стаў ру ды не каль кі ін шы, і тэх на ло гія зда-
бы чы па він на ўдас ка наль вац ца.

Ю. Кас пя ро віч. Зна чыць, па трэб ны да лей-
шы сур' ёз ны ўдзел на шай на ву кі ў пра ек це. 
Тым больш, што мы на са май спра ве адзі нае 
прад пры ем ства на пост са вец кай пра сто ры, 
якое цал кам за ха ва ла ў са бе абедз ве част-
кі — пра ект ную і на ву ко вую.

Паў та ру ска за нае Вя ча сла вам Іва на ві чам: 
нам так са ма над звы чай важ на за ха ваць лю-
дзей, што ма юць на вы кі, во пыт, а з іх да па-
мо гай вы хоў ваць но вых су пер спе цы я ліс таў, 
якія па ня суць доб рае імя «Бел гор хімп ра ма» 

да лей.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
УНП 600024712

ПОДЗ ВІГ 
ПА ІМЕ НІ ГАР ЛЫК

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Бел гор хімп рам» 

зай мае вя ду чае мес ца ў на ву ко вым і пра ект ным 

за бес пя чэн ні ка лій най пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, з'яў ля ец ца га лаў ным пра ек ці роў шчы кам 

ААТ «Бе ла русь ка лій». Акра мя ай чын на га ка лій на га 

гі ган та на яго ра хун ку ўдзел у бу даў ніц тве буй ных 

на род на гас па дар чых аб' ек таў у Ра сіі, Уз бе кі ста не і за 

ме жа мі СНД — Ве не су э ле і шэ ра гу ін шых кра ін.

А ў са мым па чат ку 2010 го да ка лек тыў, які да гэ та га 

не меў агуль на бу даў ні чай прак ты кі, вый граў кон курс і 

пры няў на ся бе аба вяз кі ген пад рад чы ка па ўзвя дзен ні 

ў да лё кім Турк ме ні ста не най буй ней ша га ў Цэнт раль най 

Азіі Гар лык ска га гор на-аба га чаль на га кам бі на та па 

вы твор час ці ка лій ных угна ен няў.

Шмат га до вую і вель мі скла да ную ра бо ту па рэа лі за цыі 

пра ек та, агуль ны кошт яко га склаў 1 міль ярд до ла раў 

ЗША, інакш як пра цоў ным подз ві гам не на за веш. 

Бо вар та пры няць пад ува гу і ты ся чы кі ла мет раў, 

што раз дзя ля юць дзве кра і ны, і поў ную ад сут насць 

інф ра струк ту ры на бу даў ні чай пля цоў цы пе рад 

па чат кам ра бот за 20 кі ла мет раў ад дзяр жаў най мя жы 

з Аф га ні ста нам, кас міч ную га ра чы ню Ка ра ку маў, 

над звы чай скла да ныя геа ла гіч ныя ўмо вы і шмат 

ін шых цяжкас цяў. Тым не менш у са ка ві ку гэ та га го да 

ін тэр на цы я наль ны аб' ект пры ня ты ў экс плу а та цыю, 

на-га ра пай шла ру да. Пра ект ная ма гут насць но ва га 

прад пры ем ства — 1,4 міль ё на тон хла ры ду ка лію ў год.

На ша га зе та імк ну ла ся тры маць сва іх чы та чоў у кур се 

рэа лі за цыі пра ек та ў Турк ме ні ста не. Каб за раз даць 

ім да стат ко ва ін фар ма цыі для ра зу мен ня, на леж на га 

асэн са ван ня не бы ва ла га ў ай чын най прак ты цы фак та, 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэў ся з кі раў ні ка мі 

ка лек ты ву.

У раз мо ве пры ня лі ўдзел ге не раль ны ды рэк тар 

ААТ «Бел гор хімп рам» Вя ча слаў КОР ШУН, га лоў ны 

ін жы нер — на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра Юрый 

КАС ПЯ РО ВІЧ, на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па 

на ву ко вай ра бо це і перс пек тыў ным раз віц ці Ана толь 

ГРЭЧ КА, а так са ма на мес нік па пра ва вой ра бо це і 

кад рах Вік тар СА РО КІН.

Вось яно, ба гац це Ка ра ку маў!

Гас па дар ка лій ных не траў.

Па раў най це два здым кі, што стаяць побач. Так па чы на ла ся бу доў ля ся род пус ты ні... 

Аба га чэн не ру ды ад бы ва ец ца ў ад дзя лен ні фла та цыі.
Уяў лен не пра маш таб ад дзя лен ня згу шчэн ня дае аў та ма біль спра ва ўні зе. 

На зад нім пла не па сё лак ча со ва га пра жы ван ня і блізкія горы.
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Туркменскі праект быў смелым, 
нават рызыкоўным крокам, але — 
прадуманым, пралічаным і, што важ-
на, падтрыманым Саветам Міністраў 
Рэспублікі Беларусь і кіраўніком 
дзяржавы.

Шматгадовую і вельмі склада-
ную работу па рэалізацыі праекта, 
агульны кошт якога склаў 1 мільярд 
долараў ЗША, інакш як працоўным 
подзвігам не назавеш.

І — сён няш ні дзень Гар лы ка.І — сён няш ні дзень Гар лы ка.


