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ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ

Бу дуецца Бу дуецца 
но вы но вы 

руд нікруд нік
Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Бе ла русь ка лій» па чы нае 
бу даў ніц тва Да ра сін ска га руд ні ка. 
Яго пра ект ная ма гут насць па 
зда бы чы ка лій най ру ды скла дзе 
ка ля васьмі міль ё наў тон што год 
з на ступ ным па ве лі чэн нем 
да дзевяці міль ё наў тон.

Згод на з пра ек там на пра мыс-
ло вай пля цоў цы пла ну ец ца ўзвес ці 
ад мі ніст ра цый на-бы та вы комп лекс, 
цэх драб лен ня, склад ру ды ёміс тас-
цю да 50 ты сяч тон і ін шыя вы твор-
чыя па мяш кан ні. Зда бы тая ру да бу-
дзе пе ра пра цоў вац ца на сіль ві ні та вай 
аба га чаль най фаб ры цы трэ ця га ру-
даўпраў лен ня. Для яе па стаў кі па бу-
ду юць на зем ную кан ве ер ную га ле рэю 
пра цяг лас цю ка ля 7,2 кі ла мет ра.

З улі кам геа ла гіч най па бу до вы гэ-
та га ўчаст ка Ста ро бін ска га ра до ві шча 
ка лій ных со лей на руд ні ку пла ну ец ца 
ад пра цоў ваць за па сы со лей на двух 
га ры зон тах — трэ цім і чац вёр тым. 
Глы бі ня рас пра цоў кі трэ ця га ка лій на-
га га ры зон ту ад 499 да 1000 мет раў, 
чац вёр та га — ад 560 да 1000 мет раў. 
Раз лі ко вы тэр мін служ бы руд ні ка з 
улі кам раз ве да ных за па саў скла дае 
не менш за 40—50 га доў. Увод у дзе-
ян не но вай вы твор час ці да зво ліць 
ства рыць да дат ко выя ра бо чыя мес-
цы і за бяс пе чыць пра цоў ную за ня-
тасць на сель ніц тва пра мыс ло ва га 
рэ гі ё на Мін шчы ны.

Па паў нен не руд най ба зы — са-
мая важ ная за да ча ця пе раш ня га 
асва ен ня Ста ро бін ска га ра до ві шча. 
З гэ тай мэ тай «Бе ла русь ка лій» рэа лі-
зуе маш таб ную ін вес ты цый ную пра-
гра му — бу даў ніц тва но вых вы твор-
час цяў. Так, у 2009 го дзе ўве дзе ны 
ў экс плу а та цыю Чыр во на сла бад скі 
руд нік, у 2012-м — Бя ро заў скі. На за-
вяр шаль ным эта пе рэа лі за цыя буй-
ней ша га ін вест пра ек та — бу даў ніц тва 
Пет ры каў ска га гор на-аба га чаль на га 
комп лек су ў Го мель скай воб лас ці, 
які на сён няш ні дзень са мы перс-
пек тыў ны. Яго ба за да зва ляе іс тот на 
па вя лі чыць вы твор чыя ма гут нас ці 
«Бе ла русь ка лія», вы пус каць но выя 
ві ды вы са ка я кас най пра дук цыі і па-
спя хо ва кан ку ры ра ваць на су свет-
ным ка лій ным рын ку. На Пет ры каў-
скім ГА Ку бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 
са мыя су час ныя тэх на ло гіі гор на зда-
бы ва ю чай пра мыс ло вас ці, якія за-
бяс пе чаць эфек тыў нае вы ман не ру-
ды з не траў і пе ра да выя спо са бы яе 
аба га чэн ня, як за меж ныя, так і бе ла-
рус кія. У снеж ні 2019 го да пла ну ец ца 
атры маць пер шыя то ны кан цэнт ра ту. 
Пра ект ная ма гут насць кам бі на та не 
менш чым 1,5 міль ё на тон хла ры ду 
ка лію ў год.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Хто хо ча пра ца ваць, 
той не шу кае 
пры чы ну

— Ка лісь ці на гар бар ным за-
вод зе, які быў го ра даў тва раль-
ным для па сёл ка, на ліч ва ла ся 
500 ра бо чых мес цаў, за тым 
іх коль касць зні зі ла ся да 300, 
і прад пры ем ства за кры лі. У вы ні-
ку лю дзі стра ці лі ра бо ту. Хтось ці 
ўлад ка ваў ся на ана ла гіч ную вы-
твор часць у Га та ва. Доб ра, што 
за вод да стаў ляе лю дзей на ра бо-
ту і на зад сва ім транс пар там, — 
рас каз вае стар шы ня Смі ла віц-
ка га сель вы кан ка ма Ула дзі-
мір КУ ЛА ГІН. — Ця пер у па сёл ку 
ня ма буй ных прад пры ем стваў. 
За ста ла ся толь кі ва люш на-лям-
ца вая фаб ры ка. Ра ней тут штат 
да ся гаў 150 ча ла век, вы пус ка ла-
ся ка ля 200 ты сяч пар ва лё нак, 
а так са ма — якас ныя, з на ту раль-
най воў ны коў дры, па душ кі. Ка лі 
я пра ца ваў на фаб ры цы, то і та-
ды ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты і 
ра бо чыя сы хо дзі лі з-за не вя лі кіх 
за роб каў. Ця пер тут ста но ві шча, 
ска жам так, цяж кае, коль касць 
ра бот ні каў ска ра ці ла ся больш як 
на па ло ву.

Але, па сло вах Ула дзі мі ра 
Ула дзі мі ра ві ча, сі ту а цыя вы-
праў ля ец ца. У Смі ла ві чы пры хо-
дзіць пры ват ны біз нес. На прык-
лад, на ба зе гар бар на га за во да 
пас ля рэ кан струк цыі кам па нія 
СП ТАА «Рэб-Фар ма» ад кры ла 
вы твор часць ме ды цын скіх прэ-

па ра таў. Гэ та су мес ны ту рэц ка-
бе ла рус кі біз нес. Ця пер прад-
пры ем ства ў ста дыі ста наў лен ня 
і коль касць ра бо чых мес цаў не-
вя лі кая. Але ўла даль ні кі абя ца-
юць у перс пек ты ве ства рыць іх 
да 300. Для Смі ла віч гэ та важ-
кая пад трым ка.

На тэ ры то рыі сель са ве та 
на ла джа на так са ма вы твор-
часць вок наў, у вёс цы Ку лі кі 
ТАА «Ле гір» вы пус кае бы тоў-
кі для паў ноч ных ра ё наў Ра-
сіі. Гэ тыя цёп лыя дых тоў ныя 
збу да ван ні пры зна ча ны для 
пра жы ван ня тых, хто пра цуе 
вах та вым ме та дам. Яшчэ ад но 
прад пры ем ства, ТАА «Анг лій-
скі га зон», вы рошч вае га зон-
ную тра ву і ру ло на мі па стаў ляе 
пра дук цыю па ўсёй Бе ла ру сі. 
Акра мя та го, на прад пры ем стве 
СП ТАА «Старт фрукт» за пус ка-
ец ца цэх па вы твор час ці су ха-
фрук таў і пе ра пра цоў цы ягад 
і пла доў на джэм і па від ла, які 
пра па ноў вае 20 но вых ра бо-
чых мес цаў. У вёс цы За пол ле, 
дзе пра жы вае больш за 1,5 ты-
ся чы ча ла век, прад пры маль нік 
вы раб ляе су час ную сек цый ную 
сет ку для ага ро джы, ва ро ты. 
Не каль кі прад пры ем стваў зай-
ма юц ца дрэ ва ап ра цоў кай.

Ці ка васць дзе ла вых лю-
дзей да Смі ла віц ка га сель са-
ве та мой су раз моў нік звяз вае 
з тым, што да ста лі цы — ру кой 
па даць: аў то бу сам, марш рут-
кай — 20—30 хві лін. Акра мя та го, 
у сель скай мяс цо вас ці і ма лых 

на се ле ных пунк тах пры ад крыц-
ці вы твор чых ма гут нас цяў пра-
ду гле джа ны шэ раг іль гот з бо ку 
дзяр жа вы: пад атко выя, мыт ныя, 
спра шчэн не ад мі ніст ра цый ных 
пра цэ дур. Усё гэ та ў су куп нас ці 
ўплы вае на ска ра чэн не вы дат-
каў, са бе кошт пра дук цыі, раз-
ня воль вае іні цы я ты ву.

Ра зам з тым на тэ ры то рыі 
сель са ве та зна хо дзіц ца са ма-
да стат ко вы буй ны сель ска гас-
па дар чы ка а пе ра тыў «За поль-
скае», дзе так са ма па трэб ны 
ра бо чыя ру кі. Та му ў кож на га 
ча ла ве ка ёсць маг чы масць 
рэа лі за ваць ся бе ў лю бой га-
лі не: у сель скай гас па дар цы, 
пра мыс ло вас ці. Ня хай зар-
пла та ў Смі ла ві чах ні жэй, чым 
у ста лі цы, але ж для па езд кі 
ту ды і на зад кож ны дзень не-
аб ход ныя гро шы на апла ту да-
ро гі, хар ча ван ня. Тое на тое і 
вы хо дзіць.

— А ці шмат лю дзей звяр та-
ец ца па пы тан нях пра ца ўлад-
ка ван ня? — па ці ка ві ла ся ў стар-
шы ні сель вы кан ка ма.

— У ра ё не пра цуе ка мі сія па 
са дзей ні чан ні пра цоў най за ня-
тас ці. Тым, хто хо ча пра ца ваць, 
заў сё ды зна хо дзім мес ца. На-
прык лад, мно гіх пра ца ўлад-
ка ва лі ў «За поль скае», і кі раў-
ніцтва імі за да во ле нае. Тых, хто 
вя дзе аса цы яль ны лад жыц ця, 
вы клі ка ем на схо ды, пра во-
дзім пра фі лак тыч ныя гу тар кі. 
Гэ та пры но сіць эфект, але не 
та кі, як ха це ла ся б. Ра зам з тым 
10—15 пра цэн таў бя руц ца за ро-
зум і ста но вяц ца на шлях вы-
праў лен ня...

Да гнаць і пе ра гнаць 
Чэр вень

На шу раз мо ву што хві лі нна 
пе ра пы ня юць зван кі на ра бо чы, 
ма біль ны тэ ле фоны. Ула дзі мір 
Ку ла гін дае пад на ча ле ным дак-

лад ныя рас па ра джэн ні: ку ды па-
слаць ма шы ну, ссы паць пя сок, 
скі нуць бу даў ні чыя ма тэ ры я лы. 
Яго кло па ты зра зу ме лыя: у цэнт-
ры Смі ла віч ідзе маш таб нае доб-
ра ўпа рад ка ванне.

— Праз га доў 5—6 спа дзя ём-
ся па коль кас ці на сель ніц тва 
аба гнаць Чэр вень. Па сту по ва 
на во дзім па ра дак у па сёл ку: 
лю дзі па він ны жыць у кам фор-
це і ўтуль нас ці, — лі чыць Ула дзі-
мір Ула дзі мі ра віч. — Нам шмат 
да па ма гае стар шы ня рай вы кан-
ка ма Ві таль Мі ка ла е віч Каз лоў. 
З ра ён на га бюд жэ ту вы дзе ле на 
ка ля 200 ты сяч руб лёў на ўлад-
ка ван не тра ту ар ных да ро жак 
і ка ля 300 ты сяч руб лёў на рэ-
кан струк цыю бы ло га кі на тэ ат ра 
«Ма ра». Ця пер тут бу дзе Цэнтр 
куль ту ры і ад па чын ку. На ву лі цы 
Рэ ва лю цый най зро бім тра туа-
ры. На ву лі цы Мак сі ма Гор ка га 
ўлад ку ем пры го жыя бар дзю ры, 
зя лё ныя зо ны. Для доб ра ўпа-
рад ка ван ня вы ка рыс тоў ва ем 
так са ма срод кі ад про да жу зя-
мель ных участ каў. Да рэ чы, мы 
жы вём на свае гро шы.

Ак тыў на ў га рад скім па сёл-
ку вя дзец ца жыл лё вае бу даў-
ніц тва. Сё ле та за клад ва юц ца 
тры шмат ква тэр ныя да мы, на-
ле та — шэсць. Уся го ж у перс-
пек ты ве пла ну ец ца па бу да-
ваць 8—10 да моў. У су вя зі з 
чым ча ка ец ца, што коль касць 
на сель ніц тва пры ба віц ца не дзе 
на дзве ты ся чы ча ла век. Ця пер 
у чар зе на атры ман не зя мель-
ных участ каў для ін ды ві ду аль-
на га бу даў ніц тва ста іць больш 
за 500 гра ма дзян.

— Участ кі пра да ём з аў кцыё-
наў. Мы па він ны за раб ляць 
гро шы на раз віц цё на се ле на га 
пунк та, — ска заў на пры кан цы 
Ула дзі мір Ку ла гін.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗА НЯ ТАСЦЬ

ПРЫ ВАТ НЫ БІЗ НЕС 
ВЫ БІ РАЕ СМІ ЛА ВІ ЧЫ

У гэ тым упэў ні ла ся ка рэс пан дэнт, на ве даў шы па сё лак
Смі ла віц кі сель са вет не толь кі са мы буй ны ў Чэр вень скім ра ё не, 
але і адзін з най буй ней шых у Мін скай воб лас ці. Толь кі ў га рад скім 
па сёл ку Смі ла ві чы пра жы вае 7,5 ты ся чы ча ла век. І з кож ным 
го дам коль касць на сель ніц тва па вя ліч ва ец ца. Дэ ма гра фіч най 
сі ту а цыі спры яе зруч нае геа гра фіч нае ста но ві шча, бліз касць 
да Мін ска. А яшчэ на се ле ны пункт па раў ноў ва юць са спаль ным 
ра ё нам. Каля 50—60 пра цэн таў гра ма дзян пра цу е ў Мін ску, 
а ве ча рам вяр та ец ца да до му. Шмат жы ха роў Смі ла віч за ня тыя 
і ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск».

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


