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— А зна ка мі ты тэк та ніч-

ны раз лом, Ва ле рый Мі ка-

ла е віч? Не ба я лі ся ту ды 

іс ці?

— Тры ма вы ра бат ка мі 

прай шлі праз тэк та ніч ны 

раз лом на Чыр во на сла бод-

скім руд ні ку, і ра зам з на ву-

кай і ра бот ні ка мі аб' яд нан ня 

«Бе ла рус ка лій» за бяс пе чы лі 

нар маль ны тэмп. Усё бы ло 

доб ра, ні я кіх праб лем у гэ тай 

са праў ды скла да най зо не не 

ўзні ка ла. За раз кам бай на-

выя бры га ды ўскры ва юць 

га ры зонт.

Вель мі сур' ёз ныя аб' ёмы 

на чац вёр тым шах та вым по лі 

аб' яд нан ня «Бе ла русь ка лій» 

з бо ку Бя ро заў ска га руд ні ка. 

І так са ма вя дзец ца пад рых-

тоў ка вы пра цо вак га лоў на га 

на прам ку, ман таж кан ве ер-

ных і ка бель ных лі ній, аў та-

ма ты за цыя ўся го на прам ку, 

пад рых тоў ка па нэ ляў.

— І ўсё ж — за да ча ну мар 

адзін для ка лек ты ву: гэ та 

што, па-ра ней ша му Пет ры-

каў, ці ўжо Да ра сі но?

— Скла да на вы дзе ліць 

неш та ад но. Я ко рат ка рас-

ка заў, дзе мы сён ня пра цу-

ем, і кож ны з на прам каў важ-

ны. Для шах тап ра ход чы каў, 

ка неш не, Да ра сі но. Для шах-

та бу даў ні коў — рас крыц цё 

но вых га ры зон таў. Усё га-

лоў нае. Ад ным сло вам гэ та 

на зы ва ец ца — за бес пя чэн не 

руд най ба зы аб' яд нан ня «Бе-

ла русь ка лій».

— Пра ка мен туй це, ка лі 

лас ка, ра бо ты ў ра сій скім 

За па ляр'і.

— Мы ад ра бо ты ні ко лі 

не бе га лі, і ка лі па сту пі ла 

пра па но ва па пра ца ваць на 

Коль скім паў вост ра ве, мы 

яе пры ня лі. Да нас пры яз-

джа лі з хі міч на га хол дын га 

«Фо сАг ра» з Маск вы, па бы-

ваў ге не раль ны ды рэк тар 

«Апа ты та», па зна ё мі лі ся з 

на шай асна шча нас цю, за-

ста лі ся за да во ле ныя яе сту-

пен ню і пад рых та ва нас цю 

ін жы нер ных кад раў, на огул 

спе цы я ліс таў. Да ве ры лі нам 

аб' ём ра бо ты, які да зва ляе 

ма неў ра ваць людзь мі. Ка лі 

до ма вы сла ба ня ец ца ней-

кая коль касць пра ход чы каў, 

то мо жам за няць іх у Мур-

ман скай воб лас ці. Іс ну юць 

пэў ныя скла да нас ці, не без 

та го, тым не менш пра цу ем 

рэн та бель на, пра яві лі ся бе 

з доб ра га бо ку. Да па ма га ем 

ка ле гам па вя лі чыць вы да чу 

фос фар на га кан цэнт ра ту.

ШТО Ў ШАХ ЦЕ 
ВАЖ НЕЙ ЗА ЎСЁ

— Але га лоў нае на ват 

не гро шы, не аб ста ля ван-

не, га лоў нае — лю дзі. Без 

лю дзей твор чых, ду ма ю чых 

пад зям лю ня ма ча го ха-

дзіць, — упэў не ны мой су-

раз моў нік. — За каз чык нам 

да вя рае, і мы не ма ем пра ва 

яго пад вес ці.

А каб не пад вес ці за каз-

чы ка, па він ны быць ква лі фі-

ка ва ныя кад ры. У нас зла-

джа ныя, жыц ця здоль ныя 

бры га ды, ква лі фі ка ва ныя 

ін жы нер на-тэх ніч ныя кад-

ры, які мі мо жам га на рыц ца. 

Па чы на ю чы з лі ней на га пер-

са на лу — гэ та гор ныя май-

стры, на чаль ні кі ўчаст каў, 

да лей — кі раў ні кі шах тап ра-

ход ча га і гор на-ка пі таль на га 

(гор на бу даў ні ча га) упраў лен-

няў, іх га лоў ныя ін жы не ры. 

Тэх ніч ная пе ра да вая дум ка 

па він на ў пер шую чар гу зы-

хо дзіць ад іх, і яны гэ та ра-

зу ме юць.

— Вы за ча пі лі важ ную 

тэ му ро лі ка ман дзі ра на 

вы твор час ці. Ад чу ва ю чы 

па ўсім, у вас моц нае ся-

рэд няе звя но кі ру ю чых 

кад раў.

— Не толь кі ся рэд няе. 

Аб' ём ра бот, які мы сён-

ня вы кон ва ем, не маг чы мы 

на огул без моц ных ка ман-

дзі раў вы твор час ці лю бо-

га ран гу. Да зволь це кры ху 

кан крэ ты кі. Ня даў на на-

чаль ні кам шах тап ра ход ча-

га ўпраў лен ня пры зна ча ны 

Аляк сандр Ва лер' е віч Куд-

ра ва тых, а га лоў ным ін жы-

не рам у яго пра цуе Сяр гей 

Ва лер' е віч Грын цэ віч. Яны 

абод ва вы рас лі ў нас — бы лі 

гор ны мі май стра мі, на чаль-

ні ка мі ўчаст каў, бу да ва лі 

ства лы на Пет ры каў скім 

ГУ Ку. Пры ня лі эс та фе ту ад 

тых, хто вый шаў на пен сію ці 

пе ра мяс ціў ся па вер ты ка лі. 

Гэ тыя ма ла дыя яшчэ лю дзі 

ўзна ча лі лі ад каз ныя кі рун кі і 

не раз гу бі лі ся, мы імі вель мі 

за да во ле ны.

Гор на-ка пі таль ным упраў-

лен нем кі руе Ула дзі мір Вік-

та ра віч Ла гу ноў — адзін з 

на шых «ма ла дых зуб роў», 

якія прай шлі і агонь, і ва ду. 

Ён упэў не на ўзна чаль вае 

скла да ны і вель мі важ ны кі-

ру нак ра бо ты.

Ка неш не ж, лю дзі вы со-

ка пра фе сій ныя — на мес ні-

кі ге не раль на га ды рэк та ра, 

той жа Мі ка лай Мі ка ла е віч 

Скрып нік. Ад пра ца ваў на 

роз ных па са дах, прай шоў 

шлях ад гор на га май стра, 

дыс пет ча ра прад пры ем ства 

да ге не раль на га ды рэк та ра. 

Ця пер па ўзрос це пен сі я нер, 

але не жа дае ад па чы ваць, 

да па ма гае раз ві ваць шах-

та бу даў ні чы комп лекс, ча му 

мы ра ды.

Ана толь Іла ры ё на віч Ціш-

ке віч уз на чаль вае службу 

га лоў на га ме ха ні ка. Мы так-

са ма за да во ле ны яе ра бо-

тай, як і ра бо тай служ бы 

га лоў на га энер ге ты ка, ёю 

кі руе Ра ман Мі хай ла віч Мед-

нік. Без ад ла джа най ра бо ты 

ўсіх сва іх струк тур ных пад-

раз дзя лен няў трэст функ цы-

я на ваць не змо жа.

Ве дае спра ву служ ба га-

лоў на га ін жы не ра. Пры кла-

дам та му — На тал ля Ула дзі-

мі ра ўна Чар но ва, на мес нік 

па ін жы нер най пад рых тоў цы 

вы твор час ці. Ча ла век, які ра-

зу мее, як па ві нен быць ар га-

ні за ва ны вы твор чы пра цэс, 

якая па трэб на да ку мен та-

цыя на чар го вы аб' ект і якой 

якас ці, ка лі па трэб на пе ра-

даць яе вы ка наў цам, каб 

пры сту пі лі свое ча со ва.

Вось лю дзі, на якіх аба пі-

ра ец ца сён ня на ша вы твор-

часць. Пе ра лік, зра зу ме ла, 

не поў ны. Але па куль па ста-

вім на гэ тым кроп ку. Лепш 

да каз ваць сваю пра фе сій-

ную пры год насць не сло вам, 

а спра вай.

— Прабачце, на на леж-

ную ін жы нер ную пад рых-

тоў ку вы твор час ці па ві нен 

быць на цэ ле ны ўвесь апа-

рат кі ра ван ня трэс та...

— У яго за да ча на ват 

больш шы ро кая і ад каз ная, 

ён па ві нен быць са праўд-

ным маз га вым цэнт рам. Так 

яно і ёсць на са май спра ве. 

А маз га вы цэнтр па азна чэн-

ні ўзна чаль вае ге не раль ны 

ды рэк тар.

Як стар шы ня Са ве та ды-

рэк та раў ма гу ска заць вось 

аб чым. Дзя ніс Аляк санд ра віч 

Дзі у лін прый шоў у ка лек тыў 

прос тым ра бо чым, за тым быў 

гор ным май страм, на чаль ні-

кам участ ка на будаўніцтве 

Чыр во на сла бод скага руд ні-

ка. Ча ла ве ку ак тыў най жыц-

цё вай па зі цыі, яму не ці ка ва 

бы ло тап тац ца на мес цы ва 

ўлас ным раз віц ці. На па са дзе 

на чаль ні ка ўчаст ка ён ак тыў-

на ўдзель ні чаў ва ўзвя дзен ні 

Чыр во на сла бод ска га, за-

тым Бя ро заў ска га руд ні коў, 

быў у лі ку тых, хто па чы наў 

бу даў ніц тва Гар лык ска га 

ГУ Ка ў Турк ме ніі. Там ён вы-

рас да на мес ні ка ге не раль на-

га ды рэк та ра па ін вес ты цый-

ных бу доў лях. Па пра ца ваў 

два га ды, і ста ла зра зу ме ла, 

што ён мо жа ад каз ваць не 

толь кі за ней кі адзін кі ру нак, 

але і за ўсё прад пры ем ства. 

Са вет ды рэк та раў і ін стан цыі 

да ве ры лі Дзя ні су Аляк санд-

ра ві чу па са ду ге не раль на га 

ды рэк та ра, і гэ ты да вер ён 

апраўд вае. Пра віль на вя дзе 

па лі ты ку прад пры ем ства на 

да лей шае раз віц цё та ва-

рыст ва — як эка на міч нае, так 

і са цы яль нае, без ча го нель-

га. І мо жам кан ста та ваць, 

што по бач з ума ца ван нем 

эка но мі кі ў нас раз ві ва ец ца 

і са цы яль ная ба за ка лек ты-

ву, ма цу юц ца са цы яль ныя 

ад но сі ны.

На прык лад, у Пет ры ка-

ве бу ду ец ца жыл лё, і гэ та 

для нас не аб ход на, бо ка лі 

за каз чык да ве рыў зай мац-

ца там раз віц цём гор ных 

ра бот, то трэ ба кла па ціц ца 

і пра лю дзей. Каб тры маць 

цэ лае ўпраў лен не, без умоў-

на трэ ба бу да ваць жыл лё. 

Та ды лю дзі змо гуць па ехаць 

і пра ца ваць спа кой на, не ве-

даць праб лем з бы там.

У нас, я лі чу, на огул вель-

мі доб ра раз ві тая са цы яль-

ная сфе ра, і ка лек тыў умее 

не толь кі пра ца ваць, але і 

ад па чы ваць. Пра вод зяц ца 

твор чыя ве ча ры, ве ча ры 

КВЗ. Ка ман да клу ба вя сё лых 

і зна ход лі вых на ша га трэс-

та за ня ла пер шае мес ца на 

ра ён ным пер шын стве. 

Абысці «Беларусь ка лій», вы 

ра зу ме е це, бы ло ня прос та. 

Мы ўдзель ні ча ем у пе сен ных 

агля дах-кон кур сах, і так са ма 

зай ма ем лі дзі ру ю чыя мес цы 

ў рэ гі ё не. На огул, удзель ні-

ча ем ва ўсіх ме ра пры ем-

ствах. Ка ман да на ша па 

па жар на-пры клад ных ві дах 

спор ту і са ні тар ная дру жы-

на пас ля пе ра мо гі ў ра ё не 

бу дуць прад стаў ляць ра ён на 

пер шын стве воб лас ці.

І гор дас цю ка лек ты ву з'яў-

ля ец ца ва лей боль ная ка ман-

да, якой сё ле та споў ні ла ся 

20 га доў. Яна — трох крат ны 

чэм пі ён Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

ва ло дае куб кам і су пер куб-
кам кра і ны, тры ра зы вый-
гра ва ла срэб ра ныя ме да лі і 
ча ты ры ра зы — брон зу. Усё 
гэ та — да сяг нен ні ка лек ты-
ву, ад ра бо ча га да ге не раль-
на га ды рэк та ра.

Гу та рыў 

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
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ЎЗВЯ ДЗЕ... РО БАТ.
ПА ЧАЎ АЛІЧ БОЎ КУ

Па куль асноў ны транс парт углыб не траў.

Ге не раль ны ды рэк тар Дзя ніс ДЗІ У ЛІН з пе ра мож ні цай кон кур су «Міс трэст» ін жы не рам-тэх но ла гам 
Рэ гі най КА ЛАЦ КАЙ.

Пра цоў нае бра тэр ства.


