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ЗАДАЧА НУМАР АДЗІН
Сло ва стар шы ні са ве та ды рэк та раў трэс та, кан-

ды да ту тэх ніч ных на вук Ва ле рыю СТАР ЦА ВУ.

— Па спра бу ем з ва шай 
да па мо гай, Ва ле рый Мі ка ла-
е віч, сфар му ля ваць за да чу 
ну мар адзін для ка лек ты ву 
на сён няш ні дзень. Ка лі не 
па мы ля ем ся, Пет ры каў?

— Вы не па мы ля е це ся, без-
умоў на, Пет ры каў. І гэ та на ват 
не прос та за да ча, а стра тэ гіч ная 
за да ча. Пад час мі ну лай на шай 
су стрэ чы я рас каз ваў вам, што 
трэст вый граў тэн дар на бу даў-
ніц тва шах ты — вер ты каль ных 
ства лоў, пад зем най част кі і 
па верх не вых ра бот. Так што ў 
Пет ры ка ве бу дзем вы кон ваць 
велізарны аб' ём усіх ра бот. 

Ра бо ты ўжо вя дуц ца, ажыц-
цяў ля ец ца пра ход ка двух ства-
лоў — скі па ва га і гру за во га, для пе ра мя шчэн ня 
гру заў і лю дзей, ён па куль вы кон вае і функ цыю 
вен ты ля цый на га. З ця гам ча су бу дзе і трэ ці, чыс та 
вен ты ля цый ны.

Пры ро да ахоў ныя ме ра пры ем ствы ў асноў ным 
вы кон ва ем так са ма мы. Ужо ўзвя лі, у пры ват нас ці, 
со ле ад вал, а аб' ект скла да ны. На ша за да ча — каб 
не пра соч ва лі ся ра со лы. Вы ка на лі і аб са лют на 
но вую для ся бе ра бо ту — за бі ва лі ве лі зар ную 
коль касць бу ра на біў ных па ляў. За ку пі лі для гэ та-
га спе цы яль нае аб ста ля ван не, якое да зво лі ла за 
ка рот кі тэр мін на бы лым ба ло це вы кон ваць лю быя 
па скла да нас ці ра бо ты з най вы шэй шай якас цю. 
За раз зай ма ем ся шла ма схо ві шчам.

На Пет ры каў скім ГУ Ку пра цуе і на ша но вае 

гор на-шах та вае аб ста ля ван не, част ку яго (пад'-

ём ныя ма шы ны) за ку піў «Бе ла русь ка лій». Шмат 

ча го вы ра бі лі са мі: і сек цый ную апа луб ку для 

ўклад кі бе то ну, і ра бо чыя пал кі (пля цоў кі), шкі вы, 

кап ры...

За вер шыць вер ты каль ныя ства лы мы па він ны 

ў на ступ ным го дзе, 250 мет раў яшчэ па трэб на іс ці. 

Не дзе на глы бі ні 800—810 мет раў ад бу дзец ца на ша 

су стрэ ча з ка лій ным га ры зон там, і пач нём зай мац-

ца га ры зан таль ны мі ра бо та мі. Там пра ход чы кі — 

хто на кам бай нах, хто бу ра-ўзрыў ным спо са бам — 

пры сту пяць да вы пра цоў кі ка ляст воль на га два ра, 

ка мер вя лі ка га ся чэн ня. І зой муц ца вы пра цоў кай 

га лоў ных кі рун каў, а да лей — па нель ны мі вы пра-

цоў ка мі, каб ман ці ра ваць аб ста ля ван не для вы-

ем кі ка рыс ных вы кап няў.

Вар та мець на ўва зе, што ў Бе ла ру сі ра ней мы 
бу да ва лі толь кі руд ні кі, а тут, у Пет ры ка ве, па ча ло ся 
ўзвя дзен не гор на-ўзба га чаль на га кам бі на та з усёй 

інф ра струк ту рай, дзе бу дзе поў ны за кон ча ны вы-
твор чы цыкл: зда бы ча, пад' ём ка рыс на га вы кап ня 
з зям лі, аба га чэн не і ад праў ка спа жыў цам. Якасць 
ру ды — пры клад на ад 25 да 32 пра цэн таў ка рыс-
на га рэ чы ва. І са мае га лоў нае — там вя лі кія яе 
за ле жы, не каль кі пра дук цый ных плас тоў. 

— І ўсё ж, у чым скла да нас ці но ва бу доў лі 
ў Пет ры ка ве?

— Га лоў ная скла да насць за клю ча ец ца ў тым, 
што ра до ві шча вель мі моц на аб вод не нае, і аб вод-
не насць да ся гае глы бі ні 500 мет раў. Ба ло ціс тая 
мяс цо васць (ра ней тут бы лі ве да е це якія ба ло ты! 
Хоць яны і асу ша ныя за са вец кія ча сы) і буй ная 
ра ка Пры пяць по бач. Спат рэ бі ла ся вы кон ваць 
спе цы яль ныя гід ра тэх ніч ныя ме ра пры ем ствы па 
па ні жэн ні ўзроў ню ва ды. Пры пра ход цы вер ты-

каль ных ства лоў да вя ло ся за-
ма рож ваць гэ тыя па ро ды. І пры-
мя няць трох слой нае ма ца ван не 
(ахо ву) — пе ра да вы бе тон, чы-
гун ныя цю бін гі і гід ра іза ля цый ны 
ма тэ ры ял, каб ва да не тра пі ла 
ў ствол. Бо для лю бой ка лій най 
шах ты гэ та фі ніш. Чым тлу ма-
чыц ца і вя лі кі аб' ём там па наж-
ных ра бот. Сён ня мы адзі ныя ў 
све це, ка му да во дзіц ца вы кон-
ваць та кія аб' ёмы ахоў ных ме ра-
пры ем стваў і хто іх вы кон вае з 
та кой аку рат нас цю, піль нас цю і 
та кой якас цю. За тое коль кі ства-
лоў ні ра бі лі, ні во дзін не пра цёк. 
Гэ та вя лі кая за слу га ін жы нер на-
тэх ніч ных ра бот ні каў, ра бо чых, 
уся го ка лек ты ву. Мы га на рым ся 
сва і мі пра ход чы ка мі, яны за раз 

спа бор ні ча юць па між са бой на ства лах, абедз ве 
бры га ды пра цу юць вы со ка эфек тыў на, ма ем пра-
ва імі га на рыц ца.

Сён ня трэс там на за па ша ны сур' ёз ны во пыт у 
пра ход цы вер ты каль ных ства лоў, і ней кіх не пе ра-
адоль ных пе ра шкод ня ма. Ка лі ра ней рэ корд ны мі 
лі чы лі ся 40—45 мет раў пра ход кі ў ме сяц, то за раз 
60 — гэ та пла на выя, а рэ корд — ка лі 80.

— Вы за кра ну лі тэ му якас ці. Ваш ка лек тыў 
сла віц ца ме на ві та та кім уз роў нем ра бот. Чым 
да бі ва е це ся вы со кай якас ці?

— У пер шую чар гу та кі ўзро вень за бяс печ вае 

пад рых та ва ны пер са нал, па чы на ю чы ад ра бо ча га 

і ін жы нер на-тэх ніч ных ра бот ні каў і да лей. На ша 

шко ла склад ва ла ся га да мі. За ёю ста іць вя лі кая 

кар пат лі вая ра бо та.

Сфар мі ра ва лі вы со ка пра фе сій ны ад дзел якас-
ці, які со чыць за кандыцыйнасцю бе то ну, ме та-
ла кан струк цый, самімі ра ботамі. Сме ла мож на 
ска заць, што гэ та лю дзі, якія вы зна ча юць якасць 
на ша га жыц ця. Рэ кла ма цыі з бо ку за каз чы ка, ка лі 
яны зда ра юц ца, вы клі ка юць са мыя жорст кія раз-
бор кі. А за вы со кую якасць ра бот прэ мі ру ем, і гэ та 
сур' ёз на сты му люе пра цу і дзей ні чае на ват лепш, 
чым спаг нан ні.

— Акра мя Пет ры ка ва ў вас вя лі кі аб' ём ра-
бо ты на аб' ек тах «Бе ла русь ка лія»?

— На ка лій ным гі ган це скан цэнт ра ва на амаль 
98 пра цэн таў аб' ёмаў на шых ра бот. У апош нія га-
ды «Бе ла русь ка лій», мож на ска заць, за ва я ваў су-
свет ны ры нак ка лій ных угна ен няў. Уз рас лі аб' ёмы 
про да жу, а каб атры маць больш за 10 міль ё наў тон 
угна ен няў для па стаў кі за мя жу, па трэб на пе ра ла-

па ціць 50—55 міль ё наў тон ру ды. І яны за ся ро дзі лі 
сваю ўва гу на га лоў ным. Ра ней яны са мі рых та ва лі 
шах та выя па лі, за раз гэ та да ру ча на нам.

З най больш за ўваж на га, што зроб ле на на мі 
апош нім ча сам до ма, — пра ход праз тэк та ніч ны 
раз лом на Чыр во на сла бод скім руд ні ку. Гэ та бы ло 
не толь кі скла да на, але і не бяс печ на. Кан суль та ва лі 
на ву коў цы з ін сты ту та «Бел гар хімп рам» з удзе лам 
на ву коў цаў «Бе ла русь ка лія». 

— Пра ка мен туй це, ка лі лас ка, ін фар ма-
цыю аб бу даў ніц тве ў перс пек ты ве Да ра сін-
ска га руд ні ка.

— За раз «Бе ла русь ка лі ем» раз гля да ец ца 
пы тан не аб уз вя дзен ні Да ра сін ска га руд ні ка для 
пад тры ман ня руд най ба зы трэ ця га ру даў праў лен-
ня. Аб' ём вы твор час ці ў «Бе ла русь ка лія» вель мі 
вы со кі, і руд ная ба за да стат ко ва хут ка вы пра цоў-
ва ец ца. І ме на ві та Да ра сін скі руд нік пра доў жыць 
жыц цё трэ ця га ру даў праў лен ня яшчэ мі ні мум на 
30—35 га доў.

— Ва ле рый Мі ка ла е віч,  але ў Бе ла ру сі рэа-
лі зу ец ца яшчэ адзін знач ны пра ект — ра сій-
скай кам па ні яй «Слаў ка лій». Гэ та бу даў ніц тва 
гор на-ўзба га чаль на га кам бі на та на Не жын-
скім ра до ві шчы ка лій ных со ляў. Ча му вы не 
ўдзель ні ча е це ў яго ўзвя дзен ні?

— Так, гэ та дзіў на і для нас. Мы — бе ла рус-
кае прад пры ем ства, з су свет ным іме нем, але 
нас на ват на апош ні тэн дар не за пра сі лі. Вы ні кі 
яго так са ма збян тэ жы лі — вый граў ня мец кі ма-
шы на бу даў ні чы кан цэрн Herrenknecht су мес на з 
кам па ні яй «Дай льман Ха ні эль», якія бу дуць вес ці 
ра бо ты на на шай зям лі. І гэ та пры на яў нас ці сва ёй, 
бе ла рус кай кам па ніі, якая мае ве лі зар ны во пыт 
ра бо ты пры бу даў ніц тве вер ты каль ных ства лоў у 
най скла да ней шых гор на- і гід ра геа ла гіч ных умо-
вах. З улі кам та го, што мы ве да ем мяс цо выя ўмо-
вы і ма ем у на яў нас ці ўлас ную ра бо чую сі лу, мы 
вы кон ва лі б ра бо ты тан ней і больш якас на. 

Што ж ро бяць гэ тыя ня мец кія кам па ніі, не ма-
ю чы ўлас на га абу ча на га пер са на лу? Яны прос та 
пе ра мань ва юць ін жы нер на-тэх ніч ны і ра бо чы пер-
са нал ААТ «Бе ла русь ка лій» і ААТ «Трэст Шах та-
с пец буд», пра па ну ю чы не чу ва ныя зар пла ты. Што 
дэ ста бі лі зуе ра бо ту ў на шых ка лек ты вах. І гэ та 
ня пра віль на. У ся бе ў кра і не мы па він ны бу да ваць 
са мі, тым больш што мы ўжо да ка за лі сваю здоль-
насць вы кон ваць ра бо ты лю бой скла да нас ці.

— Ста лі ца шах цёр ска га краю ад зна чае 
юбі лей...

— У рам ках пад рых тоў кі да юбі лею мы пры-
ня лі ма тэ ры яль ны ўдзел у ме ра пры ем ствах па 
доб ра ўпа рад ка ван ні го ра да, а так са ма ў ад крыц ці 
трох ме ма ры яль ных до шак. Ад кры ва ем ба рэль еф 
і дош ку пер ша му на Са лі гор шчы не Ге рою Са цы я-
ліс тыч най Пра цы А. В. Се лі ва на ву — ча ла ве ку, які 
па бу да ваў шас нац цаць шах та вых ства лоў. І па мят-
ную дош ку з ба рэль е фам бе ла рус ка му са вец ка му 
пісь мен ні ку Аляк сею Ку ла коў ска му, лаў рэ а ту Дзяр-
жаў най прэ міі БССР, на ша му зем ля ку — ён ро дам 
з вёс кі Ку ла кі Са лі гор ска га ра ё на.

А на Алеі Сла вы раёна — ба рэль еф ветэрана-
калійшчыка А. І. Дзі у лі на, дзе да на ша га ге не раль-
на га ды рэк та ра. Ён уз на га ро джа ны ор дэ намі сал-
дац кай Сла вы трох сту пе няў, што пры раў ноў ва ец ца 
да зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Па ста ві лі пры го жы пом нік шах цё рам пе рад ува-
хо дам у га лаў ны офіс трэс та, ра бі лі яго са мі, на 
дач чы ным прад пры ем стве.

— Як вы аса біс та ўспры ня лі пры сва ен не 
га на ро ва га зван ня «За слу жа ны шах цёр Бе-
ла ру сі»?

— Кі раў ні ку дзяр жа вы, ка лі ён уру чаў мне га на-
ро вы знак, ска заў: «Аляк сандр Ры го ра віч, дзя куй 
за па ва гу да шах цёр скай пра цы». Ён быў на руд-
ні ках «Бе ла русь ка лія», спус каў ся ў шах ту і ве дае 
ца ну пра цы шах цё ра.

Што я мог яшчэ ска заць? Мне за раз 63 га ды. 
І ка лі так кі раў нік дзяр жа вы аца ніў мае за слу гі, 
зна чыць, свой уклад у раз віц цё гор най га лі ны 
кра і ны я ўнёс.

— Ваш ка лек тыў так са ма раз ві ва ец ца?

— Амаль тры га ды на зад, ка лі мы з ва мі су стра-
ка лі ся, у нас бы ло 1500—1550 ча ла век. Сён ня ўжо 
2400. Раз ві ва ем ся і коль кас на, і якас на. На пра цу 
пры ма ем у асноў ным спе цы я ліс таў.

— Вы яшчэ і стар шы ня са ве та ва лей боль-
на га клу ба «Шахцер».

— У наступным годзе клу бу споў ніц ца 20 га доў. 
З та го ча су, як я па чаў зай мац ца яго спра ва мі, клуб 
ча ты ры ра зы быў брон за вым пры зё рам, тры ра зы 
ся рэб ра ным пры зё рам і два апош нія га ды за ва-
ёў ваў за ла тыя ме да лі на чэм пі я на тах Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Збі ра ем ся і сё ле та зма гац ца за за ла тыя 
ме да лі. У нас за да ча — вый граць ку бак кра і ны.

НОВЫЯ ГЕРОІ 
ДЛЯ НАРОДНАГА ПЕСНЯРА

Ле ген дар ны дзед Та лаш, услаў ле ны Яку бам Ко ла сам у апо вес ці «Дрыг ва», не ве даў, якія ка зач ныя скар бы ха вае яго 

пет ры каў ская зям ля. На род ны ге рой Бе ла ру сі, ак тыў ны ўдзель нік пар ты зан ска га ру ху ў га ды бе ла поль скай аку па цыі 

і Вя лі кай Ай чын най вай ны прос та па-ге рой ску ба ра ніў свой край ад за хоп ні каў. Ужо ў на шы ча сы на Пет ры каў шчы не 

ад кры ты ве лі зар ныя за па сы ка лій най со лі, і сён ня тут раз горт ва ец ца гі ганц кая бу доў ля — уз во дзіц ца гор на-ўзба-

га чаль ны кам бі нат. У цэнт ры па дзей доб ра зна ё мы чы та чам на шай га зе ты ка лек тыў ААТ «Трэст Шах тас пец буд», 

са спра ва мі яко га мы імк нём ся зна ё міць па ста ян на. У пе рад свя точ ным ін тэр в'ю на пы тан ні «Звяз ды» ад каз ва юць кі раў ні кі 

трэс та. Ча му пе рад свя точ ным? У гэ тыя дні Са лі горск, дзе ба зі ру ец ца трэст і ў раз віц цё яко га ўно сіць не ма лы ўклад, 

і яго буйнейшае градаўтваральнае прадпрыемства ААТ «Беларуськалій» ад зна чаюць сваё 60-год дзе.

Мо вай ліч баў
Сваю дзей насць ка лек тыў па чаў у 

1977 го дзе, і за гэ ты час прой дзе ны 

га ры зан таль ныя гор ныя вы пра цоў кі 

агуль най пра цяг лас цю 2500 км.

Па бу да ва на шэсць вер ты каль-

ных ства лоў агуль най глы бі нёй 

3278,5 мет ра.

Зман ці ра ва ны кан ве ер ныя лі ніі агуль-

най пра цяг лас цю больш за 200 км.

Да сяг ну ты рэ корд ныя тэм пы пра ход-

кі вер ты каль на га ства ла — 81 м/ме сяц.

За бяс пе ча на рэ корд ная дак лад-

насць збой кі гор ных вы пра цо вак з 

вер ты каль ны мі ства ла мі пры ад да лен ні 

іх адзін ад ад на го на 12 км (су стрэч-

ная пра ход ка, Бя ро заў скі руд нік) — не 

больш за 5 см.
Ускрыты чацвёрты калійны гарызонт другога рудаўпраўлення. 

Злева направа: намеснік генеральнага дырэктара М. М. СКРЫПНІК, 
галоўны інжынер трэста А. А. ЗУБАЎ, генеральны дырэктар Д. А. ДЗІУЛІН.

Удзельнікі падзеі — 
машыніст горных выемачных машын Арцём КАСТЭНКА 

і горнарабочы Аляксей ЛІХАЧОЎ.

Скульп тур ная кам па зі цыя ка ля ўва хо да 
ў га лоў ны бу ды нак ААТ «Трэст Шах тас пец буд» 

у го нар бе ла рус кіх гар ня коў.

Панарама будоўлі Петрыкаўскага ГУКа.


