
СЛОВА СВАЁ ТРЫМАЕМ
Ге не раль ны ды рэк тар трэс та Дзя ніс 

ДЗІ У ЛІН вяр нуў ся з на ра ды ў рай вы кан-
ка ме, пры све ча най юбі лею го ра да, і да лу-
чыў ся да раз мо вы. 
Рас каз ва ю чы пра 
на дзён нае, Дзя ніс 
Аляк санд ра віч па лі-
чыў не аб ход ным ус-
пом ніць і пра экс парт 
па слуг. Пры зна ём ся: 
тое, што ён па ве да-
міў, бы ло для нас но-
вай ін фар ма цы яй.

— Раз ві ва ю чы экс-
парт сва іх па слуг, за-
клю чы лі ў Мур ман скай 
воб лас ці кант ракт 
на су пра цоў ніц тва з 
Кіраўскім філіялам 
ФОСАГРА АТ «Апа-
тыт». Ра зу ме ем, што гэ та не толь кі ва лю та 
ў краіну, але яшчэ і імідж фір мы, і но вы во пыт 
для кад раў. Прад пры ем ства вель мі сур' ёз-
нае, та кое ж, як і «Бе ла русь ка лій». Ра ней 
на Коль скім паў вост ра ве ў нас бы ло сваё 
шах та бу даў ні чае ўпраў лен не, доб рая сла ва 
пра нас за ста ла ся. І ка лі зна ка мі ты «Апа тыт» 
звяр нуў ся з прось бай да па маг чы, зга дзі лі ся, 
на ват ад кры лі свой фі лі ял. Да нас пры яз джа-
лі іх кі раў ні кі, па зна ё мі лі ся з на шы мі маг чы-
мас ця мі, па бы ва лі на руд ні ку «Бе ла русь ка-
лія» і бу даў ніц тве Пет ры каў ска га ГУ Ка.

У вы ні ку ў нас на «Апа ты це» — пад рад 
на гор ныя ра бо ты: вы сту па ем ген пад рад чы-
кам па пад зем ным бу даў ніц тве і ра мон це. 
Ро бім дра біль ны комп лекс, які да зво ліць на 
30 пра цэн таў па вя лі чыць ма гут насць іх Кі-
раў ска га руд ні ка. І ў перс пек ты ве но вы кант-
ракт з імі — па за ме не ар мі роў кі ства лоў, 
ка му ні ка цый у ства лах і кап рах. Сён ня яны 
па шы ра юць рас пра цоў ку ра до ві шча і пра-
па ну юць нам так са ма паў-
дзель ні чаць у бу даў ніц тве 
двух руд ні коў і вы ка нан-
ні не ка то рых ін шых сур'-
ёз ных доўгатэрміновых 
пра ек таў. Там да стат ко ва 
цвёр дыя па ро ды, за тое 
ад сут ні чае во да пры ток, 
што аб ляг чае за да чу.

— Вер нем ся да спраў 
дамашніх. Дзя ніс Аляк-
санд ра віч, ці ад роз ні ва-
ец ца Пет ры каў ад уся го, 
што бы ло ра ней?

— Ад роз ні ва ец ца перш 

за ўсё дыя мет рам сва іх 

ства лоў. Усе ства лы, якія 

па бу да ва ны ў Са лі гор ску, 

ма юць дыя метр 7 мет-

раў. У Пет ры ка ве — 8, 

каб па вя лі чыць па ме ры 

пад' ём на га аб ста ля ван ня 

і на огул пра дук цый насць 

ства лоў. Трак тар МТЗ-80 

за яз джае ў клець без раз-

бор кі і ад ра зу трап ляе ў за бой.

Дру гое ад роз нен не — глы бі ня. Та кіх глы-
бо кіх ства лоў на Ста ро бін скім ра до ві шчы 
яшчэ не бы ло — больш за 800 мет раў.

Спо са бам пра ход кі. Пра гэ та ска жу крыш-
ку ні жэй.

І ад роз ні ва юц ца цю бін га выя ка ло ны: 
іх па ме ры не 300, а 500 мет раў, бо больш 

ма гут ныя ва да нос ныя плас ты. Пры пра-
ход цы яны за ма рож ва юц ца, а ўжо по тым 
уста наў лі ва юц ца цю бін га выя ка ло ны. А па-
коль кі дыя метр ства лоў боль шы, то боль-
шая коль касць за ма рож ва ю чых свід ра він —

 ад 30 да 40.

— У ад ным сва ім 
ін тэр в'ю пра Пет ры-
каў вы ска за лі: «Мы 
зро бім усё, каб з 
пер шых кро каў гэ та 
бы ла са мая су час ная 
бу доў ля. Па ка жам 
са мае леп шае, што 
ўме ем. І з пунк ту гле-
джан ня тэх на ло гій, і 
па ства рэн ні ўсіх маг-
чы мых спры яль ных 
умоў пра цы». Атрым-
лі ва ец ца?

— Ка лі па абя ца лі, 
то аба вяз ко ва атры-

ма ец ца. Для па чат ку мы па бі лі ўлас ны рэ-
корд: ка лі ра ней ра бі лі 61,5 мет ра пра ход кі 
ства ла ся мі мет ро ва га дыя мет ра, то на гэ-
ты раз у скла да ных гор ных і гід ра ла гіч ных 
умо вах прай шлі 81 метр. Ка лі пры раў на ваць 
да ства ла ра ней ша га дыя мет ра, то на огул 
атры ма ец ца 104 мет ры. Па ка за лі са праўд нае 
май стэр ства, пра дэ ман стра ваў шы вы со кія 
тэм пы і якасць пра ход кі.

У Пет ры ка ве ад ра зу да лі ся бе ад чуць 
праб ле мы пры род на га ха рак та ру: 
пай шлі во да па то кі да 2500 кубоў 
у гадзіну, і да вя ло ся за кры-
ва цца цю бін га мі. Да гэ та га 
ра бо ты вя лі ся цык ліч на: 
пра ход ка, бе тон, а ўжо 
по тым цю бін гі. За раз 
мы выконваем ра бо ты 
па ра лель на: вя дзец ца 
пра ход ка і ад на ча со ва 
там па наж з пры мя нен-

нем цю бін гаў. Атры ма лі маг чы масць ад на ча-
со ва ра біць і пра ход ку, і ман таж. Гэ та ўжо ін-
шая скла да насць і ін шы клас ра бо ты. На но вы 
ўзро вень да зво лі лі вый сці на пра ца ва ны во пыт 
і зла джа насць ка лек ты ву.

У нас вель мі моц ная ін жы нер ная служ ба, 
мае до свед пра ход кі не толь кі вер ты каль най, 
але і га ры зан таль най.

Вы ўжо ве да е це, што гэ ты мі дня мі на мі 
ўскры ты чац вёр ты га ры зонт дру го га руд ні-
ка, які да зво ліць пра доў жыць яго жыц цё да 
20 га доў. А гэ та са праўд ны па да ру нак для 
эка но мі кі кра і ны. Ра ней та ко га не бы ло: не 

ха па ла срод каў ці тэх ніч ных маг чы мас цяў, 
і на ўсіх руд ні ках аб' яд нан ня вя ла ся рас-
пра цоў ка дру го га і трэ ця га га ры зон таў, 
най больш ба га тых на ка рыс ныя вы кап ні. 
А пер шы і чац вер ты па кі да лі «на по тым». 
За раз час прый шоў, «Бе ла русь ка лій» 
да ве рыў нам гэ тую ра бо ту, і мы не пад-
вя лі. Ча ка юць сва ёй чар гі чац вёр тыя га-

ры зон ты з ня дрэн най якас цю 
ру ды і на дру гіх руд ні ках. Зна-
чыць, бу дзе ра бо та ва ўзба га-
чаль най фаб ры кі.

За да ча на перс пек ты ву — 
ус крыц цё пер ша га ка лій на га 
га ры зон ту. Пра ект раз гля да-
ец ца, вя дзец ца геа ла гіч ная 
раз вед ка.

Мы на огул удзель ні ча ем ва 
ўсіх зна ка вых па дзе ях жыц-

ця «Бе ла русь ка лія». Су ро вую 
шко лу Гар лы ка так са ма прай-

шлі ра зам.

— Са лі горск для вас — гэ та толь кі 
мес ца, дзе зна хо дзіц ца ва ша асноў-
ная вы твор чая ба за, «спаль ны ра ён», 
ці неш та ін шае?

— Мае баць кі пры еха лі сю ды ра зам 
са сва і мі баць ка мі на кам са моль скую 

бу доў лю. Яны тут ву чы лі ся, па зна ё мі-
лі ся, ства ры лі сям'ю, тут я на ра дзіў ся. 
У Са лі гор ску за кон чыў шко лу і ву чы лі-
шча, за стаў ся пра ца ваць. У мя не адзі ны 
за піс у пра цоў най кніж цы — ААТ «Трэст 

Шах тас пец буд», яко му ад даў 22 га ды. 
А наш трэст — дру гое г ра даў тва раль-
нае прад пры ем ства пас ля ААТ «Бе-
ла русь ка лій», дру гі па аб' ёмах па дат-
ка пла цель шчык. Для мя не гэ та ўсё 
не па дзель нае: го рад Са лі горск, два 
яго  буй ней шыя прад пры ем ствы і маё 
жыц цё. Лі чу, што мне па шан ца ва ла — 
удзель ні чаць у най буй ней шых па дзе ях 

рэ гі ё на, та кіх як уз вя дзен не но вых 
руд ні коў, ус крыц цё но вых га-

ры зон таў. І су стрэць юбі лей 
род на га го ра да.

Шчы ра він шую жы ха-
роў Са лі гор ска з юбі-

ле ем і Днем шахце-
ра. Асаб лі выя мае 
він ша ван ні ўсім ра-
бот ні кам парт нёр-
ска га ка лек ты ву 
«Бе ла русь ка лія», 
пер са наль на ге-
не раль на му ды-

рэк та ру Іва ну Іва-
на ві чу Га ла ва та му. 

Бе ла рус кай ка лій най 
кам па ніі ў асо бе ге-

не раль на га ды рэк та-
ра Але ны Аляк санд раў ны 

Куд ра вец. Усё, што ле тась 
на пра ца ва лі са лі гор скія шах цё ры 

для про да жу за мя жой, БКК па спя хо ва 
рэа лі за ва ла.

Не абы шло ся і без на ша га ўдзе лу. 
Каб не паў та раць вя до мыя фак ты, на-
за ву толь кі адзін: сён ня ў за бо ях по бач 
з тэх ні кай «Бе ла русь ка лія» пра цу юць 
16 на шых пра ход чых кам бай наў. Та му 
з асаб лі вым за да валь нен нем він шую 
са свя там і ўлас ны ка лек тыў, які за слу-
гоў вае са мых цёп лых слоў, і ўсе парт-
нёр скія ар га ні за цыі шах цёр скай ста лі-
цы. І жа даю ўсім шах цёр ска га зда роўя, 
агуль на ча ла ве ча га шчас ця, да лей шых 
пос пе хаў.

І ха чу па жа даць жы ха рам Са лі гор ска 

на ра джаць больш дзе так, каб бы ло ка му 

па кі нуць та кую ба га тую спад чы ну.

х х х

Як ба чым, но вы час на зы вае ім ёны но-

вых ге ро яў. Ка лі б на род ны пяс няр з'яў-

ляў ся на шым су час ні кам, жыў ся род нас, 

у яго быў бы шы коў ны вы бар.

 Гутарыў Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ. 
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Прад стаў ля ем ка лек тыў
ААТ «Трэст Шах тас пец буд» — ад но з ня мно гіх у све це прад пры ем стваў, якія вы кон ва юць уні каль ныя па сва ёй скла-

да нас ці ра бо ты, што не ма юць ана ла гаў па аб' ёмах і кан струк цый ных ра шэн нях. Ажыц цяў ляе бу даў ніц тва аб' ек таў пра-

мыс ло ва га і гра ма дзян ска га пры зна чэн ня, уклю ча ю чы пра ход ку вер ты каль ных шах та вых ства лоў і га ры зан таль ных 

гор ных вы пра цо вак у скла да ных гор на-геа ла гіч ных умо вах. А так са ма бу даў ніц тва, аб слу гоў ван не і ра монт аб' ек таў 

пра мыс ло ва га і гра ма дзян ска га пры зна чэн ня. Уз во дзіць аб' ек ты ка пі таль на га бу даў ніц тва і зем ля ныя ін жы нер ныя 

збу да ван ні, пра клад вае да ро гі, ман ці руе тру ба пра во ды і тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не.

На пост са вец кай пра сто ры з'яў ля ец ца лі да рам па ўзвя дзен ні шах та вых ства лоў спе цы яль ным спо са бам. За пля чы ма 

ка лек ты ву — якас на прой дзе ныя ства лы: па два на Чыр во на сла бод скім і Бя ро заў скім руд ні ках, столь кі ж у турк мен-

скім Гар лы ку. І вя дзец ца пра ход ка двух ства лоў на Пет ры каў скім ГУ Ку.

За мя жой скла да ныя тэх на ла гіч ныя пра ек ты рэа лі за ва ны трэс там у Ра сіі, Укра і не, Лат віі, Турк ме ні ста не. У Бе ла ру сі 

з яго ўдзе лам па бу да ва ны ўсе прад пры ем ствы гор на зда бы ва ю ча га комп лек су.

Ма та рыст бе то наз мя шаль най 
уста ноў кі Аляк санд ра ЧЭ РА ВА КА 

за пуль там кі ра ван ня 
тэх на ла гіч ны мі пра цэ са мі.

На ўчаст ку вы твор час ці, дзе вы раб ля юць ме та ла кан струк цыі гор на-шах та ва га аб ста ля ван ня.

Вя ду чы ін жы нер ад дзе ла кант ро лю якас ці Ма ры на ЛА ПАТ КО 
змя шчае ўзо ры бу даў ні чых ма тэ ры я лаў у ка ме ру з мік ра клі ма там.
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