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ПЕРЕДМОВА 

Б у дування соцi91лiстичноi економiки, завдання за якомог а 
коротший час наздогнати й випередити технiко- економiчною 
стороною передовi Кр пiталiстичнi кра1ни вимагають такого гео

графiчного розмiщення промисловости, що rарантувало б залу
чения до орбiти якнайiнтенсивнiшого соцiялiстичного б у дiвни
цтва всiх частин СРСР. 

Думку про недостатнiсть тiei единоi вугiльно- металюрriйноj 
бази, що на неi досi спирал~ося в основному наше народне го
сподарство,- вуriльно- металюрriйноi промисловости Украiни, та 
про потребу негайно взятися до творения другоi вугiльно- мета-. 
люрriйноi баз и на основi поеднання сибiрськоr о ( кузнецького) 
вугiлля з уральською рудою- категорично поставив т. Сталiн у 
своiй доповiдi на XVI з'iздi партii; i XVI з'1зд поставив перед 
партiею, як найактуальнiше завдання, на чому треба сконцент
рувати всi зусил)lя парт Н,- завдання ,,створити за найближчий 
перiод нову потужну вугiльно- металюрriйну базу в формi Ура.: 
ло- кузнецького комбiнату((. 

Цiею постановою q'iзду проблему створен.ня нового вугiльно
металюрriйного центру, проблему iндустрiялiзацii радянського 
Сходу поставлено в центрi уваги партiйноi та радянськоi гро
мадськости. Треба, щоб плян боротьби за другу вуrjльно - ме
талюрriйну базу став не менше популярний, нiж .!'Iенiнський 
плян електрифiкацii, не менше популярний, нiж сама п'ятирiчка. 

3 проблемою .iндустрiялiзацii схiднiх районiв СРСР зв' язане 
дуже велике коло питань. Треба вiдзначити, що досi не визна
чено ще цiлком тi об'екти будiвництва, що мають стати части
нами складного народньоrосподарського комплексу -Урало

·кузнецького комбiнату, не визначено ще точно й територiяльнi · 
рамки конбiнату. Обсяг тих галузей, що ix включаеться до· 
цього комбiнату, такий великий, що розгорнений плян М(\6. 
охопити не тiлЬI(И в весь господарський комплекс основни·х ... те
риторiй комбiнату (Уралу та Кузнецького басейну) i сумiЖних 
з ним районш, а й окрем1 галузi старих цромислових · районiв,. 
зв'язаних з розвитком комбiнату. 

Зв'язанi з розвитком Урало- кузнецького комбiнату питания,. 
в мiру опрацювання ix у вiдповiдних плянiвних та проектних 

органjзацiях i науково- дослiдних iнституцiях, освiтлюеться як у 

спецiяльних виданнях зазпачених органiзацiй, так i в перiодичнiй 
прес~, загальн~й i снецiяльнiй. Тепер зiбрався вже досить ве
ликий лiтературний матерiял у справi Урало- кузнецького ком
бiнату, розкидан~ у численних журиальних i газетних статтях, 

3 



що освiтлюють окремi' ланки комбiнату, окремi сполученi 3 ним 
питания та завдання. 

1 

Бiльш ·- менш повно об13натися 3 проблемами Урала- кузне
nького комбiнату з цих порозкиданих джерел е вже для широ
ких читацьких кiл певною мiрою важко, а тому, на авторову 

думку, можна вважати за цiлком настиглу потребу подати эведе
ну працю, освiтливши тут проблеми iндустрiялiзацii схiднiх районiв 

та пронаджене вже тепер б у дiвництво по змозi повно, пов'яза
но в окремих 'частинах. 

Подавану увазi читачiв працю розраховано на широкий пар; 
тiйний i громадський актив та на шкiльну молодь. Це е скромна 
спроба на основi опублiкованого за останнi роки в пресi мате
рiялу подати бiльш- менш закiнчену характеристику того ко
лосалъного б у дiвництва, J)озгортуваного в наших схiднiх районах, 
що стали тепер на шлях iндустрiялiзацii. 

Автор · вважае ~а доцiльне, не обмежуючи свое завдання ха
рактеристикою провадженого б у дiвництва, подати також ко ротку 
характеристику прирадио- географiчних умов кожного району 

• u .. • -

та умов дореВОЛЮЦlИНОГО еКОНОМlЧНОГО рОЗВИТКУ lX. 

Кiлька слiв про архiтектонiку книги, про ·плян будови П. 
· Книгу подiлено на кiлька окремих нарисiв, присвячених акре
мим районам,-УКК, Урал з Башкирiею, Пiвденнозахiднiй Сибiр, 

r Казакстан. Крiм того, економiчне бу дiвництво районiв характе
ризуеться не iзольовано, а в мiжрайонових зв'язках ix, як ча
стин того одного величезного економiчного комплексу, де маемо 

~ . 
розв язати народньогосподарськ1 завдання всесоюзного значения. 

Перед характеристикою окремих районiв подано вступиого 
роздiла, де маемо загальне ·освiтлення Урала- кузнецького ~ом
бiнату як единого зв'язаного народньогосподарського комплексу, 
а також аналiзу проблеми географiчного розмiщення промисло
вости. Ця бо проблема в умовах радянського плянового госпо
дарства набирае особливоi ваги й зосереджуе на собi увагУ. 
радянськоi громадськости. 

Вважаемо за потрiбне застерегтися, що тi числовi данi, rцо 
iлюструють окремi дiлянки б у дiвництва, не скрiзь точнi й оста
точнi. В процесi розроблення завдань iндустрiялiзацii нашого 
Сходу числа змiнювались, i такi змiни можливi певною мiрою 
й надалi. Але цi вiдхилення не впливають по сутi на твердо 
схваленi вiд партii та уряду наставления та на загальнi ма-
штаби бу дiвництвг. . 

Автор вважае за потрiбне вi,ziзначити, що працю свою вiн в 
основному закiнчив 1931 року. Надалi пощастило тiльки част
ково використати тl новi матерiяли про УКК, що з'явилися 
1932 р. в зв'язку з розпочатим опрацьовуванннм пляну дpyroi 
л'ятирiчки УКК. 

Автор 
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ЧАСТИНА ПЕРША 

ПРОБЛ,ЕМА ГЕОГРАФIЧНОГО РОЗМIЩЕНИЯ 

ПРОМИСЛОВОСТИ 

· РОЗДIЛ ПЕРШИЙ 

Питания np9 другу: вугiльно- металюрriйну базу 
на XVI з'iздi ВКП(б) 

XVI з'Iзд ВКП{б) поставив в усiй повнотi як найактуальнiше 
чергове завдання проблему географiчного розмiщення основних 
салузей нашого народнього господарства i пасамперед пробле
му розмiщення важкоi iндустрii (паливноi, енерrетичноi, мета
..люрriйноi, основноi хемiчноi промисловости), що мае провiдне 
значения в розвитку соцiялiстичного народнього господарства. 

1 треба визнати за цiлком послiдовне, що серед ycix iнших 
llитань, елолучених iз здiйсненням твердого курсу партii на 
всебi чний розвиток важкоi промисловости, як основноi баз и 
<:оцiялiстичного будiвництва, питания про геогр.афiЧне розмiщен
ня П, про мiсця будуванн я нових металюрriйних заводiв, посiло 
цiлком особлив е мiсце i -на ньому скупчили свою· увагу як з'iзд, 
так i партiйна та радянська громадськiсть. Адже та карт'йна гео
rрафiчного розмiщення промисловости, що успадкували ми вiд 
дореволюцiйного перiоду розвитку Pocii i що мае свое пояснен
ия в загальнiй генезi цього розвитку та iсторичних умов йоrо,
rеть не вiдповiда е завданним нашого соцiялiстичноrо б у дiвництва, 
всьому напрямковi нашоi економi.!Ноi полiтики. 1 проблему гео
rрафiчного розмiщення промисловости як у звiт~х XVI з'iздовi 
т т. Сталiна та Куйбишева, так i в реЗолюцiях з'iзду оформлено 
цiлком твердо, визпавши потребу "створити за найближчий 
nepioд нову потужну вугiльно - металюрriйну базу- Урал о
кузнецький комбiнат". "Хоч як би ми розвивали народне госпо
дарство,--- каже т. Сталiн у своему звiтi XVI з'iздовi,- ~:~е мож
на обминути питания про те, як правильно розмiстити промис
..ловiсть- цю провiдну галузь народнього господарства. Тепер 
.. ~права стоiть так, що наша промисловiсть, як i наше народне 

господарство, спираеться в основному на вугiльно- металюрriй

ну базу на Украiнi. . . Та чи може ж i надалi сама тJльки ця 
база задовольнити i Пiвдень, i центральну частипу СРСР, i 
Пiвнiч, i Пiвнiчний Схiд, i Далекий Схiд, i Туркестан? У ci данi 
доводять, що не може. Нове в розвитку нашого народнього 
господарства е, мJж iншим, у тому, що ця база_ C1'aJiд . ~ж~ для 
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нас замала. Нове е в тому, щоб, по змозi розвиваючи цю базу
й надалi, взяти'ся заразом негайно творити другу вугiльно- ме-
талюрriйну базу. За цю базу мае стати Урала- кузнецький ком
бiнат, поеднання кузнецького коксiвного вугiлля з уральською 
рудою". 

Те, що картина географiчного розмiщення промисловости у· 
нас по инае тепер дуже вiдрiзнятися вiд тiei, що ми успадкували 

вiд капiталiзму, переконливо доводять данi, що ix подав т. Куй
бишев у сво1й доповiдi XVI з'iздовi "Про виконання п'ятирiчного· 
пляну промисловости". Порiвнюючи капiтальнi вкладення в най
старiшi промисловi райьни (Украiну, Ленiнградську область,.. 
Московську область, Iванiвську область) з капiтальними вкладен
нями в схiднi райони (Урал, Сибiр, Казакстан, Середня Азiя та 
Далекий Схiд), т. Куйбишев каже: 

"Коли в старi райони вкладено 1927/28 р. 59,05°/0 ycix капiталь
них витрат, то за 1928/29 р. цей вiдсd"Гок знизився до 53,08, а 
1929;30 р.- до 47,2. А група районiв на чолi з Уралом та Сибi
ром, навпаки, свою питому вагу в капiтальних витратах рiк

у-рiк збiльшуе: 12,55°/0 на 1927/28 р.; 17,36°/0 на 1928/29 р.;.,. 
27,133/ 0 на 1929!30 р. Iнакше кажучи, питома вага цих районiв 
у загальному маштабi б у дiвництва за 3 рок и бiльше нiж по
двоiлася ". Зокрема, капiтальнi роботи по Уралу за заз на чений. 
перiод Збiльши:лися вп'ятеро, а по Сибiру навiть приблизно· 
всемеро. 

Чи показують цi числа, що увага до старих промислоJJих. 
центрiв послабла, що накреслюеться процес загаяння розвитку 
ix, що ми маемо тут справу з полiтикою перемiщення промисло-

вих центрiв? У жадному разi нi. Питома вага нових районiв. 
бiльшае рiвноЭiжно з високим темпом _розвитку старих районiв" 
що в жадному разi не стоять на мiстi. Капiта.льнi роботи по 
Украiнi зросли з 327,6 млн. крб. 1927128 р. до 720,2 млн. крб .. 
1928/2У р., а в Московськiй областi вони подвоiлися. Отже ба
чимо шо оссяг капiтальних робiт нестримно зроста~ i в _старих 
промислових районах, але в нових районах вiн зростае ще 

швидше, а тому питома вага цих районiв бiльшае. Ue природно· 
мае йти разом iз зниженням питомоi ваги старих районiв. 

У пляновому соцiялiстичному б у дiвництвi економiчна полi
тика е полiтика всебiчного розвитку продукцiйних сил цiлоГ 
краiни, в iнтересах цiлоzо народнього господарства як единого 
пов'язаного в сво'iх частивах органiзму- полiтика пiдтягув-ання 
нових районiв, що мають пр ирадно- iсторичнi та економiчно
географiчнi передумови для промислового розвитк~. 

В умовах монополiстичного капiталi ~му королi промисловостiГ 
в iнтере~·ах оборони своiх зискiв та своiх монопольних позицiй· 
на ринк у впливають на економiчну полiтику уряду так, щоб· 

rеть усякими способами гальмувати розвиток нових промисло
r.их центрiв- ко~курентiв, i цим затримують розвиток продук

цi йних сил краiни. У свiтовому капiталiстичному господарств[ 
неремiщення промислов.их центрiв призводить до тяжких усклад
не~ь 1 навi:г,ь _збройних конфлiктiв. За досить яскравий приклад 
6 
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-таких конфлiктiв може бути свiтова вiйна 1914 р. Основною 
nричиною цiei вiйни було буйне зростання промисловости та 
зовнiшньоi торгiвлi Нiмеччини, що дуже загострило суперечнiсть 
iнтересiв европейських краiн i загражувала насамперед мор
ському пануванню Англii. Та й теперiшне надто напружене мiжна
.родне становище,. повне нерозв'язних суперечностей, е наслiдок 
'ТИХ зрушень i змiн у розставленнi свiтових економiчних сил, 
що сталися пiсля свiтовоi вiйни. 

Переваги радянськоi господарськоi сиетеми перед системоiР 
капiталiстичною е мiж iншим у тому, що розвиток нов их ра
дянських господарських районiв не перешкоджае, а, навпаки, 
доломагае дальшому розвитковi старих районiв. Капiталiзм, 
()Собливо в йога останнiй стадii- монополiстичнiй стадii, не 
м о же упоратися з продукцiйними силами, що вже розвину лися; 
в умовах капiталiзму технiко ~ виробничi границi антагонiчнi еконо
мiчним границям. lз цього постае ворожiсть монополiстичного 
;капiталiзму до розвитку нов их районiв, iз цього- рiзнi буржу
азнi тeopii про "рацiональнi" шляхи економiчного районування 
тоща. Радянський Союз вiльний вiд цих суперечностей. Ра
дянська економiчна полiтика реалjзуе Ленiнову директиву: "До 
nляну peopraнiзaцil промисловости та економiчного пiднесення 
РосП мае входити: рацiональне розмiщення промисловости Po
<:ii з по г ляду . близькости сировини та можливости якнайменше 
ВИТрачаТИ працi, переХОДЯЧJ! Вiд оброблеННЯ . СИрОВИНИ ДО BCiX 
nослiдовних стадiй оброблення напiвфабрикатiв аж до одержан
ня готового продукту". 

СРСР за 10 рокiв повинен пройти вiддалення- "вiддалення 
1-1~ 50-100 рокiв" (С.талiн), _що вiддiляе нас вiд капiталiстич
них краiн. Я краз плянова бу дова нашого народнього господар
ства, як раз рацiональна структура бу до в и та розмiщенн5{. наших 
nродукцiйних сил, що давала б нам максимальний ефект,- а 
така структура мiстить у собi гадку про заведения нових 
господарських районiв, рiвнобiжно iз зростанням старих,-f- за
без nечать нам можливiсть розв'язати завдання всесвiтньо- iсто
ричноi ваги: розв'язати пробле~у "хто- кого"" в остаточнОfоiУ 
змаганнi двох 'економiчних систем. Ось чому треба визнати за 
:виразно шкiдницькi тi рiзнi теорiйки, якi б у ли у нас,- теорiйки 
про "ворожiсть" Уралу-.- Сибiру та Украiни, Донбасу та К уз
басу тоща. Ось чому по цих теорiйках партiя зав'дала рiшучого 
удару. 

Партiя та радянська влада не протиставлять iнтереси окре
.мих економiчних районiв Союзу. Партiя та радянська влада 
борються за зростання всiх районiв Союзу. найбiльше пiдтягуючи 
вiдсталi. Чудово характеризуе цю засаду генеральний секретар 
ЦК КП( б)У· т. Kociop. 

Тов. Kociop у своему полiтичному звiтi на XI з'iздi КП(б)У, 
зупинившися на постанов! ЦК ВКП(б) про форсоване б у дiвництво 
Урало- Кузбасу, пiдкреслив, що украiнська партiйна органiзацiя, 
яка IJ.iколи не трактувала серйознi проблемм з вузькq. - мiсцевого 
погляду, повинна й у пiдходi до УКК стати на П.Q3.Ид.,i.IQ заl.'~.льно-

7 



державних, загальнопрол~тарськ:их завдань i rеть усяко допо.

могти здiйснити uю постанову партН. "Тут, на нашому з'iздi,
.казав т. Koci,op,- я маю вiдзначити, що ця постанова жадною 
мiрою не шкодить промисловостi Украiни. Ми укра1нську про
мисловiсть розвиватимемо й надалi, а зарt1зом, щоб эмiцнити 
силу nepшoi в свlтi краiни пролетарсы<оi диi<тат) ри, нам треба 

' u • • • • ... 

розв язати и друге важливе завдання- завдання tндустр1ял1зацн 

Сходу СРСР ". . 
XVI з'iзд ВКП(б) в своiй резолюцii на доповiдь т. Куйби

шева, по:гверджуючи постанову ЦК вiд 15 травня 1930 р. про Урало
Кузбас, заразом визнае за потрiбне "форсовано розвивати & 

ехiднiх районах (Урал, Сибiр, Казакстан, Середня Азiя) й iншi. 
галузi промисловости, що спираються на мiсцевi сировиннi ре

сурси. (кольорова металюрriя, текстильна nромисловiсть тоща)" .. 

'* * * 1 

Треба коротко зупинитися на icтopii розвитку росiйськоr 
металюрrii за останнi десятирiччя дореволюцiйного перiоду. Пе

реважний, майже монопольний розвиток niвденноi металюрrii 
наприкiнцi минулого та на початку лоточного сторiччя базу

вався, з одного боку, на великих паливних т.а ру дяних р·есурсах 
Пiвдня (Донецький i Криворiзький басейни), а з другого б(Jку
на вигiдному географiчному становищi ру дотопниuькИх пiдnри
емств ·пiвдня, на iхнiй вiдноснjй близь:костi до тих частин краi
ни, що в процесi iсторичного розвитку народньоrо господарства 

дореволюцiйноi Pocii, головна европейськоi частини ii, стали 
економiчно найбi.льше розвиненi i отже найбiльш метальоемнi .. 

Розвиток важкоi iндустрii в сучасвих Н формах почався в. 
Pocii в другiй половинi минулого сторiччя. Вiн зв'язаний го
ловне з залiзничим б у дiвництвс'м, що його розnочато за цьоr О> 
перiод~ i що потребувала дуже багато металю . .Залiзницi впли
вали на розвиток важкоi iндустрii подвiйно : поперше, як без

посере:днi споживачi величезних партiй палива та металю на 

потреби самого б у дiвництва й експлуатацii залiзниць, подруге,. 
як творцi нових форм народньогосподарського життя, нового. 
укладу в ycix дiлянках енономiки кра1ни, зокрема в дiлянцi 

сiльськоrо господарства, що мусить механiзуватися, щоб при

стосуватись до нових форм виробництва та господарського 
обороту. Bci цi змiни створили великИй попит на металь вiд 
нових нових галузей виробництва, посталих у зв'язку з новими 
вимогами господарського обороту та новими потребами маеа
вого споживання. 

Розвиток залiзничого б у дJвництва та те пiднесення всьоr<> 
.господарського обороту краtни, що супроводило це б у дiвництво, 
поставили до металюрrii цiлком iншi вимоги. Цt вимоги пере

нищували можливостi уральськоi металюрrii, що базувалася в. 

основному на .деревновугiльному топленнi. Пастае новий мета
/Iюрr . йний центр на Пiвднi, uентр .мiнеральновугiльноi· металюрril .. 
Взялнея iнтен~сивно розробляти кам'яне вугiлля в Донецькому 
басейн_i, :I:IP,KJ.I~.вщ.~ ·початок металюрriйному виробництву (Юзiв-



ський та Сулiнський заводи, що спочатку працювали на до
нецькiй рудi). Це виробництво широко розвинулося, коли вiд
крито потужнi руд ища в Криворiжжi. Пiвденна металюрriя, по
чинаючи з останнього десятирiччя минулого сторiччя, швидко 

яаздоганяе, а далi й випереджае Урал, б о Урал, не · змiнивши в 
• • u . (,t # u • 

коренt свtи пром'Исловии уклад та не переишовши на мtнераль-

не топления, розвиваючи виключно деревновуriльне топления 

чавуну, не мiг вийти бiльш- менш помiтно за межi того макси
мального витопу (55,8 млн. пудiв), чого вiн дiйшов за рокiв най
<:приятливiшоi загальноi промисловоi коньюнктури, тим часом 
як пiвденна металюрriя пiд 1913 р., витопивши чавуну 200 млн. 
rпудiв, сканцентрувала у себе майже 75°/0 усьоrо ·виробництва 
чавуну довоенноi Pocii (в теперiшнiх ii межах). 

Економiчна полiтика царського уряду дбала ви~лючно про 
розвиток промисловости в европейськiй частинi iмпepii. Рай о
нам так званоi Азiятськоi Pocii призначено ролю колонiй, що 
мусiли постачати сiльськогосподарськi продукти та сировину 
промнеловим районам краiни й бути за ринок збуту для hро
'Мисловоi продукцii цих районiв. Розвитковi продукцiйних сил 
схiднiх районiв вiддавали надзвичайно мало уваги, i економiка 
цих районiв лишалася на такому рiвнi розвитку, що навiть най
меншою мiрою не вiдповiдав iхнiм невичерпним природним ре

~урсам. 

Наприклад, rрандiознi запаси корнених копалип Сибiру май
же зовсiм, крiм золота, не ексллуатовано. Найбiльший у свiтi 
вугiльний басейн- ~узнецький, iншi вуriльнi басейни- Черем
ховський, Мiн"усiнський тощо майже зовсiм не почато розробляти. 
Навiть розвiдок у цьому районi або зовсiм не роблено, або ·роблено 
абияк, «устарними методами. Iншi багатства -· солянi, мi~ра.ль~i 
тощо- зовсiм не розроблялося. Величезнi лiсовi баrеlтства ги
нули: в лiсах не було будь- скiльки задовiльних уnорядних рq
бlт. Таку саму картину маемо в дореволюцiйнiй Баш·кирjr. Ii 
мiдянi руд и, залiзнi ру ди, числеинi мiнеральнi копалини лежали 

в надрах навiть нерозвiданi. Як i в Сибiру, як i на Уралi за
лiзнича сiть у Башкирii була в зародковому станi розвитку. 
'Природнi баrатства Казакстану- потужнi родовища кам'яного 
вуriлля, великi багатства кольорових руд, фосфоритiв. залiзноi 
руд и тощо або зовсiм не е:ксплуатовано (вугiлля, фосфорити), 
:або експлуатовано дуже мало ( кольоровi ру ди). Те сам е маемо 
й щодо економiчного розвитку Середньоi Aзii. I тут природнi 
баrатства, кам'яне вуriлля, нафту, кольоровi ру ди, числеf{нi мi
неральнi копалини зовсiм не експлуатувалося. Середня Азiя 
розвивалася цiлком однобiчно: И обернули на сировинну колонiю 
для росiйських капiталiстiв- текстильникiв Середньоi Pocii. 

Ми зупинилисятутнасхiднfх районах. Такусамуполiтику uаризм 
.nровадив i на Кавказi, в Бiлopycii тощо. "Околицi" ца рськоi Pocii '· 
що ix росiйське самодержавство здобуло вогнем i мечем, пере~ 
творено на колонН та напiвколонii росiйських домiщ'Икiв i ро· 

.сiйськоi буржуазii. Кайдани економiчного та нацiона..п.ьноrо гно· 

.блення р0збив тiльки переможний Жовтень. 



* * * 
ПартiЯ та радянська влада вже безпосередньо пiсля Жовтня 

поставили собi 3авдання- економiчне та культурно - нацiональ
не вiдродження, вiдтягування вiдсталих районiв "околиць". Пр от е 
раки вiйни 3 бiлими армiями (а вона на околицях була най3а
пеклiша й дуже довгочасна) не могли бути раками економiчно
го зростання околиць. А 'першi рок и вiдбу довного перiоду -
1921-23 рр.- були роки, коли 3авдання господарськоi вiдбу дови 
краiни невiдступно вимагали пасамперед використати .макси
мально н,аявпий основпий капiтал промисловости, i отже про
блему нового б у дiвництва,нового геоrрафiчного розмiщення проми
словости не можна ще було практично ставити на порядок денний. 

Уперше з павною силою питания про iндустрiялiзацiю та 
паширения б у дiвницт.ва в нових районах партiя поставила тодi, 
коли розробляли основи п'ятирiчноrо пляну народньоrосподар
ськог-о будiвництва. В директивах XV з'iзду ВКП(б) щодо скла
дання п"ятирiчноrо пляну сказано: "П'ятирiчний плян повинен вiд
дати особливу увагу nитанням пiднесення економiки та куль
тури вiдсталих нацiональних околиць i вiдсталих районiв, вихо· 
дячи 3 потреби повО.Лi лiквiдувати економiчну та культурну 
вiдста.тiiсть ix, вiдповiдно передбачаючи швидший темп розвитку 
економiки Т(}. культури ix, виходячи з пов'язання потреб цих 
районiв 3 потребами Союзу". Цю директиву XV з'iзду napтii 
покладено в основу п'ятирiчки; ii виявлено 3Окрема в п'ятирiчцi 
що·до ·сходу СРСР. 

1 

Те величезне 3рушення в бiк форсаваного розвитку продук-. 
цiйних сил наших схiднiх районiв, що !'амiтилося вже перших 
рокiв реконструi<тивного nepioдy, далi розвинено в генерально
му пля соцiялiстичного будiвництра. 1 в .цих, ще недавно таких 
вiдст.алих, районах постають потужнi iндустрiяльнi центри, Щ() 
цiлком змiнюють .економiчне та культурне обличчя ix. 

РОЗДIЛ ДРУГИЙ 

~уржуазно- шкiдницькi тeopii в 
промисловости 1 

• • • 
дtлянцt економtки· 

Навколо питания про шляхи дальшого розвитi<у нaiiioi важ
коi промисловости, а надто павколо питания про вибiр тих гео
гр-афiчних пунi<тiв, де б у дувати новi металюрriйнi заводи, то
чилася Riлька рокiв дискусiя. В цiй дискусii найбiлыпу актив
нiсть, сп.рямовану на рiшучу боротьбу iiроти створення новоr 
металюрriйноi бази, внявили деякi спеuiялiсти та науковi дiячi, 
що 3rруnувалися були павколо кoмicii в справi металю на 
чолi з проф. Я. Дiманштайном. Комiсiя видала 1927-1928 рр .. 
понад 20 праць, присвячених всебiчному р.озробленню проблем 
союзноi металюрrii. 

1 Див. докладнiше в цьому nнтаннi видану 1932 року книжку Iнституту· 
економJки Комакаде.мн- .Экономика социалистической nромышленностн", роз
дtл хх: 
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Методологiчнi погляди авторiв зазпачених праць i ixнi кон
'Цепцii як у царинi економii промисловости в цiлому, та~ ·i 1 за
крема в питаннi територiяльного розмiщення про~исловости 
мали свое корiння в буржуазно- меншовицьких iдеях Гiнзбурrа, 
Бернштайна- Когана й iн. 1 Цi iдei вони запозичили iз захiдньо
европейськоi буржуазноi науки, зекрема у буржу'iного еконо
мiста Альфреда Вебера, що подав теорiю районування промне
ловости в своiй широковiдомiй працi "Ueber den Standart der In
·dustrien", що вийшла друком 1909 р.2 Отож, щоб повнiinе з'ясу
вати суть тiEi боротьби, що розгорнулася була павколо урало
кузнецькоi проблеми, треба подати коратку аналiзу шкiд
ницьких iдей, що ix nоширювали на теоретичному фронтi А. Гiнз
бурr та С. Бернштайн- Коган i iн., а також критичну оцiнку 
веберiвськоi тeopii Штандарту, з погляду завдань i шлях.iв ра
дянського соцjялiстичного будiвництва. Те перенесения метод i 
принципiв буржуазноi економiчноi науки на радянс_ький rрунт, 
що його робили теоретики промислового шкiдництва, вияви

.лося вже в самому визн.аченнi об'екту радянськоi економii 
nромисловости, у визначеннi об'екту П вивчання. Економiку 
-радянськоi промисловости i Гiнзбурr, i Бернштайн ~Коган роз
г лядали тiльки як технiко- економiчну науку, що вивчае технiку 

·в и робництва, без залежиости вiд соцiяльноi сутi· тих взавмин, 
iцо постаюtь у процесi працi. 

На думку А. Гiнзбурrа, об'ектом економii промисловости, 
'Метою П дослiдження е: " ... не пiзнания соцiяльноi сутi взае
мин, а вивчання тих конкретних метод, за допомоrою Ч·ОГО здiйс
нюеться виробниче завдання... для економii промисловости 
важливi я краз ... ·службовi спецiяльно технiчнi питания, бо з 
·розв'язання ix складаеться практичне обслуговування виробни-

.. б 3 ЧОl ро ОТИ •• .. 

А. Гiнзбурr рiшуче висловлюеться проти розроблення осо
· ·бливоi тeopii соцiялiсти'ч~оi промисловости, доводячи, що i ка
пiталiстична, i соuiялiстична промисловiсть е тiльки вi'дмiни 
промисловости "взагалi" i отже- об'ект однiеi н1уки. С0цiя
лiстична промисловiсть, як вiн твердить, пiдпорядкован·а тим 
самим закономiрностям, що й промисловiсть капiталiстична. 
"Нам треба почати,- пише А. Гiнзбурr, -з основного закону, 
що визначае господарську дiяльнiсть людини. Що це ·за закон? 

·це принцип зберirання eнeprii, принцип економii працi. Хоч 
-якi б були форми rосподарства, хоч який би був стан про:дук
цiйних сил та виробничих стосункiв, людина скрiзь i завжди 
nовинна забезпечити здобування максимальних наслjдкiв за мi
-нiмальних витрат, тоб.-о найповнiше задоволення потр·еб з як-

•t Уся ця група, як внявили процеси "ПромпартП" та ".Союзного бюра мен
шовикiв", була шкiдницька. 

2 € й росiйськи ~, трохи скорочений переклад Н. Меразова: А. Вебер-" Тео
-рия размещения промышленносrи". 

з Див. А. Гинзбург- .Очерки промышленной экономики", 1930. 
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найменшою витратаю працi. Цей принцип однаково придатниfю 
до всiх епох i до всiх сту пенiв економiчного розвитку". 1 

Друга засада, що характеризуе буржуазне розумiння питания 
й iндивiдуалlстичний, спецiяльно пiдприемницький пiдхiд до об'
екту радянськоi економii промисловости, е riнзбурrове визначеннЯi 
радянськоi економii промисловости як науки про промнелове 
пiдпри€мств<'- Економiя промисловости- пише А. Гiнзбурr -
ма€ ·" ... за ~вiй предмет вивчати життя та органiзацiю про
мислового пiдпри€мства як частини народньоrосподарськоrо 
органiзму, з пог ляду рентабельности промисловоi роботи". 2 

Аналогiч_но трактуе предмет радянськоi економ.ii промислово
сти й С. Бернштайн -.Коган. У передмовi до с во го "Введения в. 
экономию промышленности" вiн пише: " ... ця праця е переважно
вчення про промисловi виробничi одиниui". В iншому мiсцi Берн
штайн- Коган пише: "Той iсторичний матерiял, що ми подали,.. 
дозволне твердити цiлком певно .... що будь- якоi певноi iсторич
ноi послiдовности форм промисловости ветановяти не можна". s. 

Отже t у Гiнзбурrа, i у Бернштайна- Когана маемо однаковий 
пiдхiд до питания, як i у буржуазних економiстiв капiталiстич-
них краiн. Обидва цi теоретики економii промисловости тракту
ють форми промисловости не залежно вiд соцiяльно'" економiч
ного укладу тiei чи тiei краiни за тiei чи тiei iсторичноi доби, 
не як систему певних виробничих стосункiв, а як конкретне спе
лучения тiльRи технiко- економiчних чинникiв, як конкретну фор-· 
му вияву спiльних капiталiстичному господарству законiв,. 
затушковуючи таким способом властивi радянськiй промислово
стi як такiй особливостi та закони. 

Гiнз.бурr i Бернштайн- Коган заперечують i<i:торичнiсть i якiснi 
особливостi розвитку продукцiйних сил та виробничих стосункiв_ 
Гiнзбуr закони природи механiчно переносить на розвиток су
спiльства. Уrрунтовуючи процес творения промисловости та вiдо
кремлення ii вiд сiльського господарства, Гiнзбурr виставляе за
саду, що розвиток про)\Укцiйних сил~ вiдокремлення про мнело
вости вiд сiль·ськоi:О господарства вiдбуваеться на основi закону 
зберiгання eн.eprii, а не на основi запекло~ клясовоi боротьби,. 
гонитви за зиском i визи~ку капiталом дрiбних товаропродуцен .... 
тiв. Цього "безклясовоrо", "об'ективного" "науковоrо" Гiнзбур
rовоrо логляду и.а постання та розвиток ·промисловости, хоч i не 
посилаючися· на закон зберiгання енерrП, додержуе . в своему 
"Введении к экономике промышленности" i. Бернштайн -Коган .. 
"Полiтичний i практичнuй сене цих теорiй один,- довести, ща 
руйнування селянства капiтало.м е закон природи, що й радян-
ське господарство лше розвиватися не.мц~tуче на основi закону 
зберiг.ання eнeprii, який здiйснюе розвиток радянського господар
ства са.мопли·во.я ."у бiк iн,дустрiялiзацii", так самiсiнько, як i 

1 Див. А. Гинзбург- .,Экономия nромышленности", том 1, стор. ' 71. 
2 Див. "Экономия nромышленности", ч. 1, ст0р. 13. 
3 С. В. Бернштайн- Коган- .,Введение в экономику nромышленности .. 

стор. 46. 
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за капiталiз.му, тобто руйнуючи основнi маси .селянства" (кур
сив мiй- Д. К.), пише Бернштайн -Коган. 

Характеристичним для наставления Гiнзбурrа та Бернштайна -
Когана е те, що вони заперечують провiдну ролю промислово
сти в системi радянського народнього господарства; промисло
вiсть вони вважають тiльки за одну з галузей народнього го
сподарства, що мае своi технiко- економiчнi особливостi, але нiде 
не характеризують промисловiсть як провiдну галузь, розвиток 
та характер якоi визначають в основному розвиток i характер 
господарства в цiлому. Наприклад, Бернштайн- Коган у своему 
"Введении" (стор. 8) каже: "Основою вiдокремлености промне
ловости в спецiяльнiсть ара професiю е П технiчна вiдокремле
нiсть iз комплексу господарськоi дiяльности, в чому й полягае 
осиовна протилежнiсть ii сiльському господарству- васамперед 
вiдокремленiсть у часi та · просторi". А. Гiнзбурr у рiзних мiсцях 
своеi "Экономии промышленности" згадуе, що економiя промне
ловости мае справу "тiльки з однiею галуззю народньог0 господар
ства", що промисловiсть вiдрiзняеться вiд решти галузей госпо
дарства- вiд торгiвлi, кредиту, грошового обiгу- "належнiстю 
до сфер и продукцП". Hi у того, нi у того нема вказiвок на про
вiдну ролю соцiялiстичноi промисловости в справi соцiялiстич
ноi перебу дави всього народнього господарства в цiлому~ 

Треба вiдзначити також погляд Гiнзбурrа та Бернштайн- Ко
гана в питаннях про ефективнiсть капiталовкладень та о птимальнi 
розмiри промислових пiдприемств. У цьому питаннi вони видимо 
виходять з буржуазноi тeopii рентабельности та концепцii спад
ноi продуктивности. За А. Гiнзбурrом " ... ефективною е та ви .. 
трата, що дае лишок здобутих матерlяльних благ над матерiяльни- ' 
ми нитратами,- лишок, що вiдповiдае оптимально - можливому". 1 

С. Бернштайн- Коган боронить закон сnадноi продуктивности, 
що йога вiдкинув марксизм, не тiльки щодо сiльського госпо
дарства, а й щодо промисловости) застерiгшися тiльки, що в 
промисловостi цей закон виявляеться немов би менше i на ви
щих ступенях зростання в'Иробничих одиниць. "Що бiльша е 
потужнiсть тiei устави, вiд якоi ми йдемо в бiк дальюого збiль
шення, то менше виходить вiд цьоrо заощадження. Через те пiсля 
певноi межi ;потужности заощаджування може припинитися, iнакше 
кажучи, настане постiйнiсть продуктивности, а далi може поча
тися й збiльшення собiвартости, тобто спадания продуктивно
сти". 2 

У своему практичному 'переломленнi "теорiя пп. Гiнзбурriв i 
Бернштайн- Коганiв по сутi аriтувала за протидiяння тому кур
совi на iндустрiялiзацiю краiни, на будiвництво потужних велет
нtв промисловости на базi найпередовiших здобуткiв технiки, 
що йога взяла партiЯ. Той меншовицько- буржуаз~ий напрям, 
що його розвивали Гiнзбурr та Бернштайн · Коган в економiцi 
промисловости, боронив по сутi капiталiсти:чний шлях розвитку 

1 Див. йоrо тези про ефективнiсть каniталовкладень вiд 25 щовтня 1929 р. 
2 Див .• Введение в экономику промЬiшленности", стор. 113. 
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радянського села, бо "доводилося" тезу про доконечнiсть забез
печувати сировинну базу промисловости пiднесенням продукцiй
них сил усього сiльського господарства, не зважаючи на його 
клясову структуру.!v\еншовики- шкiдники- Гiнзбурr i ко- трак
тували "суть рiвноваги як пристосування виробничоrо апарату до 
хитань споживчого попиту", i радили господарникам не керува
тися промисловими плянами". 1 Зекрема Гiнзбурr цiлком irнорував 
якiснi особливостi продуктивности працi в рiзних суспiльних 
фJрмацiях. Тим самим вiн аriтував за малi темпи пiднесення 
продуктивности працi в СРСР, за ·зрив, соцiялiстичного нагро· 
мадження, борався за зрив yciei справи Hai!loro соцiялiстичного 
будiвництва. Процеси "Промпар,тii" та "Союзного бюра меншо
викiв" досить повно виявили ШК1дництво пп. Гiнзб.урrа, Бернштайн
Коrан.а, €рманськоrо тоща. 

Характеризуючи економiко- полiтичнi концепцii Гiнзбурrа та 
Бернштайн- Когана, 1хнi позицП в питаннях радянськоi еконо
мiчноi полiтики, вельми показовий е той погляд, що провод~ли 
вони в питаннях географiчного розмiщення промисловости. Ixнi 
загальнотеоретичнi концепцii в питаннях розмiщення промисло
вости, звiдки брали своi арrументи супротивцi проекту створення 
новоi вугiльно - металюрriйноi бази на Сходi (Урала· кузнецького 
комбiнату), мають щiльний органiчний зв'язок iз штандартною 
теорiею А. Вебера, як ми вже вiдзначили вище. Зважаючи на це, 
ми перед аналiзою цих концепц·~ подаемо короткий виклад основ
них засад Веберовоi т~opii. 

РОЗДIЛ ТРЕТIЙ 

Буржуазна теорiя 'reorpaфiчнoro розмiщення 
uромисловости А. Вебера 

\ 

3а предмет тeopii географiчного розмiщення промисловости 
("ш'J;'андорту" промисловости, за термiнологiею А. Вебера) в 
дослiдження э.аконiв, що керують розм1щенням промислових пiд~ 

приемств у просторi, виявлення змiсту та взаемнога зв'язку так 
званих "чинникiв районування", тобто тих чинникiв. пiд впливом 
чого як однорiднi, Tf\_K i рiзнорiднt виробництва осiдають у тих 
чи тих мiсцевостях краiни, утворюючи великi промисловi центри. 

Як основнi ЧИННИКИ районування про \1ИСЛОВОСТИ А. Вебер 
установлюе: мiсце сировини та палива, мiсце ринкiв збуту (цен
трiв споживання) та мiсце дешевоi робочоi силИ. Вплив кожного 
з зазпачених чинникiв на ту чи ту галузь промисловости залежить 
вiд спiввiдношення елементiв собiвартости готового продукту; цi 
елементи в основному е такi: а) цiна сировини та силовоi eнeprii, 
б) цiна робочоi сил и i в) витрати транспорту на приставляння сиро
вини та палива до мiсця виробництва та приставляння готового про
дукту на мiсця збуту. А коли зважити, що географiчнi рiзностi 

' 1 Стаття: И. Ан.филов и А. Больша"ов- .Выкорчевать остатки вредитель
ства в экономике промышленн:осп1•. ,.Правда", 5 сiчня 1931 р. 
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в цiнах на сировину та сировi матерiяли кiнець- кiнцем сходять 
так са~о до витрат транспорту, то й перелiченi вище три чин
ники районування можна звести на два: 1) орiентацiя на транс
порт i 2) орiентацiя на робочу силу. Це е тi основнi reorpaфiчнi 
ч:инники, пiд впливом чого в ходi iсторичного розвитку на родньо .. 
го господарств~ кожноi краiнq формуеться промисловий рельеф. 
Але пiсля того як промисловий рельеф краiни вже з.формувався, 
самий факт 1Снування концентраваних огнищ промисловости 
стае сам собою чинником районування, чинником тяжiння новопо
сталих пiдприемств до сущих уже промислових центрiв; цей третjй 
чинник районування А. Вебер означуе термiном ar льо.мерацiя. 
(прилучення). 1 

В пли в першага з ветапавлених у Вебера чинникiв- тран
спортового-за вибору мiсця .для тiei чи тiei виробничоi qдиницi 
сходить на вiдшукання такого пункту щодо районiв походжен -
ня основноi сировини та палива i щодо ринку збуту готовоi 
продукцii, щоб .сума всiх перевозiв, а отже й транспортовi ви· 
трати були мiнiмальнi; iнакше кажучи, вибiр мiсця для виробни
чоi одиницi за транспортовою ознакою залежить вiд трьох мо
ментiв: а) мiсця видобувания сировини, б) мiсця видобувания 
палива та в) мiсця збуту готовоi продукцii. Виходить, отже, 
"трикутник'~; усерединi йога треба знайти такий пункт, що дасть 
найменшу суму вартости перевозiв (сировини, палива, готовоi про
дукцii) даноi виробничо1 одиницi. А коли для даноi продукцii потрiб
нi не один, а кiлька рiзних видiв сировини рiзного географiчного 
походження, тодi виходить с~аднiша "штандортна фirypa", тобто 
не трикутни к, а багатокутник ; мГж вершинами цього багатокут · 
ник а й треба зна йти оптимальне, з по г ляду транспортового чин-
ника, мiсце для виробничоi одиницi. . 

Але вибiр мiсця для пiдприе·мства не залежить ще цiлком 
тiльки вiд близькости сировини або па\llива. Вел.ике, майже вирi
шальне, значения мае щрдо цього спiввiдноШення ваги тих мате
рiялiв i палива, що ix споживаеты::я в даному виробництвi, та 
ваги готового продукту. Щодо цього Вебер розрiзняе матерiяли 
"чистi ", то б то такi, що входять у rотовий продукт цiлком або 
майже цiлком, i такi матерiяли, що "втрачають на вазi" в процесi 
виробництва 'а б о зовс.iм не берут~ участи у в:: зi готового про
дукту (наприклад, силове паливо). Що бiльше втрачае сиро
вина своеi ваги в процесi перероблення на продукт, то ближче 
до джерел цiei сировини треба розмiстити виробництво; i ~нав
паки, тi виробництва, де готовий продукт важить бiльше, нiж тi 
матерiяли, що входять у нього, треба розмiстити ближче до цен
трiв споживання готового продукту. Найбiльш вирiшальне зна
чения мае мiсце видобувания палива, бо воно в процесi вироб
ництва зникае цiлком i до ваги готового проду~сrу зовсiм не 
входить. Це спiввiдношення ваги Вебер означуе спецiяльним тер-

1 Перелiчену групу чинникlв А. Вебер формулюв як .матерiяльно- me.xнiч,tii 
чинники, вlдмiнно вiд чинникiв соцiяльно- культурних; аналiзи цих останнiх 
вiн не подав в своiй працi, вважаючи, що вони не можуть бути об'вктом "чи
сто!" теорП. 
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мiнсщ- "матерiяльний iндекс" даного виробництва для даноi 
мiсцевости. Наприклад, коли на те, ' щоб виробити 1 т готового 
продукту, треба ~ т палива та 1,5 т сировини, то "матерiяль
ний iндекс" пiдприемства б у де (2 + 1,5): 1 = 3,5. 

Значения вагсвих спiввiдношень (матерiяльного iндексу) Вебер 
iлюструе низкою прикладiв. У текстильнiй промисловостi, на
приклад, втрата сировини на вазi в процесi виробництва (вигар) 
невелика (матерiяльний iндекс близький до одиницi), i тому тi 
район и, де здобувають сировину (шерсть бавовна), не притягують 
до себе промисловiсть; навпаки, вирiшальне значения з погляду 
транспортового чининка ма~ тут вугiлля, i тому, наприклад, Ан
глiя, маючи величезнi запаси вугiлля, змогла розвинути у себе 
потужну текстильну промисловiсть без власноi бавовни i майже 
без власноi шерсти. Мета-':fюрriя, що споживае дуже багато ву
гiлля (рiвняючи з вагою готового продукту- металю). дуже роз
вянулась .у краiнах, багатих на вугiлля (Англiя, ПАСШ, Нiмеч
чина); близькiсть ру ди (що · менше "втрачае . на вазi ") мае з 
погляду транспорту, менше значения, а тому, наприклад, Нiмеч
чина, маючи великi запаси вугiлля (Рурський i Шлезький басейни), 
могла розвинути велику металюрriю, хоч i довозила чимало руди 
з Швецii, тим часом як Францiя, маючи достатнi запаси залiзноi 
рудц, але бiдна на вугiлля, не могла до вiйни розвинути будь· 
скiльки металюрriйне виробництво. 

Перейшовши до другого районотворчого чинник а -робочоi· 
сили, Вебер пише, що дешева робоча сила мае безперечно вельми 
iстотн;у вагу в пит.аннi районування 1 промисловости. В разi колiзН 

мiж транспортовим чинником i чинником робочоi сили, остан
нiй може мати перевагу над транспортовою орiентацiею i спри
чинити вiдхилення вi.д того промислового рельефу, що вона намi
тила, вiдхилення вiд "пункту мiнiмального трансnорту", але тiльки 
тодi, коли виграш на дешеВiniй робочiй силi сплачуе перевитрату 
на транспорт, зв'язану з цим вiдхиленням. Вирiшальним момен
том тут е, поперше, апiввiдношення ваги сировини та ваги го

тового продукту, про що вже товорилося вище; i подруге
спiввiдношення вартости сировини i так званоi "вартости фор
мування". Пiд цим другим Вебер розумiе ту додаткову вар
тjсть, що ii набувае сировина в процесi перероблення, iнакше 
кажучи, рiжницю мiж вартiстю готового продукту та вартiстю 

витраченоi на нього сировини. Що головним елементом "вар
тести формування" е вартiсть робочоi сил и та питома вага П 
в загальнiй вартостi продукту, то орiентацiя на дешеву робочу 
силу мала вельми iстотне значения в районуваннi таких галузей 

промисловости, як текстильна, метальообробна, електротехнiчна 
тощо, де "вартiсть формування" дуже висока й 11абагато пере
важав вартiсть сиро13ини. 

Третiй чинник району вання, за Веберqм, ar льомерацiя, що як 
сказано вище, полягае вже в самому фактi iснування промислови.х 
центрiв, що зформувалися пiд впJrИвом перших двох чинникiв. Але 
цю ar льомерацiю як так у, що результуе вiд зовнiшнiх геоrрафiчних 
чинникiв, Вебер н аз ива е випадковою, вiдмiнно вiд "чистоi" ar льо-
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:мерацii, що П породжують органiчнi та технiчнl особливостi 
великого виробництва. В такiй чистiй, незалежнiй вiд . транспор~ 
тового чининка та чинник а робочоi сил и формi ar льомеративний 
чинник виявляеться, поперше, в тому встановленому економiчною 

,наукою та господарською практикою фактi, що спалучения в 

"9дному великому пiдприемствi рiзних виробничих процесiв, до 
!'ОГО розпорошених по багатьох дрiбних ремiсних i кустарних 
майстернях, безперечно зменшуе витрати виробництва. Напри
клад, у металевiй промисловостi збiльшення розмiрiв руднi пере
творюе ii/нa комбiноване пiдприемство, доменне виробництво 
<>б'еднуеться з мартенiвським i .... вальцювальним. Комбiнування 
веде до аrльомерацii. 

Далi, за Вебером, ми маемо явище чистоi ar льомерацii й 
·-тодi, коли вона е результат не збiльшення розмiрiв окремого 

·пiдприемства, а розмiщення в одному мiсцi низки окремих пiд
лриемств. 1 тут вигода поля.гае в можливостi рацiональнiше 
·використати технiчний апарат i .Робочу силу та спростити збут 
rпродукцii. Паступ технiки веде до застосування спецiяльних ма
шин, що обслуговують тiльки невелику частипу виробничого 

1 процесу, а тому не можуть мати павнога навантаження на 

<Qдному, х...ай i дуже великому пiдrtриемствi. Це створюе стимул 
. до постання допомiжних пiдприемств, щоб обслуговувати цiлу 
групу розташованих поруч пiдприемств, а це своею чергою 

збiльшуе концентрацiю виробництва в даному мiсцi, бо тiльки 
.за певнога числа та певнога розмiру розташованих поруч пiдпри-

.емств можна цiлком навантажити допомiжнi майстернi, а отже 

й максимально спецiялiзуsати машини, максимально '\Використати 
останнi здобутки технiки. А спрощ~ння збуту продукцii, про
стiше в11едення ii до торговельнога обороту, · полягае в низцi 
вигiд, що ix да е в даному значеннi ar льомерацiя- заощадження 
ла числi складочних примiщень, i лiквiдацii посередникiв, при

-скорення купiвель та продажу тоща. 
В iсторичному аспектi А. Вебер визпае найбiльше значения за 

орiентацiею на робочу силу. Найстарiшi мiсцевi промисли в даль
тому своему розвитку rрунтувал.ися на успадкованому ~освiдi 
та навичках людности тiei або тiei мiсцевости в даному промислi. 

Вебер пiдкреслюе, що за докапiталiстичноi доби ще не було 
орiентацii на робочу силу як на чинник районування в сучасному 
-розумiннi; такою в она стае тiльки за доби капiталiзму, в зв'язку з 
зростанням густнии людности, великим посиленням виробництва 
та розвитком шляхiв сполучення. В icтopii . утворення робочого 
промислового рельефу Вебер розрiзняе два перiоди: перiод 3 

невисокою динамiкою робочага рельефу- 3 XVI до XVIII сторiччя, 
коли робоча сила , була прикрiплена до . мiсця i можливостi 
nересування ii були · вельми невеликi,- це перiод "зв'язаного 
господа рства". Другий перiод- це перiод "~iльного господа р
ства ", що починаеться з XVIII сторiччя. Иого характерпзу е 
територiяльн~ розкрiпачення робочоi сили, що дало iй змогу 
пересуватися й пропонувати себе як товар там, де на неi був 
.по пит i де в она мог л а реалiзувати себе. 3 цьq_г9_ момент й 
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починаеться орiентвцiя промисловости на робочу силу; цю орi
ентацiю можна зформулювати як "орiентацi!Q на найвигiднiший 
рабочий ринок". 

Тут мав б и бути вирiшальним той економi чний закон, що за 
ним великий ринок витискуе малий ринок через безперечнi 
переваги першого для обох сторiн: пiдприемець легше здобувае 
тут потрiбну робочу силу, а робоча сила легше знаходить собi 
покупця. Через це закономiрна тенденцiя до побiльшення роз
мiрiв робочого ринку мала б була кiнець- кiнцем призвести . до 
утворення небагатьох монопольних робачих ринкiв, коли б тут 
дiяли мотиви тiльки економiчного порядку. Проте цьому про
цесовi централiзацil робочоi сили протидiють iншi мотиви, мо
тиви переважно психологiчного характеру. На сторонi робочоi 
сили такими мотивами е зв'язок з рiдними мiсцями, брак iнiцi
ятиви та зважливост.и, потрiбних на те, щоб змiнити мiсце 
мешкання, страх перед самотою на чужинi тощо, i це спонукае 
робiтника до останньоi змоги не покидати рiднi мiсця. I-Ia сторонi 
пiдприемця головним мотивом, що протидiе централiзацii ринку 
робочоi сили, е надзвичайне збiльшення цiни землi та земельноi. 
ренти у великих центрах промисловости. Це послаблюе вигоду 
великого робочого ринку, що постае в таких центрах, тимчасом 
як у мiсцях меншого скупчення робочоi сили, середнiх та малих 
l\Iicтax, земельна рента бiльшае набагато повiльнiше й це доло
магае iм боранити свое iснування в боротьбi з свiтовими мiстами. 
Отже середнi мj.fта для великих i малi мiста для середнiх е тi 
резервуари, звiдки вони беруть робочу силу, якоi iм бракуе. 
3 другого боку, пiдприемства, що не витримують тягару високоi 
земельноi ренти великих центрiв, осiдають у менших i малих. 
центрах. 

Такий в основному змiст буржуазноi веберiвськоi тeopii 
"штандарту" промислових пiдприемств. 

РОЗДIЛ ЧЕТВЕРТИЙ 

Позицiя наших буржуазних теоретиliiв у питаннях 
· reorpaфiчнoro розмiщення промисловос1 и 

Вебераву теорiю, що уrрунтовуе практику капiталiстичного 
господарства, шкiдницька економiчна лiтература пп. Гiнзбурriв 
i К0 намагалася покласти в основу . "плянування" нашого rоспо
дарства, нового географiчного розмiщення, в кращому разi до
даючи тiльки деякi застереження та невеличкi поправки до неi . 
(Веберовоi тeopii). 

Бернштайн- Коган у своiй доповiдi на особливiй нарадi в 
справi вияснення основного капiталу 1925/26 р. одверто реко
мендував у поставi робiт щодо розмiщення промисловости 
керуватися методологiею А. Вебера. Вiдзначаючи побiжно надто 
абстрактний характер Веберовоi тeopii, Бернштайн- Коган, проте, 
пiдкреслюе, що " ... ми можемо використати основнi принцили 
веберiвськоi схем и, не ставлячи перед . собою будь- як их нових . 
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методологiчних метод". На основi цiei схем и Бернштайн- Коган 
будуе плян практичноi роботи в справi рацiон~лi3адii географiч
ного ро3мiщення промисловости, виходячи з пiдрахункiв вебе
рiвських районотварчих чинникiв, 3 принципу витрат продукцН. 
Витрати продукцii Бернштайн- Коган приймае як основний чин
ник розмiщення промисловости i в радянських умовах, цiлком 
1rноруючи вiдмiннiсть мiж умовами стихiйного ка пiталiстичного 
господарства, де домiнуе голий принцип рентабельности та кон
куренцiя, i умовами радянськоi системи, де проблему розмiщення 
промисловости не можна ставяти поза зв'язком з загальним 
перспсктивним илянам розвитку народнього господарства та 

цiльовими наставлениями радянськоi економiчноi полiтики. Соцi
яльно- полiтичним чинникам розмiщення, що ix А. Вебер принци
пiяльно виключае 3 своеi аналiзи, Бернштайн- К·оган так само 
не вiддае уваги, обмежуючи теорiю розмiщення природно - тех• 
нiчними чинниками. Лишаючи поза полем свого 3Ору цiльовi 
наставления плянового господарства, що вимагае активного 

впливу на природно- технiчнi та економiчнi чинники, Бернштайн
Коган визпае за едино- правдиву методу в розв'язаннi питань 
rеографiчного розмiщення промисловости методу "конкретного 
iсторико- географiчного вивчання". 

Та кий самий по г ляд мае й А. Гiн3бурr ~у питаннi ро3мiщення 
промисловости. Завдания економiчноi полiтики в цьому питаннi 
полягае, за Гiнзбурrом, у тому, щоб вивчити закономiрностi, 
виявленi в процесi розмiщення пiдприемств " ... не3алежно вiд 
того, чи провадиться йоrо заходами економiчноi полiтики, чи 
воно вiдбувает.ься стихiйно, порядком неорганiзованого присто
совування до особливсетей окремих районiв". I тут ми бачимо 
nасивне перенесения стихiйних законiв капiталiстичного госпо
дарства на наш rрунт i заперечення пляну як знаряддя активн:ого 
впливу на усталенi форми господарства. Взагалi Гiнзбурr при
дiляе пляновi вельми невелику ролю. "Сучасний стан наукового 
та практичного передбачання,- пише вiн у своiй головнiй 
npaцi,- зовсiм не такий, щоб можна б у л о сподiватися виробит и 
такi пляни, що зберiгають реальне значения протягам довго
часного перiоду. Хоч як би вдало та добре складенi були пляни,. 
життя неминуче ламатиме й порушуватиме ix". 1 

Розвиваючи По г ляд, цiлком суперечний нашiй полiтицi утво
рення нових промислових районiв на сходi СРСР i в нацiо
нальних околицях, А. Гiнзбурr оперуе Веберовими "районо-
1'Ворчими чинниками", зокрема чинником аrльомерацii. "На пере
мiщення iндустрiяльних центрiв, - к аж е вiн,- треба чимало часу. 
Вон о може вiдб.уватися й порядком нового б у дiвництва i зв'язане 
з дуже великими капiтальними витратами. Крiм того, в геqгра
фiчному розмiщеннi промисловости дуже позначаеться та icmo· 
рична iнерцiя (курсив мiй -Д. К.), що П А. Вебер пазива е 
"аrльомерацiею"; Скупчення будь- якоi галузi промисловости 
в одному районi створюе природне тяжiння всякого нового 

1 Див. А. Гин.з6урz - .Экономика промышленности" т. 11, стор. 368. 
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пiдприемства даноi галузi до того самого району, бо все госпо
дарське життя району пристосаване до цiei галузi промислQ
вости. Цiлком природно, що протягам наступиого п'ятирiччsr. 
не можна сподiватися через зазначенi причини на великi зру
шення в роз.м.iщеннi про.мисловости (курсив мiй- Д. К.). 1 Цiлком 
абстрагуючись, у дусi веберiвськоi "чистоi" тeopii штандарту" 
вiд аналiзи соцiяльно-економiчних чинникiв, Гiнзбурr зводить про
блему розмiщення до ВИ;трат продукцii, до проблеми конкуренцi i .. 

У Гiнзбурrа, так само як 1 у Бернштайн- Когана, не можна 
побачити спроб пiддати Вебераву теорiю серйознiй критичнiй 
аналiзi з логляду умов i завдань радянського плянового госnо
дарства. Капiталiстичний принцип рентабельности лишаеться у 
Гiнзбурrа непорушним i для радянськоi економiки; при цьому 
наведена у нього рiзнiсть у поставi проблеми в тiй i тiй системах.. 
господарства сходить на те, що в першiй iдеться про приватно
господарську рентабельнiсть та витрати продукцii, розглядуванi 
з логляду окремого пiдприемства, а в друriй- про народньо
rосподарську рентабельнiсть i витрати, · розrлядуванi з логляду 
всього народньоrо rосподарства в цiлому. 
Що мали на увазi пп. Гiнзбурrи й К0, усякими способами 

аriтуючи за механiчне перенесения Веберовоi тeopii на радян
ський rрунт, зв'язуючи теорiю географiчного розмiщення з теорiею 
"ефективности капiталовкладень"? Вони ·мали на метi ,,утруд
нюватп й зривати перемiщення промисловости, утворення нових 
промислових районiв на сходi та в нацiональних околицях". ~ 
Вони цiдтримували по/ сутi iдею обов'язкового збереження еко
номiчного обличчя староi, дореволюцiйноi Pocii, пiдтримували: 
iдею спадноi кривоi розвитку радянськоi промисловости. Гiнз
бурr i К0 пiдмуровували "теоретичний" пiдмурок пiд плянове· 
шкiдництво, пiдмуровували пiдмурок пiд роботу Рамзiних та 
r романiв, готуваЛи перемогу iнтервенцiонiстськоi б у ржуазii; 
i сам е тодi, r<оли Гiнзбурr намагався "довести", нiби "цiлком 
природно, що протягам наступиого п'ятирiччя не можна сподi
ватися . . . на ве.ликi зрушення в розмiщеннi промисловости", 3 

Рамзiн та К0 готували свое шкiдн:ицтво в товариствi з меншо
виками, кондратьевцями та "Торгпромом ". 

* * * 
Вище вже вiдзначено, що супротивцями iдei будiвництва 

Урал о -кузнецького комбiнату б у ли прибiчники веберiвських засад 
у так званiй комiсП металю. Пiд прапором "оборони" позицiй 
украiнськоi металюргii, а на дiлi, як пiзнiше виявилося, маску
ючи свою шкiдницьку роботу над гальмуванням розвитку ра
дянськоi iндустрii в цiлому i васамперед основних галузей 
важкоi iндустрii- металюрriйноi та вугiльноi,- активнi члени 

1 Див. "Социалистическое хозяйство", 1926 р., N~ 4. 
2 В. Красовский- "А. М. Гинзбу.t>r- теоретик промытленного вредитель

ства•, "За индустриализацию", 7 березня 1931 р. 
3 "Социалистическое хозяйство•, 1926 р., т. IV, стор. 59. 
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ц1е1 кoмicii- шкiдники проф. Дiманштайн, Ша т ан i iн.- вис~у
пали проти Урало- Кузбасу. 

"Дiманштайн шкiдниu.ькими обчисленнями на базi а рхибур·" 
жуазноi, двiчi неправильноi для нашоi економiки Веберовоi 
тeopii розмiщення "доводить" нерентабельнiсть (а капiталiстична 
рентабельнiсть- найвищий принцип Дiма~штайна) пiдприемств 
цього комбiнату. Шатан це "уrрунтовуе" вiдсутнiстю робiтничих.. 
кадрiв тощо. Можьа сказати, що ляйтмотив праць проф. Дiман
штайна з питань районування металюрriйного виробництва
це боротьба {Iроти Урало-кузнецького комбiнату, особливо проти 
уральськоi металюрrti. Ось що пише з приводу цього Дiман-
штайн: 

"Не тiльки урало- кузнецький проект у рiзних його варiян-· · 
тах, а й усяка думка про утворення ~а Уралi металюрrii, . що 
працюе на сибiрському паливi, безконечо шкiдлива, як непро
дуктивна розтрата нацiонального капiталу, зниження темпу 
можливоi iндустр1ялiзацii господарства Союзу й затримка роз
витку оптимальних промислових районiв". 

Так само Фомiн, ~уже 1929 р., коли 'урало-кузнецька проблема 
стояла вже практично на порядку денному, не надае кузне...

цькому вугiллю поважного значения "для нашого теперiшнього 
господа рськоrо становища й для найближчого передбачуваного 
.майбутн.ього", придiляючи йому ве.пику ролю ли1п,е "в далекому 
майбууньому", 1 б о проти даних про величезнi кузнецькi вугiльнi 
запаси не закинеш". 2 1 , 

Зупинiмося трохи докладнiше на форму льованнях 3 проф. 
Я. Дiманштайна, що ними вiн намагався "довести" нерацiональ ... 
нiсть розгортати будiвнИцтво Урала- Кузбасу. Проф. Я. Дiман
штайн гадае, що в основу розмiщення промисловости треба 
покласти тiльки принцип мiнiмуму витрат продукцil; цей прин
цип вiн ставить навi r ь за головний "п риндип - iндустрiялiзацii". 

У цьому значеннi Я. Дiманштайн висловлюеться цiлком кате
горично: "Провiдним принцилом географiчного розмiщення i у 
нас е, певна рiч, принцип найбiльшоi вiдносноi рентабельности · 
або наймевших витрат продукцii. Можна навiть зазначити, що 
н наших умовах значения ньоrо принципу ще бiльше по ~· илюеться. 
Яснiсiнько, що за бiдности на капiтали нам треба утворювати 
новi niдпр»емства тiльки там. де iм 3абезпечена ,найбiльша 
рентабельнiсть, тобто в оптимальних для кожноi виробничо1 
сфери районах. Тiльки знизивrttи до мiнiмуму витрати продукцii, ми 
можемо дiйти максимуму ефективности витрачуваних коштiв, тоб
то максимально iндустрiялiзуват и краiну за паявних П капiталiв та 
умов капiталотворення". 4 

1 Проф. Фо.мин- "Каменноугольная промышленность СССР", ч. 1, crop. 13 .. 
2 Г. Шахар - "У розгорнутий наступ на буржуазно - реставраторськl еконо

мiчнi теорп•. "Комунlст-, 14 червня 1931 р. 
з Див. Я. Лиманштейн- .Уголь, руда и жедезо в их взаимной связи" 

(працt комlсП металю, .N'~ 9), його ж- "Проблема районирования металлопро
мышленности" (працi комiсП, .N'~ 20) i стаття "Проблема районирования металлур
гического производства СССР 1', .N'! 3 жури. · "Хозяйство Украины" за 1927 р. 

• "Хозяйство Украины", 1927 р., .N'!! 3, стор. 17. 
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Тvт уrрунтовуеться голий капiталiстИ:чний приватногоспо
.дарський принцип рентабельности i irноруеться соцiяльноеконо
мiчнi ~: аставлення пляново - соцiялiстичного господ~рства. Цей 
<:вiй по г ляд Я. Дiманштайн ще яснiше пiдкреслюе такою своею 
думкою про одне з основних наставлень нашоi. економiчноi 
полiтики- iнд стрiялiзацiю вiдсталих районiв: "Вiдносно прин
пипу iндустрiялiзацii господарства Союзу завдання iндусrрiялi
.зацii його околиць мае пiдпорядкований характер, так само як 
·не може бути мови про рiвномiрний про"'1исловий розвиток 
ycix господарських районiв. Навпаки, треба припусrити, що 
'НИЗКа рай онiв довго зберiгати.муть i з.мiцнювати.муть стй аrрар
ний характер (курсив мiй -Д. К.), бо саме це вiд овiдатиме 
умавам максимального розвитку господарства Союзу в цiлому". 1 

Отже, за Дiманштайном, питания про створення металюр
riйноi промисловости в схiднiх районах i, виходить, про iнду
.стрiялiзацiю всiх цих районiв взаrалi треба вiдкласти на невизна 
чений час. А покищо цi райони повиннi "зберiгати й змiцнювати" 
свiй аrрарний характер; iнакше кажучи, i за перiоду соцiялi
стичного б у дiвництва щодо вiдсталих районiв та нацiональностей 
палежить далi Додержувати тiei самоi ... колон:яльн ·i полiтики, що 
П пр 1ктиковано за доре13олюцiйного капiталiстичного розuитку 
народнього rосподарства . Pocii. .А розвиток промисловости, 
органiзацiя нових пiдприемств мае вiдбуватися коштом оптималь
них для кожноi галузi районiв, де uим пiдприемствам за.безпе
чена "найбiльша рентабельнiсть"; зоf{рема для дальшого розвитку 
метальопромисловости таким райоw:ом i надалi мае лишатися, 
на Дiманштайнову думку, тiльки Пiвдень (Украiна та Керчь). 

Виходячи виключн() , з принципу найменших витрат продукцН, 
Я. Дiманштайн природне придiляе центральне мitце в у.сiй 
пробл<tмi пайонування проблемi транспорту, бо "J<iнець · кiнцем 
саме умови та вартiсть трансnорту визна ·~ ають: 1) умови паста
чания сировини важкiй i ндустрii кожного району та собiвартiсть 
продукту в мiсцях виробництва його; 2) конкурентоспромож
н : сть однорiдного продукту виробн1:1цтва рiзних районiв в основ
них центрах споживання цього продукту, де вiн конкуруе; 3) вiд
носну рентабельнiсrь виробництва кожного району }!К з логляду 
собiвартости продукту в мiсцi виробництва, так i в мiсцi спо
живання i 4) загальну суму витрат, потрiбну на паширения 
виробництва в кожному районi". 2 

Iз цього виходить, пише далi Я. Дiманштгйн, що "транспор
·тову проблему, визначаючи перспективи м.ожливого й бажаного 
(курсив мiй -Д. К.) розвитку ни робних металюрriйних районiв, 
треба розглядати в усiй ii багатогранностi". При цьому основною 
передуме вою межливости встановити вiдносну рентабельнiсть 
-виробництва того чи того раЦону е "одноманiтнiсть умов кори
~тування з транспортсвих послуr щодо вартести ix. Бо iстотна 
рiжниця в основних ставках тарифу для рiзних районiв мае за 

1 "Хозяйство Украины", 1927 р., N9 7, стор. 17. 
2 Див .• Проблема районирования металлопромышленности", стор. 185. 
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свiй неминучий наслiдок утворення позiрноi рентабельности 
виробництва одного району ·коштом iншого та коштом транс
порту i отже викривляе i затемнюе дiйснi умови та сniввiд .... 
ношения рентабельности, утворюючи штучнi nереваги". 1 

Виходячи з цiei "основноi передумови", Я. Дiманштайн, спи
раючися на данi В. Лепешинського та А. Г лавацького,2 зазначае,. 
що транспортоно- сировиннi умови, тобто тi вiддалення, що 
вiдокремлюють вугiльнi ба сей ни вiд ру дяних басейнiв, дають 
найбiльшi переваги Пiвдневi; наприклад, для Криворiжжя та 
Керчi це вiддалення становить 400 з невеликим лишком вер· 
стов, для Уралу, коли не брати на увагу кiзеловське вуriлля" 
а мати на увазi тiльки кузнецьке, це вiддалення становить . вiд 
1 800 до 2 000 версто в. 

"Що за таких умов,- закiнчуе Я. Дiманштайн,- собiвартiсть 
уральського коксового чавуну (а вiдповiдно й ycix виробiв) мае· 
бути на Уралi незрiвняно бiльша, нiж на Пiвднi,- це рiч цiлком 
безперечна, i вже самого цього моменту uiлком досить, щоб 
вiдкинути урало • кузнецький проект, що передбачае великий 
розвиток металюрrii на I<узнеuькому паливi. Uей проект цiлко.м 
очевидно гостро ~уперечuть принциповi iпдустрiялiзацii" zоспо
дарства Союзу (курсив мiй -Д. К.) 3• 

Як арrумент hроти урало- кузнецького проекту А. Дiман
штайн, покликаючися на niдра:хунки А. Г лавацькоrо, наводить 
також той мотив, що на здiйснення цього nроекту треба багато 
бiльших витрат на залiзниче будiвництво, нiж на вiдповiдне 
збiльшення металюрriйного вирооництва на Пiвднi. 

Урал, отже, як твердить Я. Дiманштайн, не мае передумов
для великого розвитку металюрriйна,i промисловости. ,, ... Урал, 
дарма, що тут е великi запаси руди, мае далеi<о бiльшою мipoiO 
зна чення iсторичне, нiж для майбутнього". 

Псевдонауковими пiдрахунками Дiманштайн маскував контр
революцiйнi сп роб и "Промпарtii" зiрвати початок б у дiвництва 
Урало-кузнецьi<ого I<омбiнату. Розрахунки цi виявлено викриттям 
ycix ,;дiл" "Промпартiit', аналiзою буржуазно - реставраторських. 
теорiй, якi намагалися нав'язати нашому господарству рух тим 
шляхом, що привiв би до реставрацii в Союзi капiталiзму. 

РОЗДIЛ П'ЯТИЙ 

Teopi я А. Вебера в свiтлi радянськоi економiчноi 
• 

ПОЛlТИКИ 

Беручися до критично! аналiзи' Веберовоi тeopii штандарту, 
треба пасамперед пiдкреслити П 1,надiсторичнiсть ". Оперуючи 
фактично тiльки природно- технiчни.ми чинниi<ами й вjддаючи 
дуже мало уваги елементам економ.iчноi· аналiзи та тим специ-· 

1 Див. ~Проблемы районирования промышленности", стор. 185. 
2 Див. А. Г лавацьки й- "К вопросу о районировании союзной металлургии с 

транспортной точки зрения• (працi кoмici'i металю, .N'!! 7) та у В. Лепешuнсь~ого .. 
А. Главацький опинився сереД шкiдникiв. 

з Див. »Хозяйство Украины", .N'!! 3 за 1927 р. 
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·Фiчним 3ак'ономiрностям, що випливають 3 капiталiстичних сто
сункiв, А. Вебер намагае1:ься створяти унiверсальну, "чисту" 
теорiю розмiщення промисловости, незалежну вiд реального 

·iсторичного процесу й прикладну до всiх iсторичних епох та 

всiх систем господарств. А на дiлi, створена у нього теорiя 
подае вiдзеркалення (t до того ж багато в чому неправдиве) 
тiльки капiталiстичних форм розмiщення промисловости. 

Прирадио- технiчнi чинники впливають на розмiщення промис
ловости не безпосередньо, а лише стiльки, скiльки вони мають 
економiчний вияв i перетворюються таким чином на соцiяльно
економiчнi чинники. А скiльки економiчнi чинники самою своею 
прирадою е iсторичнi, то 3 3Мiною соцiяльнQекономiчноi фор
мацii, соцiяльно - економiчноi структури суспiльства 3мiнюеться 
не тiльки форма вияву штандартних чинникiв, як доводить А. Ве
бер, а й самий змiст ix. · 

Отже кожнiй соцiяльно - економiчнiй формацii властивi своi 
специфiчнi чинники районування. Тому всякi спроби побу дувати 
унiверсальну теорiю штандарту, що спираеться на надiсторичнi 

"логiчнi" штандортнi чинник и, абстраговану вiд конкретноi со
цiяльно-економiчноi обстанови, бу дуть методологiчно неправдивi. 

"Принцип мiнiмальних lвитрат продукцii, що лежить в .основi 
Веберовоi теорН, е основпай принцип тiльки для приватного 
пiдприемця. Тому Веберева теорiя дае уrрунтовання тiльки 
«апiталiстичнiй практицi i е безперечно теорiя тiльки капiталi-

· Стичного господарства. . 
Якi ж чинники географiчного розмiщення промисловости 

дiють в умов ах радянськоi економiки? 
Вiзьмiмо основний принцип, що вплiвае в умовах ~апiталiзму 

на розмiщення промисловости,-рентабельнiсть пjдприемства, 
розмiр пiдприемницького зиску. Певна рiч, i у нас, в умовах 

величезного протягу краiни та рiзноманiтности рiзних укладiв 

окремих районiв, можлива рiжниця в нормах зис~у, в мipi рен

табельности пiдприемств. Але цей критерiй не е для нас вирi
шаль~им у питаннi про те чи те розмiщення капiтальних в кл а

день, бо значения проектованих пiдприемств оцiнюеться в у~о
вах плянового госnодарства не 3 по г ляду прямоi зисковности 

ix, а з логляду залучения до процесу соцiялiстичноi продукцil 

нових мае людности та природних ресурсiв i збiльшення маси 
продукцii, iнакше кажучи- 3 по г ляду активiзацii продукцiйних 

·сил цiлоi краiни, пiднесення економiчного, а заразом i культурно· 
полiтичного рiвня околиць, вiдсталих нацiональностей. Саме цей 
погляд, а не приватногосподарський принцип голоi рентабель
яости е КQИтерiй оптимального географiчного розмiщення про
дукцii в краiнi будованого соцiялiзму. 3 цього погляду треба 

·niддати критичнiй аналiзi й yci основнi матерiяльно- технiчнi 
чинники веберiвськоi тeopii розмiщення. . 

Почнiмо з робочоl opienmaцii·, з орiентацil на найдешевшу 
робочу силу. 

Приватпий капiталiст, щоб 3меншитИ приватногосподарськi 
·витрати продукцii та збiльшити норму зиску, прагне перемi-
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розвиток там же таки хемiчноi промисловости, що орiентувалася 
на iмпортну сировину, тощ о. 

В умовах радянськоi економiки цiлком певно виявляеться 
лроцес трансформацii територiяльноrо рельефу промисловости, 
успадкованого вiд дореволюцiйного перiоду, i вже в плянi Гoe
Jipo виставлено принцип перемiщення низки основних галузей 
промисловости до основних джерел сировини та палива. Iн
дустрiялiзацiя вiдсталих схiдних районiв СРСР, розвиток неви
черпних продукцiйних сил цРiх районiв стае одним iз центральних 
завдань економiчноi та нацiональноi полiтики радянськоi влади. 
Uя полiтика- цiлковита протJiлёжнiсть колонiяльнiй полiтицi 
царськоrо уряду, практикованiй щодо азiятськоi части ни iмпepii. 

Крiм народньогосподарськоrо та соцiяльно- культурного зна
чения iндустрtялiзацii величезних територiй радянського Сходу, 
1'реба зважити також i величезне зовнiшньо- полiтичне значения 
·п. Адже створення великих промислових центрiв i пасамперед 
вуriльно- металюрriйних баз у)г ли б у краiни, далеко вiд зовнiш
нiх кордонiв, робять ix недосяжними для супротивника в разi 
вiйни. Ц~ е чинник надзвичайноi ваги для радянськоi краiни, 
що будуе соцiялiзм у ворожому капiталiстичному оточеннi. 

Перейдiмо до третього основного чининка розмiщення
ar льо.мерацii·. Суть цього чинника, як уже зазначено вище, е в 
тому, що пiдприемець, органiзуючи пiдчриемство у великому 
nромисловому цен pi, звiльняеться вiд витрат на допомiжнi 
майстернi, на житлове будiвництво д .. 1я робiтникiв тощо. Аrльо
мерацiя в капiталiстичних краiнах мае отже господарське, а не 
народньоrосподарське значения, бЬ тут не стiльки зменшуеться 
13итрати продукцii, скiльки перекладаеться частипу капiтальних 
(витрат на iнших (капiталiст- промисловець сам не провадить 
жит лобудiвництва, це роблять спецiяльнi пiдприемцi; але на
родньоrосподарського ощадження, в розумiннi зменшення ви

·трат на будiвництво, це ще не створюе). А в нашому пляновому 
·господарствi корметь вiд аrльомерацП виявляеться багато ре
Jiьефнiше, б о у нас ar льомерацiя да е чимале заощадження на 
основному капiталi, на постiйних витратах продукцii. Найnовнi

.ший rосподарський ефект вiд ar льомерацii у нас залежить вiд 
того, що промнелове б у дiвництво у нас розмiщуеться не у 
формi iзольованих пiдприемств, а у формi цiл:Их комплексiв 
пiдприемств, що взаемно доповнюють одне одне, промислових 
комбiнатiв (наприклад, Днiпровський комбiнат, Маrнiтобу д на 

.Уралi тощ о), де тiльки й можна здiйснити повною мiрою всi 
1'ехнiчнi та економiчнi переваги аrльомерацii. В цьому, а не в 
ar льомеруваннi нового промисловоrо б у дiвництва з старими 
niдприемствами, мае полягати значения чининка ar льомерацii в 
наших умовах. 

Резюмуючи подан у вище аналiзу, ми маемо дiй г и незапе
речного висновку, що коли принцип зменшення витрат продук

-ц , i зберirае свое значения й для радянськоi економiки i в цьому 
напрямi тре9а використати всi органiзацiйнi та матерiяльно
технiчнi ресурси, то · все ж цiлком недозволенно ставити прин-
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цип мiнiмальних витрат за основний принцип розмiщення про..
м исловости. 

Самого тiльuи прин.ципу, рентабельности zеть недосить для; 
спецiялiзацii районiв в умовах радянськоzо господарства. Здiйс-· 
нення поставлених у нас завдань соцiялiстичноi реконструкцii 

' .. 
народнього господарства, зв язано1 з ламанням техюки та ради-

кальною змiною соцiяльно- економiчних форм, може часто не· 
збiгатися з принципом рентабельности. Але це незб]гання на 
окремих дiлянках соцiял i стичного будiвництва можна цiлком 
виправдати з поrляду загальногосподарських iнтересiв нашоr 
економiчН<Ji nолiтИkИ. 

Правдиве формулювання принципу розмiщення промисловости 
в наших умовах ми маемо в-- таких рядках: 

"Вихiдним пунктом, основним принципом просторовоr<У роз
мiщення промисловости в умовах переходового перiоду е якраз.

момент пляново · перспективног·о перероблення технiчних та со
цiяльнФ- економiчних форм господарства, на основ1 чоrо визна
чаеться економiчна роля районiв i reorpaфiя виробництва по 
окремих районах. Тiльк_и те районування, що пристосовуеться 
до стихiйних законiв розвитку, н~ .можна будущ1ти iнакше, як 
за · принцилом конку~ енцii т~ витрат продукцii. А в умовах. 
переходового пер . оду стихiйнi процеси розмiщеннЯ,: промне
ловости та оформления виробничих плям на територ~ перетво
рюються на пляново здiйснювану методу територiяльноi opraнi-· 
зацii працi на оснсвi порайоновоi спецiялiзацii ii, мiжрайоновоrо 
кооперування ix мiж собою в зв'язну з утворенням iндустрiяль
них та аrроiндустрiяльних комбiнатiв". 1 . 

В умовах радянськоi економiки не м.оже бути й мови про 
будь- .яку "чисту" теорiю розмiщення. Питания розмiщенна· 
постають перед нашими плянiвними та господар_ським~ органами 
безупинно в процесi того rрандiозного б у дiвницrва нових пiд-· 
приемств i rосподарського з"В.своення нових районiв, що харак
теризують пЕ:· рiод соцiялiстичноi реконструкц11- реконструкцii 
не тiд~ки промисло t3 о~.. ти, а й сiльського господ~рства та iнших 
галузей наu 01·0 н -·роднього господарства. Проблему розмiщення, 
на що в умовах нашоГо господарства треба дивитися як на 
проблему на,; ефективнiшого розмiщення продукцiйних сил, не 
можна у н с розв'язати методами буржуазноi економiчноi науки. 
Теорiю розмi нt-ння продукц йних сил треба виробляти у нас 
шляхом вивчання нашоi' конкретноi економiчноi дiйсности, шля
хом мар к и\· тс ; ко- ленiн с ькоrо теоретичного узагальнення того· 
величезн()ГО досвiду соцiялiсти.чноrо б у дiвництва, що ми в же 
}'4а€МО 

Уже 1 q! 8 р. Ленiн у своему "Нарисi пляну науконо- технiчних 
робiт" цiлком виразно зформулював осиовну директиву до про
блеми розvtiu~ення продукц1йних сил: 

1 Див. "Пути индустриализации", N2 7 за 1931 р., ст. тт. Воробйоаой, Ко-
на~еова и Кру~ляк,ова -.За марксистско- ленинскую теорию социалистической 
промышленности". · 
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"До цього пляну,- писав Ленiн,- повиннi входити: рацiо
·нальне розмiщення промисловости в Pocii з погляду близькости 
сировини та можливости якнайменше втрачати працi, перехо
дячи вiд оброблення сировини до всiх послfдовних стадiй об

.Роблення напiвфабрикатiв, аж до одер~ання готового продукту. 
Рац1ональне, з по г ляду новiтньоi найбiльшоi розмlром про

:Мисловости, а над 1 · о трестiв, злиття та зосередження вироб
.ництва в небаrатьох дуже великих пiдприемствах. 

Особлива увага до електрифiкацП промисловости та транс
пррту i застосування електрики , до рiльництва. Використавня 

.непершорядних сортiв палива (торф, вугiлля rtрших сортiв) на 
видобувания електричноi eнeprii з найменшими витратами на 
вндобування та перевiЗ пального . . 

Водянi сил и взагалi i в приложеннi до рiльництва". 
Основним критерiем розмiщення промисловости в Ленiно

вому плянJ Е отже близькiсть до сировини та п~лива i мiнi
.мальна ,,втрата працi". Основнi лiнii розмiщення продукцiйних 
.сил мають пiти J3 напрямi просунення до ресурсiв сировини та 
палива i лiнiею розгортання б у дiвництва електроцентралей, що 
базуються на малотранспортабельних i нетранспортабельних 
Бидах eнeprii. В центрах eнeprii (коло вуriлля та води) .треба 
розмiститц потужнi гiдравлiчнi та тепловi електровнi, що да
ватимуть енерriю промисловостi та сiльському господарству. 

Ту картину розмiщення продукцiйних сил, що П успадку- , 
вали ми вiд капiталiзму, характеризують глибокi суперечностi мiж 
мiстом i селом, мiж промисловiстю та сiльським господарством. 
Рацiональним перемiщенням продукцiйних сил ми вже багато 
чоrо домоглися в справi пом'якшення цих суперечностей, але 
"Тут перед нами ще величезна робота. r арантiя успiшного пере-
борения цих суперечностей i розв'язання основних соцiяльних 
проблем пролетарськоi революцii лежит у самiй сутi нашого 
пляновоrо господарства. "Тiльки те суспiльство, що здатне 

·rармонiйно пускати в рух своi продукцiйнi сили зriдно з еди
.ним, загальним пляном, спроможне орrанiзувати ix так, що мо
жна б у де рiвномiрно розподiлити велцкi виробництва по цiлiй 
краiнi цiлком вiдповiдно до власноzо розвитку та збереЖення 
йаzо i розвит к у iнших елементiв виробництва. От же, усупути 
суперечностi мiж мiстом i селом не тiльки можна, а це. стало 
просто доконечним в iнтересах iндустрiяльного й рiльничоrо 
виробництва, а також для суспiльноi ririeни"- пише Енrельс 
в "Антин - Дюрiнrу". 

• 1 

РОЗДIЛ i.пОСТИЙ 

Шляхи розвитку вуriльно-метадюрriйноi промисловости 
й Урало-кузнецький комбiнат 

Поставлене перед пролетарською краiною завдання збу ду
·вати соцiялiзм вимагае вiд нас виключно високих темпiв роз
витку I_Iродукцiйних сил. Невичерпнi природнi ресурси Союзу 
'Греб а використати всебiчно, щоб ми змоr ли за найкоротший 
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iсторично час (10 рокiв) наздогнати й випередити технiко .. еко
.номiчною стороною не тiльки передовi капiталiстичнi краiни 
Европи, а й Америку. 

Основою народньогосподарського та культурного розвитку е 
важка iндустрiя,а з ланок важкоi iндустрii визначальною для шляхiв 
розвитку ii ланкою е металюрriйна промисловiсть. Мiнерально
вугiльна металюрriя Pocii в своему довоенному розвитку дуже 
:вiдставала вiд металюрrii капiталiстичних краiн Европи та Аме
рики; i хоч топления мiнерального чавуну в колишнiй Росiй
-ськiй iмпepii збiльшилося з 20,5 млн. пу дiв 1889 р. до 227,2 млн. 

· пудiв 1913 р. (з них 189,7 млн. пудiв припадали на Украiну), 
вона все ж у продукцii чорного металю стояла на одному з 

.останнiх мiсць. Навiть рекордного для довоенноi метальопро- · 
мнеловости 1913 р. у нас витоплена чавуну на душу людности 
.в 4,7 раза менше, нiж у Францii, увосьмеро менше, нiж у Нiмеч
чинi, у 8,5 раза менше, нiж у Ан г лii, i в 11,5 раза менше, нi.1к 
s ПАСШ. 

Металюрri}iна промис~овiсть була однiею з тих галузей про- · 
' мисловости, що por<iв iмперiялiстичноi та rромадянськоi вi:Ини 
(коли iн~ервенцiонiстськi та бiлi apмii ост.nточно дезорганiзу- · 
вали були i Донбас i Урал) найбiльше потерпiли. Вiдбудовний про
цес у чорнiй металюрrii був через це вельми забарний. Тим ча
сом як 1927т28 р. в основному закiнчено вiдбу дову (доведено 
до довоеl\ного рiвня випуску продукцii) промисловости Союзу 
в цiлому, зазначеного року витоплена всього 3,3 млн. т чавуну, а 
в 1928/29 р. -3,9 млн. т пр-оти 4,2 млн. т. 1913 р. Металь став 
.вузьким мiсцем народнього господарства. Завдания форсувата 
розвИток чорноi металюрrii Союзу стало· як бой9ве полiтико -
господарське завдання ; розв'яgання йога визначае успiхи всього 
соцiялiстичного б у дiвництва. 

Розв'язати завдання форсаваного розвитку нашоi металюрrii 
.:можна було двома шляхами- максимально розвиваючи вироб
вицтво на стар их заводах, ~iдповiдно реконструювавши ix, i бу
.дуючи новi заводи. Шлях реконструкцii старих заводiв мае ту 
леревагу, що цей шлях, поперше, швидше . дае ефект (у розу
мiннi швидшого одержания продукцii) i, подруге, в межах, за
.лежних вiд розмiщення частин заводiв, вiд середзаводського 
1ранспорту тоща, потребуе багато менше капiтальних витрат, 

· Нiж б у дiвництво нових заводiв. Але, з другого боку, реконстру-. . .. . . . ' " 
кцtя старих завод1в з tХН:tм застарtлим 1 дуже зношеним устат .. 
.:кованням, до того ж часто негаразд сплянованих i невдало роз
мiщених з географiчного погляду, затримуе металюрriю на ниж
чому технiчному рiвнi й не може дати того ефекту щодо зпи
ження або зменшення собiвартости, що йога можуть дати новi 
заводи, nо б у дованi на рiвнi новifнiх здобу:-:rкiв свiтовоi технiки. 

У розв'язаннi проблемм географiчного районування нового 
металюрriйного б у дiвництва стали один проти одного два г остро 
суперечнi погляди- погляд приб·чникiв дальшоi концентрацii 
ме·талюрriйноi промисловости та нового будiвництва в старому, 

.майже монопольному протягам останнiх десятирiч металюрriй-
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н ому центрi- на пiвднi, i другий по г ляд, що до в о див потребу 
створити, поруч дальтого розвитку пiвденноi металюрrii, новi · 
промисловi центри в схiднiй частинi Союзу й пасамперед ~а 
Уралi. · 

. Цей спiр е тепер уже перейдений iсторичний етап. Перемiг 
другий по г ляд, i утворення нового потужн-аго вугiльно - металюр
riйного центру на Уралi, а потiм i в Сибiру, в основу чого по
кладено iдею так званого Урала- кузнецького комбiнату, стае .. , 
вже реальним фактом. Це розв язання, що вiдкривае нову еру в 
icтopii господа рського розвитку радянськоi краiнц, "П' ятирiчниИ. 
плян народнього господарського будiвництва СРСР" (т. III 
стор. 151) характеризуе такими словами: "Результати схвалення 
урало- кузнецького проекту в тiй чи тiй його формi для на
роднього господарства СРСР важко переоцiнити. Рiч у тому,. 
що на осях вуziлля Кузбасу та залiзноl руди Уралу ми ство
рюе.мо два нивi центри основноi' про.мисловосJnи Союзу на сходi". 
досить потужнi й баzатобiчнi, щоб бути за пiдпорнi бази, ви
ziдно розмi щепi для послiдовного просування на схiд до йог о ве
личезних npupQднux ресурсtв" (курсив мiй- Д. К.) 

Протягам цiлого десятирiччя урало- кузнецьку проблему, як i 
проблему Сибiрсько1· маriстралi, що з нею во на щiльно · зв'язана 1, 
всебiчно критикували як окремi особи, 1 так i цiлi органiзацil~. 
"Скептики мiнералiзацii металюрrii Уралу,- читаемо ми далi,
i прибi чники виключно деревновугiльного "особливого Уралу" 
мусiли поступитлея перед логiкою фактiв протягам вiдбу до в
наго перiоду, коли утру днення з лiсозаготiвлями споиукали ча -
с тину топления в старих деревновугiльних домнах провадити. -
на довiзному кузнецькому мiнеральному паливi. Отже мiнера
лiзацiя металюргii Уралу з успiхом почалас~ ще до спору
дження нових пристасованих до цього заводiв i мiцно вкрiпилася
на низцi заводiв Уралу". 

Авторитетнi постанови ЦК ВКП(б) та XVI з'iзду партii про. 
Урала- Кузбас уточнили тi наставления 1додо розвитку дpyroi ме
талюрriйноi бази на ·сходi СРСР, що ix у п'ятирiчному плянi 
(навiть у його оптимальному варiянтi) як слiд · не конкрети
зовано. 

Отже доводити потребу скупчити всi зусилля партii та гро
мадськости на завданнi "створити найближчого перiо,ду нов у 
потужну вугiльно-металюрriйну базу у формi Урала- кузнецького 
комбiнату" (з постанов XVI з'iзду) тепер уже нема чого. »Ура
ла- кузнецька проблема", що ii поставлено спочатку як порiвняно 
скромне розмахом завдання спорудити на Уралi великий мета
люрriйний завод (Магнiтогорський) на базi залiзноi ру ди гори 
Магнiтноi та коксiвного вугiлля Кузнецького басейну, в процесi 
дальтого ii розвитку надзвичайно потирила своi початковt 
рамки й охоплюе тепер ряд rрандiозних i якнайскладнiтих 
завдань всебiчноi iндустрiялiзацii всiх схiднiх районiв. 

1 Як ми бачили вище, чимало спецiялiстiв, що 0рали участь у дискусil, була · 
шкiдники. "Промпартiя" вся булJ проти Уvало- Кузбасу. 
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На останнiх наставлениях перспективного пляну Урало - куз
нецького комбiнату ми зупинимося нижче. А попередньо ми 
вважаемо за незайве присвятити кiлька сторiнок icтopii урало -
кузнецького проекту та тих технiко- економiчних мотивiв, що ix 
покладено в основу його. 1 

* * * 
Iдея розвинути на Уралi коксове металюрriйне виробництво, 

витоплюючи чавун на ·мiнеральному паливi Кузнецького басейну, 
зародилася ще до свiтовФi вiйни. Вже й тодt багато дехто зу
пинявся на думцi, що на те, щоб задо~ольнити потреби Pocii, 
величезноi краiни, на металь замало самого пiвденного центру 

металюрriйного виробництва, розмiщеного до того ж порiвняно 
недалеко вiд кордону; а потужнi залiзору дянi родовища на 

Уралi, дуже мало використовуванi, i величезнi запаси 2 чу дових 
металюрriйних вугiллiв у Кузнецькому басейнi пiдказували думку 
про можливiсть на базi кузнецьких вугiллiв розвинути на Урал i 

• • • 1 
м1неральновупльну металюрr1ю. 

Рада з'iздiв представникiв промисловости та торгу ще 1914 р. 
(в своiй доповiдi про заходи до розвитку продукцiйних сил 
Pocii) вiдзначила потребу прокласти залiзничу лiнiю, що спалу
чила б залiзнi родовища Уралу (зокрема Магнiтогорське) з кам'я
новуглищами Кузбасу. Далi в пояснювальнiй записцi до зако
нопроекту мiнiст. шляхiв спалучения про асиrновання 1916 р. 

71 млн. крб. на б у дiвництво державного металюрriйного заводу 
в числi районiв, де малсся б у дувэти заводи, намiчено так о ж i 
Магнiтогорське родовище. Тут .nередбачалося топити чавун на 
мiсцевих руд ах i довiзному кузнецькому паливi. 

Найбiльшi округи Уралу (наприклад, Горiшньо- У сетський та 
кол. Богословський) зробили заявки на вугiлля в Кузнецькому 
басейнi i пiсля вiдпо13iдних розвiдок розпочали видобувати ву-
гiлля для завозу на Урал. 3 · 

Розроблена проекти коксового ~оплення на заводах Алапа
€вськоi округи, на доменних заводах у районi Бакальських копа
лень, проект збу дування великого металюрriйного заводу на 
Комаровських копа.тrьнях i за пляном Белорецького заводу- на 
.ropi Магнiтнiй. Для цього розпочато пiдготовнi роботи. Проте 
февдально- помiщиць.ка Росiя не могла, звичайно, навiть i взя
тися серйозно до реалiзацii такого величезного будiвництва, як 

б у дiВНИЦ'{ВО .Урало-Кузбасу. Це б у дiвництво стало пiд силу тiльки 
радянськiй владi. · 

Пiсля Жовтневоi революцii, в зв'язку з плянами реконстру:к
цii та розвитку нашоi промисловости, iдею спору дження Маг
нiтогорського заводу ставиться як першочерrове завдання . в 

1 Див. про це .Магнитогорский металлургический завод" (технико-эконом!А'
ческий очерк), Уралплян 1928 р., i "Магнитогорский металлургический завод" 
(проект), видання Дiпромезу 1929 р. 

2 Цi запаси уточг~ено тiльки за пiсляреволюаlйного перiеду. 
з Це видобування, як побачимо нижче, будь- скiльки помiтно не розви

нулося. 
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ycix перспективних плянах розвитку промисловости- в плянi· 

Гоелро, в п'ятирiчних riпотезах Освоку, в п'ятирiчцi союзного 
Держпляну 1927 р., в "Матерiялах до п'ятирiчного пляну роз
витку промисловости СРСР" ВРНГ тощо . . Мiж iншим ВРНГ 
вже 1918 р. запропонувала Сибiрському товаряству iнженерiв. 
розробяти питания про створення "единоi господарськоi орга
нiзацii", що о хопила б дiлянку гiрничо- металюрriйной промис
ловости Уралу та Кузнецького кам'яновуriльноrо басейну, а 
також разробяти заrальний технiчний плян переходу ураль-· 
ських заводiв на коксове топления додатково до деревнову-· 
гiльного топления. 

1925 р~ Уральське проектне бюро (перетворене пiзнiше на 
уральську фiлiю Дiпромезу) заходялося розробляти попереднiй 
технiчний проект Магнiтоrорськоrо заводу, а пiсля opraнiзaцii 
в листопадi 1926 р. Дiпромезу (в Ленiнградi) роботи над про
ектуванням Маrнiтогорськоrо заводу проваджено далi з безпо
середньою участю i niд провод ом Дiпромезу. 

Отже вже 1925 р. проект спорудження Маrнiтоrорськоrо 
металюрriйного заводу виходить iз стадii попередньоrо кабi

нетного обrоворення в плянiвних орГанах i стае на rрунт кон- ' 
кретного розроблення. ЯснiСiнько, що цей дуже в~ликий почин 
у царинt нового промислового бу дiвництва не мir не зацiкавити 
широку громадськiсть; цiлком природно також, що павколо 

нього мали початися завзятi суперечки. . 
Така коротка iсторiя урало- кузнецькоi проблеми. Якими ж 

т ехнiко · економiчними за сновками уrрунтовувано цей проект? 
Тут пасамперед поставало питания про можливiсть поста-

чати металь з пiвденноrо металю'рrlйноrо центру iншим вiдда
лепим районам Союзу, зокрема районам, що економiчно тя
жiють до Уралу. Обминувши nитания npo "вичерпання" залiзо
ру дяних запасjв Пiвдня,1 слiд на самперед niдкреслити той без
перечний факт, що переборения величезних вiддалень, якi ха
рактеризують reorpaфiю РадяiJського Союзу, сполучене з такими 
великими транспортовими витратами (особливо для таких де
шевих i важких напiвпродуктiв, як продуктц ч.орноi металюрrii), 
що зовсiм не миряться з основною вим гою господарського 
розвитку I<раiни- дати економiчно вiдсталим · районам Союзу 
дешевий металь. Подана на стор. 33 таблиця, взят.а з працi Урал
пляну {"Магнитогорский металлургический завод- техника~- эко
номический очерк", стор. 8), iлюструе те величезне здорожчання 
метальовиробiв, що виходить, коли постачати пiвденний металь 
дqлеким територiям Союзу (взято чинний залiзничий тариф 
i вiддалення вiд станцiй Днiпропетровськоrо району). 

Вартiстr> перевозу хитаеться, залежно од вiддалення, вiд 
17,0°/0 (до Мо кви) до 73,0°/0 (до ВJ1адивостоку) собiвартости . 
рейок за проектом на 1931/32 р. i вiд 13°/0 до 58,4°/0 собiв 1Р
тости 1928 р. Коли взяти для nорlвняння вартiсть перевозi~ вiд 

1 Це питания так само порушили й заnлутали шкiдники, щоб зiрвати Кри
ворiжжя. 
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Москва. • . . . . . . 25,2 13,6 17,0 

Ленiнград . . . . . 1677 30,7 .:J-6,6 20,7 

Н. Новгород 1471 28,8 15,6 ~ 19,9 . . . . 
j 

Самара ~ . . . .. . . 1600 30,0 16,2 20,3 

Свердловськ 2640 40,0 • 21,6 27,0 . . 
Омсь:к . . . 3300 46,0 24,9 31,1 

Н.- Сибiрськ . . . . . 3927 51,7 27,9 . 34,9 

1ркутськ . . . . 5777 76,4 41,3 " 51,6 

Владивосток 9917 1 108,0 58,4 73,0 

Ташкент • . . . . 50,0 27,0 33,8 

Пiвдня i вiд Уралу до рiзних районiв уральськоrо тяжiння, то 

виходять такi переплати на пуд вальцьоРаних виробiв, коли 

цим районам постачати пiвденний металь: Самара та Вологда-
6 коп., Казань - 7 коп., Свердловськ i Пермь- 30 коп., Омськ - · 
24 ко о., Оренбурr- 13 коп., Актюбiнськ- 26 коп., Ташкент-
13 коп.; пересiчна переплата для всього району- близько 20,8 к. 

на пуд (\' розра.хунках для Уралу взято Магнiтогорський завод, 
де сконцентруеться виробниц1 во рейок i ходсвих сортiв залiза). 

До сказано1 о 1 ре ба додати ще й той момент, що з перевозами 

на та.кi ведичезнi вiддалення cnOJiyчeнa ще й чимала шкода на

родньому rоспQдярству, ДQ чого призводить заrаяння rocnoдap .. 
ського обороту (довгочасне перебування вантажiв на кoJJecax 
залiзничого транспор1 у), а також. зайве обт.яження тра14'спорту, 

а ue .ма~ чимале значения, коли взяти на увагу покищо досить 
низы{ий коефiuiент обслуговування 1-1ашого господарства эа-

лiзн ицями. · 
На1 ештi, ще один вельми важливий момент на корпеть де

централiзацii метзлюрrП,- момент держа~нополiтичноrо харак

теру. Ue 1 е, що концентрацiя мет·алюрrii в самому тiльки niв

денному центрi може . поставити I<paiнy у вельми снрутне ста-

новище в разt вiйни.~ ~~~- · 
Iстотний момент у проблемi розгортання уральськоi мета

люрrri -це питания про мiсткiсть ринку, npo тi вимоги на 

металь, що ix може пост~в11ти ринок, який тяжiе до Уралу. 
Визначаючи зону т~жiння до уральськоi металюрrli, Уралплян 

(див." Технико-экономический очерка) ВИХQДИВ э порtвняння залiз
ничих тарифiв на перев1з метаJНО вiд трьох металюрriйних цен

трiв- Пiвдня, Уралу та майбу1Ньоrо Кузнецького,- при чому 
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эважав як на теперiшню залiзничу сiть, так i на тi зм iни, що i'x 
мае внести запроектоване в пятирiчному та генеральному пля
нах залiзниче б у дiвництво. За цiею основною ознакою до району 
уральського тяжiння з~лiчено всю Пiвнiч евр<;>пейськоi частини 
(з ухилом на пiвденний схiд до Середнього Надволжя включно 
i далi на пiвдень), потiм yci середньоазiятськi республiки (на
приклад, Ташкенr лежить на 1200 км ближче до Магнiтогор
ського заводу, нiж до Пiвдня) i, нарешт1, лiнiею розмежування 
Уралу та майбутнього Кузнецького . металюрriйного району, до 
Зони уральського тяжiння залiчено ввесь Захiднiй Сибiр та 
пшнiчно- захiдню частипу територ1i Казакстану. В наслiдок такоi 
геогр-афiчноi аналiзи до зони iндусrрiяльного Уралу залiчено 
дуже велику територiю, що становить 27°/0 yciei територii Со
ю3у, з люднiстю на 37,7 млн., або 26~/0 yciei людности Союзу i 
з засiвною площею (1926 р.), що становить 25°/0 yciei засiвноi 
riлoщi Союзу. Обчислюючи мiсткiсть ринку уральського тяжiння, 
треба, крiм того, брати на увагу величезнi потенцii господар
ського розвитку належних до зони уральського тяжiння районiв 
i бе;зперервне збiльшення питомоi ваги ix в економiцi Союзу 
(за загальноi те 1:енцii зрушення ii на схiд та пiвдениfi, схiд) як 
у царин1 ci !Jьськогосподарського виробкицтва (вищий темп эро
стаи н я засiвноi площi, нiж в европейськiй частинi Союзу), так i 
в царинi iндустрii (вищий темп зростанн.я капiтальних вкладень) 
i осоr\ливо в царинi залiзничого б у д : вництва. 1 У се це показуе, 
що зона уральського тяжiння е надзвичайно метальоемний ри
нок; цей ринок до того ж поширюватиметься рiвнобiЖно 3 зде
шевленням собiвартости металю. 

Потреба створити на сходi металюрriйний центр, щоб задо
вольнити потребу зони уральського тяжiння на металь, цiлком 
очевидна, бо довi3 з Пiвдня, як показують поданi вище розра
хунки, не може 3абезпеч~ти цi райони дешевим металем. Можна 
було ставити питания тiльки · про т~, який 3 двох най:еажливi
ших схiднiх районiв мае сприят ливiшi природнi . умов и Для роз
витку коксово1 металюрril- Урал чи Сибi р, точнiше кажучи
Магнiтогорськ чи Ку3нецьк? 

ЩодQ запасiв доброi та дешевоi ру ди, то уральська мета
люрriя в' у виключно сприятливому станi. В не менше сприятли
вому станi е Урал i щодо пастачания топнякiв та вог,нетривких 
матерiялiв (щодо магнезиту, наприклад, Урал е майЖе ·монопо
лiст ). Але, 3 другого боку, Урал не . мае бiльш - менш великих 
запасiв металюрriйних (коксiвних) вугiллiв. Щоправда, дослiди 
останнього часу на ко~ування вугiллiв Кiзеловського родовища 
та ро3вiдки в Алапаевському районi показують, що в майбут-

1 За пя'тирiчним пляном у районi уралъського та сибiрського тяжiння запро
€ктовано збудувати 5 919 км нових лiнiй державного значения, або 45,8% усього 
нового залiзничого будiвництва Союзу, а за схемою генеральногаt пляну залiз
ничого будiвництва та запроектованим загальним протягам нового залiЗIJИЧого 
будiвництва на 54 930 ~.At на зону уральського тяжiння припадае 22 616 к~tt 
(або 42%), на Сибiр -14 335 к.м (25,6%) i на Середню Азlю- 1 596 км (2,7%); 
на всi 3 райони- 38 547 к.м . (70%). 

34 



ньому становище уральськоi металюрrН з цього лог ляду м о же 

чимало змiнитися. Та це- питания майбутнього, а тепер ме:.. 
талюрrii Уралу доводиться орiентуватись на довiз чудового якiстю 
та дешевого коксiвного вугiлля з невичерпних . родсвищ Куз
нецького басейну.I 

Тут поставало питания про те, що вигiднiше, щоб забезпе
чити ринок уральського тяжiння дешевим металем,- чи ство

рити потужну металюрr; ю на Уралi на власнiй рудi та довiзному 
кузнецькому вугiллi, чи, навпаки, створити П в Сибiру (Кузбас) 
на мiсцевому кузнецькому паливi та довiзнiй уральськiй ру дi. 

У цьому питаннi, коли його обговорювано в економiчнiй 
npeci та спецiяльнiй лiтературi, думки розбiгалися. Ряд еконо
мiстiв, зекрема автори "Праць кoмicii металю при Держплянi 
У сррн, висловлювали с}! рiшуче за паливну орiЕнтацiю i, от же, 
за 'те, щоб розв'язати питания на користь J{узнецького басейну, 
покликаючися на теоретичну схему Вебера. Уралплян став на 
п ротилежну позицiю, виходячи з тiei правильно! засади, що 

Веберева теорiя неприкладна в умовах радянсы<ого rосподарства. 
На початку свого розвитку коксова металюрriя мала орi€нту
ватися на вугiлля, бо за тодiшнього рiвня технiки на 1 т ча
вуну треба було близько 6 т Еугi.лля i всього близь ко 2 т ру ди ; 
ця "вугiльна орiентацiя", не зважаючи на успiхи металюрriйноi 
техиiки та чимале покращання цього спiввiдношення, лишiJлася 

в силi протягам майже всього XIX ст. Та на початку поточного 
сторiччя, коли на 1 т металю треба стало всього 1,5 т вугiлля, 
а витрата ру ди навiть збiльшилася до 2,5 т (через виснаження 
запасiв баrатих руд i доконечнiсть перейти на топления руд 
з низьким вмiстом залiза), i коли дальшi успiхи теплотехнiки 
знизили витрату вугiлля до 1 т,- паливна орiЕнтацiя металюр .. 
rii мала вiдступити свое! мiсце ру дянiй орiентацП. 

Та коли вибiр мiж Уралом i Кузбасом, як мiсцем для утво
рення нового металюрriйноrо центру першоl черги, треба було 
розв'язати на користь Уралу, то це ще . тrе давало вiдповiдi на 
друге питания : чи може уральська метал.юрriя взагалi дати де
шевий металь, коли iй доводиться базуватися на довiзному 
кузнецькому металюрriйному паливi, перевозячи його для цьоrо 
залiзницею на 2 000 км? Проти цього слабкого мiсця й скеру .. 
вали головне свою "критику" супротивцi проЕкту Магнiтоrор
ськогQ заводу, зекрема чимало дехто з членiв згаданоi кoмicii 

металю при Укрдержплянi. Вони "доводили" перевагу зосере
дити новi капiтальнi вкладення в метальопромис.ловiсть на пiiз
деннiй металюрrii. 2 Проте проекти Магнiтоrорського та Куз
нецького заводiв, що ix ухвалив Дiпромез 1928/29 р. на пiдставi 
цiлком конкретних обчислень, довели безперечпу р~iональнiсть 
будiвництва цих заводiв за наявности достатнiх передумов для 
досягнення навiть ни:жчоi собiврртости продукцii на цих заво-
дах, нiж на заводах Гliвдня. · 

1 Див. про це доклад!Iiше в спецiяльних роздiлах дано! книги. 
2 Див. особливо "Труды комиссии по металлу при Госплане УССР•, N~ 7, 

статтi В. Лепешинсьuого та А. Г .лавацьиого. 
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Що витрата пальнога становить найбiльшу статтю в кальку
.ляцi"i вартости чавуну, то, уrрунтовуючи магнiтоrор<::ький проект 

:з економiчноi сторони, цю сторону проекту аналiзовано найпиль
нiше. Тут треба було розв'язати два основнi, взаемно зв'язанl 
п~тання: 1) питания Про перепуски у спроможнiсть сибiрських 
ззлiзниць, конкретнiше- питания про те, чи м о жуть вони впо-
ратися з перевозом потрiбноrо для Магнiтогорського завода 
вугiлля, без спецiяльних, тобто потрiбних на перевiз даного 
вантажу, додаткових капiтальних витрат у великому маштабi, 
i 2) про прийнятнiсть для цих залiзниць та економiчну доцiль
нiсть теперiшнього зинженого тарифу на перевiз кузнецького 
вугlлля по tf 150 коп. з пу до верст и (0,38 коп. з тоннокiлометра). t 

Сnецiяльн;е компетентне дослiдження питания про перепускну 
~nроможнiсть залiзничих лiн.iй маршруту Кузнецький басейн
Магнiтоrорський завод, зроблене вiдповiдно до трьох варiянтiв 
завантаження: 1) без Маrнiтогорського заводу та без перевозу 
iJ ,yriлля для нього 2 ; 2) з перевозом для нього 1 млн. т куз
нецького вугiлля (з розрахунком на продуктивнiсть заводу на 
40 млн. пуд. чавуну) i 3) з припущенням перевозу 1,7 млн. т 
кузнецького палива (з розрахунком на продуктивнiсть заводу 
на 70 млн. т)- привело складачiв проекту до двох, вирiшаль
них у поставленому питаннi,. висновкiв, а саме : 

1 що перевiз 1 млн. т кузнецького · вуriлля для Маrнiтогор
ського заводу за вся~их умов i перевiз 1,7 млн. т за умови 
flep·exoдy залiзниць Захiднього Сибiру на ексnлуатацiю потуж
нi·ших паровозiв укладаеться цiлком у ту переrtускну спромож
нiстн ~iнiй маршруту Кузбас- Юр га- Ново·сибiрськ- Омськ
Курган- Челябiнськ- Полетаева- Троiцьк- Картали- Маг
нiтна, що мае бути й без Маzнiтогорськоzо заводу, а тому бу
дiвництво Маr.нiтогорського заводу не потребуе додат~ових 
витрат на розвиток перепускноi спроможности лiнiй маршруту 
над ту спромо~нiсть ix, що потрiбна на обслуговування Куз
нецького заводу; 

2) що, коли вiдмовитйся вiд . будiвництва Маrнiтогорського 
заводу й отже не перевозити для ньоrо кузнецьке вуriлля, ча
стина перепускноi спроможности залiзниць Захiднього Сибiру 
nри потребi обслуговувати Кузнецький завод мае лишатися не
вик6ристаною. 

Щодо другого питания, яке належало розв'язати (про при .. 
Инятнiсть для зазпачених залiзничих лiнiй тарифу на 1/ 150 коп. за 
ny доверсту), проти чоrо, як зазначено вище, була зокрема за
гострена ,,критика" супротивцiв проекту з метальокомiсii, то 
тут остаточно розробленi проекти обох . металюрriйни~ заводiв 
дають такi висновки : 

1 Див. про ne "Магнитогорский металлург .. 1 ~с кий завод" (проект, роз .а: • 
., Транспорт кузнецких углей для Маrнитоrорскогu завода", стор. 99- 130). 

2 Слiд зважати на те, що проблема opraнiзaцi'i залiзничих ~иходiв iз Сибiру 
на захiд, незалежно вiд транспорту куэнецькоrо вуплля на Урал, мае велике 
заrальносоюзне значения, а для Сибiру вона мае кардинальне значения, що ви
значае ввесь економiчний розвиток краю. 
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"Критики" проек:гу, -{доводячи",, що тариф на 1/150 коп. е 
-втратний для залiзниць i являе собою приховану форму дотацii 
·Вiд держави уральськiй м~талюрrii, виходили з порiвняння цього 
тарифу з пересiчною теперiшньою собiвартiстю перевозу ванта
жiв на сибiрських залiзницях. 1 Така постава, як слушно твер
дять оборонцi проекту Урало-Кузбасу, мала в собi подвiйну ме
-тодологiчну помилку: 1) тут . не правильно визначено собiвартiсть 
залiзничих перевозiв i 2) подано хибне поняття про залiзничi 
·втрати вiд перевозiв конкретного вантажу i спосiб обчислювати 
.цi втрати (див. "Проект Маrнiтогорського заводу", стар. 109). 

Насамперед було цiлком хибно в розрахунках, що мають на 
увазi умови роботи майбутн.ьоzо Маrнiтогорського заводу (повна 
продуктивнiсть йога почнеться тi{IЬКИ пiд кiнець 1932/33 р.), 
виходити з .сучасноi· собiвартости перевозiв. Запроектованi в 

' . . . . . 
п ятирtчному плянt величезн1 капtтаJJЬНl вкладення до транспорту 

на нове залiзниче будiвництво, а так само на посилення пере
:пускноi та провiзноi спроможност.и Залiзниць (пом'якшення ухи
.лiв, другi колii. перехiд на важчий тип рейок. потужнi паровози, 
великовантажнi вагони тощ о) набагато полiпшують умов и ро
.боти шля;хiв i дають цiлком незаперечний ефект щодо нартости 
залiзничих перевозiв; Далi проrрама надмаriстралiзацii сибiр· 
-ських залiзниць, що, незалежно вiд перевозiв вугiлля, е основною 

передумавою економiчноrо розватку Сибкраю (потреба встано
вити низькi тарифи д.ля йога експортних вантажiв, особливо 

хлiба), твердо визначена в плянах нового .транспортового бу
дiвництва. А конкретнi пiдрахунки, що е в матерiялах Сибпляну, 
показують, що пiсля надмаriстралiзацii руху 2 експлуатацiйнi ви~ 
.датки, що пыипадають на одну пудоверсту, будуть пересiчно 
яе бiльшi, за·~антажообiгу на 250 млн. пуд., як 1f285 коп., а за 
вантажообiгу на 500 м л н. пу дiв- не бiлыni як 1 f 400 коп. ; а повна 
собiвартiст.ь перевозу однiеi пу доверсти (разом з процентами 
;На капiтал та амортизацiею рухомого складу) буде не бiльша 
вiдповiдно як 1/ 143 та 1f21 1 коп. Отже, як пiдраховуе Сибплян, 
€ цiлковита змога ветановяти тариф на вугiлля розмiром lf 200 коп. 
(в першому випадку) i навiть 1 /мо коп. (Ii другому випадку). 

Другий помилковий мо.мент в арrументацii супротивцiв про
,·екту ~момент, що мав го с тру вiдсiч вiд оборонцiв йога,- це 
встановлюване у них поняття втратно~!И для залiзниць перевозу 

-окремих вантажiв i метода визначати цi втрати, порiвнюючи 

окремi тарифнi ставки з пересiчною собiвартiстю перевозiв. По-
, М /IИК3ЮЧИСЯ На авторитеТНИХ авторiв, рос:iЙСЬКИХ i З3ХiДНЬОеВрО
nеЙСЬI<ИХ, оборонцi прое.кту вiдзначали, що ця так звана "нату
ральна сИстема" залiзничих тарифiв не вiдповiдае нi iнтересам 
володiльц1в транспортова·них вантажiв, анi iнтересам самих за
..лiзниць, i залiзницi звичайно в своiй тарифнiй полiтицi вихо-

1 • 

1 Див. "Труды комиссии qo металлу•, вип. М 7, статтl В. Лепешинсы,ого 
·-ra А. Г лаваць~оzо (шкiдника r) · 

2 Як вiдомо, шкiдники дуже заnлутали (навмисне) питания про надмаriстра
Аiзацiю сибiрського шляху. 
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дять з вартости транспортdваних вантажiв, iнакше кажучи- з. 
ixн~;oi платоспроможности. Щоб залуЧJiти масовий дешевий ван
т аж, що не м о же витримати висакий або навiть середнiй тариф, 
залiзниця може прийняти мiнiмальну тарифну ставку, що спла
чуе тiльки додатковi витрати на перевiз даного вантажу; це 

для залiзницi безперечно вигiднiше, нiж позбJтися цього ван
тажу, бо незалежнi вiд руху експлуатацiйнi видатки (а вони пе
ревищують залежнi видатки) tfepeз це не зменшуються. 

Прикладаючи цього принципа тарифноi полiтики (його 
широким розмiром практикують, наприклад, залiзницi ПАСШ 
щодо речей харчування та промисловоi сировини) до пере
возiв кузнеuького вугiлля, зроблено цiлком правильний ви
сновок, що тариф на 1j 150 коп. не тiльки не втратний для за
лiзницi, ба . навiть вигiдний. Наприклад, звiтнi данi Омськоi 
залiзницi показують, що в частинi видаткiв, залеУ·fiиХ вiд руху 

пересiчна собiвартiсть перевозу пу доверсти становила 1925/26 р. 
1 /1 41 коп., а 1926/27 р. навiть 1/ 165 коп. Маршрутнi перевози зви
чайно коштують багато дешевше, приблизно на 30°/0• Отже, 
коли вже й тепер тариф на 1/.150 коп. для перевозу вугiлля е 
вигiдний, то надалi, пiсля розгорнення виробництва на Магнiто
горському заводi та закiнчення пiд той час надмаriстралiзацii 

сибiрських залiзниць, можна б у де говорити про зниження та
рифу до 1 /2оо коп. i навiть бiльше. Це, звичайно, вже саме со
бою утворюе передумову для чималого зниження собiвартости 
майбутньоi продукцii Магнiтогорського заводу. 
Ще одне заперечення, що його скеровували проти Магнiто-

уорського заводу,- це вказiвка на те, нiби транспортування 
кам'яного . вугiлля на Урал пасилить той неrат16JЗНИЙ момент· 
(Що впливае на здорожчення пересiчноi вартос".и перевозiв), 
який виходить з однобiчности вантажевого потоку сибiрських 
залiзниць на захiд (це мiж iншим характеристиче й для деяких 
iнших залiзниць Союзу, що сполучають сировиннi с.- г. райони 
з промисловими центрами). НА це оборонцi проекту Урала- К уз
басу слушно заперечували, що транспортування вугiлля це ста-

• • 
новище не пог1ршить, а може, навпаки, внести коректив до 

iншого неrативного явища на сибiрських залiзницях,- гостро 
виявленоi сезонности вантаженого потоку (переважно хлiбних 
перевозiв), до чого призводить . сама природа вантажiв. Тут 
масовий перевiз вугiлля може чимало полiпшити роботу залiз
ницi, якшо графiк вугiльних перевозiв пристосовуватиметься до 
сезонних хитань iнших ва:нтажепотокiв, особливо хлiбних, зни-· 
жуючи цей графiк мiсяцiв найбiльшого напруження вантажепо
токiв i вiдповiдно збiльшуючи пiд час зменшення ir. 

До цього слiд додати, що б у дiвництво метаJiюрriйних заво
дiв Сибiру (насамперед Кузнецького, а потiм i iнших), що пра
цюватимуть в основному на магнiтогорськiй ру дi, пода е вельми 

iстотну поправку й до питания про однобiчнiсть вантаженого 
потоку, бо маршрутнi поiзди з кузнецьким вугiллям повертати
муться назад не порожняком, а з ванта ж ем уральськоi руд и. 

для сибiрських металюрrlйних заводiв. 
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* * * 
Первiсне завдання, покладене в основу Урал о - кузнецького 

~омбiнату,- ствоiJiти на сходi СРСР новий вугiльно- металюр
riйний центр краihи на основi кооперацii уральськоi ру ди та 
~<узнецьких вугiллiв,- у наступних постановах партii розвинело 
далi. Розглядаючи урало-кузнецьку проблему як спалучения ру
.дяних багатств Уралу та невичерпних кам'яновугiльних запасiв 
Сибiру, не можна було не зупинити увагу й на сумiжному ра
йонi Пiвнiчного Казакстану, що мае баrатющi родовища ка_
м'яного вугiлля, а . також родовища залiзних та мiдяних руд. 
До кола тих раt}онiв, що ix охоплять ланки Урала- кузнецького 
комбiнату, входитимуть, крiм Уралу та Сибiру, .також Казак
стан i Башкирiя. 

Haбar.§lTQ пошир.юеться також i коло тих дуже складних на
родньогосподарських завдань, що 'lx треба включити до урало
кузнецькоi проблеми, як проблеми iндустрiялiзацii Сходу, яка 
радикально змiнить економiчну reorpaфiю СРСР. Iндустрiялiза
цiю нових районiв, що мають такi колосальнi ресурси, можна 
.мислити тiльки як одноttасний "о.мплексний розви~Оf( ycix zалу
зей народflього zосподарства цих районiв. При цьому основною 
методою, що визначав характер цього розвитку, е всебiчне, 
.оптимальне використавня ходу технологiчного процесу провiдноi 
галузi промисловости (металюрrii, чорноi та кольоровоi) для 
<>praнiзaцii на qaзi цього процесу закiнченого циклу виробництв. 
Тим то в основу будiвництва Урала- Кузнецького- Казакстано
Башкирського комбiнату кладеться паралельне будiвництво 
зв'язаних мiж соб.ою галузей виробництва. 

Докладну картину б у дiвництва, що розгортаеться на тери
торii окремих районiв, на--лежних до комбiнату, вiдповiдно до 
ixнix природнq- економiчних умов та тiei ролi, що ii вiдiгравати
муть вони в цьому колосальному народньогосподар ському ком

плексi,- ми подаемо в дальших нарисах, присвячених економiцi 

<Окремих районiв Сходу. А тут ми зупинимося тiльки на загаль
н~х . проблемних наставлениях персnективного пляну комбiнату. 

Урало-кузнецький комбiнат плянуеться тепер не в галузевому 
розрiзi, як це було на попереднiх етапах його розроблення, а 
як едине виробниче цiле, як едиflий zocnoдapcьtCuй районовий 
({ОМnлекс. Yci тi проблеми, що ix охоплюе комбiнат, треба роз
робити як комrtлекснi проблеми, бо виключно галузеве пляну
вання могло б пр извести до розривiв i диспропорцiй у розвитку 

,окремих галузей народнього господарства. 

Тепер е вже першi орiентовнi накреслення розвитку KOJvfбi
нaтy та найважливiших провiдних галузей його. Урала- кузнецький 
комбiнцт вимальовуеться як "система виробничих комплексiв, 
що використовують yci вигоди та переваги широко г о технiчного . . ~· . .. 
та TeXHlKO- екОНОМlЧНОГО КОМОlНуваННЯ на OCHOBl €ДИН01 енерrе ·"'Ч:Ч-

ноi бази, максимального використавня сировини . вiдходiв JЗИ
робництва та застосування найбiльш передовоi сучасноi тех-
'н iки ". Технiчна основа та економiчна передумона створення 
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УраЛо-кузнецького комбiнату- це електрифiкований залiзничий 
транспорт i енерrетика в ycix видах. ii. 

llровiдною й визначальною ланкою ко.мбiнату е металюр
riйна промисловiсть. Iз запроектованого мliliмyмy 22 млн. т 
витопленяя чавуну 1937 р. по Союзу на металюрriю УКК за
проектовано близько половини. Зокрема Маrнiтогорський завод" 
що вже частково працюе, .закiнчуеться будуванням 1934 р. з. 
повною потужнiстю на 2,8 млн. т; Кузнецький завод, що част
ково вже працюе, дiйде повноi потужиости 1 200 тис. т 1933 р.; 
Нижньотаriльський металюрriйний вел е тень закiнчуеться буду
ванням 1935 р., Уральсы<ий трубний завод- 1934 р. i iн. 

Маrнiтогорський i Кузнецький заводи являють собою при 
' клад розмiщення "паристих" заводiв: обидва заводи п:рацюют
на маrнiтоrорськiй ру дi; Маrнiтогорському заводовi довозитиь 
меться вугiлля Кузбазу, а порожняк навантажуватиметься pf-• 
дою i цю руду приставлятиметься эваротним пробiгом до К уз
басу. В наслiдок ми матимемо таку цiну на металь у Кузбасi, 
що приблизно буде рiвна маrнiтогорсь}{iй: цiнi, i отже для спо-

' живачiв Сибiру економiчно вiдпадае вплив вiд алення на 2 000 к.м. 
"3 цього прикладу,- пише Н. Колосовський,- можна кори

стуватися й далi, розмiщуючи заводи, користуючися з ураль

ськоi руди як основноi бази металюрrii на Уралi та в Сибiру,. . , . . 
при чому справа залежатяме не вtд статистичних пtдрахуню.в. 

споживачiв металю, бо в другому п'ятирiччi для тих перспектхв 
розвитку, про що ми говоримо, нiяка статисти~а не встигатиме 

за ходом . жит:гя, вона завжди запiзнюватиметься i спра~у роз
в'язуватимуть iншi мотиви, а саме мотиви тiei госпо.~дрськоi 
полiтики, що ii маемо ми провадити в схiднiх районах Р~дян
ськоi Aзii. Бiльший чи менший ви-вiз руди до Кузнецького ба
сейну означатяме ту чи ту варiяцiю в перспектинному плянi 
розвитку схiднiх районiв, що лежать у зонi впливу кузнецьких 

заводiв, i бiльшу чи меншу кi~ . ... .. 1<..ть металю пляновим поряд
ком можна б у де розподiлити, утворюючи кореспонденцiйнi 
пляни господарського розвитку схiднi~ районiв". 1 

Друга визначальна ланка комбiнату- це вугiлля. Орiентовнi 
числа видобутку вугiлля за пляном треба ветановяти в певному 
спiввiдношеннi з розвитком iнших галузей господарства, при· 

чому за критерiй у цьому разi звичайно править спiввiдношення 
мiж В!fтратою вугiлля в усьому народньому господарствi i ви· 

топленням чавуну. Для вiдбудовноrо перiоду та перiоду п'яти
рiчн.ого пляну це спiввiдношення становить приблизно 7,5 т: 
вугiлля проти кожноi тонни ча:вун.у; у ПАСШ це число вдвое 
бiльше- 15 т вугiлля проти 1 т чавуну. Н. Колосовський (див •. 
цит. ст.) зупиняеться на середньому мiж цими двома числами 
спiввiдношеннi- 10 т вугiлля проти 1 т чавуну, виходячи з 
таких мiркувань: з одного бо~у, у нас широко електрифiкуеться 
все гос,подарство, а це дуже знижуе витрату палива i дозволяе 

1 Див. ст. Н. Колосовс~го "Урал о - Кузбасский комбинат и задача Р. - Щ
работы• (в N2 5-6 "Пути индустриализаЦи" за 1931 p.).J 
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прийняти спiввiдношення, набагато ниж·че вiд американського ; 
з другого боку, ми охоплюемо новi галузi для енерrетичного 
насичення (наприклад, енерrетичне озброення реконструйовува
ного на цiлком нових основах сiльського rосподарства), крiм 
того, схiднi райони повиннi б у дуть частипу своеi вуriльноi eнep

rii вiддавати сусiдН 1 М районам, це належним до складу Урала
I<узнецького комбiнату. · 

Держплян Союзу орiентовно накреслюе у другому п'ятирiччi 
завершити в основному утворення сталоi вугiльноi бази в системi 
Урала- кузнецького комбiнату, для чого проектуеться 1937 р. 
видабути ~уriлля в Кузнецькому басейнi близь ко 45-50 млн. т, 
в басейпах Уралу- 25-28 млн. т, в Караrандинському ба
сейнi->не менше як 12-15 млн. т. 

Основноiо тепловою базою урало- сибiрськоi промисловости 
б у де Кузнецький басейн, по части Карагандинський басейн. та 
уральс:ькi .басейни. Щодо зведення балянсу заловеления мета
люрrii коксом постають розбiжностi. Уральцi вважають за по
трiбне максимально використовувати кокс кiзеловських ву:гiллiв. 
Проти цього наставлен!"fя заперечують пляновi працiвники центру, 
зазначаючи, що енерrетичний балянс Уралу складаеться не
сприятливо i що Урал потребуватяме давозу не тiльки металюр
riйного вугiлля, а й енерrетичного. Тим то багато доцiльнiше 
використовувати на коксування високоякiснi, перевiренi на кок

<:ування кузнецькi вуriлля, лишивши кiэеловськi на енерrетичнi 

та хемiчнi потреби. 1 

Питания кокс )воt та хе.м.iчнDi про.мисловости, .що iй в Урало
кузнецькому комбiнатi так само придiляеться провiдну ролю, 
безпосередньо зв'язанi з видобуванням в;угiлля. Плян розвитку 
хемiчноi промисловости орiентуеться на · найповнiше викори

~стання вiдходiв чорноi та кольоровоi металюрrii i коксув ання. 
"Сiрчистi газ и мiдетопильного виробництва, фльотацiйнi пiрити, 
коксувальнi гази стапуть за основу нечуваного розвитку хемiч

них виробництв. Урало-кузнецький комбiнат безперечно мае стати 
найпотужнiшою в Союзi б8зою хемiчноi iнп.у~трii, бо 80°/0 свi
товоi xeмii rрунтуеться на вугiллi, а 85°/0 усього вугiлля Союзу 
€ в Урало-кузнецькому комбiнатi; крiм цього, ми маемо там такi 
сировин.rii ресурси, як фосфоритнi ру ди, калiйнi солi, мiрабелiти 
-та тенардити Колундинських озер тощо".2 , 

Хемiчна промисловiсть на коксо!3ИХ вiдходах rрунтуеться те
nер на використаннi тих вiдходiв, що ix маемо, коксуючи вуriлля 
в кокссвих цехах металюрriйних заводiв. При Маrнiтогорському 
~а Кузнецькому заводах запроектовано власнi коксовi устави 
{заводи одержують вугiлля, а не кокс). Зважаючи на гiгантськi 
розмiри будованих i ~роsктованих металюрriйних заводiв, хе
мiчнi заводи так .,само треба б у дувати вельми великим маштабом. 
Коли будуватиметься самостiйнi енерrо..~емiчнi комбiнати, де 

1 Див. "За индустриализацию• вiд 22 червня 1931 р .• Критика наметок 
уральцев по УКК". 

2 Див. жури." П1fи индустриализацпи" N2 10 за 1931 р., ст. И. Дольн.и"ова-
90сн6вные установки пер;::пективного плана Урала· кузнецкого комбината•. 
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коксове виробництво в кокссвих уставах не б у де зв'язане з. 
металюрriйними заводами, то маштаби хемiчних заводiв можна 
буде ще чимало збiльшити. Всехемпром уже робить вiдповiднt 
проектовання для Кузбасу. 

Хоч для Магнiтогорського та Кузнецького заводiв питания 
про те, · де провадити коксове постачання, вже розв'язане, т<> 
все ж це питания ще . петребуе поважного науконого розро .. 
блення, бо попереду ~ велика програма металюрriliного б у дiв
ництва, i вибiр правильного шляху в розв язаннi цього питания 
мае велику вагу як з погляду Зменшення собiвартости кiнцевоi 
продукцii, так i зменшення капiтальних витрат на тонну про
дукцii. Розроблеrт. I цiei проблеми для Урале- кузнецького ком
бiнату, як слушно визначае Н. Колс совськии (див. цит. ст.),. 
надзвичайно важливе для плянового оформления хемiчноi про
мисловости, бо коксова хемiя, крiм добривноi промисловости~ 
стане за основу для якнайрiзноманiтнiших хемiчних виробництв .. 

Великого значения проблеми висувае Урал о- кузнецький комбi
нат i в царинi машинобудiвництва. "Послiдовно проведена iдея 
единого .машuliобудiвельноzо комплексу, -т ка же I. Дольнiков,- що
спираеться на спецiялiзованi заводи деталiв, значило б не тiльки 
лiквiдацiю iзольованого галузевого плянування в машинебу дiв
ництвi, а й утворення нового, вiдмiнного вiд капiталiстичного, 
типу машинобудi:Вництва". Що машинобудiвництво в Урало- куз
нецькому , комбiнатi утворюеться на "голому мiсцi", то нема 
потреби копiювати старий невкладистий тип заводiв унiверсаль
ного машинебу дiвництва. Б у де створено новий тип заводiв, щОt 
спецiялiзуютъся на машинсвих частипах i деталях, а це зв'язане 
буде i з iншим географiчним розмiщенням ix (так, важкi частин и 
машин, литво, виковки тяжiтимуть до металюрriйних заводiв). 
рухомi та вiдппвiдальнi частини-до баз якiсноrо ·металю, маши
нозбiрнi заводи - до мiсць споживання, районiв збуту машин). 

Колосальнi завдання та дуже велика проrрама робiт стоять. 
перед нами в царинi електрифiкацii'. В плян1 електробудiвни
цтва, обчислюючи· балянс потреб на електроенерriю на друг~ 
п"ятирiччя, треба виходити не тiльки з теперiшнього рiвня тех
н к и в тих галузях, що споживають енерriю, а й з тих технi ч
них зрушень, що ix маемо здiйсни:ги в промисловос'гi й Щ() 
створять новi чималi потреби на електроенерriю ( електродо
менний процес у металюрrii, вживания електроенерrii в техно
логiчних процесах тощ о). Треба зважити також, що ми маемо 
широко застосувати механiзми в багатьох дiлянках, де ще не
давно вживали тiльки / ручноi працi, а також маемо широко. 
електрифiкувати ·транспорт. ' . , 

Держплян Союзу орiентовно накреслюе загальну потужнiсть 
електровень Урале- кузнецького комбiнату довести 1937 р. (на
прикiнцi дpyroi п'ятирiчки) приблизно до 6 , млн. kw, зекрема 
3.800 тис. kw f:IO Уралу (проти 377 тис. kw 1931 р.), 1 650 тис. kw· 
по Захiдньому Сибiру (прети 72 тис. kw 1931 р.), близько. 
350 тис. kw у Башкирil (проти 4 тис. kw 1931 р.) i близько 
300 тис. kw в Казакс.танi. 
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Накреслювана колосальна потреба на електроенерriю ставить 
nеред науково .. дослiдною думкою i нашим б у дiвництвом питания 
про макtимальне використан»я енерrетичних можливостей Ура
.ло- кузнецького комбiнату для прQдукцii електроенерrii. Цi енер
rетичнi м9.щливостi складаються з бiлого вугiлля (гiдравлiчна 
енерriя), вуriльних покидiв та вугiльного дрiб'язку, вiдхiдного 
·тепла вiд в у г лепалення та паления iскришiв, торфових ресурсiв 
тощ о. 

Зважаючи на величезну потребу комбiнату на енерriю, водянi 
.()асейни Уралу та Сибiру треба максимально використати. В свiтлi 
новiтнiх здобуткiв у технiцi використовування гiдравлiчних ре
сурсiв, що дозволяють збiлырувати напруження струму до сотень 

· тисяч вольтiв, а це да е змогу пересилати струм на багато сотень 
тисяч ~iловатiв за тисячi кiлометрiв,- використавня енерrетичних 
ре.::урсiв величезного Обь- lртишського басейну,, басейнiв рiчки 
Ками, рiчки Бiлоi тощо набирав особливоi ваги. 

Треба широко використатq вiдход;и вугiлля. Вони нетранспор
-табельнi, то ix i треба перетворювати на мiсцi на електроенер
riю. Перед науково- дослiдною работою стоiть у цiй дiлянцi 
ц iлий ряд питань- пiдrотування майбу!fнього пал ива, його енер:
тетичних якостей, способiв спалювання, вибiр паливень на основi 
досвiду вже побудованих електроустав тощо. · 

Зовсiм не дослiджено й енерrетичнi ·проблеми торфу на Уралi 
з по г ляду якнайшвидшого залучения найбiльших торфових дi
лянок до енерrетичноrо використання. Те саме й з вiдходами 
тепла вуглепалiння: за теперiшнiх способiв вуглепалiння втра
чаеться бiльше eнeprii, нiж е П в здобуваному вуriллi; за намi
чених маштабiв вуглепалiння можна було б на цих втрачуваних 
теплових кальорiях мати потужнiсть електроустави на сотню 
-тисяч кiловатiв. Нарештi, до категорН цих питань треба вiднести 
також здобування eнeprii вiд спалювання фльотацiйних хвостiв 
сiрчаних iскришiв пiд казанами електровень (з одночасним здо
буванням сiрчаноi кис.Лоти) та здобування "eнeprii на теплових 
газах коксування. 

На базi якн.айширшого викор.истаннSJ потужних енерrетичних 
ресурсiв Урало-кузнецького комбiнату треба розгорпути всебiчну 
електрифiкацiю народнього rосподарства, . всiх йога rалузей 
-nромисловости, транспорту, сiльського госnодарства. 

Питания транспорту в проблематицi Урало-куsнецького ком
бiнату мають ·виключну вагу. Тепер....,транспорт е найвужче мiсце, 
i в це вузьке мiсце впираються високi темп:и; промисловости 

Сходу i всього народнього rdспо.zчtрства. Транспортовi треба 
в багато разiв збiльшити · свою перепускну спроможнiсть. !3 
двох способiв розв'язати це завдання- на базi парового тягла 
(перехiд до бу дiв!:fицтва третiх i четвертих колiй) або електри-
фiкацii- другий коштуватиме дешевше. А з електрифiкацiею 
транспорту зв'язане велик е бу дiвництво райононих електровень 
для транспорту, будiвництво електровозiв, будiвниЦтво комбi
нату електричного устатковання. Насамперед треба взятися до 
електрифiкацii riрничих дiльниць Уралу та виходiв з Кузбасу. 
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Електрифiкацiя залiзничоrо транспорту в другому п'ятирiччi 
буде чiльною ланкою реконструкцii транспорту. Вiдповiднi ди
рективи дала постанова червпевого 1931 р. пленуму ЦК ВКП(б) .. 
Y'ci найбiльшi маriстралi УКК в другому п'ятирiччi електри
фiкують. 1 

Величезноi ваги в загальнiй системi транспорту Урала· куз
нецького комбiнату набирае будiвництво безрейкових шляхi& 
та автотранспорт. Утворення великих залюднених мiсць (селищ
мiстечок у мiсцях концентрацд видобувания вугtлля та руд и 
або при заводах, будiвництво та устаткування радгоспiв, призна
чених для пастачания промнеловим мiстам комбiнату тощо,
для всього цьоrо треба широко розrорнути б.езре:йковi шляхи~ 
що мають увiйти, як конче потрiбна складона частина, до про
ектiв будованих i проектованих промислових пiдприемств i спо
руд- шахт, радгоспiв, заводiв та мiст; ix треба будуватин за-· 
разом iз ' зазпаченими пiдприемствами. I в цiй галузi треба не
гайно провести рiзнi дослiднi та проектнi роботи. 

* * * 
Будiвництво Урала- кузнецькоrо комбiнату поставило перед 

нами дуже багато завдань. Розв'язання цих завдань мае супро
водити rрандiозне б у дiвництво i в поставi ix треба виходити 
з конкретних вимог ·нашоrо соцiялi.стичного господарства. 

У зв'язку з uим постае питания про якнайширше розгор
пения науково- дослiдноi роботи на сходi СРСР. 

Тут пасамперед треба пiдкреслити колосальне · вiдставанвЯ' 
наших знань про тi природнi ресурси, пасамперед про ба·гатства 
надр, на чому базуються провiднi галузi нашого господарства. 
Про це вiдставання красномовна говорив академiк 1. М. Губкiн 
у своiй доповiдi на червневiй cecii Союзноi Академii Наук: "Земля 
наша велика й багата,- казав 1. Губкiн,-ми маемо 0,25 плoni.i 
лiсiв усього свiту, т ретину свiтового золота видобутого на 
територii СРСР, 95°/0 плятини, що е в свiтi, е плятина наших 
надр, ми маемо величезнi запаси корнених руд та нафти. Ми 
бiднi на одне- на знання наших баzатств; ми -не маемо навiть. 
достатнiх даних, щоб сказати, я" нашi достатки забезпеч,ують. 
плян. дpyzot n' ятирiчки". · 

Завдания форсаваного вивчання наших багатств, iнвентари~ 
зацii. нашоi сировини е основнi в низцi проблем Урала- кузне
цького комбiнату. Кол0сальне вiдставання · наших знань про 
надра утруднюе саму роботу складання перспективного пляну. 
Насамперед потрiбнi максимальний об~iк ·геологiчних запасiв, за
пасiв ру ди ycix видiв, кам'яного вугiлдя та iнших копал ин- i' 
розроблення якiсн оi та кiлькiсноi характеристики : х. Поки ми 
не засвоiмо геологiчною стороною величезнi райони комбiнату, 
ix не можна включити достатньою мiрою конкретно до пер
спективного пляну промисловости . 

.. Другу потужну i-ндустрiяльну базу Союзу треба б у дувати на 
основi новоi соцiялiстичноi технiки. 3 цього виходить виключне 

1 Докладнiше про це див. у спецiяльних роздlлах цfel книжки. 
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значения науки та нау:ково-послiдних iнституцiй у ро~в'яз аннi 
проблем Урало- :кузнець~оrо ко}4бiнату: . . 

. Щоб видабути ту силу- сиJtенну руди та нерудяноi сировини, 
що ix потребуюtь колосальнi маштаби Урала- кузнецькоrо ком
бiнату, потрiбнi будуть новi способи 'пiдrотування родовищ, новi 
:мето,nи викривання, проходження та . розроблення рудяних баз. 
Науково- дос,лiдна робота повинна тут охопити ввесь проnес riр
ничих робiт. Цiльове наставления науково- дослiдних робiт у 
справi rотування сировинноi бази ма€ давати науково розроб:
лену орrанiзацiю я~найе<f. ективнjшоrо мехаJ- i:чноrо обробленн~ 
та збагачування руд i н еру д.яних копали н Урало- ку:.нець:коrо 
комбiнату, рацiонального niдrотування ши_хти для чорноi та 
кольоровоi металюрrii i механiчг ого видобуваяня найбiльш кальо
рiйнQrо та безсiрчистоrо вугiлля на кокс. 

Далi, становище прслетарськоi I<раiни, що будуе соцiялiзм в 
обстановi ворожоrо капiталiстичноrо - оточення, ставить якнай
~ажливiшу й найневiдкладнiшу проблему- прсблему, власноi 
сировинноi бази якiсних метаJ:Jiв i сталей, що замiняють дефi
цитнi в природi кольоровi ме1 алi, i оснсвноi сировини для :ма-
шинобу дiвництва та метальообробленнЯ оборонного значения, 

На Ypa~Ji бiльше нiж деiнде е в природному сполученнi немов 
6и rотовi стоriи для спецiяльних сталей. Треба науково розв'я
зати технологiю масового та дешевого використация :~<омплекс
них руд. 

Як виключно важливутему науково- дослiдноi рсботи, що ii 
в зв'язку з цiльовим наставлениям на якiсний металь треба прQ
вадити форсованим темпом, стави-rься завдання здобувати за
лiзо безпосередньо з ру ди, обминувШи доменний процес, спо-
собом безпосереднього вiдновлення. В Америцi, Японii та 
Швецii е вже кiлька вiдповiдних промислових устав. Здобуте 
цим спос.обом (за патентаваним способом Honsey) залiзо коштуе 
набагато JJ ешевше проти доменного; палива тут треба вдвое менш.е 
й устатковання так само коштуе багато д ешевше; до того ж 
спосiб вiдновлюв~ння тривае всьоrо одну годину1 тобто забирге 
вчетверо менше часу, нiж доменний процес, i залiзо виходить 
.-уже чисте. Коли до цього додати, що в цьому процесi можна 
використовувати й бiднi ру ди, що тут не треба коксу й можна 
використати яке завгодно паливо аж до штибу,- я сне стане 
величезне значения , цього способу для Уралу, 6iдного на мета
люрriйне паливо. 1 

' . 
1 У газ. "Правда" вiд ? .червня 1931 р. вмlщено повiдомлення з Свердлов 

ська, що Уральський на)1I о- дослiдний iнститут прикладно'i мiнералоrП лябо-
раторним способом устан в м<;>жливiсть видобувати залiзо з титаномаrнетито-
вих руд, обминувши · цес доменного топления. В замiтцi зазначено, що 
nepeнt сепия нов их споrо ~ видобувания залiза до промисловости знизить що-
найменше на 40% потреб ·'il лаливо ; при цьому якiсть палю;за в нових мето.-ах 
не ма~ значения i вiдн ювати залiзо можна на якому завгодно nаливi - на 
торфi, тирсi й iнших дере шх вlдходах та nокидi, при чому можна використати 
тi види руд, що 1х тепt'р 1е вживаеться або мало використовуеться. 

Технiку вiдновлюваю _, як · зазначае повiдомлення, ветановлево i визначено 
1емnературу, якiсть i скл газу та час, потрiбний на вiдновлювання. Лишилося 
11ростiше завдання- вста~ )вити технол?гiчнi nроцеси вiдновлювання. 
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Величезна по1реба краiни на кольоровi металi ставить перед 
науково- дослiдними iнститудiями завдання вдосконалити тепе
рiшнi методи здобування сировини та здобування металю з руд 
так, щоб втрати металю були мiнiмальнi, щоб найповнiше ути
лiзувалося вiдходи кольоровоi металюрrii, гази та фльотацiйнi 
хвости; треба розробити методи використання бiдних мiдянистих 
i нiклевих руд, · пiсковикiв Уралу, Башкирii та Казакс,тану. Все 
це мае допомогти поширити сировинну базу кольорових мета
лiв, що, рiвняючи з величезними потребами, е бiльш- менш 
обмежена. Для цього мае служити _ й робота в справi замiни 
коЛьоравих металiв iншими- нержавiлою ~таллю, легкими ме
талями; серед них може набути особливого значенн8 магнiй, . , 
ЩО мае ВИКЛЮЧНl ЯКОСТl. 

Тепер проблема алюмiнiю, магнiю й iнших легких ме-талiв 
упираеться не в сирови.ну (запаси ци х металiв величезнi), а в 
технологiю, у вiдсутнiсть такого технологiчного процесу, що 
давав би масове виробництво i з малою собiвартi<:тю; в цiй дi
лянцi перед нашими науково - дослiдними силами вiдкриваеться 
широке поле дiяльности. 

Наведенi приклади, певна рiч, геть не вичерпують те ши
роченне коло завдань, ЩJ на розв'язання ix тр~ба скерувати . .. ' . 
увагу науково- дослtдноt думr{И в зв язку з перспективами lнду-

стрiялiзацii радянського Сходу. До розв'язання цих завдань 
треба притягти широкi робiтничi й iнженерно - технiчнi маси. 
На цьому фронтi, на стику науковоi думки з практикою бу
дiвництва, особливо важливо активiзувати широкi маси, розви
нутл смiливу технiчну . iнiцiятиву. 
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ЧАСТИНА ДРУГ А 

УРАЛ 

РОЗДIЛ ПЕРШИЙ 

Територiя та економiчне районування Уральськоi 
области 

Коли проведено районуван;ня й утворено теперiшню Ураль
ську область, до неi залiчено акi колишнi губернi · : Перм
ську, Катеринбурзьку, Челябiнську та Тюменську. В цих ме
жах Уральська область посiдае величезну територiю на 1 757 
тис. км2• 3 пiвночi на пiвдень вона тягнеться щось на 2 000 км 
i з заходу на схjд- бjльше, як на 1 000 к.м (у найширшiй ча
стинi). Основпий гiрничий масив, що становить господарську 
вiсь области, зосереджений у небаrатьох р<;>змiщених понад 
Уральським пасмом округах: Таriльськiй, Свердловськiй, Зла
тоустiвськiй, захiднiй частинi Пермськоi та частинi Горiшньо
камськоi округ. 

Люднiсть области становить близько 8 млн. осiб. Осиовне 
ядро людности е росiяни (91,2°/0); далi-татари та башкири-
3,60/0, перм'яки- 2,3°/0 тощо. Мiська люднiсть становить 26°/о 
усього числа люд~ости. В гjрничому масивi скупчено 33°/0 вciei 
людности краю й 90°f0 ycix робiтникiв. , 

Уральська область . е складний конrльомерат гiрничого 
Уралу, лiсових територiй Надкамщини, спорiднених iз сусiднiм 
Нижньоновгородсько- Ветлузьким краем, rрандiозною площею 
Тобольськоi Пiвночi, з П полярним i передполярним господар
ством, та сiльськогоспода рських округ на Сходi, спорiднених 
з сусiднiми · округами Сибiрського краю. 

Гiрський Урал лежить уздовж Уральських гiр, що тягнуться 
з пiвночi на пiвдень (на 2 000, км) I<iлькома рiвнобiжними пас
мами, при чому середне з них, що власне й зветься Уральським 
пасмом i видiляеться як вододiл мiж азiятською та европейською 
частинами СРСР, часто е нижче вiд тих, що йдуть на схiд та 
захiд вiд нього. Загальна плаща гiрсьi<ого Уралу становить 
близько 500 тис. км2 ; ii подiляють звичайно на Пtвнiчний, Се-
реднiй i Пiвденний Урал. . 

Пisнiчний Урал тягнеться вiд 68° до 61 о пiвнiчноi широти, 
починаючися коло самого Льодового моря, як невеликi заввитки 
тундровi горби, ступнево набираючи виг ляду скелястого па см а. 
Мiсцевiсть мае пустельний i дикий характер: гори -"де скелястi 
верхи, здебiльшого без лiсу й . поперетятi г ли бокими яругам и; 
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cнir л ежить у цих я ругах бiльшу частин у року, а по декуди 
цiлий рiк. Ця частин~ Уралу ще майже 3овсiм недослiджена. 

Середнiй Урал тягнеться вiд 61° до 65°25' пiвнiчноi широти 
1t становить собою найбiльш вивчену частиllу Уральських гiр. 
Фiзично- географiчною стороною це е три рiзнi характером 
ляндшафту частнии: Боrословський, Гороблагодатський i Сверд
ловський (Катеринбурзький) Урал. Богословський Урал е про
довження Пiвнiчного й вiдзначаеться такою самою дикою при· 

радою. На 3ахiд та схiд вiд основного пасма його .вкривають 
суцiльнi лiсовi масиви, що посiдають величезнi територii й попе

ретятi численними рiчками. Окреми верхи пасма тут мають до 
1 500 --..:.1 600 .м 3аввишки (Денежкiн камень, Конжаковськiй ка
мень). Гороблагодатський Урал набагато нижчий i кольоритнiший. 
У цiй частинi Середнього Уралу е гора · Благодать ( 462 м зав
вишки), вiдома вже здавна розробками мiнеральни.х багатств; вон а 
тягнеться бiльше як на 2,5 ~м. Наостанку Свердловський Урал 
е найнижча частипа Середнього Уралу iз спадистими схнлами; 
узвi3 3 Европи до Aзii, трактом Пермь- Свеод,.ловськ, майже не· 
помiтний (найвищий пункт переход,, 3 Евроuи до A3ii, на ropi Бе
резовiй, проходить на височ·инi всього 443 м). Ць частипа Уралу 
мае набагато м'якший i надзвичайно мальовничий ляндшафт . 

. '3 комплексноrо.сподарськоrо погляду Середнiй Урал подiляе
етьсп на двi частили: Захiдню, розташовалу у верховинах басейну 
р,~чки Ка ми 3 центром у м. Пермi т 1 Схiдню, розташовалу на схiд
нiх схилах Уралу по верховинах рiчок Тавди, Тури та Iceтi, 3 цен
тром у м. Свердловську. В захiднiй частинi розвиваеться хемiя 
добрив (калiю, фосфору), сiрчаноi кислоти, продуктiв коксування 
(козелiвське вугiлля). Тут заводиться комбiнованi форми викори
стання лitових масивiв Горiшньоi Ками (здобування- будiвепьних 
матерiялiв, целюльози, паперу, деревного вугlлля на топления 
деревновугiльного чавуну). Тут же таки маемо головнi ресурси 
уральського вугiлля (Кiзеловський басейн), кухенноi соли, калiю. 
Тут мiститься одна з найбiльших центральних електровень 
Уралу (Губахинська), а також залiзоробнi та метальообр.обнi за
води. Виробництво цього району орiентуеться на сировину, па
ливо та ринки збуту понад Волгою- на захiд i на пiвдень. У 
схiднiй частинi розвиваеться розроблення дуже важливих залi .. 
зору дних ресурсiв Уралу (Tariлo- Кушвiнський та Алапаев
ський райони) та мiдяних родовищ. Тут маемо головнi вироб
ництва Уралу 3 деревновугiльного чавуну та мiдi, з метальо
оброблення та машинобудiвництва, з xeмii . на вiдходах кольо
ровоi металюрrii та на продуктах коксування (довiзного кузне
ського вугiлля, почасти кiзеловського). Власнi енерrетичнi ресурси 
тут недостатнi й додатко.ве енерrопостачання мають 3i сторони. 

Пiвден~tий Урал починаеться вiд гори Юрми (55°25' пiвнiч
ноi широти) i розходиться кiлькома паемами на пiвденний схiд 
та пiвденний захiд. Найвищi пункт и П~вденного Уралу- Ямантау 
та Iремель- доходять чималоi величини: пер ша -1 646 .м, дру
га-1 599 ..м. Пiвденний Урал- це найширща частипа Уральського 
пасма {вiд 120 до 180 км). Ляндшафт вельми рi3номанiтний 
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мальовничий. 3ахiдн.Нi ( европейський) i схiднiй (азiятський) 
схили Пtвденного Уралу iстотно вiдрiзняються своiм рельефом: 
з захiдньоi сторани до головного пасма пiдходять чималi пе
редriр'я, а схiднiй схил обриваеться круто, вiдразу переходячи на 
рiвнину. Копалин схiднi схили м 1ють б ага то бiльше, иiж захiднi. 

Центр пiвденносхiднього ..Уралу е Челябiнськ. Тут лежить 
друrий основний залiзорудяний район Уралу- гори Маг~iтна 
та Бакал. Магнiтна гора постачае руду мiнеральновуriльн]й ме
талюрrii району, а також вивозить ii до Сибiру та на Середнiй 
Урал. 3 бакальськоi ру ди, дуже доброi на якiсть, витоплюеться 
найвiдповiдальнiшi сорти деревновугiльч,ого металю. 

Пiвденносхiднiй Урал мае своiм центром м. У фу. Цей район 
з господарського погля:ду мае мiшаний, гiрничопромисловий
сiльськогосподарський характер. Але намiчений за пляном iн
тенсивний розвиток гiрництва та транспортового бу дiвництву 
мае . надалi посилити гiрничопромисловий характер району. 3 
полiтично- нацiонального по г ляду цей район вилучено в особлив у 
Башкирську АСРР. 

Територiяльну характеристику Уральсъкого к!)аю закiнчимо 
«iлькома словами про територiю ~fобольсь"оi· Пiвночi (937,4 
тис. км2), що лежить на схiд вiд гiрського Уралу, та про сiль
ськогосподарськi округи Зауральщuни (359 тис . . км 2). Тоболь
<;ька Пiвнiч мае величезнi лiсовi масиви та великi рибнi й хут
рянi ресурси. Через суцiльну зболотнiлiсть краю ресурси дуже 
доброi деревинr+, яку можна експортувати, здебiльшого обме
женi; але для лiсохеиiчних виробництв, на виготовлення деревноi 
м а си, nелюльози, паперу тощ о -тут е багатющ1 ресурси. За 
центральнi -nункти майбутньоi промисловости краю намiчено 
Тобольськ (коло впливу р. Тоболу в lртиш), та Самар.ояське (не- . 
далеко вiд впливу Iртишу в Обь), як дуже зручнi збiрнi пункти 
сплаву. Щождо сiльськогосподарських округ Зауральщини, то 
це е густо залюднена територiя з . розвиненим товаровим сiл:,

.ським господарством. Коли буде проведено надмаriстралiзацiю 
Сибiрськоi залiзницi, цей раЦон дiсrане певний ухил на поста.-
чання захiднiм ринкам Союзу. 

РОЗДIЛ ДРУГИЙ . 
Природнi баrатства Уралу, 

1 

Мiнеральновугiльнi запаси 

Запасами вугiлля Уральtький край вельми поступаеться перед 
iншими основними кам'яновугiльними районами, маючи вiдносно 
невелику питому вагу в загальнlй сумi енерrетичних кам'яно
вугiльних ресурсiв Союзу; цю засаду можна iлюструвати пода-
ними нижче числовими даними. 1 . · . . 

1 Числовi данi ми беремо з основно! таб.rшцi кам'яновуriльних запасlв Союзу, 
подано! в кпизi проф. П. И. Фа.мина- "Каменноугольная промышленность СССР" 
ч. 1, стор. 12. · Проте цi данi слlд вважати за такl, що применшують запаек 
вуriлля. 
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Наприклад, в европейськiй частинi Союзу, за загальноi суми 
запасiв (без лупакiв) на 68 935 млн. т (перечисливши на умавне 
пали во по 7 000 kal1- 64 576 млн. т) припадав: на Доне
цький басейн-59 613 млн. т, Пiдмосковний басейн- 8 008 
млн. т (3 603 млн. т) i на Урал на Мугоджари -1043 млн. т 
(733 млн. т); решту дають Кавказ i Крим (250 млн. т). Отже 
вугiльнi запаси Уралу стапавлять · усього близь ко 1 j 50 запасiв 
Донбасу в натуральнiй формi, а перечисливши на вугiльне палива 
це спiввiдношення погiршуеться далi. Ще меншi стапуть запаси 

Уралу, коли порiвняти з запасами азiятськоi частнии СРСР. 
Проти Кузбасу запаси уральського вугiлля е цiлком мiзер

нi, становлячи тiльки 1/ 250 частипу його запасiв. 
Уральське мiнеральне вугiлля гiршf г. в угiлля iнших районiв 

також i своею якiстю. 
Вугiльнi родовища всiх видiв (буре вутiлля, кам'яне вугiлля; 

та антрацит) е як на захiдньому, так i на схiдньому схилах 
Уралу. На захiдньому схилi (в niвнiчнiй йоrо частинi поруч Со-· 
лiкамського соляного району) розташованi найважливiшi кам'я
новугiльнi родовища Уралу-- Кiзеловськi; тут уздовж рiчки 
Ками на 100 км (завширшки-3-5 к.м тяrнуться Кiзеловськi,. 
Луневськi, Губахинськi копальнi. Решта родовищ лежать на 
схiдньому схилi; з них слjд вiдзна чити найбiльшi буровуriльнi. 
родовища- Челябiнське (коло мiста Челябiнська) та Богослов
ське (поблизу Надеждинськоrо заводу) i антрацитовi родовища
Егоршинське на Середньому Уралi та ПалтовобRедiнське на 
Пiвденному Уралi (в Троiцькiй окрузi). 

Слiд вiдзначити, що зробленi останнiх рокiв rеологiчнi роз
вiдки набагато збiльшили запаси уральського вугiлля (до 2 000 
млн. т) i мають змiнити старе перекопания про недостатнiсть i 
дорожнечу енерrетичних ресурсiв Уральського краю. Геол.оriчнi 
запаси Кiзеловського басейну обчислюеться тепер на 1 665 млн. т,. 
зокрема категорН А та В -72 млн. т i категорiя С- 1 593 тис. т.2 

За найостаннiх да них цi запаси збiльшено до 2 500 млн. т .. 
Наприкiнцi 1927, р. поруч Алапаевськоrо залiзнору дяного ро
довища вiдкрито (iнженер Н. С. Мiхеев) нове родсвище д уже 
доброго коксiвного вугiлля. Коли це родсвище покаже себе 
придатним для масового. примислового_ видобування, то Алапа
евський район, як це вiдзначив Держплян, б у де опти.мальни.м 
районом Союзу, б о тут маемо в одному мiсцi залiзну руду та 
коксiвне вугiлля. 3 

1 kaJ - кальорiя. 
2 Iз за гальних геолоriчних запасiв звичайно вирiзняють (на пiдставi резу ль

татiв детальнiших розвiдкових робiт i геологiчних здiймань) запаси трьох кате
rорiй: 1) категорiя "А"-запаси "дiйснi", наявнiсть 1х вважаЕться за цiлком 
установлеву для промислового розроблення; 2) категорiя "В"- запаси "ймо
вiрнi", що потребують ще не великих розвiдкових робiт, для того, щоб пере
вести ix до категорН "дiйснi", i 3) категорiя "С"- запаси "можливi ", що 
Ix визначаЕться ~а пiдставi загальних геологiчних ознак та nопереднiх розвiдко-
вих робiт. . 

3 Ллян розвитку уральсько1 металюрrП тепер орiЕнтуЕться на кузнецьке ву
гiлля з деякою участю уральського вугiлля ; визвано за цiлком можливе ви-
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Розвiдки, робленi на ка м' яне вугiлля захiднього схилу Уралу 
(що вклюqае й Кiзеловськiй район), тепер (1930 р.) rte можна 
визнати за достатнi. Через брак верстатiв та через труднощi 

при свердлiннi результати свердлових робiт були мiнiмальнi. 

Проте свердлiння та розвiдковi роботи з застосуванням шур

фових робiт иотверджують висунуту вiд геолоriв iдею про 
вуг левмiснiсть широких площ Кiзелу. 

Виявлення шарiв вугiлля чималоi потужиости на рiчцi Чусо
вiй (за свердлових робiт восени 1930 р.) в районi будованоi 
електровнi, а також ознаки вугiлля далеко на пiвнiч вiд Кiзе

лiвського району, мiж цим районом i Вишерою, дають пiдставу 
rадати, що дальшi розвiдки як на пiвнiч, так i на пiвдень вiд 
Кiзелiвського району мо~уть вiдкрити новi вугiльнi родовища~ 
що набагато збiльшать вiдомi тут тепер запаси вугiлля.1 

Зробленi 1930 р. розвiдки в Надчелябiнському районi внявили 
nродовження юрських вуг левмiсних вере тв челябiнського тип у 

далеко на пiвдень вiд Челябiнського району, при чому подеку ди 

робляти чавун на коксi з 1 сумiшi 250f0 кiзелiвського та 750f0 кузнецького 
вуriлля.-

До речi, ставили питания про можливiсть використати як паливну базу для 
уральсько1 металюрrп- Кiзелiвське та Караrандинське (Казакстан) вугiльнi родови

ща, висуваючи 1х як конкурентiв кузнецькоrо вугiлля на Уралi; це буде цiлком 

зрозумiле, коли зважити на порiвняну близькiсть цих родовищ до найважливiших 

залiзорудних районiв Уралу. 
Про кiзелiвське вугiлля слiд вiдзначити, що до останнього часу це вугlлля 

вважали за непридатне на здобування металюрrlйноrо коксу; бiльше вiд того, 

вiдповiдно до вмiсту попелу та сiрки йоrо не визнавали навiть за добре енерrе

тичне паливо. Проте, дослiдженюr цього вуriлля на дослiднiй збаrачувальнiй та 

коксовiй yctaвi в Губасi, а також зробленi наприкiнцi 1928 р. на Ни>kне- Сал

дiнському заводi спроби топити чавун на кiзеловсъкому коксt показали, що 

кiзелiвське вуriлля пiсля вiдповiдноrо оброблення дае цiлком задовiльний кокс 

(правда, непридатний на високосортовий металь ; до того ж вiн ускладнюе й здо
рожчуе доменний процес, бо потребуе бiльшо'i витрати топнякiв, щоб усунути 

сiрку, i бiльше палива). Отже, з технiчноrо поrляду питания прq те, щоб нико

ристати кiзелiвське вугiлля на мiсцеве металюрriйне паливо, маиже не мае 

заперечень. 3 цьоrо можна зробити висновок, що в дальшiй перспективi кiзе

лiвське вугiлля може мати велике значения також дл51 дiйових й будованих 

металюрriйних заводiв Уралу. 
Проте, на намiчений колосалъний розвиток уральсько'i металюрrП призначено 

короткi реченцi, а тим часом геолоriчна характеристика кiзелiвського родовища 

не дае пiдстав сподiватися, що тут досить швидко розгорнеться видобувания 
вугiлля до таких розмiрiв, якi задовольлили б потребу нових металюрriйних 
заводiв, що тяжiють до цього району (Алапаевськоrо, Н.- Таriльського, Кiзелiв
ського ). Тим то уральська металюрriя мае в основному базуватися на металюрriй
ному вугiллi Кузнецького басейну, де видобування, як показують детальнi 

пiдрахунки, можна розгорнути легше, швидше й дешевше. 
Щождо Караrандинського родовища (розташованого за 170 к.м на пiвденъ 

вiд м. Акмолiнська), то про нього цiлком певних даних покищо нема. Коли 
детальнiше вивчення карагандинського вуriлля покаже цiлковиту придатнiсть 

його на збагачування та дальше коксування, то вiн зможе мати значения пали в

но'i бази для металюрril Середньо'i Aзif та Пiвденного Уралу. В усякому разi 
вуrlлля як уральських, так i казакстанських родовищ матимуть досить великого 
спожив~ча в промисловостi, транспортi та побутових потребах людности. 

1 М. Пригоровекий -" Геолого - разведывательные работы на уголь" . .N'2 3 - 4 
жури. "На. плановом фронте" за 1931 р. 

4* 51 



вже знайдепо вугiлля. Досi тут не зроблено досить енерriйних· 
роавiдок, ix утру днювали брак технiчного уз б роения для свер
длових робiт i чимзлою мiрою геологiчнi умови (непостiйнiсть . 
верств та перекриття юрських вуглевмiсних шарiв безвугiльними 
пiзнiшими покладами). Можливе збiльшення запасiв бурого ву
riлля в Надчелябiнському районi мае веJiьми важливе значения 
для буйного розвитi<у Челябiнськоrо iндустрiяльного центру з. 
його потужною районовою електровнею (Челяббуд), чия потуж-· 
нiсть пiсля закiнчення б у дiвниnтва дpyroi черги становитиме при
близно 600 тис. kw. 2 

Тут треба особливо вiдзначити вагу вiдкритих нещодавно·, 
вугiльних родовищу еманж.елiн.ському родовищi. Вугiлля (буре) 
цього родовища тягнет~:>ся JЗздовж лiнii з~л;зниць Челябiнськ
Троiцьк i Челябiнськ- Алапаевськ. Заnаси еманжелiнського ву
гiлля за попереднiми пiдрахунками становлять близ~: ко 1,5 млрдо 
т ; при цьому вугiлля тут заляга е на 2- 3 · _м завглибшки, що. 
робить розроблення цього вугiлля вель~и легким й дешевим 
(уже 1931 р. накреслено довести видобувания до 400 _тис. 1n; 
здогадна вартiсть цього вугiллп становитиме 3-4 крб. за 1 т). 

Отже Урала- кузнецький комбiнат, додатково до паливних... 
ресурсiв Кузбасу, КараrандИ та Кiзелу, збагачуеться на нове 
вельми велике джерело мiсцевого па'лива. Це чпмалою мtрою'· 
виnравляе пасивний паливнцй балянс П-iвденноrо Уралу. 2 

Наведенi вище данi цiлком переконують нас, що старi щкiд-· 
ницькi тeopii про бiднiсть вуriльuих запасiв у надрах Уралу 
треба вiдкинути раз назавжди. Становище на вугiльному фронтi~ 
потреба якнайшв~дШе розв'язати вугiльну проблему, з по-.. 

1 Останнi rеологiчнt розniдки в районi Коркiно (недалеко вiд Челябiнська}~ 
ииявили надзвичайцо потужнi зложища бурого вуriлля. Тут виявлено дiлянку · 
на 150 .м завширшкИ та 200 .м завдовжки, де залягае верства суцiльноrо вуriлля 
на 154 .м завтовшки ; заrальнi запаси вуriлля в цtй невел:йчкiй дiлянцi обчиtлю--

, ю1ь на 4 млн. т. Запаси всьоrо Коркiнського раЙОН)С .орiентовно визначають В" 
500 млн. т. . . 1 ' 

, 2 Виявлення €манжел-iнськоrо вуri~ьноrо родовища спричинило, мiж ~iншим,. 
у деяких уральцiв peвi3loнictcькi тенденцП щодо основноi' iдe'i Урало- кузнець
коrо комбiнату- койперування уральсъкоi руди з кузнецьким вугiллям. 3 факту 
виявлення цього родовища вони схильнi були робити висновок, що розвиток
уральськоi металюрrП мir би базува,тися на своему уральському вуriллi, а це 
зробило б зайвим витрачати великi ,:кошти на будiвниuтво залiзниць перевозити , 
вуriлля (з Кузбасу на Урал) l дало б змогу вжити цi кошти з бiлъшою, на 
iхню думку, користю на розвиток вуriльноi промисловости Уралу. · 

Таку поставу питания можна було витлумачити в тому сенсi, що ураль
ський металь пiде на схiд - до Сибiру та Казакстану- не рудою, на базi чоrо 
цi райони маю~ь розвивати у себе металюрriю та м.ашинобудiвниц тво, а юс 
машини. Урал, о.тже, вилучали з загальноi tхеми розвитку , комбiнату, i розви
'FОК Уралу зriдно з такою поставою належало б форсувати коштом iцших ча
стин другоi вугiльно- металюрriйноi базn. 

lli шкiдливi i з полiтичноrо, i з народньоrосподарськоrо "иоглядiв тенденцi1 . 
проте шnидко злiквiдовано. Hi Урал, нi iнша цка схiдня область зокре.ма не е 
,.ругою вугjльiю- металюрriйною базою, тiльки всi вони разом- Урал, Захiднiй . 
Сибiр, Башкирiя та Казакстан - становлять собою ' той цiлий комплекс, що на~ 
базl енерrетичних ресурсiв yci~ наЛежних до .ньоrо частин i ixнix рудних запа
сiв здiйснить завдання створити цю другу вугJльно.- металюрriйну базу та iнду
tтрiяпiзувати ввесь Схiд. 



r ляду паливнога балянсу нашого соцiя:лfстичного господарства~ 
вимаrають негайно рушити в розгорнений наступ, щоб макси
мально збiльшити видобувания вуriлля як у головних старих~ 
так l в нових вугiльних районах. 

У старих вугiльних райо:еах, де запаси вуriллiв- як геоло
гiчнi, так i промисловi- можна вважати за бiльш- менш визна .. 
ченi, основнi завдання лежать у площинi механiзацii видобу
вання, форсованоi реконструкцii його на новiй технiчнiй базi .. 
В нових районах, зокрема Hd Уралi, працювати над розгортанням 
вугiльноi промисловости треба рiзними напрямками : i напрямком 
розтукних розвJдок, що мають вiдкрити н0вl вуглевмiснi поля,. 

i напрямком промислових рgзвiдок- иiдrотування вyrJieв •ic.\iиx 
полiв до експлуа1,3цii ix, i напрямком якнайефективнiшоi екс1 'ЛУ
атацii пiдrотуваних промислових запасiв. "Виключнi темпи 
iндустрiялiзацП Уралу,- пише газета "За индустриализацию", 1-

створюють таке становище, коли перспективнi розвiдки вiдста

ють i, отже, лiмiтують промисловi розвiдки, що й собi дуже
часто затримують темп и шахтового б у дiвництва ". 

Наведенi вище данi про вугiльнi запаси Уралу стосуютьсЯr 
до кiнця 1930 року. Геолога- розвiдковi роботи 1931 р. пiшли. 
далi шляхом збiльшевня вугiльних запасiв уральських надрiв, i 
пiд початок 1932 р. цi заnаси доведено вже до 4.297 млн. т 
(проти 800 млн. т 1927 р.). Найбiльшi вiд~<риття зроблено в. 
трьох районах- Кiзеловському, Причелябiнському (разом з €ман
желiнською смугою) i Богословr,.ькому. В Кiзеловському районi. 
самi тiл~ки квалiфiкованi запаси вугiллiв (А +В) за 1931 р. 
збiльшено з 72 млн. т до 185 млн. т, у Причелябiиському 
районi- з 42 -млн. т до 151 млн. т i в Богословському районi-
з 15 млн. т до 50 млн. ·т · 

1937 року всi вугiльнi басейни Урало - кузнецького комбiнат·у 
мають дати за орiентовним пiдрахунком 110 млн. т. Основним ' 
продуцентом вугiлля лишаеться f<узнецьки:й: басейн. На ньоrо 
припадав по;ховина накресленого на кiнець другого п'ятирiччя 

. видобутку вугiлля- 55 млн. т. Проте, i на вугiльнi басейни 
Уралу покладаеться вельми вjдповiдальнi завдання, що вимага
тимуть вiд них уже найближчих рокiв розгор.:вути дуже велику 
роботу. Челябiнський рай<;>н повинен б у де дати 18 млн. т, Кiзе
ловський -12 млн. т. 2 

Як додатковий паливний ресурс слiд вiдзначити також торф,. 
бо запас йоrо на Уралi вельми великий. Найбiльшi торфовi бо
лота мiстятьсЯ в Г.ор ; шньокамськiй Ькрузi, за ними йдуть боло-· 
та Свердловськоi округи, трете мiсце палежить Tari:fiЬcькiй ок
рузi. Загальна площа зболотнiлого простору на Уралi доходить 
2 млн . га, при чому € понад 500 тис. Еа великих (на 2000 га i~ 
бjльше кожне) торфових болiт. Як неrативнl чинники, що галь
мують широкий розвиток торфорозроблень на Уралi, треба 

1 .За индустриализацию" вiд 17/IV 1932 р. Ст. )1.. Петровскоzо-.Уrольная, 
база Большого Урала". 

2 Див. зазначену статтю Д. Петровського. . ,; ' · · 



ВiДЗНаЧИТИ неспри я т ЛНВi HiДCOHHeBi ум ОБИ та НИЗЪКИЙ технi ЧНий• 
_рiвень розроблення. 

Вельми важливою статтею паливнога балянсу (i побутового 
.i ирамислового) далi лишаеться й деревне пали во. 

Рудяне rосподарство Уралу 

За дореволюцiйного перiоду господарського розвитку Уралу 
йога копалиннi багатства булимало дослiдженi, дарма що ураль
ська гiрнича промисловiсть налiчуе понад два з половиною сторiч 
.свого iснування. Це пояснюеться тим, що колонiзатори- промис
.ловцi б у ли мало в цьому зацiкавленi, задовольнявшися хижаць
кою експлуатацlею тих КОПjлинних багатств, що були поблизу 
заводtв i цiлком забезпечували пастачания iм. А геологiчнi до
слiдження вчених не могли набрати тодi бiльш- менш широких 
розмiрiв. Через зазначений момент тi пiдрахунки запасiв руд, що 
€ в дореволюцiйнiй лiтературi, мали вельми великi розб1жностi. 

Далi ми подамо коратку характеристику рудяних родовищ 
<>бласти на основi як старих матерiялiв, так i даних останнiх 
дослiджень. 

А. Залiз~а руда. Запаси залiзних руд, до того ж тiльки для 
Пiвдеf(ного Уралу, Д. 1. Мендел.еев визначав на 150 млрд. пудiв, 
К. 1. Богданович (у сво ~ й працi "Железные руды России" 1911 р.) 
-обчислював ix усього на 17 млрд. пудiв для всього Уралу. За 
матерiялами "Особливоi на ради в t-правi вияснення основного 
«апiталу" (ОНВОК) при президi1 союзноi ВРНГ, розмiр ycix 
запасiв залiзних руд Уралу обчислюеться на 539 млн. т (понад 
ЗО млрд. пудiв), зокрема дiйсних i ймовtрних запасiв- 302 млн. 
т (або 166 млн. т металю) i можливих запасiв- 237 млн. т (а б о 
130 млн. т металю). · 

У наслiдок нових розвiдок запаси залiзних руд Уралу щораз 
збiльшуються й доходять величини 800 млн. т i бiльше. Напри
клад, за матерiялами 1 уральського залiзору дяноrо з'iзду, запаси 
Уралу обчислюеться на 789 млн. т, а за деякими обчисленнями 
вони стапавлять 1 000- 1 200 млн. т. Питому вагу Уралу в 
заrальному запасi руд СРСР можна визначити приблизно як 
30-35°/0 • , 

Рудянi родовища Уралу подiляються на двi групи: а) на ве
ликi родовища з концентрованИми запасами руд и, до них нале
жать гори Магнiтна, Благода'Rь, Висока, а також родовища Ба
кальське, Комарiвське, Синарське, i б) мiсцевi родовища -до 
них належать Алапаевське1 та Свердловське. 

Найпотужнiше родовище- це · гора .. Магнiтна (в схiдньому 
передгiр'i П1вденного Уралу), що являе собою групу гiр загаль
-ною площею на 26 к.м. 2 За Богдановичем, запаси руд гори Маг
нiтноi становлять пр.иблизно 9 млрд. пудiв, з них- 440 млн. 
пудiв розсипних багатих руд, 5 560 млн. пудiв материкових баrатих 
руд ( заразом 2 160 млн. лу дiв безсiркових) i 3 000 млн. пудiв 
пiсних руд; сiрчистi та п - снi руди потребують попереднього 
збагачування. За пiзнiшими дослiд.1кеннями (данi розвiцок Ураль-
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ського вiддiлу Дiпромезу, зробленi пiд керiвництвом проф. За~ 
варiцького) загальний зgпас залiзних руд гори Магнiтноi стано
вить 275 млн. т (13,7 млрд. пудiв). 

Друге дуже велике родовище- це Гороблагодатське на Се
редньому Уралi в Tariлo- Кушвiнському районi. Г()ра Благодать 
л ежить усього за 2 км вiд Куmвiнського заводу. Запаси руд 
uього родовища, за Богдановичем, становлять 6 000 млн. пу дiв,. 
з них 4 120 млн. пу дiв чистих .РУ д, 1 59(} млн. пу дi'в сiрчистих 
i близь ко 230 млн. пудiв сiрчисто- мiдянистих руд. За новими 
дослiдженнями залiзору дянi запаси гори Благодать стапавлять 

40 млн. т (близь ко 2 500 млн. пу дiв ). Осиовна руда г. Благо
дать, як i г. Магнiтноi- це магнетиий залiзняк з дуже ба гатим 
вмiстом залiза (до 65°/0). 

Ру д и цих потужних родовищ до вiйни викаристовували дуже
мало: наприклад, на r. Магнiтнiй кращих рокiв видобували не 
бiльше як 40 тис. т; експлуатацi~ г. Благодать була баг.ато бiль
ше розвинена {1914 р. тут видобуто 136 тис. т), але й це видо
бування, певна рiч, геть не вiдповiдало потенцiяльним багат
ствам родовища. Причина недостатнього розвитку залiзору дяноi 
промисловости поля гала, з одного боку, · в над то недостатньому 
розвитку шляхiв сполучення, з другого- в недостатностi дерев

ног о палива, на чому базувал~я ура .flьська металюрriя. 
Щодо гори Bucoкol, то П запаси (магнетний залiзняк висо

коi якости з вмiстом залiза на 65°/0) оцiнюеться на 50 млн. т. 
Це одне з найстарiших родовищ (видобування-тут почато з1721 р.). 
Тут видобуваеться багато бiльше (вдвое, втрое), нiж на г. Бла
годать, завдяки вельми високiй якостi ру ди та вигiднiшим ум о

вам розроблення ii. Родови~е лежить поблизу Нижнетаriль-· 
ського заводу. 

Три зазначенi родовища магнетиого залiзняку становлять. 
близько третнии всiх визн11чених досi запасiв (дiйсних i ймовiр
них) уральських залiзних руд. З родовищ бурого залiзняку най
бiльше значения для промисловости Уралу мае Бакальське ро
довище в Златоустiвськiй окрузi поблизу станцii Бакал Самара -
Златоустiвськоi залiзвицi. Руда тут дуже добра з вмiстом за-· 
лiза близько 56°/0 пересiчно. Запаси цьога родовища визнача
еться на 41 млн. т (1914 р. видобуто 308 тис. т. 1 З цiei руда 
витоплювано (на деревновугiльному паливi) найвищi сорти сталi. 
Друге вiдоме родовин1,е бурого залiзняку- це Ко.марiвськФ 
rрупа (що мiститься тепер у межах Башкирii мiж Белорецькими: 
заводами та Стерлiтамаком). Цi рули баrато гiршi nроти бакаль
ських; залiза в них е так само 55 -56°/0, запаси ix визпаче
но приблизно на 17 млн. т. Далi йдуть родовища бурих залiз
някiв, зв'язанi з кам'яновугiльними родовищами,- це Алапаво
ське родовище, що посiдае плащу на 10 ".м,2 у районi заводiв; 
Алапаевського, Ней во- Шайтанського, Верхне-Синячихiнського та· 
Iрбiтськоrо. Вмiст залiза ви3начено на 44°/0, а запаси ру ди об-

1 Старiшi данi проф. ЗавtfРiцького в "Обзоре минераЛьных ресурсов СССР• 
дають число 73,6. млн. т, новiшi числа проф. Болдирева, що lx вiн подав на; 
уральському з'1здi- 44,6 млн. т. 
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· числено на 50 млн. т (1914 р. тут видобуто 30 тис. т). Зазначенi 
запаси не вiдповiдають проте справжньому становищу. На ураль

tСькому з'iздi числа запасiв цього родовища взято за 165,7 млн. т. · 
. Найпiзнiшi розвiдково- дослiднi роботи 1927 р. визначають за
паси Алапаевського родовища багато бiльшою величиною, а 
-сам е на 400- 500 млн. т. 

Новi дослiдження послiдовио збiльшують залiзору днi запаси 
.. Уралу (за осrаннi 2-3 роки вони майже подво1лися). На кiнець 
1931 р. цi запаси можна звести в такiй таблицi (по окремих 
районах Уралу) : 

• 1 

Райони Райони 

1 
1. ПiвiJенний Урал . ' • ·• Каменсько- Синарське 43-45 80,8 

Тора Маrнiтна . . • 

Бакальське .•• · . 

Комарово- Зirазiн-

1. 55 - 60 325,0 
46-55 116,7 

Полета€вське . . . 47-53 12,0 

ське . • . . • • . • 48 - 56 78,5 
Разом . · • • 520,2 

//. Халiловське ( Середня 47-53 55,0 

Елисаветинське • . . •• 

lншi . . . . . . 
Разом 

IV. Пiвнiчний Урал 
Над€ждинська грула . . 

Волга) . • • . • . • ·
1 
Надкамсько- Ви-

/1/. Середнiй Ypa.Jt . " • ' шерська . • 
·таriло- Кушвiнське ро- 50- 60 129,0 ' Кiзело- Чусовська • . 

49 8,5 
108,2 

568,2 

17,8 

17,0 
10,0 

44,8 довище • • • . • ,. . Разом .. . ·' . 
~ ' .J 

Алапа€вське ..• ' . : ' • 140-421230,5 l Разом ~о- Уралу · : ,, · . \ - , 1 188,2 

Сказане вище ставить на ввесь зрiст цроблему новоi ар га
нiзацП рудяного госцодарства Уралу, проблему цiлковитоi тех
нiчноi реконструкцii як найголовнiших старИх родовищ залiз
·ноi ру ди, так i нових копалень, що ix !!ал еЖить ще засвоiти·. 
Вiд розв'язання цiei проблеми залеdкИ'IЪ створення такоi ру дя .. . 
ноi бази, що забезпечила б можливiсть дальшого необмеженого . 
розвитку металюрrii. Вся тру днiсть розгорпути вИдобувания за

.значеними вище маштабами стае особливо наочна, коли зважити, 
що найrоловнiшi ур~льськi родовища (Магнiтогорськi та Ала
nаевськi) досi майже не розроблiовано. Треба буде не тiльки 
цiлком мехацiэувати всi процеси видобувания руд и, щоб збiль-

. шити видобувания та якомага здешевити собiвартiсть йога, а й 
Ulироко поставити збагачування руди. 

На Уралi матимуть чимал~ значения двi методи попередньо
го оброблення руд до засипання ·ix у домни : поперше, просте 
мокре й почасти сухе збагачування i. подруге, маг~tетне · збага
чування (з дальшим брикетуванням здобутих nри цьому шлl
хiв). о~танньому способовi збагачувати палежить О(:обливо ве-

;sв 



лика роля, б о вiн мае охопити колосальнi запаси ру ди, покищо~ 
захованi в глибоких надрах як у Пjвденному Уралi (г. Магнiт
на), так i в Середньому Уралi (г. Блю·одать i г. Висока) та в 
Богословському рай онi. Кiлькiсну сторону ру дяни~ родсвищ 3;, 

по г ляду потреби 3багачування n. н. СтеПjiНОВ характеризуе та
кими даними (на тис. тонн): 1 

Багатi руди, що ix можна топити 
Круглякуватi (дрiбнi), що потре

бують простого збагачення • 
Пiснi, що потребують магнетиого 

збагачення . • • • • . .. . • 
Сiрчистi та мiдянистi, що потре- · 

бують магн~тного збагачення 

r. Благодать r. Висока 
42100 13 700 

6700 

20600 . 

30600 

12900 

6000 

16600 

Ui приблизнi кiлькiснi спiввiдношення руд pi3нoi якости. 
показують, що всупереч довоеннiй практицi, яка обходилася 
без збагачування руд, треба практикувати збагачування руд 
на найбiльших пiдприемствах, що розробляють родовища ма
гнетних залiзнякiв, гqрiшнi безсiрчистi зони яких уже виробля
еться. "Матерiяли до п'ятирiчного пляну промисловости ВРНГ"~ 
вiдзначають, що в зв'язку 3 неможливiстю ставити цiлком нове 
виробництво (збагачуваnня) вiдразу rрандiо3ним маштабом,усклад-
неною ще й недостатньою ро3вiданiстю редовищ,- видобутку 
py)lJ.и з ро3роблюваних тепер рудень, хоч як би форсувати 
видобування, в межах поточноi п'ятирiчки не вистачить, i тому. 
деведеться вжити тя.ких заходiв : а) видобувати ру Ди 3 гори 
Магнiтноi, що Магнiтогорському заводовi потрiбнi б у дуть тiль:ки 
пiд кiнец ь п'ятирiчqя; .~) форсувати .розвiдки в Алапаевському 
районi та на пiвночi Надеждинського району, щоб мати базу 
для великого пеширения видобувания; 2 в) використати низку,. 
дрiбних, те пер покинутих ру день, от як : Полетаевськi, Синарськ i, 
Тро1цькi та району Нижнього ·Tariлy пiсля форсованаго дослi-
дження ix. · 

Б. Мiдяна руда. Запасами мiдяних руд Урал посiдае друге мicne· 
в Урало- кузнецькому комбiнатi (перше мiсце посiдае 1\а?акстан) •. 
Мiдетопильна промисловiсть Ура11у мае таr<ий самий ловажний 
вiк,' як i його залisоробна nромисловiсть .(першу мiдетоnильню ___;_ , 
Iктуську - · засновано 1702 р. ). · 

Надра Уралу мають у собi величезнi запаси" мiдi. Смуга мi
дяних родсвищ .тягнеться по схiдньому схилу У~а.чу вiд Тур'iн- · 
ських копалень на Пiвнiчному Уралf до Таналиць.коi rрупи· 
на Пiвденному Уралi. ·Найбiльшi мiдянища на схiдньому схилi 
Уралу- це Богомолiвське (на пiвнiч вiд Кушви), Деrтяринське 
(за 50 к.м на niвденний захiд вiд Сверл.ловська), Калатинське (за 
60 км на пiвнiч вiд Свердловсь.ка) та Киштимське (за 50 к.м аа 
пiвнiчний схiд вiд Челябiнська). Мiдь на схiдньому схилi залягае-

f 
1 Див. П. Н. Степанов -.Металлопромышленносtь Урала", вид. Держпляну; 

УСРР, стор. 9 
2 Запаси I.(ього району за цiдрахунками nроф. Болдирева, що вiн nодав до 

уральського з'!зду ]927 р., становлять чималу величину -18,8 млн. т. Цi данi, 
nроте, треба вважати за приценшенl. 
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·у формi залi_рничих iскришiв. На мiдь дуже багатi також i за
хiднi ехили Уралу, де вона залягае як мiдянистi пiсковики. 
У багатьох мiдяних рудах Уралу е срiбло та золото, i деякi мi
~янi родовища, як каже П. Н. Степанов, можна з однаковим 
правом називати як мiдяними, так i срiбними та золотими родо
вищами, б о вмiст золота тут доходить 3- 4 золотникiв на 100 
пу дiв руд и, а вмiст срiбла- 11 - 12 золотникiв на 100 пу дiв 
руди. Бiльшiсть мiдяних руд Уралу мають у собi цинк; напри
клад, у Карпушинськiй копальнi (Калатинська група) вмiст цинку 
IJ рудi досягае на окремих забоях 56°/{). Пересiчний вмiст чи
-стого металю (мiдi) в рудi хитаеться по рiзних копальнях вiд 
1,5 до 5°/0 ваги рудяноi маси; подекуди вмiст чистоi мiдi в рудi 
досягае 8°/0 (наприклад, у Карпушинськiй копальнi Кал*инськоi 
срупи). 

Вiт. (улiн 1 подае докладнi данi запасiв мiдяних руд на Уралi за 
г.рупами та окремими руднями i вмiсту чистого металю (мiдi) в 
них,. при чому пересiчний вмiст чистоi мiдi вiн вважае за 3,71°/0 
.ваги руд и. Ми подаемо ту~ тiльки сумарнi числа за групами. 2 

1. Богомольська група (4 копальнi): загальний запас руд (пiд
готовлених, дослiджених, iмовiрних i можливих)- 1 000 884 224 
ny д., а чистоi мiдi в них- 35 792 ОБЬ пуд. 

2. Дегтяринська група (2 копальнi): запас руд -1 730 264 340 
.пуд., а чистоi мiдi- 25 993 964 пуд. 

3. Киштимс-ька група (& копалень): запас руд-· 428 687 852 пуд., 
а чистоi мiдi 9 144 915 пуд. 

4. Калатинська група (5 копалень): запас руд 408 368 291 пуд., 
чистоi мiдi --8 2_33 324 пуд. 

5. Таriльська гр у па (3 копальнi 3): запас руд- 64 590 800 пуд., 
-яистоi мiдi- 3 116 501 пуд. 

6. Дрiбнiшi родовища Тур'i'нськоi' групи тощо (8 I<опалень): 
запас руд -143 009 690 пуд,, чистоi , мiдi- 4 662 901 пуд. 

По всiх групах загальнi запаси руди стапавлять 3 775 801197 
ny д., а чистоi мiдl- 86 903 658 пу дiв. 

Iз поданих даних, де пiдраховано тiльi<и найбiльшi родовища 
-та тi з дрiбнiших, що ix уже експлуатовано, можна бачити, якi 
величезнi мiдянi багатства мае Урал. " Форсування дальших роз
вiдок безuеречно вiдкрие новi промислов\ запаси мiдяних руд, 
що дадуть змогу набагато ширше розгорпути ~iдетопильну справу 
.на У'ралi й багато бiльшою мiрою звiльнити Союз вiд iмпорту 
мiдi, потреба на яку, в зв'язку з насадженням у нас цiлоi низки 
нових галузей продукцii ( електротехнiчна, автомобiльна, авiя
цiйна тощ о), безупинно збiльшуватиметься. 

До сказаного додам о, що пiзнiшi данi не тiльки потверджують, 
а й у баrато . разiв збiльшують зазначенi 13ище запаси мiдi на 

2 Вит. Гулин -"Медные богатства Урала и пути их использования", ВРНГ ~ 
Москва, 1925 р. 

2 Данi про срiбло та золото ми тут не подаемо. 
з Великий порiвняно з iнши\fи групами вмiст чистоi мiдi, як i золота та 

.срiбла, дае Сан- Донатська кjпальня цiе1 групи, де руда мае в собi чисто! мiдl 
8,4%, золота-. 53 зол~ i срiбла 265 з6л. на 100 пудiв руди. 



Уралi. За останнiми даними Уральськоi геолога- розвiдковоr 
управи запаси металевоi мiдi в рудах Уралу становлять 1 000 тис. т 
тiльки категорiй А+ В (пiдготованi й дослiдженi запаси); крiм 
того, налiчено 2183 тис. т мiдi категорiй С1 +С2 (ймовiрнi i можливi 
запаси). Разом, отже, металевоi мiдi в уральських рудах тих ро
довищ, де геолога - розвiдковi роботи вже дозволяють подати. 
кiлькiсний вираз, налiчуеться 3 192 тис. т. До цього слiд додати 
геологiчно виявленl, але ще мало вивченi родовища по схiдньому 

та за~1дньому схилах Уралу i зовсiм ще не вивченi родовища 
Пiвнiчного Уралу (малосiрчистi руди району Тури та порфiровi 
руди, вiдкритi аж останнього часу у Вокресенському родовищi 
за 60 к м на пiвдень вiд Мiясу ). 1 · 

Цi данi рiшуче збивають повторюванi вiд часу до часу твер
дження про обмеженiсть запасiв уральських кольоро~их руд та 
сумнiви в можливостi бiльше чи менше широко розвинути 
згадом кольораву металюрri.ю на Уралi. Урал, як видно з цих 
даних про йога запаси, мож(t витоплювати пiд кiнець друго1 

п'ятирiчки близько 250 тис. т мiдi, не боячися вичерпати своi 
сировиннi ресурси. 

Вмiст мiдi в мiдяних рудах Уралу не в:ичерпуе цiнности цих 
руд. Вони мають у собi також цинк, олива, золото та срiбло, 
сiрку (40-45°/0) та залiзо (35-40°/0), придатне на доменне топления. 
Отже, уральськi мiдянi iскришi е сировина заразом i для чорноi 
металюрrii i для хемiчноi ( сiрчанокислотноi) промисловости. 

Отже перед Уралом стоiть перспектива форсовано розвинути 
мiдетопильне виробництво. 

До свiтовоi вiйни мiдь топили на 7 заводах, 2 - з них два 
були в теперiшнiй Таriльськiй окрузi i 5- у Свердловськiй (най
бiлыnим з них був Карабашський завод, що належав англiйськiй 
компанii, де здобувалося майже nоловину всього витопу на 
Уралi). Тепер старi заводи позакривано, бо тi копальнi, що жи
вили ix, уже вичерп!~ЧО, i мiдь топлять на заводах Калатин- . 
ському, Пишмейсько - ключевському та пущеному знову 1925 р. 
Карабашському заводi. 1 

В. Манrан i iншi рудянi копалини. На манrановi ру ди Урал · 
не багатий, а надто коли порiвняти з основними манrановими 
родовищами Союзу- Никоniльським на Украiнt . та Чiятурсъким 
на Кавказi. На Уралi е I<iлька типiв родовищ манrану, при чому 
головнi родовища можна схарактеризувати як типи, що мают~> 

· у свiтовому видобуваннi другорядне значения. 
А. Н. Заварiцький 3 вiдзначае такi родовища манrану на Уралi: 
1. Родовища Богословськоi' округи. Тут слiд вiдзначити: Мар· 

сятське родовище, рештки запасiв якоrо становлять приблизно 
10 тис. т, за потужиости верстви вiд 0,5 до 2 .м та вмiсту ман
rану 23- 31°10 ; родовище по над pi чкою Полуночною з можли-

1 Див. газ "Экономическая жизнь" вiд 18/IV 193~ р., ст. В. Потресова
"Ресурсы и переспективы цветной металлургии Урала". 

2 1913 р. витоплене 1 055 тис. nудiв. 
3 Див. А. Н. Заварицкий -"Марганцевые и железные руды СССР". Працi 

комiсП металю при Держплянi УСРР, .N!! 6. 
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вими запасами на 600 'ГИС. т та з вмiстом манrану на 35-40°/0 
i ще кiлька родовиЦI. ·того самого типу, що майже зовсiм недо
слiдженi. 

2. Родовища Таriльськоl округи. Тут мае промнелове значения 
давно вiдома копальня Сапальськоrо, вже досить виро6лена. 
Запаси руд у цих родсвищах становлять 10-20 тис. т. Iншi д)
~ить численнi родовища вельми невеликi своiми запасами i про
мислового значения не мають. Пересiчний вмiст манrану- 30°/0 • 

3. Пiвденноуральське родовище. Найбiльшими родовищами 
.е tНiязrулiвське, Уразiвсьi<е, Аюсазiвське та Кусярiвське {ix 
-розвiдували й почасти ек.еплуатували переважно Бвлорецькi 
заводи). Bci цi родовища являють . собою прошарки в товщi 
.ясписiв, цри чому руди залягають поруч зруднiлих ясписiв, вjд 
чоr0 ix можна вiддiлити тiльки ручним сортуванням. Запаси цих 
родовищ можна визначити кожне на 10-15 тис. _т. Такi самi 
родовища манrанорих руд у ясцисах е та кож у низцi iнших 
мiсцевостей- Уралу. · 

Нарештi, вiдомi в рiзни~ мiсцевостях Уралу ряд залiзних руд 
iз чималим вмiстом манrану; запаси таких бiльш- менш вiдомих 
р0довищ визначено на 100-200 тис. т. 

Загалом власнi манrановi руд и не забезпечують потреб ураль
t.еькоi металюрf'ii, i, розвиваючи цю промисловiсть, деведеться 
-дедалi бiльше постачати Ураловi довiзну манrанову руду . 

. У:рал дуже багатий на плятину: запаси плятnни на Уралi 
~егаиовлять близько 90О/0 ycix свjтових запасiв цього дороrоцiн
'1iОГ6> металю (1913 р. на Уралi видобуто 4 881 кг плят·ини, тим 
rчасом як у рештi краiн, що мають плятиновi родовища, вид о· 
буто всього 18 кг, зокрема в Австралii" 16 кг). Основнi родо
виЩа nлятини маемо в Таriльськiй окрузi (Середнiй Урал). 

3 · iнщих: копалин Уралу найбiльше значения мають хромовi 
-та нiклевi руди. 3 хромистого залiзняку (мiшанини оксидiв за
.лisа та хрому) виготовляеться хромовi фарби, хромову сталь, 
.а т,акож уживаеться йоrо як огневiдпорний матерiял на завод
.ськi печi. € на Уралi також мiнерали, що мають у собi вольфрам 
{Бо~вське родсвище в Шадрiнськiй окрузi), що мае велику вар
тiст.ь для металюрrП, бо полiпшуе якiсть сталi, а так само 

.ан т и м он, а рее н. 

( Щодо нiклю, то Урал в географiчних його межах е тепер 
€диний на територii Урала- кузнецького комбiнату район заля
гання нiклевих руд про мнелового значения. Хоч поважнi розвiд
«овi роботи розпочато тiльки останньоrо часу, запаси металевого 
нiклю в багатших рудах (з вмiстом нiклю близь ко . 2,5°/0) уже 
тепер обчислюеться на 21 тис. т, а разом з не такими багати~и 
рудам и Халiловського району вони доходять 40 тис. т, не 
рахуючи чималих запасiв бiдних руд . (з вмiстом не менше вiд 
1°/0 металю), що не пiддаються ще числовому вираженню. Отже, 
вже самi · визначеui запаси дають пiдстави проектув ати ви rо
плення на Уралi на11}!Икiнцi другого п'ятирiччя до 5 тис. т 
нiклю. 



Нерудянi копалини 

Азбесто.м Урал е ОДИН з найбагатших у свiтi районiв; найви
датнiшi авторитети, ки:-:~е А. Ферсман, не без пiдстави вважають 
.ззбестовt родовища Урэлу за Практично невичерпнi. Цi родо
-вища розкиданi по осевiй гiрянiй зонi Уралу. На першому мiсцi 
·.своiм зна ченням стоiть Баженовське родовище, за 90 к.м на пiв
шiчний схiд вiд Свердловська. Своею якiстю баженiвський азбест 
не поступавться перед найкращим канадським азбестом (Канада, 1 

• 

Пiвденна Африка та СРСР е найбiльшi постачальпики азбесту). 
Вживания аз1есту в найрiзноманiтнiших галузях промисловости 
щораз бiльше поширюеться. На думку А. Ферсмана, Урал мае 
iВCi пiдс;тави сrати найбiлъшою базою свiтовоi ваги, при чому 
вищi сорти а збесту, що йог о тут видобуваеться, можуть забеэ
печити захiдньоевропейськi та американськi . ринки, а низькi 
сорти можна використати нg.. розвиток такого потрiбного у нас 
воrнестiйкого буд1вництва. Рiчне свiтове споживання (за 1925-
27 рр.) обчислюеться на 350 тис. т, па суму 15 млн. залотих 
карбованцiв. Довоеине ви/добування азбесту на Уралi доход»ло 
25 тr:t' . f!!·; Jia такому самому рiвнi стоiть i видобувания остан
Riх pt;r<iв. Коли вкласти додатковl капiтали, здешевити видобу
вания та частково перейти на напiвфабрикати (на експорт), то 
можливiсть широко розвинути азбестову справу буде цiлком 
забезпечена. 

Урал мае дуже великi родовища .магнезиту. Найпотужнiшi 
-.и найбiльше дослiдженi на Уралi- це магнезити Саткинського 
родовища sa 4 км вiд Саткинського заводу; тут магнезити за
.,лягають серед доломiтових вапнякiв. Можливi запаси цього родо

.вища, за Заварiць/ким, до г ли'бини 30 сажнiв 6ац6влять 1 900 млн. 
пудiв (понад 31 млн. т); 1 розробляе його трес.т "Магнезит" 
коло самоi залiзничоi станцii · Сатка. 3 iнших менше розвiданих 
..магнезитiв можна ' вiдзначити , родовища за ·6 к.м на лiвнiч вiд 
-Б 3лорецькоrо заводу, потiм магнезити Сисертськоi округи й 

:У багатьох iнших мiсцях Уралу, ще не розвiданих. Р.одовища 
доломiту менш численнi, н iж вапняковi, -але ix цiлком досить, 
щоб забезпечити потреби металюрr1йних заводiв. 

Надкамський солевмiсний р.рйон, що посiдае велику площу 
понад uберегом Кам11, в . межах Горiшньокамськоi та в частинi 

·пермськы округ, належить до найбiльших своiми запасами 
басейнiв Союзу. Дослiдженi свердлiнням шари соли мають за
втовшки До 8 м. Поблизу Солiкамська uам'яна сiль дуже близько 
niдходить до пове.рхнi. 

Геолоrlчн i розвiдковi роботи 1918 р. ветановили озна-ки того, 
що в околицях Солiкам-ська е uалiйн,i зложища (невеликi зразки 
ка-!Jiйних солей приставлено з Солiкамська ще 1916 р.). Зроблена 
вiд Геологiчного комiтета 1925 р. перша свердловила внявила на 
г либинi 92 м nочаток калiйного зложища потужнi~ю близь ко 

1 Див. Э. Яницкий та А. Иванов- ~~Флюс·ы и огнеупорные ма,хериа.11ы Куз-
6асса и Украины", стор. 29 (працi комiсП металю N~ 4), 1926 р. 



100 .м. За останнiми даними геологiчних розвiдок запаси калiю 
на Уралi мають бути дуже великi, а солiкамське родовище можна 
визнати за друге в свiтi. Виявлення Солiкамських :калiйних родо
нищ не тiльки вiдкривае колосальнi можливостi для нашого 
сlльського господарства, бо його потреби на калiйнi добрива 
можна цiлком задовольнити, а й дозволяв говорйти про експорт 
калiйних солей i дериватiв jx (продукти оброблення) на закор
доннi ринки. Особливо слiд вiдзначити вагу форсованаго роз
витку калiйноi пром.исловости Уралу для Jfeмiзaцii нашого сiль
ського господарства. 

Корунди та шмерrелi ( належнi до групи так зван их 
абразiйних матерiялiв) е у нас тiльки на Уралi, при чому тут 
е ix досить для промислового оброблення. Iз цього матерiялу 
виробляють шмiрrелевi та корундовi кола обточувати металь, 
виробляJОЧИ рiзнi залiзнi та сталев1 вироби (сокири, коси, вила 
тощ о). Имовiрнi запаси цих матерiялiв досить великi- довоенне 
видобувания ix було невелике й мало випадковий, кустарний 
характер. Пересiчний видобуток останнiх рокiв досягае 6 тис. т 
(цiна 1 т- близь ко 600 крб.). Це виробництво nорiрняно нове 
i безперечно е чималi можливостi далi розвинути його, бо сучаснi 
розмiри ·використання родовищ корунду на Уралi геть не вiд-
повiдають його ресурсам. · 

ЗаnасИ лояку так само досить великi. Лояк (продаваний як 
порашок або nлитками) широко вживаеться в порцеляновому 
та ганчарнему виробництвах як вогнетривкий матерiял. Найбiльш 
вiдомi родовища лояку на Уралi е в Свердловськiй окрузi. До 
вiйни у нас зовсiм не було лояковоi промисловости, i ввесь лояк 
у формi порошку ми довозили з Нiмеччини та Австро-Угорщини
близько 5 тис. т, вартiстю близько 250 000 крб.; тепер можна 
вважати за бiльш -менш. валагоджену лоя ков у промисловiсть на 
уральськiй сировинi. Уральськi родовища лояку i запасами, i 
якiстю цiлком забезпечують можливiсть розвинути лоякову про
мисловiсть, що пiд кiнець п'ятирiчки мае не тiльки задовольпяти 
внутрiшнiй попит, а й дати високосортовий лояковий порашок 
на експорт. Видобуток останнiх рокiв- 3 000 т. t 

На Уралi вiдомi такi родовища кварцитiв: у ·Златоустiвськiй 
окрузi- кварцити гори Татарк1р за кiлька десяткiв сажнiв вiд 
Нижне- Златоустiвського заводу; кварцити катавськt поблизу 
Катав- Iванiвського заводу, де ix використовуеться тепер на 
виготовлення динасу; кварuити Белорецьких заводiв, Алапаев
ських заводiв, Цiсiмо- Уткiнськоi дачi (колишньоi Нижне- Та
riльськоi округи). Щодо кварцiв, то найбiльше вiдомi зложиша 
Златоустiвськоi округи (ix тут використовують на виготовлення 
динасу на Златоустiвському заводi) та зложища Нижне- Салдiн
ського району- Нелобська кварцова копальня за 10 к.м вiд 
Нижне- Салдiнського заводу. Якiсть кварцу вельми висока, i ви
готовлений з нього динас на Уралi дуже вiдом,:Ий. 

Вогнетривкi глини е в цiлiй низцi районiв Уралу: зложища 

1 Крiм Ууалу, великi родовища лояку s тiльки на Кавказi. 

62 



Кунrурського району (поблизу станцiй Кiшерть i Шумково, 
Пермь- Свердловськоi залiзницi), зложища Красноуфiмського 
району, зложища ПЕрмського повiту Челябiнського району, 
Киштимського району тощо. Використання вогнетривких глин 
на Уралi, як i взагалi в Союзi, можна вважати за досить нала
rоджене, i довоеннi норми видобутку вже набагато перевищено. 
Зростання видобутку вогнетривких глин у нас показуе здорову 
тенденцiю- до змiцнення цiei про ми словости з цiлковитою замiною 
iмпортованих шамотових i воrнетривких виробiв. 

Не зупиняючися на iнших перудяних копалипах Уралу, вiд
значимо тiльки, що на - Уралi мiстяться майже всi запаси сiрча
ноzо iскришv, що € - а Союзi, а також величезнi задаси н.атрових 
солей; надзвичайне багатство на будiвельпi матерiяли (вапняки, 
доломiти, пiсковики, - гранiти тощо) доповнюють перелiк перу
дяних багатств Уралу. Щодо фосфоритiв, то хоч на територii 
Уралу ·безпосередньо не виявлено покищо помiтних зложищ ix, 
дле вельми потужнi фосфоритG>вl родовища по сусiдству з Уралом, 
у Нижньоновгородсько- Ветлузькому краi (запаси -500 млн. т 
з вмiстом на 27- 28°/0) та на пiвдень вiд нього- в Казакстанi 
(цо близу Актюбiнська) дозволяють залiчити ix до сиетеми пе
ру дяних багатств Уралу. 

'Нарештi, пiдкреслюемо те величезне значения, що його на
бувае тепер iндустрiя перудяних копалин, i в зв'язку з цим ролю 
Уралу в потужиому розвитку цiei iндустрii. Iндустрiя ця- одна 
з молодих iндустрiй, що до них тiльки тепер уважно постави
.лися наука та технiка. "Важко знайти iншу галуз•,- пише акаде
м . к А. Ф. Ферсман,- що бiльшою мiрою, нiж га_лузь перудяних 
копалин, б у ла б пасинком не тiльки - наукового дослiдження, 
.а й по важного .. економiко -статистичного та технiчного пiдходу" . 1 

Коли, наприклад, металю та паливу як основним продуктам 
riрничоi справи вiддавали величезну увагу численнi дiячi науки 
та практики, то н еру дянi копалини в багатьох краiнах не вва
жали навiть за об'екти riрничого промислу. Та останив десяти
рiччя в коренi змiнило погляд на цю галузь. "Недостача металю,
каже далi А. Ферсман,- примусила подума т и про те, щоб його 
замiнити; ускладнення техн iк л привело до цiлком нових потреб 
та доконечности використати й новi види сировини; механiчне 
та металюрriйне оброблення природного продукту поча:11и пока
зувати себе недостат нiми i треба стало ·запровадити xe.мittнi 
.методи до всiх царин господарства та до методики оброблення 
сировини; зрештою, зростання капiтального будiвництва, потреби 
сiпьського господарства, спору дження шляхiв як основного 
н ер в у краiни -все це стало за тi головнi при чини, що поста
вили нерудяну сировину на визначне мiсце". 

Дореволюцiйна Росiя знала iндустрiю н еру дяних копалин, 
як iндустрiю '()рганiзовану куста рним порядком. Тiльки в СРСР 
цiй iндустрii почали вiддав ~i · ч вiдповС,ну ув ry, чому ця iнду
,стрiя й зростае, особливо на Уралi .. Що н еру дянi копалини вжи-

1 Академlк А. Ф. Ферс.ман- .Проблема нерудных ископаемых"·, стор. 3 .. 
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ваеться в багатьох галузях iндустрii (абразiйнiй, · декоративнjй 
авiяцiйнiй, керамiчнiй, фа рбовiй, електротехнiчнiй, паперовiй, мета
люрriйнiй, текстильнiй, б у дiвельнiй, склянiй тощо), то в зв'язi<у 
з эростанням ycix цих галузей · про~исловости продукцiя iнду
стрii верудяних копалип може мат и в СРСР величезний nо пит. 
Це визначае зокрема й ролiЬ Уралу в цiй д~лянцi. . 

, Зокрема треба зупинитися на питаннi про спожив~ння про-
дукцii кварцових родовищ. Дарма що СРСР вельми ·баrатий на 
кварцовi родовища, поруч глин i вапняку, дарма що запаси ви
сокi якiс-rю i rеографiчне розмiщення родовищ вельми сприяють 
в икористанню цих матерiялiв,- п~:tтання про використавня ix мае: 
перешкоду в нашiй надто малiй обiзнаност з родовищами, у вiд
сутностi облiку родовищ, метод кiлькiсного та якiсного дослl
дженgя ix тощо. А тим часом,- пише А. Ферсман,-"загальний 
хiд розвитку видобувания нерудявих копалип iде якраз до най
ширщого використавня ~варцових матерiялiв як одного з ос
новних видiв сировини майбутньоrо". У цьому А. Ферсман вба
чаs одну з найглибших проблем сучасноi промисловости та су
часноi хемiчноi науки, що висунула навiть особливу наукову 
дисциплlну - хемiю силiцiю~ . 

' 

, · ~ РОЗДУЛ ТРЕТIЙ. 
' . 

Основнi лi~ii реконстру:кцii промисловости Уралу · 
та мiжрайоновi зв'язки 

Iсторичнi умови розвитку Уралу створили уявлення про ньоrо~ 
як, nро.виключно рудотапницький район, як про район екстен~ 
сивнога nромис4оваго вирабництва сировини та напiвпро
дукту. Це уявлення тепер треба в каренi змiнити. В npoцeci 
пiсляреволюцiйноrо господарськаго бу дiвництва доводиться 
"поновлювати не тiльR:и основний капi1;ал nромис.ловости, а й 
"старий основний капiтал" уральськоi технiчноi та органiзацiй
ноi думки, звiльняючися по дорозi вiд iстаричних нзшаруiзань. 
старого напiвфевдального Уралу" .1 . 

Своiми баrзтими й рiзноманiтними природними ресурсами 
Урал становить собою потужний комбiнат, ща в ньаму легко 
можна fJ. треба ув'язат.и багатограннi виробн:Ичi мажливостi краю. 
Вже першi госnодарськi эдабут.кu вiДбудавного перiоду, а н~дто 
розпочате нове будiвництво на Уралi поставили праблеми вза
емнаго виробничого ув'язання окремих галузей йога промисло· 
вого господ?рства i зробили доконечним здiйснити засади орга
нiзацiйного та технiчного комбiнування _уральськаго господа р
е т ,Ба на асновi використання всiх тих величеэних можливастей 
i пере·ваг, що ix маемо ми в нашом'у пляuовому усуспiльненому 
господарствi. Комбiнувати треба не тiльки за вертикалею
видобувания сировини та виробництво готового продукту, а й 

. 1 Н. Колосовекий -"Строительство новоrо Урала"1 ·~'"На nлановом фронте"' 
N.! 11, 1930. 
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за горизонталею, от · як хемiчне та технологiчне використання 

так эваних пббiчних продуктiв i покидiв, реконструкцiя робот.и 
районового транспорту, маючи його не за окрему самодовiльну 
rосподарську одиницю, а за складову частипу промисловоrо 

комплекту тощо. 

ВихоДячи з засади, що на район треба дивитися як на ви
робничий комбiнат, Держплян СРСР вважае, 1 що в справi 
здiйснення засад районового комбiнування Урал як що до часу, 
так i щодо зага.льних передумов повинен посiсти першi мiсця; 

при чому iдei комбiнування на Уралi можна надати всебiчного 
характеру, цiлком вlдповiдного до природних, rеографiчних i 
економiчн~х особливостей як цiлого краю, так i окремих ча
стин його. У спiх комбiнованих форм на Уралi забезпечують 
такi об'ективнi умови: 

1. "Льокалiзацiя на Уралi рiзноманiтноi виробничоi й почасти 
органiчноi сировини, завдяки чому майже припиняеться довi3 
сировини з сторони для потреб якнайрiзноманiтнiшого промис
ловох:-о виробництва. Виняток становить тiльки металюрriйне 
nаливо, . що його доводИ'J8СЯ дiстцвати з Кузбасу, та складне 
промнелове устаткован1;1я, що попервах доводиться дiставати 

зовнi. 
2. Мала вага старого промислового капiталу, через що, бу

дуючи уральську промисловiсть, можна вiдразу пiти новими 

економiчнiшими шляхами. 
3 .. Можливостi реалiзувати всi тi економiчнi переваги, що вла

стивi, з досвiду капiталiстичних краiн, комбiнованим формам 
виробництва". · . 

Значения комбiнованих форм виробництва, рiзнобiчного ви
користання сировини· можна дуже яскраво iлюструвати при· 

кладом мiдяноi промисловости, що в зв'язку з величезним зро·· 
станням потреб краiни на мiдь набирав особливоi ваги i щодо 
якоi перед Уралом, як майже единим районом мiдяноi промне
ловости Союзу, вiдкриваються широкi перспективи. 

Згаданий вище Н. Колосовський у статтi, опублiкованiй ще 
наприкiнцi 1928 р., 2 о со(}ливо пiдкреслюе той iнтерес, що його 
мають з зазначеного логляду питания будiвництва кольоровоi 
металюрrii та xeмii, щодо яких цiлком обов'язкова е еднiсть. 
замислу та пляну, бо цю еднiсть, на думку автора статтi, 

недосить здiйснено в початкових уральських проектах. 

"Тодi,- каже Н. Колосовський,- коли плян рекq_нструкцii тепе
рiшнiх .трьох мiдетопилень (Богомолiвськоi, Ка рабашськоi та 
Калатинськоi) н акреслепо й коли фактично розпочато б у дiв
ництво, з'явилися новi данi про фльотацiйnу методу збага .. 
чувати мiдянi ру ди. Цi данi в коренi змiнюють не тiльки тех
нiку, а й економiку мiдяноi справи i змушують "заново про
думати всю концепцiю б у дiвництва ". Автор вiдзначае такi 

1 П'ятирiчний плян народньоrосподарськоrо будiвниЦтва, т. 111, розд. 
"Урал". ' 

1) Н. КолосовсNий- "Проблемы восточных районов в пятилетнем плане 
в РСФСР", "Плановое хозянство" N!! 12, 1928. 
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nереваги, що ix можна мати, правильно розв'язавши питания 
б у дiвництва мiдяноi промисловости. 

Теперiшнi споруди на мiдетопильнях Уралмiдi залежать вiд 
якости постачуваноi заводам руди, а завiвши фльотацiйну ме
тоду збагачування та здобуваючи стандаР,тнi концентрати, 
можна мат и унiверсальнi спору д и на топления. От же збу давану 
мiдетопильню не б у де поставлено в залежнiсть вiд надiйности 
о к рем их копалень i вона спиратиметься на ширшу ру дяну базу, 
бо, практикуючи зазначену методу збагачування, та здобуваючи 
стандартнi концентрати, можна б у де постачати мiдетопильням 

.мiдяну руду навiть з таки.х далеких родовищ, як Мiнусiнське 
та Ка~акстанське (це, на авторову думку, i слiд робити, поки 

·власнi запаси цих краiв не дiйдуть таких маштабiв, що мог ли б 
.забезпечити б у дiвництво великих заводiв на мiсцi). 

Дальша перевага полягае в тому, що, прак'1~икуючи фльота
цiю, можна буде, замiсть :rопити мiдянi руди-З 2-3°/0 вмiстом 
мiдi, витоплювати концентрати з 25°/0 вмiстом мiдi; це, з одного 

,боку, дае безперечпу економiю, а з .другого боку, звiльняе вiд 
nотреби всю осиовну хемiчну промРfсловiсть, що базуеться на 
сiрчистих газах, ставити обов'язково на мiсцях розташування 
газовень: частипа сiрки лишиться в так зван их "хвостах" фльо

·тацii у формi залiзного iскришу,- його можна буде перевозити . • \ . . . 
"'Гуди, де рОЗМlСТЯТЬСЯ OCHOBHl xeMlЧHl ЗаВОДИ, а решту СlрЧИ-

·СТОГО газу при мiдетопильнях можна буде сполучити з побiч
ними продуктами коксува~ня (в Магнiтогорському та АлаЪаев

·ському центрах чорноi металюрr'ii). Так званi "недопалки", що 
виходять вiд спалювання "хвостiв", е чудова залiзна руда на 
топления в домнах; за того размаху, що його.- намiчено в п'яти
рiчному плянi мiдяноi_ справи на Уралi, загальна кiлькiсть цих 
"недопалкiв" може забезпечити роботу заводу потужнiстю на 
400 тис. т. 

Тут ми маемо, отже, спалучения виробництва сiрчанпi кис
лети з виробництвом мiдi та чорного металю, спалучения 
коксування, азотного виробництва та коксабензолового вироб
ництва. Дальшi ефекти комбiнуванвя- це використання мiдi, 
цинку та нiклю на мiшанi полiметаЛевi стопи, виробництво цин
ксвих хемiкалей тощ о. · 

У чорнiй.". металюрri"i комбiнування виробництва ма_е дати 
особливо великi ефекти .. За накресленнями Держиляну цi ефекти 
виявляться в таких формах: "комбiнування чИстих i менш чи
стих _ руд; комбiнування заготiвлi дров та виробноi деревини; 
спалучения вуглепалiння та лicoxeмii, :цикористання енерrетич
ноrо та електричного господарства великих заводiв не тiльки 
для печей металюрrii, _ а й для районовоi електрифiкацii та xe
мii; спалучения кокtування з азотовим та коксабензаловим 
виробництвами, використання в чорнiй металюрrii "недопалкiв'' 
мiдяного та сiрчанокислотного виробництва при мiнералiзацii 
iнших процесiв; спQлучення металюрriйних переробних i мета
льобробних цехiв тоща~'. Уральськi металюрriйнi заводи, що 
вже й тепер, являють собою складнi лiсовi та гiрничо- металюр-
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riйнi комбiнати, мають стати ще бiльше завершеними комбi-
нованими групами виробництв. -

Дальшi форми комбiнування, що ix вiдзН1\чено в п'ятирiчному 
плянi, такi : в промисловостi буд.матерiялiв- комбiноване вироб
ництво цементу, вапняку, вогнетривких виробiв, триплi, цегли,. 
етернiту; в лiсопромисловому господарствi -

1 
лiсопаперово- мета

люрriйно- лiсохемiчнi комбiн -1ти, енерrетичне ув'язання ,вiдповiд
них комплексiв. Величезнi лiсовi масиви Уралу, ще вiдносно 
мало експлуатованi, обiцяють , не тiльки широкий розвиrок: 
лiсорiзноi промисловости, а й ши-рокий розвиток хемiчного об- . 
роблення деревини та виробництва паперу й лiсопаперовоi маси. 

Урал цiею лiнiею (як i щодо виробництва високоякiсних ме
талевих виробiв) мае йти за прикладом Швецii, що посiдае перше-: 
мiсце з по г ляду -рацiоналiзацii використавня сво1х де ревних ре
сурсiв. 

Нарештi, в· справi просторового ув'язання окре-Мих елементiв. 
комбiнованого промисловоFо господарства Уралу чинниками, 
величезноi ваги е електрифiкацiя та внутрiшнiй залiзничий транс
порт. Щодо першого з зазпачених чинникiв слiд сказати, що ' . . . 
за п ятир1ччя зак1нчуетьсн трансуральську с1ть електропере-

силання з центрами живлення в Кiзелi, Челябiнську та почасти 
в Середньому Уралi, а це· дасть величезну економfю в енерrе-· 
т и чному балянсi господарства. 1 Щождо середуральського за
лiзничого транспорту, то теперiшнi форми його не вiдповiдають, 
вимоrам дедалi складнiшоi економiки краю. Робота внутрiш
ньQrо транспорту надто складна: через уральську залiзничу 
сiть проходять зi сходу на захiд потуж_нi вантажевi потоки. 
Сибiру; далi во на м з € обслуговувати внутрiшнi, мiжзаводськi 
вантажевi потоки i, зрештою, обслуrовуе мiсцеве nобутове на
ванта.Ження. Все и.е ускладнюе роботу внутрiшнього. урал~;>ськоrО> 
транспорту, неrативно впливае на осиовну работу ci ri щодо мiжза
водського обмiну й ставить уральську промисловiсть у геть неви
гiдне становище щодо довrочасности обороту П каniталiв. Спецi
яльну сiть мiжзаводського транспорту на Уралi найближчого часу 
можна не орrанiзовувати, а конче треба органiзувати перевiзна. 
теперiшнiй - ciтi так, щоб вантажевi потоки транзитного, вну
трiшньоrо побутового та мiжзаводськоrо характеру одне одному 
не заважали. Питания внутрiшнього виробничого районування. 
треба пов'язати з внутрiшнiм уральським транспортом. 

Викладенi вище мiркування про основнi лiнii реконструкцii 
уральськоi економiки ми доповнимо кiлы<ома словами про мiж· 
районовi зв'язки Уралу, як ix змальовано в накресленнях Держ
пляну СРСР: 

"Протягом на-ступного n'ятирiччя мiсце Уралу мiж iндустрi
яльними.й аrрарними районами приведе до боротьби двох тен· 
денцiй: а) по- старому екстенсивного використавня сировоi 
або напiвобробленоi продукцii Уралу в старих iнду,.стрiяльних 

, ~ 

1 Докладнiше- в роздiлi про залiзничий зв'язок в Урало- кузнецькому 
комбiнатi. 



районах, але в нових масових формах виробництва, i б) iнтен
сивного розвитку на Уралi виробництва щораз бiльше закiнttе
ного й високовартiсного фабрикату, щоб задовольнити попит 
самого Уралу та довколишнiх аrрарних i таких, що iндустрiялi
зуються, серединних заволзьських i схiднiх районiв. Останню 
тенденцiю посилюватимуть як логiка внутрiшнього розвитку 
самого Уралу, природне завершения йоrо як комбiнату, так i 
потреби схiднiх районiв на готову продукцiю, потреба змен
шити транспортовi перевози й розвантажити старi iндустрi-
яльнi райони 1 • · 

Деталiзу: чи цю заrальну директиву, перший п't~тирiчний плян 
вiдзначае, що, йдучи далi вже розпочатим шляхом пiднесення 
квалiфiкацii металевого напiвфабрикату, посилення метальообро
блення та машинебу дiвництва, шля"Jом виробництва вторилних 
i складнiших хемiкатiв,- Урал протягам ri'ятирiчки мае все ще 
виробляти чималою мiрою . масову _промислову сировину та 
напiвфабрикат, посилюючи заразом постачання Сходовi фабри
катiв (переважно металевих виробiв i устатковання). Сф~ру 
обслуговування. рiзних районiвСоюзу,що йога мае провадити Урал, 
плян намiтив широким маштабом: в:Исокоцiнний деревновугiль
ний металь i вироби з нього, кольоровий металь, папiр, калiй i 
ряд inших виробiв Урал постачатиме всьому Союзовi; мiне
ральне паливо- сер~динним района·м, що тя.t<iють до Уралу; 
добрива вiн постачатиме внутрiшньому ринковi, Середнiй Aзil 
та Надволжю; уральський лiс пiде на Украiну, до Централь
воi промисловоi области, до Середньоi Aзii та Надволжя (по~ 
части й на експорт); Украiнi та Центральнiй промисловiй областi 
постачатиметься з Уралу хемiчну сировину, а з Кузбасом Урал 
обмiнюватиметься рудою та вугjллям. Ряд уральських виробiв 
(високосортова сталь i вироби з неi- дрiт, стьожка, пилки, 
свердла, коси тоща, електротехнiчне залiзо, хемiчнi продукти 
тоща) чималою мiрою замiнять вiдповiднi iмпортнi вироби. 

3 Кузнецъким басейнdм, як ми зазначили, Урал обмiнювати
меться рудою та вугiллям. Б у дованi вже, а та кож проектованi 
уральськi металюрriйнi велетнi працюватимуть на уральських . . . . 
залtзних рудах 1 в основному на кузнецькому палив1; nо части 

до кузнецького палива домlшуватиметься й уральське (кiзелов
ськi коксiвнi вугiлля). Крiм того, плян покладае на Кузнецьк~й 
басе.йн завдання постачати металюрriйне палива кiльком старим 
металюрriйним заводам, а також п.остачати Ураловi почасти й енер
rетичне вугiлля. Коли це завдання здiйснити, тодi питома вага куз
нецького вугiлля в загальному енерrетичному балянсi Уралу ста
новитиме близько 25°/о. Сибiрським металюрriйним заводам по
стачатиметься залiзну руд у з Уралу. В. цьому кооперуваннi 
кузнецькоrо вугiлля з уральською рудою й пол яга е, як вiдомо, 
осиовна iдея урало - кузнецькоi проблеми. 

1 Див. "П'ятирiчний плян народньогосподарсь~ого розвитку СРСР"', т. III, 
стор. 143. 
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РОЗДIЛ ЧЕТВЕРТ_ИЙ 

Кам'яновуriльна промисловiсть 

(Перспективи ii розвитку) 

За.проектоване- в плянi б у дiвництво низки металюрriйних ве
летнiв на Уралi, реконструктивнi заходи та нове б у дiвництво в 
дiлянцi транспорту, потужний розвиток хемiчноi промисловости 
й iнших галузей господарства Уралу ставлять величезнi вимоги 
й до уральськоi кам'яновугiJ;Iьноi промислоЕости, вимагають 
iнших, незрiвняних з попереднiм перiодом, темпiв розвитку П. 

Вище ми вже зg.значали, що Держплян Союзу орiентовно 
накреслюе довести видобувания вугiлля · по Уралу 1987 р. в ycix 
йог о басе,йнах до 28- 30 млн. т. Коли зважити, що плян 1932 р .. 
по Уралвуriллю становить 5,9 млн. т, то виходить, що в другому 
п'ятирiччi- Уралвугiлля видобуватиме май:же вп'ятеро бiльше. 
;,Завдання в тому, щоб утворити на Уралi власну базу енерrе
тичн,ого налива. Кузнецьке та караrандинське вугiлля слiд дово
зити в основному для потреб металюрrii та для iнших спецiяль
них технолоriчних цiлей, використовуючи заразом на коксування 
«iзеловськi вуrjлля". 1 

У тiй: потужнiй власнiй паливнiй б ззi, що ii утворити невiд
ступно вимагав розвиток уральськоi промисл-овости, Кiзелов
ський вугiльний басейн посiдатиме перше мiсце. "Вiд роботи 
Кiзеловськоrо вугiльного басейна,-пише "Правда",-i пасам
nеред вiд виробництва J3 промисловому маштабi кiзеловського 
коксу залежить великою мiрою робота дiйових i б у дованих 
металюрriйних заводiв на Уралi. Новий Таriльський металюр
riйний riгант працюватиме на кiзеловському коксi. Дати 1932 р. 
металюрriйним заводам Уралу кiзеловський кокс- це важливе 
r.осподарське й полiтичне завдання" ... 2 

Друге мiсце НИ)'С.Че вiд кiзеловського вугiлля в палинному 

(енерrетичному) балянсi Уралу матимуть челябiпськi вугiлля; 
головними споживачами ix е челябiнська районова електровня 
7а близркi заводи. 

Орiентовне.. 1937 р. iз зазна чених вище 30 м л н. ni вугiлля на 
Челябiнський бассейн припадав 18 .... млн. т, на Кiзеловський-
12 . млн. т. Щоб збiльшити такою . великою мiрою видобувания 
вуriлля,- результати першого п'ятирiччя слiд визнати за н ~до
статнi,3- треба форсувати розвiдки, видобування, треба розго.р
нути широкi гiдрогеологiчнi роботи в Кiзеловському, Челябiн
<:ькому та €манжелiнському районах (у цьому районi, а також у 
Коркiнському, належиому до Причелябiнськоi смуги, виявлено 
великi вугiльнi запаси, близько 30 млн. т, що ix можна роз
робляти вiдкритими роботами). 

1 В.Шеметовский- "Проблемы топлива во втором пятилетии", .Известия• 
.вiд 24 IV 1932 р. 

2 Див .• Правда" вiд 19 березня 1932 р . 
. . з Див. постанову J(олеrп НКВажпрому вiд 29tll 1932 р. на доповiдь Урал• 
уг!лля. 
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Чималу роботу маемо зробити над вивченцям Полтаво- Бре
динського вугiльного району, найближчоrо до Маrнiтогорського 
металюрriйного велетня. Встановленi геологiчнi запаси цього 
району становлять 44 млн. т, тобто вельми бiднi. Проте район 
безперечно багатший на вугiлля, б.о дослiджено цей район дуже· 
мало. 

Визначаючи завдання уральськоi вуrлепромисловости в справ~ 
утворення вугiльноi бази Великого Уралу, тов. Д. Петровський 
пiдкреслюе: "Великий Урал може й повинен мати свою самостiйну 
паливну базу. Сьогоднi уральськi вугiлля задовольняють менше· 
за 50°/0 потреби Уралу на енерrетичне цаливо. Участь ураль
ських вуriллiв не тiльки в палинному господарствi Уралу, а й: 

у техноло tчному обслугуваннi металюрrii може й повинна збiль
шуватися. Виявлення новиJt вугlльних запасiв на Уралi, дедалt 
ширше видобувания цих запасiв поруч робiт над за.тiiзом-- у Захiд
ньому Сибiру вiдкривають новi rран:дiознi можливостi д.пя УКК,. 
вартi того, щоб по- бiльшовицькому взятися за розв'язання вугiль
ноi та водяноi проблеми на Уралi" .1 

РОЗДIЛ П'ЯТИtj 

Металюрriя та метальопромисловiсть Уралу 

Bct:yn 

Уральська металюрriя зросла на деревному паливi на своему 
мiцному зв'язку з лiсом. У цьому була сила уральськоi мета
люрrН до останньоi чверти минулого сторiччя, та в цьому ж. 

таки була П кволiсть за дальшоrо перiоду. У XVIII ст. Урал 
разом iз ШвецiЕю були монополiстами на свiтовому риf!К·У залi
за, бо в европейських краiнах було , вiдоме топления залiзноi 
руди тiль"kи на деревному па:Ливi, а це давало великi переваги 
в цiй справi Швецii та Ураловi з iхнiми величезними лiсовими 
масивами. Урал уж-е в серединi XVIII ст., не зважаючи на мало-· 
продуктивнiсть крlпацькоi працi та вельми малу органiзацiйну 

технlку його залiзообробноi промисловости, давав близько 
8 млн. пудiв чавуну на рiк, тобто стiльки, скiльки Англiя почала 
витоплювати лише наприкiнцi даного , сторiччя. Цього перiоду 
Урал не тiльки задовольняв тодiшню невелику потребу Pocii 
на металь, а й чимало вивозив його до iнших I{ра1н (у серединi 
XIX ст. вивозили. 50-60 тис. т). 

Але з середини XIX с т. ситуацiя почала д уже змiнюватися. 
В Европi винайдено способи топити чавун на мiнеральному па
ливi, а цt; гостро збiльшило виробничi можлйвостi европейськоi 
металюрril; центр ваги ii перемiстився до Ан г л Н та Нiмеччини,..1 
i Урал, Я К f Ш·вецiя, мусiВ ВiДСТУПИТИ На задНiЙ ПЛЯН/ 

Уральськ.а металюр:riя пiсля безупинного розвитку протягам 
_усього XVIII ст. вже з самого початку минулого сторiччя. 
nочала виявляти тенденцiю до стабiльности. За одну з головних 

1 

1 Газ. "За индустриашlзацию" вJд 17 /IV 1932 р: 
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nричин вiдставання ii був примусовий характер крiпацькоi працf; 
що давала дуже - малу продуктивнiсть. Але й пiсля rкасування 
крiпацтва робiтники уральських залiзовиробних заводiв, що скла
далися з мiсцевих селян з власним господарством, литалися 
напiвробiтниками, напiвселянами, з другого боку, хутчiшому 
розвитковi уральськоi меrалюрrП зав,ажала· невпорядкованiсть 
лiсового господарства заводiв. Власники заводiв маючи поблизу 
ix густi лiсовi масиви, що ними вони володiли правом власно
<:ти або довiчноспадкового користування (lloceciйнe право), вва
жали ix за допомiжне до за~оду . майно, мало дбали про рацiо
нальне провадження лiсового господарства i по- хижацькому 
вирубували лiс. Через таке хижацьке г.,рсподарювання лiси по
близу заводiв дедалi · меншал и, а лiсовi заготiвлi дорожчали, 

особливо в мiру того, як лiси коло с.амих заводiв понирубували 
i треба стало збiJtьшити радiюс лiсозаготiвель. 

;3 кiнця XIX ст. 13 мiру розвитку мiнеральнпвугiльноi металюрrii 
Пiвдня. що постала на бiльш високому технiчному · рiвнi, зна
чения Уралу почало спадати. Коли.ще 1896 р. Урал витоплю
вав чавуну навiть трохи бiльше проти Пiвдня (655 тис. т проти 
'635 тис. т), то в же 1907 р. Пiвдень дав утрое бiльше вiд Уралу 
{1 825 тис. т проти 630 тис. т). Уральська металюрriя вступила 
в см угу тяжкоi криз и. В основi цiei криз и б у л о ба га то причин : 
паливнi труднощi i брак мiнерального металюрriйного палива, 
надмiрна розпорошенiсть металюрril, подiленоi на багато дрiбних 
i дрiбнiсiньких заводiв (пiд початок свiтовоi ·вiйни ix було 
близько 125, зокрема 96 . дiйових, тим часом як на Пiвднi ix було 
всього 22; при цьому пересiчна продуктивнiсть пiвденного за
воду перенищувала продуктивнiсть урал.ьського заводу вдвана

дцятеро); брак спецiялiзацil заводiв, що здавна виробляли всi 
види й сорти металю i навiть потрiбнi iM машини; нарештi, кон
-сервативнi звички та науково- технiчна вiдсталiсть органiзатор· 
ських i технiчних кадр1в, рiвняючи з Пiвднем, а також менша 
niдговленiсть роб1тничих кадрiв. · 

За рокiв вiдбу довного перiоду, щоб оздоровити металюрriйне 
rосподарство старог,о Уралу, треба було зробити величезну 
роботу не тiльки к iлькiсного, а й якiсного характеру. 

Насамперед треба було ветановяти правильний по г ляд на 
межi економiчноi доцiльности використовувати лiсовi масиви 
на топления деревновугiльного металю. Спецiяльнi пiдрахунки 
nоказують, що на топления деревновугiльного чавуну довоенним 
розмiром (максимальйий довоенний видобуток чавуну на ураль
ських заводах становив 55 млн. пудiв) треба було споживати 
щороку близько 1 О млн. .м3 деревини. Щоб задовольнити по
треби зал i зовиробних заводiв на деревину, за дореволюцiйного 
перiоду придiлили на це близько 9 млн. га лiсу. Зокрема 1,8 
млн. га приписано до державних ру дотопилень i 7,2 млн. za пе
редано в разпорядження приватних володiльцiв, що, як уже вiд

значено, господарювали по- хижацькому. 

Перших рокiв пiсля революцii лiси вiдiйшли пiд заряд Нар
Rомзему ; ал е слiдом за / цим порушено питания про бiльшу 

7~ 



доцiльнiсть nередати лiси назад заводам. Це nитания розв'язала 
nостанова РПО (у жовтнi 1922 р.); за договором ВРНГ 3 Нар
комаемом лiси знову вiдiйшли до металюрriйних заводiв, nри. 
чому nриnисаний до них лiсовий фонд сtановив близько 6,5 
:млн. га. 

Зробленi пiдрахунки встановлюють, що nриступнi для еконо-· 
мiчно доцJльноi експлуатацii запаси деревини можуть живити· 
уральську деревновугiльн_у металюрriю в межах витоnлюваннн 
60- 70 млн. ny дiв чавуну. 1 в цих м.ежах деревний металь за 
пляном реконструкцП Уралу треба призначити виi<лючно на 
тоnления сортовоi та якiсноi стал{ i чавуну. Надалi виробни
цтво металю не "Тiльки на нових, а й на реконструйованих ста .. 
рих заводах мае розвиватися виключно коштом мiнеральнов.у-. ~ 

ГJЛЬНОГО металю. . 
Слушно . вiд3начаеться, що в своiй деревн~льнiй металюр

rii Урал повинен iти за прикладом Швецii, шо взагалi мае ве
ликий iнтерес для Уралу як своiми природними умавами та лри
родйими ресурсами (руда та лiс), так i 3 логляду еволюцii у 
використаннi цих ресурсiв. 

Подiбно до того, як металюрriя Шв~цii в зв'язку з заведен
~ям мiнеральновугiльного топления мусiла вiд · йти .на заднiк 
плян, вjдступивши свое мicue Англii та Нiмеччинi, i металюрriя 
~ралу мусiла вiдступити · на другий плян перед розвитком ме
талюрrii Пiвдня. Але Швецiя, втративши свое значения масового 
постачальника металю, пilliлa шляхом виi<ористання своiх при
родних переваг на те, щоб здобути мiцнi позицii з пqг ляду 
як ости своеi металюрriйноi та метальообробноi продукцii. 1'--щодо 
цього вона дiйшла цiлком певних успiхiв. Таке саме з.авдання 
стоiть i перед уральсько1о деревновугiльною металюрriею : вона 
повинна давати деревновуrjльний чавун виключно на високо
якiснi вироби, а не марнувати його на вирuбництво таких про
.J.уктiв, що ix ме-жна виробляти з чавуну менш високоi якости .. 

Гостра змiна наставлень щодо шляхiв дальшого розвитку 
уральськоi металюрrii е характеристична для rосподарського, 
життя Уралу пiсляр-еволюцiйних рокiв, ця змiна nиявилась у 
ступпевому переходi вiд деревного палива на мiнеральне, рiк -
у - рiк бiльшiй мiнералiзацii топления чануну на уральських за
водах (використовуючи Транспортоване з Кузнецька металюрriйне 
вугiлля). Поданi нижче данi (взят{ iз . згаданоi вище статтi 
Н.К011осовського) яскраво iллюструють зазначений процес: . 

Топпения чавуну 

(на тис. тонн) 
j 

Рок и Деревний Мiнералtний Разом 
чавун . чавун 

1913 . . . . 901 ·901 
1926/27 . . . 400 ]53 55.~ 
1927/28 . . . 493 163 656 
1928 29 . . . 585 175 760 
1929/30 . . 650 370 1 020 
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3 цих дан их бачим о, що рiвнобiжно з вiдбу до вою ураль
ськоi деревновугiльноi мeтaJ,Iюprii ступнево зростае топления 
.мiнеральновугiльного чавуну, дiйшовши 1928/29, 175 тис. т, 
що становить уже понад 23°/0 усього витопленого цього 
рокх. чавуну, а за кон:грольними числами на 1929/30 р. кiлькiсть 
мiнерального чавуну мала становити 370 тис. т, або понад 
36°/ о усього чавуну. 

Старий основний капlтал уральськоi металюрrii 

Пiд кiнець довоенного перiоду на Уралi було 98 дiйових 
заводiв. Про те, щоб лишити функцiонува1;и таке число заводiв, 
що здебiльшого не тiльки застарiли, а й чималою мiрою по
зношувалися, не могло бути й мони, i бiльшу частипу ix лiквi
довано.1 Щоб ознайомити читача з дiйовим основним капiталом 
уральськоi чорноi металюрrii, подамо тут коротенькi вiдомостi 
npo цi Заводи, · об'еднанi в трест Уралмет. 

1. НадGждинський завод. На заводi е 6 домн. Добова продук
-тивнiсть за 1927/28 р. на одну пiч була 100,6 т. Плян рекон
струкцii доменного цеху передбачае переустаткува'Jti пiч .N2 1. 
Щоб далi збiльшити топления чавуну, маеться збу дувати нов у 
лiч Ne 8. · . 

Мартенiвськi печi заводу характеризують такi данi: загалр
яий тоннаж 8 дiйових печей- 320 т, добова . продуктивнiсть-
685,2 т. Намiчено перебу довувати всi 30- тоннi печi на 50- тон
цi. На заводi мають працювати сiм 50- тонних печей (одна 
niч- у резервi) з за гальним добовим топления м сталi -793 т .. 
1933 р. буде витоплена ·238 тис. т сталi (154°/0 до 1927/28 р. 

·та 163°/0 до 1913 р.) 
На заводi е 3 рейкотрямовi вальцiвницi з добою продуктивнiстю 

на 567,7 т, ., середньосортова з д обовою продуктивнiстю на 223,8 
.т сутунки, дрiбцосортова з добовою п,родуктивнiстю на 64,0 т i 
даховi вальцiвницi 3 добовою продуктивнiстю на 204 т черваних 
:аркушiв. Накреслений плян реконструкцii передбачае 3будувати 
:й устаткувати цехи для виробництва шин, вагононих колiс та осей 
i ветановяти новi <!ркушевi вальцiвницi- грубоарку шевi та тонко

.аркушевi. Вальцювання 1933 р. вироблять 177 тис. т (141 °/0 до 
1927/28 р. i 178°/0 до 1913 р.) Виробництво рейок . i сортового 3а
лi3а пiд кiнець п'ятирiчки припииять (його сконцентрують на 
новому Магнiтогорському 3аводi), при чому рейкову вальцiвницю 
навантажуватиметься заrотiвлею для iнших вальцiвниць. 

2. Чусовський завод. На заводi працють двi домни 3 3аrаль
яим корненим обсягом на 152 .м3 кожна i 3аrальною добовою 
·nродуктивнiстю на 133,7 т 1927/28 р. Плян реконструкцii на
мiтив збу дувати двi новi домни i два Кавперовi апарати для 

1 Щоб охарактеризувати старi металюрriйнi заводи Уралу, досить сказати, 
що основний капiтал yclx 25 заводiв чорноi металюрrП Сходу, що функцlону
вали за вiдбудовного перlоду, становив 140 млн. крб., тодi як проектна вартlсть 
.самого тfльки Магнiтогорського велетня становить понад 700 млн. крб., тобто 
n.еревищуе вп'ятеро ввесь дtйовий основний капiтал старо! металюрrП Уралу. 
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теперiшнiх печей. В 1933 р. на заводi працюватимуть 3 домни 
i одну буде пущено 1934 р.; сумарний обсяг дiйових печей 
Становитиме 690 .м3, а загальна добова продуктивнiсть- 405 т. 

На заводi е четверо .мартенiв iз загальним тоннажем на 
120 т i добовою продуктивнiстю на 311,5 т. На~чено розпо
чати будiвництво нового цеху з чотирма 75- хонними марте
нiв·ськими печами та мiксером. Коли розпочнуть роботу новi. 
печi, старий цех з чотирма печами злiквiдують. В 1933 р. н9вi 
печi (з сумарною добовою продуктивнiстю на 7 48 т) витоплю-· 
ватимуть за рiк 190 тис. т (216°/0 до 1927/28 р. та 243Q/0 до 1913 р.) .. 

На заводi е грубосортона вальцiвниця для вальцювання 
аркушевого залiза, грубосортона вальцiвниця вальцювати сутунку 
та середнi сррти i дрiбносо4_>това вальцiвниця вальцювати дрiбнi 
сорти; загальна добова продуктивнiсть- 385,2 т. За пляно~ 
ре~()нструкцii завод переходить виключно на вальuювання су-· 
тунки (пер~важно для Лисьвенського заводу), для чого встано-

. влюЕться нову потужну суjункову вальцiвницю продуктивнiстю. 
на 175 тис. т. Пустити ii намiчено 1932 р. Коли розвинеться. 
вальцювання сутунки, тодi iншi виробництва заводу злiквiдують-о-

3. Ни ж не- Салдiнський зуод:. На цьому заводi працюютЬ двi 
печi (N2 1 i .N'2 5) з корненим обсягом на 141,7 i 202,0 .м3 та до
бовою продуктивнiстю на 54,1 i 130,1 т. За пляном реконструк-
цii заводу намiчено переустаткувати домну М 1 з 141,.7 м3 корие
ного обеягу на 350 м3 i збудувати нову велику дом~у на 75U М3· 
кориеного обсягу. За сумарного кориеного обеягу трь.ох дома 
на 1302 .м3 загальна добова продуктивнiсть становитяме 847 т .. 

На заводi € тiльки одна пiч (Вельманова пiч) з тоннажем на 
50 т i добовою продуктивнiстю 1927/28 р. на 112,2 т. За пляном 
реконструкцii заводу намiчено збу дувати новий мартенiвський. 
цех з п'ятьма 80- тонними печами та мiксером на 350 т. Загальна. 
добова продуктивнiстъ ycix п'ятьох мартенiв маЕ станонити 1 000 т .. 
Сталi 1933 р. буде витоплена 290 тис. т (863°/0 до 1927/29 р. 
i 642°/ 0 до 1913 р.). · . ~ . . , 

На заводi € рейкотрямова вальцiвниця. ПроектуЕтъся ветано
вяти нов у парову реверсивну машину коло грубосортовоi вальцiв- 
ницi, збу дувати й устаткувати аркуn1евий та.~ередньосортовий цех и. 
продуктивнiстю по 65 тис. 1n. Вальцьованих виробiв 1933 р. 
запровктовано виробити 242 тис. т. (3790f0 до 1927/28 р. i 442° /0, 
до 1913 р.). 

4. ЗлатоустiвськиА металюрriйний завод мае двi домни з
корисним обсягом на 168,0 i 193,5 мз та з добовою продуктив
нiстю однi€i дiйовоi домни- 92,9 т (1927/28 Q.). Закiнчуеться ряд. 
капiтальних робiт з реконстру~цii доменного цеху заводу (пере
робляеться домну N2 1, б у дуЕться 3 Кавперовi а па рати тощ о). 
Сумарний корпений обсяr двох дiйових домн становитяме 364 .м3. 
з загальною. добовою продуктивнiстю на 225 т. 

Мартенiвське виробництво характеризуютЪ такi данi: 
. а) Металюрriйний завод мае ' 3 мартеин з тоннажем на 35,'25 
1 40 т. та за гальною д обовою продуктивнiстю ·1927 /28 . р. на 
235,5 т. Буд..уеться нову 50- тонну мартенiвську I]iЧ i встанов-
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люеться нову засипну машину. & 1933 р. працюватимуть 4 мар
-тени з загальною д обовою продуктцвнiстю на 373 т, 1933 р. б у де 
13итоплено 112 тис. т сталi (2150/0 до 1927/28 р.). -

б) Златоустiвський .механiчний завод мае 2 печi з сумарним 
-ТОННаЖеМ йа 30m3 добовою продуКТИВНiСТЮ {1927/28 'Р·) Hfl 76,9 т. 
- neчi працюватимуть тiльки тимчасово, а далi- через застарiлiсть 
1х та через збiльшення витоплювання на м'еталюрriйному за
водi- ix злiквiдують. 

Вальцiвницt Златоустiвського металюрriйного заводу, рахуючи 
також i середньосортову вальцiвницю механiчного заводу, харак
-теризуються такими даними : на 3аводi е - грубосортопа вальцiв-
-ниця 3 добовою продуктивнiстю (1927/28 р.) на 94,1 т грубосор-
товоi сталi, середньосортовi вальцiвницi- 1 на. металюрriйному 
заводi 3 шiстьма робiтними клiтями та з добовою продуктивнiстю 
~а 68,9 тис. т середньоi сталi i друга на механiчному заводi 
-3 п'ятьма робiтними клiтями та добовою продуктивнiстю на 24 т
.середньоi сталi; дрiбносортова вальцiвниця 3 добо-вою продук
тивнiстю на 39,3 т дрiбноi сталi; аркушева вальцiвниця з трьома 
робiтними клiтями та з добовою продуктивнiстю на 15,6 т ар
мушевоi сталi. 

Встановлюеться нову вальцiвницю вальцювати точнi профiлi 
.дрiбiJосортовоi сталi i найближчих рокiв установлюеться нову 
комбiновану ~альцiвницю вальцювати середньосортову та дрiбно
.<:ортову сталi рiзних профiлей i розмiрiв та -стьожкову вальцiв
вицю вальцювати сталь на пилки та лопати i гарячу стьожку 
для дальшага холодного вальцювання ; ста ру середньосортову 
вальцiвницю механiчного заводу намiчено лiквiдувати. 

5. АПiiнс:ький завод мае двi домни 3 кариеним обсягом на 
151,4 та 149,0 .м3 i з добовою продуктивнiстю дiйовоi печi .N2 2 
(1927/28 р.)- 93,5 т. Обидвi домни намiчено реконструювати, 
.збiльшивши корпений обtяг ix до 160 м3; намiчено збудувати 
2 новi Кавперовi апарати. Сумарний обсяг печей дiйде 320 м3 3 

.загальною добовою продуктивнiстю на 204 т. 
Описанi вище 5 заводiв 1 з повА:им циклом металюрriйних 

внробництв залiченi до пляну реконструкцil, працюватимуть i 
за межами першого п'ятир1ччя. Але, крiм них, тепер працюють 
ще цiлий ряд заводiв; з них чималу частмну за tiочатковим 
пляно.м так само малося реконструювати. 

У поставi питаниЯ про реконструкцiю цих дрiбних заводiв 2 

1 3 них Н. - Салдiнський завод працюе на мiнеральному вуriллi~ а решта 
Jia деревн9му. 

2 До них стосуються такi заводи : Теплоrорський, Цашiйський, Майкорський, 
Н.- Таriльський, Кушвiнський, Алапаевський, В.- Синячихiнський, Бiлiмбаев
съкий, Старо - Уткiнський, Н. - Серriнський, В. - Туринський, В. - lфалейський 
Бiльшiсть цих заводiв мат rь по однiй невеликiй домнi. 

Далi на Уралi функцiонують ще низка невеликих заводiв з неповним циклом 
.металюрriйних виробництв; тiльки мартенiвськl та вальцювальнi цехи мають 
заводи : Лисьвеt~ський, Чермовський, Добрянський, В. - Сал~iнський, В. - Iсет
ський i Перво - Уральський, а самi тiльки вальцювальнi цехи мають заводи : 
Нитвен_ський, Нейво- Шайтанський, Iрбiтський, Михайлiвський, Н.- У фал ей 
.ський, Усть - Катавський та Мiнярський. 
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з застарiлим i спраuьованим устаткованням позначилася влада 
старих традицiй уральськоi деревноi металюрrii. Здiйсненн:я 
накреслених реконструктивних заходiв закрiпило б слабкi сто
рони уральського металюрriйного господарства; реконструкцiя 
застарiлих уральських заводiв була б нерацiональна, не виправ
Дувала б капiтальнi вкладення. Це гостро пiдкреслено в поста
новi ЦК ВКП(б) вiд 15 травня ' 1930 р. про роботу Уралмету. 
ЦЯ постанова каже: 

"]. ЦК вiдзначае такi дуже важливi помилки, припущенi в 
плянуваннi та здiйсненнi капiтальноrо б у дiвництва в уральськiй 
металюрrii: 

а) Питания про новi металюрriйнi заводи на Уралi поставл.ено 
. ' з недозволенним зап13ненням, через що до практичного розв !J· 

зання . цих дуже важливих · господарських проблем (проблема 
Кiзелу, рудяна база, кадри· тощо) пiдrотовилися мiзерно мало .. 

б) Намiчено й частково здiйснено економiчно недоцiльну 
реконструкцiю старих уральських заводiв, що продукують чавун 
на мiнеральному · паливi, в клавши в цi заводи великi кошти: капi
тальнi витрати розпорошувано, кошти . розподiлювано по заводах". 

Ця постанова пiдкреслюе допущенi помилки в СТf.РИХ пляно
вих проектованнях, що певною мiрою затримали розроблення 
уральських проблем. Перераблепий остаточно плян реконструкцii 
уральськоi металюрril намi т ив найрацiональнiше використавня 
деревного метзлю- топити на деревновугiльному паливi виклю
чно сортову та якiсну сталi й чавун. Реконструктивнi роботи 
концентруеться на аписаних вище заводах- Надеждинському,. 
Чусовському, Нижне- Салдiнському, Златоустiвському та Ашiн
ському i на Мiньярському заводi (з· неповним циклом виробництв). 
У ci цi заводи спецiялiзуються на виробництвi якiсноi сталi. А 
решта заводiв деревновуriльного топления мають тiльки доро,б
ляти свiй основний капiта.Л i ступнево лiквiдуватися в межах 
п'ятирiччя. Загальне топления металю на ре~онструйовуваних 
заводах мае становити 1933 р. близько 1,7 млн. т, 1 з них 102,5 тис. 
т деревновугiльного металю. 

Капiтальнi вкладення за пляном реконструкцii вугiльних заводiв 
становитимуть близько 200 млн. крб. Реконструкцiя дасть великий 
ефект з логляду зниження собiвартости та збiльшення продукцii. 
на одиницю капiталовкладень. .. 

Слiд вiдзначити, що чимало iнженерiв i економiстiв запере-· 
чували проти доцiльности капiтальних витрат на реконструкцiю. 
дiйових уральських заводiв. ВQни зазначал и, що пiсля лу~у 
нових металюрriйних велетнiв старi уральськi заводи мусiтимуть. 
однаково, не зважаючи на реконструкцiю ix, припинити вироб
ництво металю, бо це .виробництво коштуватиме дорого, рiв
няючи з ·новими заводами, i б у де нерентабельне. 

Дiпромез на зfоджувався з цим по г лядом, виходИВjllИ насам
~еред з того мiркування, що найбли~Чих_ рокiв ми навiть i пiсля 

1 До цього числа зараховано також Белорецький з :iВод на територП БашкирП,. 
що його так само мають реконструювати. 
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пу\:ку нових велетнiв матимемо ще чималий дефiцит на металь 
(як обчислив Стальзбут, потребу на торговельний i якiсний 
метаJiь буде задоволене 1933 р. тiльки на 680;0), а тому краще 
мати дорогий металь, нiж зовсiм його не мати. Другнй момент
це висо«а якiсть деревновугiльного металю, що rарантуе вирабам 
з нього бiльший реченець служ"би, а це чималою ~iрою компенсуе 
переплати держави на собiвартостi металю. Нарештi, зважено 
й на той момент, що в майбутньому е цiлком реальнi можливостi 
знизити вартlсть деревновуriльного чавуну, переважно в зв'язку 
з намiченими в плянi великого Уралу перспективами розвитку 
лi.сохемiчноi промисловости. Комбiнування вуглепалiння з лiсо
хемiею, особливо коли буде здiйснено намiчену ме.}Wlнiзацiю 
рубання лiсу та тра.нспортування дров i вугiлля, набагато знизить 
вартiсть палива й створить певний rрунт для деревновугiльних 
заводiв. " · 

. Yci цi мiркування цiлком переконливо промовляють на користь 
ухваленоi постанови про реьонструкцiю цих заводiв. 

Наслiдком реконструкцii перелiчених вище дiйових заводiв 
та рацiоналiзашi виробництва на рештi заводiв виробництво 
чавуну збiль.шиться 1933 tP·, як зазначено вище, до 1,7 млн. т
проти 916 тис. т 1913 р (виробництво сталi збiльшиrься з 907 
тис. т 1913 р. до 1 880 тис. т, виробництво вальдеваних виробiв
з 574 тис. т до 1 500 тис. т.) На всiх реконструйованих заводах 
загалом буде збудовано такi новi аrреrати: 5 домн, 6 мартенiв, 
4 електричнi печi (всi на Златоустiвс~кому заводi) i 4 ваJiьцiв
ницi, зокрема 1 блюмiнr (на Злато_устiвському заводi). 

Деревновугiльного чавуну, як ми зазначили, вироблятиметься 
1 025 тис. т. Коли б у де цiлком здiй снено директиву па pтii та 
уряду повертати уральський деревновугiльний чавун _виключно 

на вцробництво якiсних виробiв, то буде вiльний лишок деревно
вугiлыrого .... чавуну, прибли~но на 325 тис. т, i його можна буде 
постачати позауральським заводам. При цьому тi уральськi 
заводи, що, виробляючи деревновугiльний чавун, 1 не можуть 
випускати якiсне вальцювання, повиннi б у дуть вiддавати свiй чавун 

· на сторону й одержувати в\д iнших заводiв мiнеральновугiльний 
чавун для роботи ixнix вальцiвниць.l 

Тут треба вiдзначити, що останнього часу серед уральцiв чути 
стало заперечення проти доцiльности й надалi базувати вироб .. 
ництво якiсного чавуну на деревновугiльному топленнi. Напри
клад, газ. "За индустриализацию" в нумерi вiд 24/IV 1932 р. 
вмiстила (дискусiйним порядкрм) статтю I. €вдокiмова,2 ,де автор,. 
у зв'язку 3 реконструкцiею старих . уральських заводiв, запитуе; 
"Чи справдi стар у уральську металюрriю треба поставяти в без
посередню залежнiсть вiд П деревновугiльноi бази та чи становить. 
собою ця остання вирiшальну умову до того, щоб забезпечити 
витоплення, згiдно з директивою ЦК, ~ -1,1 млн. т якiсноzо ча-

• 

1 Див. "За индустриализацию•, 1931 р., .N'!! 66, ст. А. Завенягина- "Контуры 
восточной металлургической базы СССР". 

2 И. Евдокимов -"YpaJIJ>CKиe дсмны- на минеральное топливо((. · 
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вуну" i вiдповiдае на це в тому значеннi, що дальшi ш.,Яхи 
розвитку уральськоi. металюрrii лежать у дiлянцi мiнepaJ}fзaцii 
доменного топления. . 

Боронячи свою думку, автор подае такi арfументи. 11\ вели
чезнi соцiяльно- економiчнi зрушення, що вiдбуваются ва Уралi 
в зв'язку з розгортанням 1рандiозного будiвництва, дуже по· 
значилисп на ходi лiсозаготiвель, i лiс.озаготiвлi останнiх рокiв 
стали вiдчувати рiк ·у- рiк бiльшу нестачу робочоi сили. Меха
нiзацiя лiсозаготiвель на Уралi стоiть надто низько: наприклад, 
розпилювання механiчним способом становило 1931 р. тiлъки 

0/ 0 вciei заготiвлi, транспортування механiчним транспор-
1'ОМ- 1,50f0, транспортування рацiоналiзованим способом (льодовi 
шляхи тощо) -12,50/0• Далi, через вичерпання лiсових масивiв у 
nрилег лих до залiзниць мiсцевостях, девелося останнього часу 
взятися до лiсозаготiвель далеко вiд залiзниць, '1 це страшенно 
здорОЖ,%С-€ вартiсть дров. Уерез те запаси дров на заводах i 
вуг лярнях рiк- у- рiк меншають i вуг лярнi мусять працювати 
ва сирих дровах. 

Автор не подiляе ·остраху, що переведения реконструйованих 
заводiв на мiнеральновугiльне топления неrативно позначитЬся 
на якостi чавуну. На . деревновугiльне топления потрiбнi ру ди 
виключно .чистi щодо вмiсту сiрки (не бiльше за 0,02° /0). Але 
лерейшо_вши з деревновугiлъноrо топления на мiнеральновугiльне 
i вживаючи замjсть деревного вугiлля 'jИСТий кокс типу к--узне
цького, ми, матимемо чавун чutmiшuft, нlж витоплюючи на дерев

.ному вугiллi. А бiльший вмiст.фосфору в мiнеральному паливi не 
·матиме жадного значения, коли переробляти чавун в основному 
:мартенi або електропечi. 

Мiж тим, доводить автор, лiквiдувавши залежнiсть такого 
JЗеликоrо заводу, як, наприклад, Надежд.инський, в1д лiсозаготiвель 
1 перевiвши йога на мiнеральновугiльне топления, матимемо чи
-малi технiчн-1 й економiчнi переваги. 

Це значить, насампер.ед, що заводи иерейдуть на вищий 
рiвень технiки i менше потребувати:муть дефiцитноi робочоi 
сили, а також чимало спроститься самий виробничий процес. 
На те, щоб витопити 300 тис. т деревновуriльного . чавуну, як 

·пiдраховуе автор, треба експлуатувати 6 домн, тим часом як 
З домни типу кузнецьких домн, з стандартним у<.;таткованням 
i мiнiмальним числом робiтникiв, можуть дати 700 тис. т чавуну 
на мiнеральному \ топливi. Пiдвищення рiвня технiки при коi<со
-вому топленнi дасть величезний ефект з потляду продуктивности 
npaцi: рiчний витоп чавуну на одного _ робiтника становитиме 
nри роботi на деревновуriльному топленнi пiсля реконструкцii 
заводу,-548 т, а при коксовому топленнi-бiльше як 16 тис. т~ 
nри чому собiвартiсть чавуну, витопленого на мiнеральному 
паливi, б у де на 2° f о мен ша пр от и собiвартости деревновугiльного 
чавуну. Щождо капiтальних витрат, на реконструкцiю заводу, то 
вони за переходу на мiнеральновугiльне топления б у дуть, правда, 
багато бiльшi, але на одну .. тонну рiчного витопу будуть менwi-
43 крб. цроти 55 крб. при деревновугiлЫiому топленнi. 
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аведенi вище мiркування приводять автора до висновку 
про езперечну доцiльнiсть перевести Надеждинський i Чусов
ський заводи на мiнеральновугiльне топления, залпшивши на 
Надеж неЪкому заводi деревновугiльне топления тiльки неве
ликим р змiром (100 тис. т), а також на деяких iнших заводах, 
що мiст ься головна на пiвночi Уралу й працюють на мiсцевих 
рудах, за мiчених сiркою та фосфором. При зазначенiй умовi. 
помiтно з jниться накрес.:rхене в плянi другого п'ятирiччя спiввiд
ношення м мiнеральним i деревновугiльним чавуном на Уралi: 
755 тис. т деревновугiльного чавуну (з них 318 тис. т на нере
конс_труйованих заводах i 437 тис. т на реконструйованих) i 
1404 тис. т мiнерального чавуну (з них 700 тис. т на Наде-
ждинському gаводi). ~ · 

Iншi автори,l виступаючи проти лiквiдаторсъких настроiв щодо· 
деревновугiльноi металюрrii Уралу, боронячи теперiшнi уявлення 
про переваги деревновугiльного топления у виробництвi висо
коякlсного та якiсного чавуну, в ба чають розв'язання проблеми 
в кращому шихтуваннi (боротьба за чисту якiсну руду тоща) та 
в полiпшеннi технiки лiсозаготiвель. 

Закiнчуючи вiдзначимо, що редакцiя "За индустриализацию"' 
в редакцiйнiй замiтцi перед статтею 1. €вдокiмова та у вмiщенiй 
п.оруч неi статтi С. Боброва пiдкреслюе, що трактсване вiД, 
т. €вдокiмова питания, дарма, що деякi ~йога арrументи приму
шують насторожиться, "оскiльки вони базуються на нездiйснен
ностi директив про реконструкцiю та забезпечення уральськоi 
металюрrii деревнею сировиною", а деякi йога чи~ла сумн i внi,
е питания надзвичайно важливе й вимагае дуже пильного вдум
ливого обrоворення та технiко - економiчних пiдрахункiв. 

УКК в другому п'ятирiччi стае основною базою якiсноi ме
талюрrii - Союзу. -Проф. Григорович, у своiй доповiдi на конференцir 
в справi розмiщення продукцiйних сил УКК пiдкреслив, Щ() 
перехiд з ринкових сортiв сталi на високоякiснi леrованi сталi е 
характеристична риса сучасноi металюрrii, i топления ~исоко
якiсних сталей за кордоном, n над то в ПАСШ, хутко р.озгортаеться 
эа останнi 2 роки. Для СРСР, що буйними темпами розгортае 
свое машинобудiвництво, проблема якiсноi металюрrii набувае 
особливоi ваги. Цю проблему розв'язуватиметься головне на 
Сходi, к у д и пересуваеться виробництво якiсних '\:талей. 

Високоякiсних сталей в СРСР 1 ~31 р. випущено тiльки 300 тис. 
т; 1932 р. маемо -випустити 640 тис. т, 1933 р. -1,4 млн. ту 
а на 1937 р. запроектовано виробити 3 250 тис. т високоякlсних 
сталей, з них 1,3 млн. т леrованих. На Уралi 1933 р. маемо 

1 Див. ст. С. Боброва -"За древесно- угольный чуrун" в тому С;tмому ну мер 
газ. "За индустр.{{ вiд 24/IV 1932 р. i ст. В. Исаева -.К ,Jюч- в руках Нарком
леса", "За индустр". вiд 151/V 1932 р. 

2 Виробництво електросталl в ПАСШ збlльшилося з 20,9 тис. т 1913 р 
до 403 тис. т 1918 р. i 545 тис. т 1929 р. ; в Англii' 1929 р. елеюросталi ви
топлено близько 86,~ тис. т проти 22 тис. т 1915 р.; у Францii -151 тис. т 
1930 р. проти 20 тис. т 1913 р. ; у Нiмеччинi- 131 тис. 1929 р. проти 36,2 
тис. т 1930 р. i 88,8 тис. т 1913 р. Останнiх рокlв виробництво гостро спадав 
(екномiчна криза).-- Див. ст. Н. Березова в "Эконом. жизнь" вiд 16/IV 1932 р. 
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випустити 400 тис. т високоякiсних сталей (29°/0 загальноfоюз
ного вИпуску), а 1937 р. випустимо l,t> млн. т, або 50°/0 ~галь-
1-{Осоюзного випуску.t i 

У свiтлi паведених чисел стае яснiсiнько, яку вел у вагу 
мае питания про шляхи дальшоi реконструкцii стар ураль· 
ських заводiв. 

Перспективи розвитку металюрrii Уралу 

Визначаючи перспективи розвитку чорноi металюрrii по 
Союзу зага~ом i, зокрема по Уралу, слiд виходити з тiei основноi 
засаДи, що чорну металюрriю треба розмi тити рiвномiрно по 
всiй територii Союзу, щоб якнайnравильнiше задовольнити по
требу всiх йога районiв на металь. 

Територiю. СРСР по районах розмежовано так : 
1) Пiвден,ь; до ньоrо щодо пастачания металю належить: 

Украiна та Крим цiлком, Пiвнiчний Кавказ i Закавказзя в бiльшiй 
своiй частинi та БСРР- у пiвденнiй своiй частинi. Тут зважено 
виробничi одиницi Донбасiвськоi групи, Краматорський завод, 
Днiпропетровську групу, Криворiзький та Керченський заводи. 

2) Урал; до нього залiчено: Вятський та Урала- башкирСЬifИЙ 
райони цiлком, Пiвнiчносхiднiй район, Середньоволзький край, 
Казакстан i Киргизiю частково. Тут узято на увагу Магнiтоrор
rький завод i Нижне- Таriльський, що в перспективi мае стати 
найбiльшим на Уралi продуцентом металю. 

3) Цен.тральний район,; до нього залiчуеться Лiпецький завод 
як единий завод, що випускае металь на сторону. , 

4) Cuбip; до нього тяжiють майже цiлий Сибiрський край, 
цiлий Далекосхiднiй край, половина Казакстано- киргизького 
району i бiльша частипа Середньоi Aзil. Тут базою постачання 
буде Кузнецький завод. 

5) Н изо в а Волга-з заводами "Красный Октябрь" як виробни
~ою ОДИНИЦеЮ. Цей ВИрОбНИЧИЙ раЙОН ПОКИЩО мае другорядне 
значения. Проте цей район вилучаеться окремо, зважаючи на 
його зв'язок з районами, що лежать на пiвнiч та пiвнiч.~ий захiд 
no рiчцr Волзi, з схiднiм) узбережжям Кавказу та захiдньою ча..
стиною Середньоi Aзii- над Каспiйським морем. 

У межах перелiчених п'ятьох районiв тяжiння пiдраховано 
як потребу на чорнi металi, так i виQуск ix. 

У згаданiй вище постановi napтii вiд · 15 трав~я (по Урал
мету) накреслено твердо шляхи розвитку чорноi 'металюрrП 
Уралу обо м а напрямами, т'обто як у частинi реконструкцii ста
рих уральських заводiв, так i в частинi будiвництва нових за
водiв. Щодо старих заводiв ухвалено постанову, не розпорошуючи 
фiнансових ресурсiв на застарiлi i фiзично, i морально заводи,
зоеередитя реконструктивнi заходи тiльки на 6 заводах, 2 решта 

\ . . 
1 Див. "Эконом жизнь" вiд 14/IV 1932 р. 
2 Заводи цi, як уже зазначено вище, такi: Надеждинський, Чусовський, 

Златоустiвський, Ашiнський, Мiньярський i Белорецький~ 



за дm мають тiльки дороблювати свiй теперiшнiй основний 
t<aпi ал, без нов их вкладень на будь- якi iстотнi реконструкти
внi р боти. Реконструйованi старi заводи мають спецiялiзува
тися н виробництвi якiсного та високоякiсного металю. Таки~ 
с по с об б у де покладено ,кiнець тiй ста рiй практицi уральськоi 
металю ii, коли високоякiсний i дорогий деревновугiльний чавун 
витрачал ся на рядовi сорти металевих виробiв. 

Щодо о в ого металюрriйного б у дiвництва на Уралi, то йог о 
треба тра тувати, тiльки сполучаючи з вугiльно- металюрriйними 
nроблемамu Сиб1ру; потребу такого трактування диктуе самий 
розпqдiл пр:иродних баrатств на Сходi- розмiщення IJa Уралi 
головних i найнадiйнiших залiзору д них родовищ, а в Кузне
цьком-3 басейнi- невичерпних запасiв кам'яних, а надто коксiвних 
вугiллiв. 

XVI з'iзд у хвалив постанову nро урало - кузнецьке б у дiвни
цтво, як про другу вугiльно - металюрriйну базу Союзу, утворю
вану на засадах к~мбiнування, на сполученнi вугiллiв Кузне
ць~ого басейну з уралъскими (почасти й сибiрськими) рудами. По
станова ЦК вiд 13 грудня, вiдзначаючи потужнiсть i рiзноманiт
нiсть кам'яновугiльних родовищ Кузнецького баеейну, неглибоке 
залягання верств, високу якiсть вуriллiв тоща, вiдзначае, що 

" ... все це вимагае якнайшвидше перетворити Кузнецький ба
сейн на базу для розгортання вугiльноi, коксовоi, хемiчноi, на
фтовоi й iнших rалузей промисловости". Ця постанова дае пряму 
вказiвку на те, що плян розвитку Урало- кузнецького комбiнату 
не . може обмежитися тiльки вугiльною та металюрriйноЮ про
мисловiстю i щодо промислового комплексу комбiнату треба 
включити й низку iнших галузей промисловости, при чiм про

вiдне значения в комбiнатi лишаеться, звичайно, за вугiлля.м 
i металем. 

"Логiка технологiчних процесiв, -/пиш~ Я. Йоффе,- i доцiль
нiсть комбiнувати виробництва так, щоб це давало утилiзацiю 
всiх вiдходiв, робить потрiбним рiвномiрно розвивати окремi 
галузi в певнiй: закономiрнiй ipoпopцii" 1• Металюр~iя визначае 
рJзвиток коксовоi промисловости, а водень коксових газiв 

е база для того, щоб створити виробництво азатистих добрив. 
У тилiзацiя вiдходiв об пальних газiв мiдетопильного виробництва 
створюе виробництво сiрчаноi кислоти, а вона конче потрiбна 
для основноi хемiчноi промисловост~ i, отже, визначае доцiль

нiсть сполучити коксохемiчну та хемiчну промисловостi з ви

робництвом кольорових металiв. Б у дiвництво металюрliйних ве
.летнiв i розвиток гiрничоi промисловости створюють величез

ний попи.т на устатковання й, отже, становлять собою переду
мову для розвитку потужиого машинобу дiвництва. Нарештi, для 
-такого потужиого розвитку провiдних галузей важкоi промне

ловости конче потрiбною умавою е створити однаково потужну 
енерrетичну базу й, отже, включити до промислового комплексу 

-з. Див. "Пути индустриализации", 1930 р., .N! 23-24. Ст. Я. Йоффе-"Урало
кузнецкий комбинат- важнейшая проблема пятилетки". 
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комбiнату так9ж i велику програму електробудiвництва. 3 -
живши, що господа рськi це~-tтри - Урал i Кузбас, що л е ть . 
в основi комбiнату, вiдокремленi один вiд одного вiдда на 
2 000. нм, невiдривною частиною комбiнату е й залi ичий· · 
транспорт ..... 

У се викладене вище доводиrь, на я кий колосальний н одньо-
господарський комплекс обертаеться Урала- кузнецьк комбi-. ' . на т - та як1 в зв язку з цим колосальн1 вимоги ставить 

вого металюрriйного виробництва на Уралi. , 
Щоб здiйснти намiчену в плянi ,,Великого Уралу" програму, 

крiм реконструкцii стар их заводiв, запроектовано збу дувати кiлька 
нових заЬодiв такоi максимальноi виробничоi .. ротужности: Магнi- · 
тогорський- 2 800 тис. т, Нижньо -Таriльський - 1 750 тис. т~ 

.Бакальський -1100 тис. т, Сiнарський- 550 тис. т, Алапаев
ський- 4 000 тис. т, Кiаеловський- 1 000 тис. т i Камсы< ИЙ' 
(деревновугiльний)- 216 тис. т; разом отже новi заводи, коли 
iхня продуктивна потужнiсть розгорнеться цiлком, мають дати 
рiчного витопу чавуну 11116 тис. т, а разом з теперiшнiми за
водами продукцiя чарнога металю на Уралi становитяме кругло 
13 млн. т. Щоб виконати зазначену програму нового б у дiвни
цтва, разом з реконструкцiею дiйових заводiв та пiдготуванням 
рудного господарства, треба буде витратяти 4117 млн . . крб. 1 

Слiд вiдзначити, що програму "Великого Уралу", успiшно
розпочату реалiэацiею в першому п'ятирiччi, ... далi реалiзувати
меться в другому lп'ятирiччi, а потiм- у , третьому п'яти·рiччi .. 

*** 
Д уже iстотне й складне питания- це питания про тип нових 

металюрriйних· заводlв Сходу СРСР. 
Дil)роме_з у своiх працях 2 про реконструкцiю металюрrii 

Пiвдня виходить iз засади, що тим моментом, що виэначэ.€ роз
мtри сучасного металюрriйного заводу, е робота блюмiнrа; вiд
повiдно до неi слiд констр'уювати як yci основнi цехи- домен
ний, мартенiвський, вальцювальний, так i всl допомiжнi злагоди. 
Коли потужнiсть блюмiнrа становить 1 млн. т зливкiв на рiк,. 
тодi завод, як визначае Дinромез, м'ае складатися з чотирьох 
домн по ~2&- м3 , 10 мартенiв по 150 т i 4 сортових вальцiвниць.' 
(1 грубосортова, 1 середньосортова i 2 дрiбносортовi). В проек
тах нiмеЦьких фiрм (Круппа, Демаr., Шлемана тощ о) нормальну 
потужнiсть блюмiнrа береться за 1150-1 200 тис т зливкiв на 
рiк, .а в проектi американськоi фiрми Мек- Ki щодо Магнiто
горського ...з_аводу по~ано також i новий стандар'Г доменноi печi. 
на 1 210 мз. · 

1 Див. про це ст. Я. Йоффе- "Пятилетка Большого Урала" в журналi' 
.,Пути индустриализации", .N~ 7-8 за 1930 р. 

2 Див. про це стаrтю В. Tpouцuozo -"П,ерспективы развития металлургии Ура
ло • сибирского комбината'' в журналi "Пути индустриализации'' ~ 5- б ЗЗI 
1931 р. 
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За найбiльш закiнчений тип металюрriйцрго заводу можна 
"Еваж.ати тепер завод на 2 блюмiнrи, 28 мартенiв i 6 домн обея-
гам по 930 .м3• У цьому разi б у ли б якнайкраще сполученi · ви

·робництва окремих цехiв мiж собою,- краще завантажувалося б 
устатковання, цiлком використовувалося б споруди, а в наслi
док була б найбiльша ефективнiсть вкладень. Та зважаючи на 
те, ЩО такий завод Ма€ дати ма~«:имум 2,5 МЛН. т чавуну, треба 
мати, щоб забезпечити нормальн~й реченець роботи заводу,за
пас руд и в сировиннiй базi не менruий за 100 млн. т (беручи 
нормальний- реченець ·аморти~ацii з·аводу на 25 рокiв i витрату 
сировоi руди з пере_сiчним вмiстом залiза на 50°/0 - по двi тонни 
на одну тонну чавуну). Проте таких великих рудищ на Сходi 
е покищо небага то, i тому в плянi б у дiвництва, поруч таких ве
ликих заводiв, треба передбачити також i заводи менших роз
мiрiв, близькi до того типу, що його Дiпромез бере за нор
мальний, а саме: завод на 1 блюмiнr, з 4 домнами По 930 .м3 

i iн. та продуктивнiстю приблизно на 1100 тис. т металю. 
Слiд також узят и на увагу, що транспорт i органiзацiйнi 

можливостi являють собою тi чинники, що лiмiтують теоретично
можливе побiльшення розмiрiв металюрriйного виробництва : 
з одного боку, робота великих домн (з добовою продуктивнiстю 
на 1 500 т) вимагав щодня подавати на доменнi кошi дуже ба
гато збагаченоi руди, · вапна та коксу, а це при 8 домнах вима
rало б крайньоi густини руху поiздjв (80 поiздiв на день або 1 поi.зд 
через кожнi 18 хвилин); з другqго боку, за .такоi дуже великоi 
продукцii заводоуправi. надто важко органiз.ацiйно охопити пiд
nривмство. 

*** 
Центральпий об'вкт металюрriйного будiвництва на Уралi-

11.е Маzнiтогорський завод, що будувться на територП гори Ма
rнiтноi в пiвденнозахiднiй частинi Троiцькоi округи, за 50 к.м на 
niвдень Riд мiста Верхнвуральська та за 4 к.м на схiд вiд р. Уралу. 

, Гора Маrнiтна мiститься в uентi гiрсьt<их груп, що йдуть майже 
nростою лiнiвю з пiвночi на пiвдень (групи Куйбас, Магнiтна, 
Ай- Дарлi, Соснова тощ о) i мае 4 ~ерхи-rора Березова, г. Дальня, 
т. Акач i г. Узянка; на захiднiх схилах останнiх двох верхiв мi
стяться найnотужнiшi запаси руд и. 

За пiд-<:таву обрати цю територiю пiд Магнiтогорський завод 
стали чимало сприятливих умов. Цi умови цiлком кQмпенсують 
тi економiчнi та технiчнi невиrоди, що виходять з доконечности 

приставляти палива здалека. Умови цi такi: а) ~ожливiсть дi
ставати виключно дешеву сировину, маючи майже невичерпнi 
запаси П на мiсцi, легкiсть здобування та зручнiсть транспор
тування на завод; б) достатня забезпеченiсть на воду- вiд 
р. Уралу, що тече вздовж заводськоi територii; в) забезпеченiсть 
заводу на живу робочу силу, що в в доВJ<олишньому районi, 
i можливiсть достатньою мiрою постачати заводськiй людностi 
речi сnоживання; г) можливiсть заrотовляти на мiсцi чималу 
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частипу доброго й дешевого будiвного матерiялу; r) зру~н·t:ть. 
эв'язати завод 3алi3ницею 3 залi3ницями 3агальноi ciтi (вiдпо tдно 
до накресленого пляну залi3ничого б у дiвництва в--цьому р онi); 
д) вигiднiсть географiчного розмiщення щодо головних ринкiв 
эбуту й iн. · 

Завод будуеться 3 крайньою потужнiстю (рiчною) блиэько 
2 500 тис. т чавуну. Довести завод до повноi його потужиости 
запроектовано не пiзиiше як 1934 р. 

Випуск комбiнату- велетня визначають такi числа рiчноi про
дукцii: 1 

\ Тис. тонн , 
Чавуну . • • . . . . . • ... 2 500 

. 2 673 
.. 2100 

• . . . 2 250 
. . • . . 60 

Ста ~i (Мартен. i бесемер) . . 
Вальцюваннн • . 
Коксу . • . . . . . • . 
Амонiяку . . . . . . . • • . 

До складу комбiнату входять: залiэнi копальнi, коксовий цех 
з хемiчним заводом, доменний, мартенiвський, бесемерiвський 
i вальцювальний цехи, електJЭовня, ливария виливниць, парово
зоремонтне депо, казанова майстерня, кузня, електроремонтна 
майстерня, чавуно- стале- мiдяна ливарня, механiчний i вальцето
карний цехи, столярна та модельна майстерня, цех вогнетривких 

. в~робiв, жужеле- цементний завод, фiзична та хемiчна лябора- . 
торiя, учбовий комбiнат, 3агальнозаводськi будiвлi та споруди .. 
Отже Магнiтогорський комбiнат е тип майже закiнченого вер
тикального металюрriйного кdмбiнату з-повним обслуговуванням 
· ycix своiх потреб "всередиiti себе самого (крfм вугiлля). . 

Основнi аrреrати для виробництва 3апроектовано в такому 
складi : коксових печей- 440, розташованих у 8 батерiях по 
55 печей (мiсткiсть кожноi печi- 15 876 т); доменних печей об
сягом на 1210 .м3 -- 8 (<;еред них одна ре3ервна), мартенiвських 
печей 14 (по 150 т), бесемерiвських конверторiв- 3 (по 25 т), 
блюмiнriв- 3 (дiяметр -1 100 м.м); турбоrенераторiв -7 (4 по 
50 тис. kw i 1 на 24 тис. kw i 2 по 12 тис. kw); 3аrотовних валь
цiвниць- 3, рейкотрямова ~ал'ьцiвниця- 1 i сортов их вальцiв-
ниць-9. ' 

Запроектовано трансцортовий парк у складi 78 льо:комотивiв,. 
1 116 великавантажних вагонiв (50- 70 т) i 90 вагонiв - ковшiв. 
(з них 65 вантажнiстю по 13 т i 25 по 80 т). ВоДяне господар
ство заводу обслуговуватимуть 4 потужнi смо:ки величезноi по
тужности. Плаща основних промислових будiвель матиме понад. 
50 тис . .м2 , а кубатура ix становитиме 7,8 млн . .м3 • Числd робiт· 
никiв Становитиме 22. тис. i службовцiв- 2 тис. ~ 

Щоденне видобувания збагаченоi руд и проект намiтив на 
5 500 тис. т: для Магнiтогорсь:к0го заводу 4 300 т и<;.. т i на про.-· . 

1 Поданi нижче данi взято у (В. Троиц/(ого -.-"Основные)Jроектные данные no 
новым металлургическим заводам Востокостали ... ," журнал "Домез", 1930 р.,. 
м 12. 
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даж iншим заводам (пе~еважно Кузнецькому) 12СО тис. т. Щоб
м ати стiльки збагаченоi руди, треба буде видобувати 10000 тис. n& 

r iрничоi маси (беручи каефiцiент мiнералiзацii за 0,55), з них-
750/о материкових руд i 25°/0 розсипних. Видобутару да йде двома 
напрямами:· материковi руд и на дробильню, розсипнi- :на мийнюr 
Дробильню та мийню збу довано на рiвнi 470 м, на 100 .м: 
вище вiд площi заводу ; от же руда на заве д iде пiд гору. 

За паливну базу для Маrнiтогорського заводу, як уже гово· 
рилося вище, б у де Кузнецький басейн, при чому металюрriйне: 
вугiлля дiставатимуть з кращих (вмiстом фосфору) Прокоп'ев
ських i Ленiнських колалень Кузбасу, а енерrетичне палива на· 
мlчено дiставати з верста Осiновського та Ара.ЩчевсЪкого родо· 
вищ. Кокt випалюва тиметься на самому заводi. Кузнецького
вугiлля довозитиметься приблизно 4 000- 4 100 тис. т зокрема 
3 500 тис. т на коксування i 500 - 600 тис. т для електровнi. 
Електровню б у дуеться на по~ужнiсть 248 тис kw, з них дiйових 
буде 174 тис. hw. Завод будуеться на 4 черги: перша-
2 домни, 2 мартени, 1 блюмiнr i 1 великосортона вальцiвниця ;, 
друга черга- 2 домни 7 мартенiв, другий блюмiнr, заготовна 
вальцiвниця i частипа сортових вальцiвниць; третя черга : z·. 
домни, бесемерiвський цех i кiлька вальцiв'ниuь, четверта черга·
домни .N2N2 7 i 8, блюмiнr N2 3 i рейкотрямова вальцiвниця. 

Сортимент (рiчний) Магнiтогорського заводу: рейки- 350' 
тис. т, трями- 320 тис. т, швелери - 280 тис. т, круг л е залiзо 
600 тис. т, плескате залiзо- 270 тис. т, квадратове залiзо-
180 тис. т, рейки для копаленъ- 30 тис. т i рiзне вальцюван--
ня -70 т.ис. 1n. ,. 

Основнi технiко- економiчнi показники : капiтальнi витрати 
на 1 т чавуну на рiк 266 крб. (з коксовим цехом- 293 крб.); 
продукцiя на одного робiтника (в доменному цеху) 3 920 т., енерrо...
озброенiсть одного робiтника- 39 тис. kwh 1 на рiк (12,7 уста
новл. kw); коефiцiент використавня обеягу домн -1,2 до ~,0, 
витрачання eнeprii на 1 т чавуну- 202 kwh, витрата палива
на 1 т чавуну- 1,4 т, витрата руд и- 1,64 т. 

Щоб закiнчити характеристику rрандiозности будiвництва та 
того життя, що мае розгормутнея навколо Магнiтогорського: 
комбiнату, досить зазначити, що тодi як у дiпромезiвському 
проектi на~iчалося збу дувати робiтниче селище на 22 тис. осiб 
(з розрахунку на 5 600 сiмейних робiтникiв i службовцiв ycix: 
видiв та 2 200 неодружених), те пер запроектовано збу дувати со-
цiялiстичне мiсто на 150 тис. мешканцiв. 

Орiентовно плян будiвництва Магнiтогорського заводу скла-
дено на суму 700 млн. крб. без коксового цеху, вартiсть якого· 
визначено на 70 млн. крб., а також хемкомбiнату та жужеле .. -
цементного заводу 2. 

1 l(wh - кiловат години ; kw - кiловат. 
2 Першу магнJтогорську домну пущено 1 лютого 1932 р., а 28 березня вона· 

дала .вже 1 037,5 т ливарного чавуму. Печей тако'i потужиости (мiсткiсть П 
1 180 мS) не було досl анl у нас, анl в Захiднiй Европi, на~Jть Сполученt wтати П. А. 



Другим об'ектом нового м~талюрГ__iЮi:оге буJI.iвництва першоi 
-ч:ерги на -Уралi . е Ново- 1 аrtльсь"ии завод. И ого б у дуеться в 
!Старому металюрriйно:му районi Н . . )'ariлi, з двохсот лiтньою 
iсторiею металюрriйного виробництва. В ць@му районi е ряд 
умов, що сприяють розвитковi потужиого вдосконаленого з тех
нiчноrо по г ляду металюрriйного виробництва. На~риклад, тут е 
руда i топняки, розташованi близько вiд залiзничоi маriстралi, 

-сприятливi перспективи пастачания кiзеловськоrо вуriлля i 
досить води. . 

Осиовне завдання майбутнього металюрriйноrо заводу зале
·жить вiд йога мiсця .в географiчному центрi Середнього Уралу, 
де намiчено широкий плян бу дiвництва нови:х: машинобудiвель
них 'заводiв. Цi заводи б у дуть головними споживачами сортового та 
.а ркушевого металю, от як: Нижньо-Таriльський ,ваг~нобу дiвел'ьн:И:й 
.завод, Салдiнський завод металевих конструкцiй:, Свердловський м а-

. шинобу дiвельний завод Стальмост i ряд iнших машинобу дiвель
-нИх заводiв району. За останнiми пiдрахунками Уралдiпромезу ця 
група споживачiв потребуватяме 1933 р. " сортового залiза 
690 тис. т i аркушевого близько 320 тис. т. 

Н.- Таriльський: завод мае менш потужну рудну базу, нiж 
Магнiтогорський. Розташованi недалеко вiд заводу 3 ру днi ро
довища- гора Висока, гора Благодать i · Ле,бяжка мають у собi 
запаси ру ди на 106 млн. _11], а разом з дрiбними родовища ми 
району (Tariлo- Кушвiнського)- 130 млн.. т; з них на заnаси 
А+ В припадають 62 млн. т. Та кий стан розвiДаних запасiв не 
-@абезпечуе цiлком 'запроектовану потужн!сть заводу. Слiд проте, 
мати на увазi, що розвlданiсть району геть не_ повна, i дальшi 
-розвiдки як у Tarjлo,. ·кушвiнському районi, так i в Алапаев
ському безперечно набагато поширять ру дну базу заводу. 

Вiдповiдно до зазначеноi вище потреби, поруч рудних запа
<:iв i технiко- економ·iчних вимог, · промислове завдання для 
Ново- Таriльськоrо заводу мае бути таке. 

, Слябiнr- з рiчною продуктивнiстю в першу чергу 877 тис. т, 
rрубоаркушева вальцiвниця на 175 тис. т i середньоаркушева 
на 120 тис. т унiверсальна вальцiвниця на 120 тис. т i сутункова 
вальцiвниця (з дальшим переробленням на мiсцi й на сторонi
на бляху) на 250 тис. т; блюмiнr- з рiчнQю продуктивнiстю на 
850 тис. nt; 3 середньосортовi вальцiвницi рiзних розмiрiв за
галькою продуктивнiстю на 470 тис. т, 2 дрiбносортовi вальцiв
·ницi на 220 тис. т з дальшим виробництвом 100 тис. т зварних 
-труб. Зазначенiй програмi заводу / вiдповiдае: топления чавуну 
·на 1 440 тис. т за робот и 4 домн (зразку Мек- Ki з обсягом на 
1 210 .мз i 1 874 тис. т мартенiвськоi сталi з установленням стан
дартних мартенiвських печей на 150-200 т.. __ 

·мають тiльки поодинокi домни тако1 потужности. Вже на 57 дневi свое! роботи 
-магнiтогорська домна домаглася коефlцlента використавня корисно! мlсткости 
-менше вiд одиницi, тобто на 1 т чавуну маrнiтогорцi витрачають менше вiд 1 м3 

!.tiсткdсти печi. Це свiтОВI:IЙ рекорд, бо такого коефiцiенту використаню1 к орис
.ноi мiсткости в печах тако·i вели'чезноi пртужности не знае навiть Америка (див . 
.. Правда" вiд 31 березня 1932р.). В червнi пущено другу домну. 
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Дiйшов_!IIИ повного розвитку, Н.- Таriльський завод даватиме 
2,4•млн. т чавуну, 2,2 млн. т сталi та 1,4 млн. т вальцювання~ 
Доме ."' ний цех складэтиметься з 6 домн по 1000 .м3 обсягу, мар-. 
тенiвський ·- з 22 печей по 160 т, вальцiвниць буде 10. 

Капiтальнi витрати по Н.- Таriльському завод-у Дiпроме3 
визначав на 350 млн. крб. для першоi черrи, а розвиток заводу 
до ~pyroi черги потребуватяме ще 55 млн. крб., отже загальна. 
в а ртtсть заводу s:тановитиме 405 млн. крб. 1 · 

У супереч Маrнiтоrорському заводовi Н.- Таriльський завод мае 
близьку вугiльну базу- Кiзеловсыаiй басейн. Ми в>ке зазначали 
вище, ·що досi нема цiлком певних даних про властивостi цього 

вугiлля як мета.l!юрriйного палива; проте е niдстави сподiватися,. 
що дальшi дослlди, коли ix правильно органlзувати, дадуть
позитивнi наслiдки. 

Проеl{туючи цього завода; зважено на можливiсть перейти 
на Кi~еловське паливо. А можливiсть використати кiзелов~ьке 
вугiлля на Н.- Таriльському заводi е питания надзвичайно важ
ливе для перспектин розвитку Кiзеловськоrо кам'яновугiльного 
району, бо вживания цього "вугiлля" (з пiдвищеною сiрчистiс-r:~ 
та попiльнiстю) на дiйових i запроектованих уральських заводах, 
що мають давати переважно якiсний металь, цiлком вiдпадае._ 

А. Н.- Таriльський завод, з наставления~ на продукування рядо- 
вого металю, може стати еложивачем цьоrо вуriлля. 

* * * 
У проектi, будiвництва металюрriйнИх заводiв другоi' черги 

вважено характер того попиту, задоволення якого мае визна

чити промнелове завдання цих заводiв. Цей поilит визнача
еться tострим дефiцитом (у зонj тяжiння уральських , заводiв) 
на залiзнi та чавуннi труби, . ливарнi чавуни та. якiсний ~еталь, 
у. зв'язку з намiченим розвитком у районi автотракторного ви
робництва та сiльськогосподарського · машинобу:дiвництва. Як 
заводи, що матимуть за свое осиовне завдання задовольпяти 
зазначений попит, намiчено пасамперед заводи Бакальський i 
Сiна рський. 

·Бакалliський завод, б у дований у районi виключно ·чистих руд 
Бакальського родовища (з загальними запасами на 117 млн. т), 
працюватиме на мало сiрчистому кузнецькому Roкci i, сnецiялi
зувавшися на сталевому вальцюваннi, мае стати за потужну 

металюрriйну базу продукцii якiсного метзлю д;~я автотрактор
них заводiв i заводiв сiльськогосподарського машинобу дiв~ицтва 
(переважпо схiднiх районiв, а почасти й району европейськоi 
частин и Союзу). Ру днi запаси Бакальського родовища ГРБ визна
чае бiльше як на 100 млн. т, зокрема запаси категорi А+ В- 48 
млн. ni: Це забезпечуе роботу заводу на 19 рокiв. Збу дувати 
завод ·i здати його в експJiуатацiю намiчено 1934 р. Продуктив .. 

1 А. Завен.ягин- "Новые заводы Урала" в журналi »За индустриализацию", 
N!! 66, 1931 · р. 
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нiсть Бакальського заводу орiентовно пiсля 1 
збу дування намJ:Чено 

на :1 675 тис. т i максимум на 2 375 тис. т. 
Сiнарсь'<ий завоd буде збудований над самою сибiрською ма

riстралею в районi Сiнарських рудних родовищ. Будувати цей · 
завод по чнуть пiсля виявлення запасiв групи А та пр прощения 
.запасiв групи В та С. За останнiми даними запаси цих родови1ц 
.становлять 80 млн. т, з них запаси А+ В- 11 млн. т. . 

Завдания Сiнарського заводу- використати цiннi чистi руди 
Сiнарського родовища, переважно на продукцiю ливарних ча
~вунiв, щоб задаволунити потреби пасамперед машинобудiвни
цтва, що розвиваеться · В зонi Середнього Уралу. Пiсля дальшогр 
nаширения заводу вiн зможе спецiялiзуватися також i на вироб
ництвi сталевого вальцювання. Зважаючи на величезну потребу 
на чавуновi труби" пасамперед треба збу дувати трубоJUJварний 

u • • • t 

та доменнии цехи вtдповtдного розмtру. 

Сприятливою умовою для роботИ заводу е йоrо вигiдне гео
rрафiчне мiсце щодо кузнецького палива: Сiнара лежить уеього 
на- 1 761 им :Вiд Кемерова, тодi ЯJ\ вiд Магнiтноi до Кемерова 
маемо аж 2142 им. . 

Потужнiсть Сiнарського заводу намiчено орiентовно на 350 тис. 
,т з доведенням ii максимум до 2 500 тис. т. 

Надалi запроектовано збу дувати ще 2 новi заводИ в Серед
·ньому Уралi : Середньоуральський i Вишерсьиий, потужнiстю ко~ 
жен пiсля збу дування на 1 120 тис. т i максимум до 1 425 тис. т 
та 2 заводи в Пiвд~нному Уралi: Комарово -·Зirазiнський, потуж
нiстю на 1 675 тис. т пiсля збу дування i на 2 375 тис. т повноi 
потужности, i Пiвденноуральсьиий завод, потужнiстю на 1 200 тис. 
т пiсля збу дування i 1 600 тис. т повноi потужности. 

Нарештi, зупинiмось ще на першому в СРСР заводi феросто
пiв, що ми почали будувати ще 1929 року в м. Челябiнську 
.(досi феростопи iмпортовано з- за кордону). Першу пiч цього 
заводу пущено ще в жовтнi 1930 р. В червнi 1931 р. почал~ 
функцiонувати ще 2 печf, а 25 липня 1931 р. пущено останнi. 
4 печi першоi черги. Далi намiчено збу дувати другу та третю 
черги, а пiд кiнець 1932 р. б у дiвництво мае бути закiнчено на 
повну nотужнiсть заводу~ що дав а тиме 26 тис. т феростопi 

.Проектна вартiсть заводу-понад 30 млн. крб. 
· Коли звести перспективи розвитку уральськоi металюрrii п 

двох П груnах: пiвденноуральських заводtв i середньоура 

ських, то матимемо сумарну поtужнiсть виробництв приблизно 
11 .млн. т пiсля збудування i 18 млн щ. повноi потужиост 
.в межах реалiзацii програми "Великого Урала" .1 

Уральська металюрriя зформуеться, отже, на металюрriй 
.базу величезноi потужиост и, що забезпечить дуже широкцй роз
виток а~тотракторного промислового та транспортового машино-

/ 
1 Потужнiсть кожного заводу пiсля збудування визначено тут, виходячи з 

-коефiцiвнту використання обеягу домн -1,2; поширення продукцi'i до повноl 
лотужиости обчислено з облiком двох чинникiв : а) збiльше'ння обсягlв печей пicлSI 
першоУ кампанп домн i б) збiльшення коефiцiвнту використання обеягу домн (до 

-~~9) (див. В. Троiцький цит. ст.) . 
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б у дiвництва, транспортового Т} промислового б у дiвництва. 3 др у го• 
ro боку, в зв'язку з тим, що ур!'льська металюрriя в основному живи.
ти меться сибiрським та караrандинсь~им паливом, ii оформления 
мае спричинити рiвнобiжний розвиток так эваних "балянсирних" 
металюрriйних заводiв спочатку в Кузнецькому басейнi, а згодоt* 
i в Караrандi: 1 б у дiвництво металюрriйних заводiв у цих рай
онах е --Jiоriчний висново к з того мiркування, що завантажити 

зворотни.м напрямом численнi маршрутнi поiзди з кузнецьким 

i карагандинським вугiл~ям для уральських заводiв можна пасам
перед тiльки уральською рудою, якою в основному живитимутьсsr; 
заводи Сибiру та Казакстану. 

* * * 
Ми вважаемо за потрiбне тут же таки спинитися на1 пит.аннi! 

б у дiвництва Халiловського металюрriйного заводу. 
• Ще зовсiм недавно, на веснi 193J р., в Халiловсько.му район,l 

на Середнiй Волзi вiдкрито родовища бурих залiзнякiв, а вже 
через рiк з невеликим Jti-~шком цей район визнано за район все· 

союзноi ваги, що в недалекому майбутньому мае стати за одну· 
з основних баз iндустрiялiзацii Союзу . . В постанов! на доповiдь 
Середньо~олзького крайкому (10 червня 1931 р.) ЦК ;8КП(б) . 
визпав за потрiбне розпочати вже 1932 р. бу дiвництво нового· 
вуriльнометалюрriйноrо комбiнату Халiлово- Караганда, вклю .. 
чивши цим Халiловський · залiзору дяний район до заг.ального· · 
комплексу Урала· кузнецькоrо комбiнату. 

Залiзняки Халiловськоrо району розляглися на площi на 500 
к м 2 9 червня 1931 р. iнженер Ру днiцький, знавець Халiловськоrо; 
району, знайшов коло Ново Орська над рiчкою Кумачкою новi 
потужнi родовища бур их залiзнякiв. Круча на рiчцi Кумацi на 105 .м 
завгрубтки це суцiльний залiзняк. Розвiдки геолога - розвiдковоi : 
баз и ГБ на 1 О червня внявили за паси бурих залiзнякiв на 85 
млн. т, а за 20 днiв червня по 1 ли·пня запаси доведено до 
115 млн. т (rрупи А -f-IB). Цi запаси забезпечують уже цiлком. 
б у дiвництво металюрriйного велетня, на базi й"Gro передбачено · 
створитц 14 потужних машинобудiвельних заводiв.2 

Дальшi розвiдки безупинно збiльшують залiэору дянi запаси 
району, даючи щодня по над 1 м л н. т ; при цьому гадають, що 
коли посилити темпи розвiдок, вони можуть давати . щодня не· 

менше як 2,5 мдн. т. За першу декаду липня переведепо 3 

групи Б до ;групи А 10 млн. т, а н~ 10 серпня, эгiдно з по
становою крайкому ВКП(б), намiчено перечислити до - категорii · 
А близько 85 млн. т. Щоб виконати це завдання, т..реба поси
лити фiнаJ:Iсування розвiдок i набагато збiльшити число робiт- · 
никiв, довiвши йоrо до 1 000 осiб, та збiльшити технiчний пер· 
сонал; треба також постачити геолога- розвiдковiй базi авто- · 

1 У Куз@асi такими заводами будуть 1 i II Кузнецький та Абакано-Мiну·-
сiнськнй, у .Карагандi,- 1 та 11 Караrандинський. · 

2 "За индустриализацию" 18 днпня 1931 р. 



-,.ранспорт, щоб пересуватися по досить великiй площi родови· 
ща. Як твердить начальник баз и, на 1 ·жовтня 1931 р., коли за-
6~зпечити геолога- розвiдковi партii потрiбними матерiяльно- тех
нrчними засобами, в районi буде оформлено за категорi€ю Б 
220 млн. т. А взагалi запаси халiловських заliiзнякiв, за деякими 
.орiентовними пiдрахунками, визначено на 1 млрд. т. 

У Халiловському районi роблять · та кож розвiдки на вугiлля. 
Цi розвiдки покищо не мають широких розмiрiв, бо Геолога - роз
вiдкова управа вiдпускала на цi розвiдки досить обмеженi 

·кошти. На думку спецiялiстiв, у районi Домбаровки, поруч залi
знору дяних родовищ, е безперечнi ознаки вугiлля. Якщо розвi.дки 
цим напрямом дадуть позитивнi наслiдки, народньогосподарське 
.значения Халiлова зросте ще бiльше. 1 

Б у дiвництво металюрriйного велетня в Халiловi намiтили б у ли 
• 1 

розпочати 1933 р., але згадом цей терм1н перенесли на 1932 р. 
'За постановою ЦК ВКП(б), 1932 р. в Халiловi треба розгорпути 
·бу дiвництво великого металюрriйного комбiнату на базi халiлов
·ських руд i караrандинського вугiлля. 

За завданням ЦК ВКП(б) проект Халiловського ко~бiнату 
·треба роз.робити на весну 1932 р. За по'rtереднiми накрес
.Jiеннями перШу черrу розраховано на цотужнiсть 1 200 тис. т" 
з дальшим доведения м ii н~ 1937 р. до 2 500- 2 600 тис. т. Завод 
будуватиметься над рiчкою Урал, поблизу Орська. . 

Завод б у дувэтиметься з таким розрахунком, щоб викори
l.Стати караrндинське вугiлля; тим то дуже важливим завданням 
€ забез])ечити залiзничий зв'язок Халiлова з Караrандою. Вже 
1932 р. ухвалено ·розпочати будувати залiзничий рукав Орськ
Семиозерне, що зв'яже Халiловський район з залiзничою маriст
ралею, яка сполучае ... Орськ з Кузнецьком. Крiм Караrанди, за 
джерело пастачания вугiлля Халiловському заводовi може статИ 
:rакож Берчогурське родсвище (в Казакстанi), розташоване за 
460 км вiд Халiлова; вугiлля цього родовища, за тими даними, 
що ми маемо, коксуеться. · 

На нарадi Урала- кузнецькоi комiсН Держпляну констатовано, 
що можна вважати за цiлком установлений комплексний харак
тер халiловських руд: вони маiоть у собi, крiм 40-42°/0 залiза, 
:rакож 2,9°/0 хрому, 0,68°/0 нiклю та 0,3°/0 фосфору. Щоб мати ви
сокоякiсну хромонiклеву сталь, треба вилучити з ру ди ·фосфор. 
Тим то вiдповiдним науково.:. дослiдним iнститутам центру та 
Уралу, а також i Iнстиrутовi металiв дано завдання за якнай:. 
коротший реченець розв'язати завдання, як вилучати фосфор 
та збагачувати ру ди. Коли не пощастить найближч:ого часу роз
в'язати питания, як вилучати фосфор, зберiгши в ру дi хром, то 
завод вироблятиме замiст& хромонiклевоi тiльки нiклеву сталь 2• 

1 Поруч Халiловського району вiдкрито Велi_ховське родовище вугlлля, що 
дало спiкливий кокс, хоч i з н~великим виходом. Але промнелове значения 
цьоrо родовища ще не вияснеио. Потрiбнi даль,шi розвiдки ("Экономическая 
жизнь", 12 липня 1931 р.). 

& Уже в вiдомостi (в.iд lЗ;IV 1932 р.) ·про результати спробноrо топления 
халiловських залiзнякiв на домнi N!! 2 Лiпецькоrо металюрriйноrо заводу "Сво-
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Спору дження Халiловського комбiнату матиме величезну 
вагу для всьоrо Надволжя, особливо в зв'язку з проблемою Ве
ликоi Волги та с творениям потужиого машинQбу дiвництва в Се
редньоволзькому краi. Значения комбiнату збiльшуеться також 
через його географiчне становище на рiчцi Волзi, бо нею металь 
пiде до нафтових районiв. Комбiнат постачатиме також i се
редньоазiятським республiк8.м. 

Маwинобудiвництво Уралу 

Тепер Урал мае тiльки невеликi метальообробнi заводи мiс
цевого значения. Проте iнтенсивний iндустрiяльний розвиток. 
району ставить величезний по пит на рiзного роду устаткован~ 
ня для всiх видiв про_мисловости та транспорту, а це наперед. 
визначае вiдповiдний розвиток ycix видiв машинебу дiвництва. 

Урало- кузнецький I<омбiнат мае спиратися на послiдовно 
переведену механiзе_цiю виробництва; це мае бути велетенськоi<У 
системою машин i механiзмiв. Вже 1931 р. потреба комбiнату на 
устатковання становила щось iз 500 млн. кр"б,; на 1932 р. ця по-· 
треба мае збiльшитися до 1 200 млн. крб., а за друге пятирiччя 
вартiсть машин i механiзмiв, що робятимуть на пiдприемствах. 
комбiнату, мае досягти величезноi сум и на 5 -· 6 млрд. крб.; це 
перевищить у двое ту м асу машин i механiзмiв, що Н. ви роб ила. 
1931 р. вся машинобудiвельна промисловiсть Союзу. Урала- куз
нецьке машинобудiвництво постав на чистому мiсцi, в районi,. 

' . 
не зв язаному з традицtями та , рештками старого машино-

будiвництва i вiдразу почне випускати продукцiю в масових. 
маштабах. · 

Боротьба за виконання пляну чорноi металюрril на 1932 рiк-
9 млн. т чавуну, а за . зустрiчним- пляном -10 млн т- це цент
ральний пункт программ 1932 р. Цього року мають стати до 
роботи 24 новi домни, 65 м а ртенiвських печей i 21 вальцiвниця;., 
потреба на устатковання Для металюрrii становитяме понад 
600 млн. крб. Цiлком природно, що центральний пункт боротьби 
за металь- це забезпе:~ити .металюрriйнi заводи устаткованням, 
машинами; машинебу дiвництву на л ежить провiдна р.оля в за- 
вершеннi технiчноi реконструкцii народнього господарства, цi€i 
найважливiшоi умови побу Дави соцiялiстичl!оrо суспiльства .в. 
другому пятирi ччi. 

' ' 

бодный Сокол ~' . Досйiд перших сiмох днiв топления вже показав виключнi якостi 
3добутоrо з халiловськоi руди чавуну, дарма шо роботу домни налаrоджено rеть 
не 3ра3ково (тихий хiд домни, недостатне число оборотiв повiтродмухала, недо· 
обтяженiсть домни тощо). Чавуни ливарнi мають у собi: си л iЦiю 3,0-4°/0, сiрки 
0,02-0,03°/0, хрому 2,5- 2,9°[0, фосфору 0,3- 0,350j0 , манrану 1,0 -1,30;0 i нiклю 
0,8- 0,90/0• Переробнi чавуни мають: силiцiю близько 1,0°/(1, сiрки 0,06- 0,070j0, 
хрому 2,5- 2,9v;0, манrану 2,0- 2,5°/о i нiклю 0,8- 0,90j0• Як особлив у власти· 
вlсть чавуну 3 халiловсь,ких руд вiд3начають виключну твердiсть йоrо. На 3аводi 
" Свобод~ый Сокол" мар но силкувалися В3Я:ГИ стружку 3 халiловських чавунiв ~ 
1х не брали не тiльки 3вичайнi рiзцi свердлярок i стругалок, а навiть рапlдовi 
свердла з найтвердiшо1 сталi сам6rарту, що рiже всi сталi, ндвiть rартованi. 
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Могутньою базою розвитку радянськоi металюрrii б у дуть 
.Уральський та Краматорський машинобудiвельнi заводи. Про 
них тов. Орджонiкiдзе сказав у своiй доповiдi на XVII парткон
~еренцii: "Два машинобудiвельнi велетнi- Уральський та Кра
м:аторський- дадуть нам змогу вже через 1 __:_ 11/2 роки по самiй 
тiльки чорнiй металюрrii щорiчно забезпечувати устаткованням 
..два такi заводи, як Магнiтогорський, не кажучи вже про ве-
.лику масу устатковання для гiрничоi промисловости, кольо
ровоi металюрrii та великих поковок для потужиого казана- i 

- турбобудiвництва. П<;>части цi заводи мають дати продукцiю 
· вже 1932 року". 

Перший п'ятирiчний плян визначив збудувати такi заводи про
-мислового машинобудiвництва на Уралi: 1) Свердловський завод 
важкого гi рничо- металюрriйного машинобу дiвництва- виробляти 
вальцiБнi устави, молоти, преси, гiдравлiчнi та звiднi й доменнi 
злагоди,транспортове устатковання, устатковання для мiдетопи-
лень тощ о. Б у дувати завод розпочали 1927/28 р. i мал и пустити 
1931 р.; вартiсть його визначено на 38 млн. крб.; 2) завод серед
ньоrо машинобу дiвництва- виробляти помпи, компресори, py
шii середньоi потужиости тощ о; -роз-почати б у дувати завод на
мiчено 1931 р.; вартiсть заводу визначено в плянi на 15 млн. крб.; 
3) 1927/28 р. створено з рiзних дрiбних заводiв трест легкого 
машинобудiвнtrцтва- з виробниЦтвом рiзного роду литва, кова
них виробiв, ковальських i казанових виробiв, деталiв машин, 
невеликих водяних турбiн тоща; 4) варстатабу дiвельний завод 
вартiстю. на 10,5 млн. крб; розпочати б у дiвництво намiчено 1931 р., 
11 закiнчити робот и- 1933 р. 

Крiм того,_ в зв'язку з розвитком на Сходi, зокрема павколо 
Уралу, iнтснсивного транспортового будiвництва, а також у 
зв'язку з потребами заводського транспорту, п'ятирiчний ПJ!ЯН 
визпав за конче потрiбне збу дувати на Уралi два заводи транс
портового машинобу дiвництва: 1) Таriльський вагонобудiвель-
ний завод продуктивнiстю понад 50 тис. великавантажних ва
rонiв, 2) завод залiзнич:ого та копальняного устатковання. На

_мiчено також збудувати н_а Уралi 2 су днобу дiвельнi заводи
один у Пермi вартiстю на 10 млн. крб. 18 другий у Тобольську 
вартiстю на 5 млн. крб.; ~устити обидва заводи намiчено 1933 р. 
Насстанку намiчено збудувати казанобудiвельний завод (у Пермi) 
вартiстю на 15 млii'. крб., щоб обслуговувати казанове госпо-

_дарство Уралу та ряду iнших схiднiх ра_йон.iв, i мостобу дiвель
~ний завод вартiстю на 1 О млн. крб.; обидва заводи мають за-
кiнчити 1933 р. · 

У дiлянцi сiльсьfiоzосподарського .машинобудiвництва найбiль
шим запроектованням першого п'ятирiчного пляну е будiвництво 
в Челяб . нську великого тракторногJ заводу (на 40 тис. тракто
рiв за рiк), що обслуговуватиме соцiялiстичне сiльське госпо
дарство с х iднiх районiв, 

Визнана за потрiбне збуд)'Вати також новий великий завод 
..сiльськогосподарських машин та набагат-о поширити за п'яти
рiччя вже органiзоване виробництво Уралсiльма шу, от як: ре-
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конструювати ~а поширити Челябiнський плужний завод (з 86 
1'ИС. плуriв до 600 тос. на рiк); поширити Пермський сепаратор
ний завод (з 100 тис. сеператорiв до 350 тис. на рiк); рекон
<:труювати Воткiнський завод, органiзувавши тут виробництво 
тракторних молотарок (до 5 тис.) i кiнних грабель (до 50 тис.); 
набагато поширити виробництво селянських ходiв, борiн, кiс, вi-
ялок та сортувальниць. -

За накресленнями п'ятирiчного пляну загальна сума всiх вкла-. ' . 
день у ЧOPJIY металепромисловtсть за п ятирtччя мала становити 

1 200 млн. крб.; з них 212,6 млн. крб. припадав на нове будiв
ництво машинобудiвельних заводiв · i 376 млн. крб. -на нове 
металюрriйне будiвництво; продукцiя металепромисловости, за 
накресленwми пляну, мала зрости з 262 млн. крб., да 787 млн. 
крб., за крема продукцiя машинобу дiвельноi промисловости
з 23 млн. крб. д) 165 млн. крб. 

Далi, переглядаючи плян, цi числа змiн_или, чимало збiльши
вши ix. Коли до сказаного додати, ш.о на Уралi намiчено також 
збу.ziувати потужний електротехнiчний комбiнат (пiд Сверд
лt.вськом), що складатиметься з 8 великИх_"' заводiв', то стане 
ясно, що на Сходi утворюеться дуже велику машинобу дiвельну 
·базу. 

На двох дуже великих об'ектах машинобуд;вництва на Ура
лi- Свердловському заводi важкого машинобу дiвництва та Че
Лябiнському тракторному- ми зупинимося тут трохи док.Лад-
нiше. . 

Початковий проект Уральськог.о важко?о.ааводу .машинобудiвни
цтва,1 що намiчав продуктивнiсть першаi черги йоrо на 18 тис. т 
i друг.оi черги (максимальна продуктивнiсть)- на 37 тис. т, тiль
ки 1929 р. цiлком уточнено щодо номенклятури виробiв, при 
чому продуктивнiсть заводу збiльшено до 50 тис. т. У Зв'язку 
з переглядом у бiк чималого поширенiJя всiх передбачень щодо 
розвитку важкоi iндустрii на Уралi виявилася потреба пере
глянути також i номен!_{лятуру машинобудiвельного заводу. В 
зв'язку з будiвfiИцтвuм нових металюрriйних велетнiв довелося 
завести до номенклятури заводу устатJ{овання величезних домен

них i мартенiвських п~чей маштабу Маrнiтогорського заводу та 
виробництво блюмiнriв (найтяжчих вальцiвниць), а також i ус-
7атко.вання iнших галузей промисловости- кольорових металiв, 
хемi чноi промисловости та гiрничих пiдприемств. 

У наслiдок перегляду всього проекту ззводу та номенкля-
1'ури йога виробiв правлiння машинооб:еднання затвердило роз
мiр рiчноi _ продуктивн..ости першоi черги заводу на 100 тис. tn 
ъ:омплексног.о устатко_вання гiРничоi та металюрriйноi промис
ловости, а дpyroi черги- на 150 тис. т. Цiлком розгорпути ви
робництво гадають 1934 р. з таким розрахунком, щоб продук-
7ивнiсть заводу з устатковання металюрrli довести до 8 домн, 

1 Уральськi органiзацП почали опрацьовувати проект щ~ 19:6 р., але тiль~<и 
1928 р., пiсля схваленн я йога в Технiчнiй радi Дiпромезу, йога затвердив Го
Jiозметаль; цiлком будiвництво розгорнулося тiлыщ 192QJЗO господарськоrо року. 
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3 компле:ктiв (30 печей) для мартенiвського виробництва та 18 
вальцiвниць (з них 3 блюмiнrи) для вальцювальних элагод 1~ 

На 1 сiчня 1932 р. в будiвництво вкладено понад 85 млн_ 
крб. Вартiсть заводу першоi черrи становитиме 140 млн. крб.14 
а загальна вартiсть першоi i другоi черги мае дiйти 180 млн. 
крб. Уже 1932 р. завод дасть продукцii на :С8- 30 млн. крб., а 
разом з цехами металених констру:кцiй- на 44 млн. крб. Цек 
вел е тень важкого машинобу дiвництва . ще 1932 р. б у де повнiстю 
введено в експлуатацiю. 2 

Товарава проду:кцiя його не менше як на 50 млн. :крб. замi
нить щорiчно iмпорт для чорноi та кольоровоi металюрrii i зв'я
заноi з ними гiрничоi промцсловости. 

Другий з будованих машинобу дiвельних велетнiв- Челябiп
сысий тракторпий завод, розрахований на .рiчну продуктивнiстh. 
40 тис. тракторiв тииу "Катерпiллер", потужнiстю по 50-60 НР_~ 
i 20°;0 запасних частей до них,- маштабами своiми перевищить 
теперiшнi тракторнi заводи не тiльки Евро-ли, а й Америки i ма
тиме величезне значения як матерiяльна технiчна база для со
цiялiстичноl реконструкцii села. Орiентовна вартiсть заводу-
278 млн. крб. (зокрема 83 млн. крб: на житлобудiвництво). За
гальна плаща заводу -матиме близь-ко 150 za, з них пiд завод-
ськими б у дiвлями- 22 za. Яке rрандiозне б у де це пiдприемство,_ 
можна бачити з того, що основнi його цехи вдвое - втрое пере
вищують площу цехiв Сталiнградського тракторного велетня. 

Ескiзний проект заводу визначае його щорiчну продукцiю 
на 284 млн. крб. (проти ·125 млн. крб. продукцii Сталiнrрад-
ського заводу); щороку випускатиметься, не рахуючи запасних. 
части н, 2 млн. тяг лових сил (проти 750 тис. на Сталiнградському 
заводi) ; що 6 хвилин З· конвеера сходитиме потужний плазу.:. 
новий трактор вагою на 9 436 кг (вага Сталiнградського "Iнтер- 
нацiоналу"- всього 2 593 кг). Завод забиратиме щодня 164 ва- 
гони самИх тiльки основних матерiялiв (чавуну, сталi, кольо-
рових металiв, мазуту, вугiлля тощо); а всього рiзних матерiе
ялiв заводовi треба буде щороку 1,2 млн. m.3 

Пiдготовнi робот и на бу дi_вництвi (збудування там часового~ 
селища на 10 тис. осiб з потрiбними культурно-побутовими за
кладами, залiзничих колiй, комар, механiчних майстерень, водо
та енерrопостачання тощо) розпочато наприкiнцi 1929 р. ЗавдякJ:I. 
героiчним зусиллям робiтникш, що працювали в суворих клiма
тични-х умовах, цi роботи в основному закiнчено на лiто 1930 р. 
Пустити· завод намiчено 1932 р. 

Щоб пiдfОТ) вати робiтничi кад.ри, а також як слiд вивчити. 
процеси ви_г'ьтовлення трактора, спору дж е но дос;лiдний ,завод 
(вартiстю на 4 млн. крб.),_ розрахований на продукцiю 100 спроб
них трактор i в. Крiм робiтникiв, пiдготовлених на дослiдному 

1 Див. "Хозяйство Урала", .N'2 10, ст. И. Зыкова-"Уральский завод тяже
лого машиностроения". 

2 Див. "Правда• вiд 29 лютого 1932 р. 
3 Див. "Хозяйство Урала", ст. Б. Борисова-" Челябинский тракторный за ... 

вод". 
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заводi, робiтничi кадри пiдготовлятиметься в фабзавучi комбi
.нату та надсилатиметься з iнших заводiв. Щоб пiдготувати кадри 
майстрiв i бриrадирiв, навчено ан г лiйськоi мови й командиро
вано на американськi заводи 56 квалiфiкованих робiтникiв рiз
них спецiяльностей. 

Щоб задовольнити потреби величезного залiзнич го будiв-
-:ництва Урала- кузнецького комбiнату, на Уралi будують, як ми 
вже казали, вагоно б у дiвельного велетня на 50 тис. вагонiв; бу
дувати його· почато i93! р. i б у де закiнчено 1933 року; проектна 
вартiсть заводу- 150 млн. крб. Для .обслуговування електрич
них залiзниць маемо збу дувати величезний електровозний завод 
потужнiстю на 400 - 600 електровозiв; його буде закiнчено 6Же 
1933 року. Будiвнvцтво заводу заслуговуе на особливу увагу 
.всiе1 радянсько1 громадськости, цей бо завод мае забезпечити 
виконання постанови червпевого пленуму ЦК ВКП(б) про рекон-

. струкцiю залiзничого транспорту. 
Крiм перелiчених -заводiв, за десятирiччя буде розгорнуто 

· будiвництво низки iнших заводiв- завод компресорiв i смокiв, 
варстатобудiвельнi й струментовi заводи тощо. 

Отже, на :\(ралi- провiднiй частинi Урала- кузнецького ком
бiнату- буде утворено потужну баз_у соцiялiстичного машино
бу дiвництва, що цiлком мае звiльнити нас з- пiд закордонноi 
залежиости й утворити потрiбнi умови для дальшага розвитку 
темпiв iндустрiялiзацii. 

Провiдну, органiзацiйну рол!? Уралу в розвитковi машино
бу дiвництва на Сходi, в зв'язку з перевагами його географiчно
го становища, пiдкреслено на квiтневiй 1932 р. конференцii в 
cnpaвi розмiщення продукцiйних ~ил в УКК. 

"Чотири основнi машинобу дiвельнi вузли накреслено утворити 
в найбiльшому районi УКК, Уралi,-доповiдав пред~тавник 
Урал у.- Це вузл.и Свердловський, Таriльсь~ий, Челябiнський i 
Пермський. У другому п'ятирiччi уральське машинобу дiвництво 
спецiялiзуеться, на виробництвi важких транспортоних i елек
тричних машин. Найвизначнiше мiсце матиме автотрактерне та 
струментове виробництво, а також машини для метизноi проми
словости. 3,5 млн. крб.- такоi вартости дiйде продукцiя ураль
ського машинобу дiвництва в другому п'ятирiччi". 1 

Iз загальноi ciтi заводiв машинобу дiвництва особливо вирiз
няютьс,я проектований Златоусiiвський '/завод кулькови.i( валь
ниць i Пiвденноуральський автокомбiнат, як сукупнiсть заготi
ве.цьних заводiв, розрахованих на продукцiю 500 · тис. · маш·ин 
193~ р. 

Кольорова металюрriя 

Основнi фонди староi уральськоi мiдяноi промисловости оцi
нювалося (на 1 жовтня 1926 р.) на 13 283 тис. крб. За першим 
п'ятирiчним пляном суму вкладень тiльки на нове будiв'ництво 
намiчено на 103 млн. крб. Зазначенi вкладення ще не розв'я-

1 "Эконом. жизнь" вiд 14/IV 1932 р. 
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зують повною мiрою справу peqpraнiзaцii уральськоi мiдяноi 
промисловости. 

Беручи на у вагу двi теперiшнi мiдетопнi- Калатiнську та 
Карабашську i б у дiвництво новоi Богомоловськоi мiдетопнi й 
залишаючи вiдкритим питания про доцiльнiсть пуску Пишмiн
ськоi мiдетоnнi, бо це питания треба ще додатково вивчити (в 
цьому питаннi е суперечнiсть, чи не доцiльнiше б у де викори
стати його мiдянi .концентрати на дi'йових заводах~, п'ятирiчний. 
плян намiчае довести виробництво мiдi на Уралi 3 13 тис. in 
1927/28 р. до 37 тис. т 1933 р. 

Перший п'ятирiчний плян намiтив таку будiвельну програму 
по всiй кольоровiй . металюрrii: 

1. Розпочата 1927/28 р. Богомоловська м~детопня вартiстю 
на 27,5 млн. крб. та з продуктивнiстю на 10 тис. т мiдi. 

2. Свердловськ~й електроливарний мiдетопиЛьний завод по
тужнiстю на 55 тис. т i вартiстю на 12,7 млн. крб. розпочато бу
дiвництвом 3 1929/30 р. i закiнчуеться пiд кiнець п'ятирiччя; в ui 
сам е термiни - розпочцнаеться б у дiвництво й 3&Кiнqуеться мiдеоб ... 
робний завод потужнiстю на 50 тис~ т i вартiстю на 27,5 млно
крб. На базi 3добут-их фльотацiею з мiдяно- цицкових руд цинко
вих концентратiв намiчено збудувати цинковий завод потужнi
стю на 15 тис. т металевого цинку й вартiстю на 15 млн. крб ... 
Намiчено збудувати нiклевий завод потужнiстю на· 1 500 т 
вартiстю на 4,6 млн. крб. i антимоновий завод потужнiстю на 
1 000 т i вартiстю на 3 млн. крб.; yci цi заводи намiчено закiн-
1!Ити 1932 р . . 

3. Запроектовано збу дувати 4 збагатнi фльотацiйнi фабрики 
вартiстю на 7,4 млн. крб.; бу дiвництво гадають закiнчити пiд. . 
Riнець п'ятирiчки. 

Виробництво в одному мiсцi мiдi, цинку, нiклю та антимону,. 
а також рiзноманiтних хемiчних продуктiв дае змогу продуку
вати на Уралi мiшанi полiметалевi стопи, цинковi хем;iкалii тощо .. 

У новому варiян,тi, що йога рорробили уральськi opraнiзaцii~ 
запроектованi темпи розвитку кольоровоi .мema:Люprii' на Уралi 
набагаrпо (у 2-2,5 раза) перевищують накреслення п'ятирiчного 
пляну. Згiдно з цим останнiм варiянтом випуск основноi про
дукцil кольо}::)овоi металюрrii мае становити 1933 ,р. : з чорновоi 
мiдi -103,5 тис. т, з електролiтноi мiдi- 120 тис. т, з-- цинку-
20 тисА т i з нiклю- 1 5 тис. т; у наслiдок дал.ьшого розвитку 
виробництво кольорових металiв мае дiйти пiд середину другог.о. 
п'ятирiччя таких розмiрiв: 3 чорновоi мiдi--175 тис. т, з елек
тролiтноi мiдi- 235 тис. т, з цинку- 30 тис. т i з нiклю- 2,5-
тис. т.1 

Значения поданих чисел стане цiлком зрозумiл.е~ коли зважити,.. 
що останнього довоенного року витоп мiдi no всiх районах ста
новив тiльки 36 тис. т, 'я,инку- 1,8 тис. т, а нiклю зовсiм не 

· виробляли. · 

1 див. цитовану вище стаз:тю Я. Йоффе в журн. "Пути ин.J.устриализации " .. 
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Дарма що значения а.лю.миию в проми словостi (автQ та авiо
бу дiвництво, речi хатнього вжитку тощ о) дедалi зб:льшуетьсц~ 
у нас до останнього часу алюмiнiю зовсiм не топили й дово

зили його з- за кордону (1927/28 р. iмпортовано 5 417 т на суму 
6,4 млн. крб.). Проте потреба краiнИ на алюмiнiй, у процесi буй
ноi iндустрiялiзацii ii, . зростае хуткими темпами i вже пiд кi
нець п'яти рiчки в она Становитиме 73 тис. т. Пiд кiнець другого 
п'ятирiччя потреба краiни на алюмiнiй становитиме орiентовно 
за одними пiдрахунками 215 тис. т, а за iншими .пiдрахунками
навiть 500 тис. т. От же б у дiвництво заводiв, що виробляють 
алюмiнiй, е вельми актуальне завдання. 

Тепер у нас будуеться тiльки 2 алюмiнiйовi комбiнати- Вол
ховський, та Днiрровський (на eнeprii Днiпрельстану), що мають 
дати 1~33 р. заразом 30 тис. т металю _-число, що набаrато 
вiдстае вiд зазна чено1 вище потреби. В межах першоi п'ятирiч
ки намiчено поширити Волховський алюмiнiйовий комбiнат (цей 
комбiнат, як i Днiпра,вський, працюватиме на базi бокситiв Тих
вiнських / родовищ) i збудувати електролiтний завод у Kapeлii 
на eнeprii запрое1~ тованоi там гiдроелектровнi над Надвоiцьким 
водоспадом. Рiчна продукцiя eнeprii тут мае становити 270 млн. 
kwh, що дасть змогу поставити електролiз 12 тис. т алюмiнiю. 1 

Сприятливi умови для розвитку продукцii алюмiнiю е на Ypa
.i'Ii, що мае всi потрiбнi для цiei продукцii елементи : алапаевськi 
боксити, кiзелiвське вуriлля, соду й iншt хемiкати Березняков
ського комбiнату. Енерriю для алюмiнiйового комбiнату може
дати запроектована гiдроелектровня на р. Камi (потужнtстю на 
800 тис. kw). Уже розвiданi запаси алапаевських, надеждинських 
й режевських бокситiв стапавлять бiльше як -2 млн. т i можуть 
забезпечити продукцiю 40 тис. т алюмiнiю. 

Зазначенi родовища вичерпують вiдомi дотепер запаси бок
ситiв i це ставить на чергу питания пр'Q засвоення iнших видi& 
алюмiнiйовоi сировини i цасамперед г л ин та алунiтiв. У нас уже 
вiдомий спосiб здобувати оксид алюмiнiю з г л ин. Цей cnociб,. 
що його запропонували Л. Фокiн та А. Рессель, в основному по
лягае ось у чому: з малозалiзистих г л ин сiрцаною кислотою• 

видобуваеться оксид алюмiнiю, що е в них; далi сiрчанокислу 
r липку обробляеться амонiяком, що й собi видобувае звiдти сiр
чану кислоту, утворюючи 4 · частини сульфат- амонiю i одну . 

частипу глинки. Таким способом кiлькiсть здобутоi глинки за-· 
лежить вiд маштабiв виробництва сульфат· амонiю. 2 

Щодо здобування алюмiнiю способом Фокiна та Ресселя, 
то найсприятливiшi умови мае Урало- кузнецький комбiнат: тут· 
n.роектуеться великi заводи азатистих добрив, тут в багатющi 
зложища висо:коякiсних глин i великi потенцiяльнi ресурси деше
воi eнeprii. 

Крiм бу дованих тепер · алюмiнiйових эаводiв (Волховського 
ra Днiпровського) Союзалюмiнiй намiчае надалi эбудувати низку 

"' 
· 1 Див .• За индустриализацию", 30 травня 1931 р. (N2 147), ст. М. Голин-
с"ого-"К проблеме географического размещения алюминиевой промышленности". 

2 Там же. 

7 А. Каnлан. 684 



нових алюмiнiйових заводiв на рiзних видах сировини : другий 
Волховський- на тихвiнських бокситах, Бобрикiвський- на гли
нах, Хiбiногорський- на нефелiнах, Украiнський- на каолiнах, 
Закавказький- на алунiтах i Уральський на алапаввських бок
ситах. 1 

Кiзеловський хемкомбiнат на Уралi, що йога заuроектовано 
пустити 1935 р., продукуватиме близько 330 тис. т сiрчанокис
лого амонiю, що дав змоrу, використовуючи родовища глин 
на захiдньому схилi Уральського пасма (Яйвiнськi тоща) i здо
буваючи сульфат за методою Фокiна- Ресселя, мати до 80 тис. т 
оксиду алюмiнiю. 2 

До розвитку виробництва . алюмiнiю треба притяrти якнай.
ширшу увагу громадськости. Алюмiыiй потрiбний багdтьом дуже 
важливим галузям промисловости, а тому проблема виробництва 
власнаго алюмiнiю та звiльнення вiд iмпорту йога набувае на 
межi другого п'ятирiччя виклiочноi ваги. Треба, отже, посилити 
не тiльки розвiдковi роботи з ycix видiв сировини для алюмi
нiю, а й науково- дослiдчi роботи над вивченням ix, пасамперед 
над вивченням челябiнського попелу, що, як показали окремi 
дослiди, дав понад 50°/0 алюмiнiйноrо оксиду.3 

Окремо треба спинитися на перспектинах розвитку вироб
ництва маzнезiю. YpaJI iз сво1ми невичерпними ресурсами сиро 
вини для цього металю е безперечний монополiст: солiкамськi 
карналiти мають запаси безводного хлор - маrнез1ю на 1 800 
млн. т, тобто стiльки, скiльки треба, щоб виробити 450 млн. rri 
металевого магнезiю, а це забезпечить будовану у на.с магне
зiйну промисловiсть на сотнi рокiв. 

Особливiсть Солi~амськоrо карналiтовоrо комбiнату- це те, 
що перероблення карналiту становить собою замкнений техно
логiчний процес, де вiдходи одного виробництва дають осиовну 
сировину для iншого виробництва, через це цiлком утилiзуеться 
сировину й здешевлюеться продукttiя. 

При розкладаннi карналiту поруч калiйноrо добрива здобува
€ться покидьковий магнезiйний луг, що йога попереду утилiзуЕ
ться на видобувания з нього брому. Бром у нас досi здобувал;ося 
невеликим ро~мiром на Сокському озерi, а в основному потребу 
на бром задовольняв iмпорт. H)l базi солiкамських карналiтiв 
ми можемо розвинути власне виробництво брому до розмiрiв, 
достатнiх на те, щоб крiм задоволемня всього внутрiшнього по-

1 Див. звiт про доповlдь Союзалюмiнiю в президП ВРНГ,- "За индустриали-
зацию", 9 вересия 1:131 р. . 

2 У генеральному плянi Cnбipy та'к само намiчалося збудува1;и 2 алюмiнiйовi 
комбiнати - в Кемеровi та Черемховi -а загальною продуктивнiстю на 50 тис . т 
алюмiнiю Плян Союзалюмiнiю розвитку виробн.ицтва алюмiнiю в Сибiру поки
що не передбача€. 

Пiд алюмiнiйовим комбiнатом розумi€МО такий .комплекс пiдприЕмств: 1) ко
пальнi здобувати каолiн, алунiт або бокситизовану глину ; 2) завод здобувати 
чистий оксид алюмlнiю ; 3) завод для здобування набивних ел·е1·~ одiв для eJI _ "<
тротоплення бокситизованоi глини; 4) завод для здобування електродiв з чисто- . 
го :нафтового коксу ; 5) завод виготовляти крiолiт та флуорид; електролiтний 
завод розкладати оксид алюмiнiю. 

3 Див .• ст. 3. Райхлипа в газ. "За инiJ.устриализацию" вiд 16/V 1932 р. 
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nиту зробити Солiкамськ свiтовим центром виробництва брому. 
Видобувши бром, магнезiйнi луги переробляеться на товаровий 
хлор- магнезiй (вживаний у текстильнiй промисловостi, хо.лодни
ковiй справi та у виробництвi нових б у дiвельних матерiя.лiв, що 
заступають лiс i цеглу,- ксилолiт i фiбролiт). Нарештi, . соляну . 
кислоту, що П здобуваеться разом з магнезiйним оксидом, ути- . 
лiзуватиметься в кiстксобробнiй промисловостi, а також замiсть 
дефiцитноi сiрчаноi кислоти в переробленнi в'яських фосфоритiв 
на фосфорне добрива (високовiдсотковий преципiтат). 

Де сам е будувати завод металевого магнезiю,- це питания 
ще не розв'язано. Конкурують два пункти: 1) Солiкамськ, тобто 
сиров,~;~нна база, i 2) Кiзел- палпво -,енерrетична база. Перший 
варiянт, тобто збудувати завод у складi Солiкамського карна
лiто ... магнезiйного комбiнату, пiдтримуе "Союзкалiй", другий ва
рiянт-збудувати завод у Кiзелi-висувае "Союзалюмiнiй". 
Розв'язання на користь першоrо варiянту зв'язане з заванта
женням транспорту перевозом великих партiй вугiлля з Кiзелу 
до Солiкамська та з потребою б у дувати в Солiкамську велик у 
тепло- електроцентраль. Другий варiянт, тобто- збудувати маг
незiйний завод у Кiзелi, вiдiрвавши його ·вiд комбiнату, зв'язаний 
iз складним питанням про пер~вiз безводного хлор - маг.незiю 
з Солiкамська до Кiзелу .1 

·Розглядаючи кольораву металюрriю Уралу та Сибiру як 
единий комбiнат (у Кузбасi крiм б у дованого вже Беловського 
дистиляцiйного цинкового заводу на 12 тис. т цинку намiчено 
збу дувати найб~льший у свiтi завод на 50-75 тис. т електро
лiтного цинку) та додаючи до цього мiдетопнi Башкирii й Ка
закстану (найбiльшу з них, так звану центральну казакстанську 
мiдетопню збудують в Караrандi), ми матимемо на Сходi потуж
ний центр полiметалевоi промисловости. На цей центр припа
датяме чимала частипа вciei союзноi продукцii кольорових ме-

талiв. .. 
РОЗДIЛ ШОСТИЙ 

,, 

Хемiчна промисловiсть . Уралу 1 • 

На Уралi ми маемо якнайрiзноманiтнiшi ресурси хемiчноi <!И
ровини, коксових газiв i випальних газiв кольоровоi металюр
rii, вiдходи вуглепалiння тоща, а це робить Ур_ал одним з най
оптимальнiших районiв для великого розвитку хемiчноi промне
ловости-як основноi, так i лiсохемiчноi. 

Те, що тут е мiдетопнi, якi nрацюють на - мiсцевих iскришах, 
дае змогу використати випальнi гази на виробництво сiрчаноi 
кислоти, а фльотацiй~ий спосiб збагачувати цi iскришi дае де
шевий фльотацiйний пiрит, що йога так само можна використа
ти або на здобування сiрчаноi кислоти на мiсцi, або можна транс
портувати для того ж таки до i~ших районiв. За п'ятирiчним 

1 Див .• За индустриализацию" вiд 6/IV 1932 р., ст. Я. Вайнштейнtt'-.Кар
налито - магниевый комбинат". 

7* 99 



nляном, здобування пiриту пiд кiнець п'ятирiчки jИзначено на 
1 млн. т. Що використання всього здобутого пiриту дало б 
стiльки сiрчаноi кислоти, що це набагато перевищило б потребу 
Уралу та зв'язаних з ним районiв на цей продукт, то перед 
нами стоiть альтернатива або, використовуючи ввесь пiрит на 
мicui, перевозити великi партii сiрчаноi кислети до вiддалени х 
районiв, що було б економiчно невигiдно, б о транспортун ати 
цей продукт д уже в аж ко,- або транспортувати невикориста ний 
niрит (близько 700 тис. т). Проте транспортувати пiрит так само 
€ досить складна й дорога рiч, а тому в п'ятирiчному пляиi 
вiдзначено потребу, щоб уникпути зайвого наrромадження пi
ри.тових покидiв або щоб уникпути · скорочення фльотацii, в и
найти спосiб цементизацii пiрит..у {брикетуванням або iншим 
способом), щоб надати йому транспортабельнiшоi форми. 

Другий вид хемiчноi сировини-фосфорити. Уральськi фос
форити мають у собi багато фЬсфорноi кислоти (30- 31°/0 Р2 0 5), 

;але запаси ix досить обмеженi- близько 180 тис. т. Через те 
·розвиток туковоi промисловости, для чого ми маемо цiлком 
<:приятливi передумови (можливiсть здобувати дешеву сiрчану 
\кислоту), не може базуватися на самих ~iльки уральськйх фос- . 
форитах. Базою для туковоi промисловости Уралу е вятськi 
фосфоряти й почасти казакстан,ськi (актюбiнськi): першi, з вмi
стом фосфорноi кислоти на 26-27°/0, визначено приблизно на 
7 млн. т розвiданих запасiв, а ймовiрних _..на 100 млн. т; iмо
вiрнi запаси актюбiнських родовищ (з вмiстом на 18°/0 Р205)

._н а 1 00 млн. т. 
Запаси калiйних солей на Уралi величезнi. Розвiдки Геолкому 

·-визначають запаси цих солей коло Солiкамська на 1 600 млн. т: 
;а ймовiрнi запаси- на 20 млрд. т. 

Родовища xpoмimiв 1 мiст~ться (числом сiм) у районi Сверд
.ловська за 50-100 к.м вiд нього, з вмiстом хромового оксиду 
на 40-50°/0• · Цi родовища правятимуть за сировинну базу як 
для поширюваного старого Шайтанського хромпiкового заводу, 
так i для запроектованоrо там же нового хромпiко:воrо , заводу, 
загальною ПJ:)одуктивнiстю на 12 тис. т хромпiку. Крiм того~ 
вiдомi два родовища хромiту на пiвнiч i на пiвдень вiд м. Ор
.ська з бiльш високовiдсотковою рудою- до 60°/0 оксиду хрому. 

1 Урал покищо €дине в Союзi мkце, де € хромистий залiзняк; цi руди з 
рiзним вмiстом хромового оксиду тяrнуться вздовж усьоrо пасма. Проте доте
пер нi запасiв йоrо, нi метод розвiдок, нi способiв збаrачування ще будь -
скiльки систематично не вивчалося. В замiтцi, надрукованiй у журналi "Хозяй
ство ~'рала" (В. Наркин- "Минерально- рудная промышленность на ·Урале"). 
зазначено, щ<;> досi вибирали тiльки найбаrатшi на хром руди i i:x майже вже 
вироблено в ценtральнiй частинi Уралу зrори; найважливiшо1 проблеми зба
гачення бiдних руд з вмiстом хромового оксиду вiд 17 до 30% ще нiхто не 
-ставив, тим часом як дуже великi родовища Уралу належать якраз до типу цих 
-бlдних руд. Треба негайно сконцентрувати виробниuтво й серйозно поставити.. 
як розвiдковi, так i науко - водослiднi роботи. Вклавши капiтальних вкладень на 
4,5 млн. крб., твердить автор, можна буде здобувати руду по 13 крб. за тонну 
замiсть теперiшнiх 20 - 23 крб., а це, продукуючи 300 тис. т, дасть рiчно'i про
JJ.укцп на 4 млн. крб. за заводською собiвартiстю, а перечисливши на 480_ е кон
центрат - близько 7 млн. крб. 
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Подана характеристика сировинних ресурсiв доводить, iцо в · 
рамках Урал о- кузнецькоrо комбiнату е всi данi, щоб створи т J{ 

-,.ут, поруч дpyroi вуri .. 1ьно - металюрriйноi баз и, та кож i ду ж е 
·важливу хемiчну базу Союзу. Цю базу ми створимо, збудувавш и 
ряд величезних хемiчних комбiнатiв у Сибiрському краi (Кем е
ровський i iн). та на Уралi (Маrнiтоrорський, Березняковськ ий, 
Калатинський i iн.) та пашмривши старi · пiдприемства. 

1. Березняковський комt§iнат будуеться на 200 тиr:. т стан
_дартноrо суперфостату та 400 тис. т фосфорнокалiевих добрив. 
Щоб виконати всю тукову проrраму цього комбiнату, треба 
близько 180 тис. _т сiрчаноi кислоти; з них 60 тис. т передба
(',!ено здобувати з · фльотацiйноrо iскришу на березняковсь~их 
-сiрчанокислотних уставах i 120 тис. т з вилальних газiв у Ка
латi. Крiм тоtо, передбачено збу дуват:И на Березняках новий 
··содовий завод потужнiстю на 200 тис. т соди ха поширити те-
перiшнi заводи з 40 до 70 тис. т соди. 1 

2. Боzо.молово- салдiн,ський комбiнат на 30 тис. т стовiдсот
·ковоrо амонiяку на салдiнському коксовому воднi та 100 тис. т 

. стандартного суперфосфату. Щоб виконати програму цього 
:комбiнату, потрiбно 150 тис. т сiрчаноi кислоти на фльотацiй 
ному iскришi. 

3. Магнiтогорський хемiчний комбiнат з ..використанням вод
:пя коксових устав при Маrнiтогорському металюрriйному заводi. 

Перший п'ятирiчний плян запроектував також збудувати новий 
.Шайтанський хромпiковий завод на 8 тис. т хромпiку та пошири
-ти старий завод до 4 тис. т, поширити Пермський суперфосфатний· 
завод з 25 тис. т до 90 тис. m стандартного суперфосфату 
(поширивши вiдповiдно йога сiрчанокислотнi устави), а також 
збу дувати низку iнших дрiбних нових заводiв та поширити те-
перiшнi. 

Видобувания калiйних солей передбачено довести до 4 млн. т, 
з них 2,5 млн. т витрачатиметься на виробництво сади т.а до
брив, а решту-на перероблення на збагачений хлористий ка
лiй. Продукцiя добрив по 6 хемiчних заводах мае дiйти 1933 р. 
таких розмiрiв: Березняковський- 1 229 тис. т суперфосфату 
-та 722 тис. т сульфат- амонiю. Красноура.льський вiдповiдно-
920 тис. т i 466 тис. т, Пермський- 628 тис. т суперфосфату ; 
Кiз~ловський; Маrнiтогорський i Челябiнський хемiчнi заводи 
вироблятимуть тiльки сульфат- амонiй- вiдповiдно 223 тис. т, 
165 тис. т i 48 тис. т. Крiм того, на Березняковському заводi 

1 Березняковський комбiнат- перший велетень радянськоi xeмii- вже всту
nив в експлуатацiю 1932 р. i впевнено засвоюs проsктну потужнiсть дуже важ
ливих для нас хемiчних виробнюпв. С1рчанокислотний завод 1 всi заводи азот
но'i групи комбiнату переJЗедено на експлуатацiйний стан. Розпоч? ТО (в червнi) 
rенеральне випробування калiйноi групи комбiнату. 

3 20 червня комбiнат розпочинав · rapaн.miйнi випробування- перевiрку 
лроектних потужностей i якiсних технiчних показникiв ycix заводlв азотно'i 
{'рули. Результати роботи цих заводiв дають пiдстави сподiватися, що вони 
rарантlйне випробування вlпримають i в третьому квартал! затверджену вироб
кичу проrраму випуску продукцП виконають. Краiна в третьому квартал! матиме 
прирiст продукцП дуже важливих хемiчних виробництв, що пощююе або потроюе 
подекуди загальний випуск цих видiв продукцП в Рапянському Союзi. 
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11родукуватиметься 614 тис. т сильвtнtту. Загалом добрив про .. 
дукуватиметься на умовнi одиницi 5153 тис. т. Питома вага·. 
Уралу становит.име 29°/0 союзноi продукцii фосфатних добрив. 
i 50°/0 азотистих. . . 
· . У лiсохемiчнiй промисловостi перший п'ятирiчний плян 
намiчав збу дувати 3 заводи сухого перегону дерева вартiстю 
разом на 17,8 млн. крб. та 3 калофонiево- екстракцiйнi заводи. 
загальною вартiстю на 9,2 млн. крб. 
. 1 в лiсохемiчнiй промисловостi новi наставления, в зв'язку 3 · 
ширшими накресленнями розвитку лiсовоi промисловости, набага
то перевищують проектування першого п'ятирi':Jноrо пляну. Сиро

·виннi ресурси збiльшуються з 42 MJJH. кубометрiв до 73 млн ... 
У зв'язку з запроектованим цiлковитим засвоенням ycix лiсових 
масивiв Уралу та проведениям низки заходiв (механiзацiя лiсо
заготiвель, заб.езпечення робсилою тощ о), rуртову продукцiю 
уральськоi лiсопромисловости передбачено довести · пiд початок 
другого п'ятирiчя до 509,6 млн. крб. (проти 46,6 млн. крб .. 
1928/29 р.- збiльшення водинадцятеро). Пiд початок дpyroi 
п'ятирiчки передбачено пустити 4 великi паперовi комбiнати:. 
комбiнат газетних паперiв на 160 тис. т, комбiнат друкарських 
паперiв на 80 ти~. т i 2 комбiнати писальних паперiв на. 
120 тис. т кожний. Отже, разом з продуктивнiстю теперiщнiх 
пiдприемств · на 48,7 тис. т, продукцiя паперу на Уралi мае дiй· 
ти пiд початок другого п'ятирiччя 528,7 тис. т. Це проти. 
12 тис. т продукцii 1928/29 р. становить збiльшення в 44 рази. 

Поданi вище данi про розмiри продукцii промовляють про 
доконечнiсть вкласти набагато бiльшi каniтальнi вкладення до 
хе~чноi промисловости Уралу, нiж то намiтив був nерший п'яти
рiчний nлян. 1 сnравдi, тим часом за п'яТИ:рiчним пляном yci вкладен
ня в нов е б у дiвництво хемпромисловости Уралу мал и становити 
тiльки 158 млн. крб., тепер на саме тiльки будiвництво Берез
няковського комбiнату першоi черrи намiчено витратит.и 
102 млн. крб. 

РОЗДIЛ СЬОМИЙ 

ЕлектрифiкацiЯ Уралу 

" 1 

Розгортаючи rрандiозним темпом провiднi галузi промисло~ 
в ости, треба створити моrутню . енерrетичну базу вiдnовiдного 
маштабу. На початку п'ятирiччя на Уралi не було взагалi ве
ликих електровень районового значения, 1 ra й тепер ще елек
тропостачання е одне з вузьких мiсць у госnодарствi ~ралу .. 
Тому нове електробудiвництво набирае особливоi ваги. 

За першим п'ятирiчним пляном продукцiя та споживання 
електроенерrii на Уралi мали sрости э 375,9 млн. kwh 1928/29 р. 
до 1 488 млн. kwh 1932/33 р., тобто в 4,2 раза, за щорiчного зро~ 
стання на 40-45°70 ; 60°/0 цiei кiлькости мали продукувати райо-. 

1 1928/29 р. nотужнtсть yciX електровень Уралу стаповила всьоrо 140 тис .. 
kw, а про..в.укцiя електроенерrп- 375,'J м.nн. kwh. 
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;новi електровнi та електровнi, що пр~цюють на загальну сiть. 
Районовi електровнi мал и працювати на вуriльному · дрiб'язку, 
вiдходах коксування та брикетування. . 

У загальному плянi електрифiкацii Уралу передбачалося ство· 
рити трансуральську маriстральну лiнiю електропересилання, 
що спиралася б на 3 великi районовi електроцентралi: Челя
бiнську (на пiвднi), Губахiнську (на пiвночi) та Середньоураль
ську (в районi €rоршiно- Алапаевськ). Крiм ословних районових 
елекrровень плян намiчав розвинути протягам п'Я'тирiччя елек
тровнi низки окремих пiдприемств (Маrнiтогорськоrо заводу, 
Березняковського хемкомбiнату, Надеждинського заводу тощ о) 
з вiдповiдними сiтями та кущуванням низки пiдприемств, роз-

, мiщених поза основними лiнiями (rрупа пiвденноуральських за
водiв на захiд вiд Златоуста) О'сновну елекrромаriстралю ма
лося закiнчити за п'ятирiччя,· довiвши потужнiсть Челябiнськоi 
електровнi до 88 тис. kwh, спорудивши подвiйну лiнiю пере
силань, а Губахiнськоi електровнi- до 66 тис. kw. 

Беручи на увагу, що районова електрифiкацiя е вузьке мiсце, 
що затримуе промисловий розвиток Уралу, намiчено суворi ка
лендарнi термiни бу дiвництва районсвих електровень, особливо 
.~елябiнськоi та Губахiнськоi. 1 

Нарештi, в п'ятирiчному плянi передбачено пiдготуватися до 
·будiвництва Чусовськоi гiдроелектровl!J (на 44 тис. kw), а також 
закiнчити роботи дослiдження та проектування справи вико
,ристання водяних сил Печорсько - Камського водяного шляху 
(в зв'язку з перспективами розвитк"- промисловости на Пiвнiч
ному Уралi). 

Загальну суму капiталовкладень на електрифiкацiю Уралу 
за п'ятирiччя плян визначив на 200 млн. крб. 

Проте згадом з цiлковитою яснiстю виявилася потреба на
.багато поширити програму електробудiвництва проти накреслень 
п'ятирiчн:оrо пляну, бо цi накреслення rеть не вiдповiдали за
вданням форсованоi iндустрiялiзацii краiни, зокрема схiднiх райо
нiв. У загальнiй концепцli Урала - кузнецького комбiнату треба 
було зважати й на дал.ьшi перспективи, що виходять за межi першоi 
п'ятирiчки, i пасамперед на те, що як транспорт мiж Уралом 
1 Кузнецьким басейном, так i внутрiшнiй транспорт цих районiв 
за кiлька найближчих рокiв цiлком перейде на електричне 
тяг л о. Вияпилася потреба щiльно пов'язати електричнi устави 
Уралу та Сибiрського краю (електроцентраJJями в Новосибiрську, 
Омську тоща) i створити мiж об ома районами суцiльний лан
цюг електровень i лiнiй пересилання високоi напруги. 

Отже, зважаючи на завдання електрифiкацii транспорту та 
i.На потребу широкоi механiзацii й електрифiкацii виробничих 
процесiв б у дованих i намiчених до б у дiвництва найближчих 
~рокiв багатьох пiдприемtтв, неминуЧе треба ветановяти набагато 
бi _'П:!.Пу пoтyжiJiCTt>, нiж це · визначено в ) 1'ятирiчному плянi. 
Б зв язку з цим, потужнiсть Губахiнськоi електровнi (працюва .. 
тиме на кiзеловському вугiллi) збiльшуеться до 192 тис. kw, 
Челябiнськоi- до 150 тис. kw; те еаме треба сказати й про 

103 



Середньоуральську в Свердловську. Крiм того, електровня при 
Маrнiтогорському заводi, що П спочfiтку запроектували були 
як заводську електровню, набувае так само значення районовоi ; 
П потужнiсть посилять до 240 тис. kw i бiльше. 

На Челябiнськiй районовiй електровнi пiд початок 1931 р .. 
стала вже до роботи турбiна потужнiстю на 24 тис. kw, перша 
на Уралi, й починае функцiонувати перша ж таки районова ви
соковольтова сiть папругою на 115 тис. v; вона мае обслуго-· 
вувати 3 основнi знижнi пiдстанцii- в Киштимi, Карабашi та 
Златоустi. На веснi 1931 р. почав працювати другий аrреrат
такоi самоi потужности" а наприкiнцi 11 кварталу цього самого 
року третiй arpera т. Повна потужнiсть цiei електровнi пiсля 
встановлення четвертого, п'ятого та шостого arperaтiв, включа
ючи й двj турбiни по 3 тис. kw для власних потреб станцii,. 
становитиме 150 тис. kw. Пустяти в експлуатацiю повну по
тужнiсть станцii намtчено в 1932 р. 

Зважаючи на напруженiсть електропостачання Пiвденному 
Ураловi, в зв'язку .з тим, що зростання електропостачання не 
встигае за зростанням навантаження, вже найближчого часу на
мiчено збудувати в Челябiнську ж т~ки (недалеко вiд теперiш"t 
ньоi електровнi) другу електровню з орiентовною повною по
тужнiстю на 300 тис. kw (першу чергу цiei електровнi з уста
новлевою потужнiстю на 100 тис. kw передбачено збудувати 
1933 р.) та з можливiстю далi поширити П до 400-500 тис. kw~ 
а: за останнiми даними навiть до 600 тис. kw. 

За межами поточного п'ятирiччя, пiд середину другого 
п'ятирiччя, мають далi збiльшити потужнiсть електровень i збу
дувати новi: Губахiвськi електровнi N2 1 i .N2 2 загальною по
тужнiстю н.SJ. 500 тис. kw, теплоцептралю Березняковського ком
бiнату- 100 тис. kw, Челябiнськi станцП .N2 1 та .N2 2 потужнi
стю на 450 тис. kw. Маrнiтогорську теnлоцептралю- 200 тис. kw,. 
Богословську районову електровню -150 тис. kw, Нижне- Сал
дiнську районову електровню- 150 тис. kw, електровню при 
запроектованому Алапаевському заводi- 170 т ж:. kw i тепло
цептралю при Пермському комбiнатi '-100 тис. kw. Крiм того, 
намiчено збудувати 3 riдроелектровнi (на Чусовiй, Виш~рi т·а 
Колвi) загальною потужнiстю на 180 тис. kш. 

РОЗДIЛ ВОСЬМИЙ 

Залiзничий транспорт Урал о- Кузбасу 1 

Пденум ЦК ВКП(б) в резолюцii на доповiдь тов. Рухiмовiча 
15 червня 1931 р. ухвалив iсторичноj ваги постанову Про корiнну 
реконструкцiю залiзничого транспорту. 

1 Транспортеву проблему Урало- кузнецького комбiнатv розв'язуеться як. 
проблему комплексну. Тим то ми в роздiлi, приевячеиому -Ураловi, розглядаемо
перспективний розвиток транспортового господарства Урало-кузнецького ком
бiнату в цiлому. Данi цьоrо роздiлу в час'l\инi, що стосуються до друга! п'яти
рiчки, слiд мати за суто орiентовнl. 
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."Успiшне здiйснення iндустрiялiзацii краiни,- каже арт. I 
резолюцii,- хуткий розвиток ycix галузей промисловости, бу

дiвництво нових заводiв - велетнiв, потужних комбiнатiв, дедалi 
бiльше пiднесення сiльського rосподарства на базi колективiзацii 
йога, б у дiвництво радгоспiв, буйний розвиток нових районiв 
з багатющими родовищами, широке залучения околиць до го
сподарського життя -краiни- наперед визначають ,величезне 

зростання роботи залiзничого транспорту, що являв собою не
розривну органiчну частину соцiялiстичноi iндустрiялiзацii". 

Резолюцiя констатуе, що вже за пepmi два роки п'ятирiчки 
вантажообiг залiзниць Союзу збiльшився з 156 млн. т 1929 р. 
до 238 млн. т 1930 р., перевищивши на 80°/0 вантажообiг 1913 р. 
(132 млн. т). Не менш буйно розвиваллея й пасажирськi пере
вози : 1930 р. перевезело 557 млн. осiб проти 291 млн. 1928 р. 
та 185 млн. 1913 р. Щодо виконаноi вантажевоi роботи залiз
ничий транспорт СРСР посiв друге мiсце в свiтi пiсля ПАСШ: 
залiзницi СРСР викопали 133 млрд. т/к.м проти 61 млрд. тjкя 
у Нiмеччинi, 29,2 млрд. в Анг лii та 565 млрд. в ПАСШ. 

Цiлком зрозумiло, що таке буйне зростання перевозiв, тим 
часом як нове залiзниче будiвництво у нас вiдносно невелике, 
мало дуже посилити вантажонапруженiсть наших залiзниць; 

ця напруженiсть 1930 р. дiйшла 1738 тис. тjкм на 1 км ciтi, 
т им часом, як вантажонапруженiсть залiзничоi ciтi ПАСШ ста
новила тiльки 1 608 тис. mj км на 1 к .м. 

Зазначене зростання роботи залiзничого транспорту rрун
туеться як на збiльшеннi йога матерiяльно- технiчноi бази-за 
перiод iснування радянськоi влади збу довано й здано в експлуа · 
тацiю 12,8 тис. к.м нових залiзниць 1 - так i особливо на вели
I{ОМУ зрос-rаннi якiсних показникiв йога роботи, на кращому ви
користаннi ресурсiв залiзничого транспорту. 

"Переборюючи опiр бюрократично- нерухливого старого апа
рату залiзничого транспорту, уперто борючися з шкiдниками, 

·висовуючи i3 свого кола новi кадр и керiвникiв,- залiзничий 
пролетарiят, не зважаючи на руйнiвнi наслiдки свiтовоi вiйни 

та iнтервенцii, домiг-ея великих успiхiв, потвердивши величезнi 

переваги пляново- соцiялiстичного господарствэ над капiталi
-стичним".2 

Про те, не зважаючи на чималi успiхи в · роботi залiзничого 
транспорту, зростання йога не встигае за буйним розгорталиям 
-соцiялiстичного будtвництва краiни, через що транспорт став 
вузьким мiсцем у нашому народньому господарствi. 

Та коли транспорт став вузьRим мiсцем у народньому- го
~подарствi вciei краiни в цiлому, то це ще бiльше посилюеться 
щодо Урала- кузнецького комбiнату, бо для нього транспортона 
проблема е вирiшальна. Величезнi темпи iндустрiялiзацii бага-
-тющих схiднiх районiв, що ранiш були вiдсталими околИцями, 
рiшуче зрушення промислових центрiв на схtд вiдбуваеться. 

1 Турксиб, Борове- Акмолiнськ- Караrанда, Троiцьк - Орськ i iн. 
2 3 резолюцii червпевого пленуму. · 

105 



ра~ом з величезним зростанням вантажених перевозiв; темп: 

цього зростання набагато перевищуе темп зростання вантажених 
перевозiв старих промислових районiв. 

Вiдповiдно до умов розмiщення виробничих цент.рiв Урало -
кузбаського комбiнату та взаемнога зв'язку ix, транспортова 
робqта комбiнату охоплюе величезну територiю- на 2,8 млн. к.м211' . 
rим часом як уся д1йова залiзнича сiть на територii комбiнату 
становить тiльки трохи бiльше вiд 11 тис. к.м (11,2 тис.). Цiлком. 
природно, що вантажонапруженiсть залiзничого транспорту 

А:а територii Урала- кузбаського комбiнату багато бiльша, нiж 
у С1'арих промислових районах СРСР. I надалi вантажообir у· 
районi комбiнату збiльшуватиметься виключно високими тем
пами, в зв'язку з буйним розвитком промислового та сiльсько
господарського виробництва цього району- потужним розвитком 
ру дяноi, металюрriйноi, :ка м' яновугiльноi, машиtiобу дiвельноi, хе
мiчноi промисловости в Сибiру та на Ура.лi, розвитком полiме
талевоi та металюрriйноi промисловости в К азакстанi (на базt 
караrандинського вугiлля та залiзноi ру ди К ентюбе- Тогаю ), 
по-rужними потоками сiльськогосподарських вантажiв- з . Пiв
деннозахiднього Сибiру, Пiвнiчнозахiднього Казакстану, Пiвден
ного та Схiднього Уралу,- а також лiсових вантажiв iз Схiд
нього Сибiру та Тобольськоi пiвночi тоЩо. 
НКШС проектуе розмiри перевозiв по Урало- кузбаському 

комбiнату за останнi три раки п'ятирiчки та на 1937 р. такимк: 
розмiрами (на млн. тонн): 1 

2:. 

1 1931 р. 1932 р. 1933 р. ~~ "'' 1937 р. 
! 

1 ~ 
1 

' Вlдр. При б. Вiдр . . При б. Вiдр. При б. Вiдр. При б 

' 1 . 1· . 
' 

J ) 
УКК 1 47,7 40,9 72,1 60,5 107,1 86,0 393,4 -. . . . • • . . . 
По ciтi СРСР . . . . . 330,0 - 470,0 - 580,0 ....-- 1500 1700 
Вiдсоток УКК до всiе1 

ciтi . . • . . . • . . 14 ._ ;.1 15 - 18 - 24 -. 

Отже, вантажообiг Урала- кузбаського комбiнату эрастае пiд: 
1937 р. майже вдев'ятеро (проти перевозiв 1931 р.), тим часом. 
як вантажообiг по всiй ciтi СРСР зросте тiльки вчетверо
вп'ятеро. 

Наведена таблиця показуе, rLIO пi,n кiнець дpyroi п'ятирiчки 
вантажообir Урал о- кузбаськоrо комбiнату перевищить вантажо
обir, намiчений на 1931 р. для вciei clmi залiзниць Союзу, а ли
тома вага вантажообiгу }(омбiнату в загальному вантажообiгу 
союзноi ciтl зреете з 14°/0 1931 р. до 180j0 1933 р. i до 24°/о 1937 р.,_ 

Тов. С. Гайстер 2 iлюструе спiввiдношення темпiв зростання 
вантажообiгу рiзних районiв такими даними : / 

9 
1 А. Тузук -.На стройках железных путей Урало- Кузбасса", .Правда", 

вересия 1931 р. 
3 Сем. Гайстер -.Урало- Кузбасс и проблемы транспорта", в журнал! "Боль-

шевик•, N.? 13 за 1931 р. ' 
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Зростання вавтажообiгу найважпивiших районiв 
(на млн. тонн) 

Пlвнiчний Кавказ •. , .• 
Ук:1аiна . . . . . . . . . . . 
Середня та Нижня Волга. 
Казакстан та Середня Азiя . . 
Урал та Башкирlя . . . . . . 
Сибlр • • • • • . . .. • • . . 

1930 р. 

19,3 
78~0 
12,8 
4,9 

14,0 
10,7 

' 

1933 р. 

44,0 
110,0 
40,0 
23,3 
50,4 
62,0 

. "' 1933 р. на 
вlдс. до 

1930 р. 
228,0 
141,0 
312,0 
485,0 
360,0 
580,0 

Коли взяти перевози Союзу та перевози Урала- куэбаського 
:комбiнату 1931 р. за 100°/0, то 1933 р. перевози Союзу ставо
витимуть приблизно 170°/0 вiд рiвня 1931 р., а перевози Урало
кузбаського комбiнату становитимуть 230°/0 проти 1931 р. 

Тов. Гайстер слушно вiдзначае. що величезнi маштаби окре
мих виробничих одиниць (вугiльних копалень, заводiв- ве:летнiв 
тоща). що становлять собою характеристичну рису Урала- куз
баського комбiнату, вiдбйваються й у трансriортовiй роботi 
комбiнату: П так само характеризують потужнi концентрованl 

JЗа~тажопотоки; до того ж особливу потужнiсть мае вантажевий 
потiк, що йде зi сходу на захiд. 1 

Потужний розвиток вантажообiгу в межах Урало- кузбаського 
комбiнату дуже вбiльшуе густипу руху, загальну вантажонапру
жен:сть по всiх найголовнiших напрямах комбiнату. Наприклад, 
Еантажонапруженiсть лiнii Кузнецьк- Ус яти зростае з 1,3 млн. т 

r на 1 км лiнii 1931 р. до 2,6 млн. т 1933 р. i до 15 млн. т 
1937 р. (збiльшення в 12 разiв); вантажонапруженiсть J;I.iльницi 
У ся.ти- Полiсаево, основного району кам'яновугiльноi промисло
вости. зростае з 3,2 млн. т 1931 р. до 11,3 млн. т 1933 р. та 
до 37 млн. т 1937 р. (збiльшення в 12 разiв), а вантажонапру
жен:iсть головноi маriстралi Новосибiрськ- Омськ, де рух дохо
ди rь максимальноi rустини, . зростае з 8,4 млн. т 1931 р. до 
23 млн. т .1933 р. та до 60 млн. т 1937 р. (збiльшення всем~ро 
проти 1931 р.). ' 

Колосальпий вантзжообiг Ура.ло- кузбаського комбiнату по
·Ставt'lть величезнi вимоги як щодо налагодження залiзничого 

зв'язку мiж окремими частинами комбiнату (особливо мiж си
,бiрською та мiж уральською частинами йога), так i щодо на
лаrодження внутрiшнiх зв'язкiв у кожнiй частинi комбiнату. Це 
треба робити як лiнiею полiпшення роботи дiйовоi ciтi, так 
i особлив(} лiнiею нового залiзничого будtвництва. 

Полiпшення дtйовоi ciтi намiчено насамп~ред лiнiею пом'як
шення профiлiв залiзничих лiнiй, що, крiм головноi · маriстралi 
Новосибiрськ- Омськ- Челябiнськ iз сприятливим· профiлем 

· t Тим часом як питома вага вантажопотокiв Урало - кузбаськоrо комбiиату ~ 
що йдуть зl сходу на захiд, становить 1933 р. 780/0, а 1937 р. зросте навlть до 
86°/0, вантажевi потоки з заходу на схiд становитимуть 1933 р. тlльки 22°/0, 

..а 1937 р. знизяться вiдповiдно до 140j0• 3 цього тов. Гайстер робить правилький 
висновок, що roдi, коли остаточно розмiститься промисловlсть у межах комбJ
нату, тр·еба буде взяти бiльш рiшуче наставления на xyrчiшi темп и розвитку 
.промисловосrи в схiднiй (сибlрськiй) частинl комбiнату. 
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(пiсля закiнчення проваджених тепер робiт його буде доведено до 
0,003-0,004 ухилiв), мають досить важкi npoфiлi (вiд 0,007 до 
0,011). Чимало треба буде попрацювати над полiпшенням зверх
ньоl будови шляху. В найсприятливiшому станi щодо цього 
(вагою та вiком рейок, густиною пролож~ння злежнiв тощо}· 
е знов же головна маriстраля. А на чимадiй частинi лiнiй Уралу· 

та Кузбасу попрокладувано легкi рейки, при чому середнiй вiк 
ix- вiд 15 до 30 рокiв; баляс т та злежнi недостатнi, не вiдпо-
вiдають намiченому вантажообiговi. · · ' 

Тяглове господарство так само в · незадо.вiльному станi (не
достат~iй розвиток депiв, застарjлi ремонтнi засоби, вельми 

невелика механiзацiя вантаження вугiлля на паравози тощо) .. 
Особливо негаразд з водопостачаJutям (недостатнi джерела, за
старiле механiчне устатковаJ{ня, застарiлi живильнi та роз-

вiднi лiнii).I · · 
Щоб лiквiдувати невiдповiднiсть мiж теперiшнiм матерiяльно

технiчним рiвнем дiйового 
1

транспорту Урала- кузбаського ком
бiнату i його перепускною спроможнiстю та тими вимогами,.. 

що ix ставить до нього дедалi рiльший вантажообir,- треба . 

вжити низки заходiв, що в основному сходять иа пом'якшеннsr 

профiлю, прокладення других колiй,2 заведення потужиого ру

хомого складу, посилення зверхньоi будови та водопостачання~ 

вiдкриття нових роз'iздiв, паширения низки великих станцiй 

i вузлiв,3 заведения автоматичного бльокування, м.еханiзацiю" 

робiт вантаження та розвантаження тощо. 
У ci заходи з реконструкцii дiйоЕоi ciтi належит~ закiнчити 

до 1933 р. Загальна сума витрат на теперiшню сiть Урала .. 
кузбаського комбiнату становитиме кругло 131 млн. крб., з них. 
бiльшу частипу буде витрачено на прокладамня других колiй 

(51,1 млн. крб.), розвиток станцiй та ву~лiв (20,0 млн. крб.) та 
водопоетачания (11,0 млн., к.рб.). ~ 

Червневий 1931 р. пленум затвердив основнi наставления НКШС: 
щодо реконструкцii залiзничого транспорту зазпаченим вище нап

рямом. Пленум затвердив також запропонований вiд НКШС роз

подiл експлуа,тованих залiзниць tцодо реконструкцii шляху за

лежно вiд вантажонапружености на 3 групи; до лiнiй першоrо· 

типу:, де допускаеться потужнi па ровози з навантаженням на 23 т 
на вiсь, залiчено в межах Урала- кузбаського комбiнату лiнii 
Кузнецьк-· Челябiнськта Челябiнськ-Магнiтна. Цi лiнii належить ,· 

реконструювати в першу черrу i роботи над реконструкцiе~ 

ix закiнчити вже 1932 р. 

1 Особливо негаразд з водопоетачаниям на дiльницi Омськ - Курrан, де ос-

новна маса живильних джерел припадав на озера . 3 нестiйким водопоетачаниям 

(пересихання влiтку, замерзания в3имку). Питания можна розв'язати, проклавши 

водогiн у3довж лiнП (на 400 к.м завдовжки), 3 живленням йога 3 рiчок Тоболу~ 
lшiму та Iртишу. Але на це треба буде вкласти 50-60 млн. крб. Легший 
спосiб розв'язати питания- це перевести лiнiю на електротягло. 

2 Дpyri колП прокладавться тепер на лiнiях Омськ - Челябiнськ (791 кя), 
У с яти - Полiсавво, Свердловськ - Вятка, Картали - Маrнiтна. 

3 Найбiльшi з них- Кузнецьк, Белова, Новосибiрськ, Маrнiтог~рськ, Картали,... 
ЧелябJнськ, Петропавловськ, Свердловськ. 
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Пленум визнав, що "чiльною ланкою реконструкцii залiзни
чого транспорту в перспективi й'ого розвитку е електрифiкацiя 
залiзниnь". Згiдно з постановою пленуму, за перiод 1932/33 рр. 
електрифiкацiю палежить провести на лiнiях загальннм протя
гам на 3 690 км, з них пiд вантажний рух- 3 215 к.~и. 

Про лiнii, що ix б у де електрифiковано в межах Урал о- куз
баського комбiнату, ми скажем о о к рем о. 

. . 
* * * 

Червневий пленум ухвалив також постанову про нове за
лiзниче бу дiвниnтво. 

"Створе~ня низки величезних промислових комбiнатiв,-каже 
резолюцiя пленуму,- урало- кузнецька проблема, С11олучення 
Середньоi Aзii з Сибiром, проблема спалучения Казакстану 
з центрами краiни, iндустрiялiзацiя околичних областей Союзу, 
велик е розгорнення лiс орозроблень i засвоення пiвнiчних лiсових 
районiв, б у дiвництво потужни х радгоспiв та кG>лrоспiв, доко
нечнiсть далi змiцнювати обороноспроможнiсть краiни,- все це 
ставить перед залiзничим транслортом величезне завдання з бу
,J.iвництва нових залiзниць та посилення перепускноi спромож
ности теперiшнiх". 

Пqстанова пленуму запропонувала Раднаркомовi СРСР за 
тримiсячний реченець ветановяти твердий список нових залiзни
чих лiнiй. що ix обов'язково треба збу дувати 1932 р. 

Уже 1931 р. розгорнено в межах Урала- кузбаського комбi
нату чимале нове залiзниче будiвництво. Нижче _ми подамо тi 
об'екти залiзничого будiвництва, що ix палежить розпечати будiв
ницт.вом (а подекуди вже розпочато) i закiнчити почасти вже 
в межах першого п'ятирiччя, почасти за друге п'ятирiччя. 1 

А. В районi Кузнецького басейну споруджуеться такi лiнii: 
1. Лiнiя Новосибiрськ-Ленiнськ (Полiсаево- Толмачово) зав

.J.Овжки 295 км, з новим мостом через Обь. Ця лiнiя мае за
безпечити перевiз кузнецького вуriлля найкоротшим напрямом 
на Урал i розвантажити маriстралю вiд вугiльних перевозiв. 
Орiентовний вантажообiг uieю лiнiею станов:атиме 18 млн. т. 
Лiнiю намiчено закiнчити пiд початок 19?2 р. Загальну вартiсть 
цiei лiнii визначено приблизно на 77 млн. крб. (1931 р. на неi 
~итрзчает~ся 40 млн. 1<рб.). 

2. Лiнiя Кузпецы~- Тельбес, э рукавами до Осiновських ко
палень та Темiр- та у, завдовжки 90 к.м. Осповне призначения 
цiei лiнii- постачати Кузнецькому заводовi вугiлля та руду. 
Орiентовний вантажообir П 1933 р.- 1,9 млн. т, 1938 р.-
3,4 млн. т. Лiнiю на.лежить здати в тимчасовий рух наприкiнцi 
1931 р., а в повну експлуатацiю- протягам 1932 р. 

3. Лiнiя Анжерка-Барзdс- Кеh~ ерово, завдовжки 110 к.м. 
РУ дувати ii розпочато 1931 р., щоб засвоiти правобережну 

1 В ... Тиунов - ." Урало .. кузнецкий. комбинат", . Новосибiрськ, 1931 р. 
Сем. Гаистер. Цитована стаття. 
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Частину Кемеровського району. Вiдкрити на цi~ лiнii тимчасовий 
рух палежить не пiзнiше жовтня 1932 р. Ця лiнiя матиме ве
лике значения для розвитку промисловости течиого палива, 

а також для транспортсвих перевозiв лiсу, концентратiв. Ван· 
тажообiг цiею лiнiею намiчено на 1932 р. на 1,1 млн. т, 1933 р.-
4,5 млн. т, 1938 р.- 9,0 млн. т. Вартiсть цtei лiнii визначено 
на 28 млн. крб. . 

4. Лiсовозна лiнiя Томськ- Чулим, завдовжки 94 км (вартiстю 
на 10 млн. крб.). Лiнiю б у дуеться форсованим темпом, щоб уже 
наприкiнцi 1931 р. вiдкрити лiнiю для тимчасового руху, а про
тягам 1932 р. здати ii в повну експлуатаи.iю. 

5. Чули.м-tнiсейсь~е (або Ачiнськ-Енiсейськ), завдовжки 560 ~е .м. 
Спору дження цiei лiнii е першочергове завдання, б о сполучити 
€нiсейськ з сибiрською маriстралею е невiдмiнна умова для 
того, щоб залучити високоякiснi лiсовi масиви Наданrарщини 
до гоrподарського обороту. Пiдготовнi роботи до ~- порудження 
цiei лiнii розпочато з чималим запiзненням, бо досi тривала 
суперечка мiж НКШС та мiсцевими органiзацiями про вибiр 
одного з двох варiянтiв наnряму цiei залiзницi-Чулим-Енiсейськ 
чи Ачiнськ- €нiсейськ. Будiвництво цiei лiнil належало розгор
пути в.>ке 1931 р., бо в противному разi поставили б пiд загрозу 
лiсопостачання промисловостi, транспортовi та житловому бу
дiвництву Кузбасу. Орiентовна вартiсть лiнii- 93 млн. крб. 

Друга група залiзниць, що ix намiчено спору дити в першiй 
п'ятирiчцi, зв'язана головна з паетачаниям Кузнецькому з~водовi 
руди. Це лiнП: а) 1<узнець"-Мрассу, б) Кузнецы,-Мiнусiнськ (що 
становить головну дiльницю Пiвденносибiрсько1 маriстралi та 
в) Абакан- Бiйсь~ее- Абаканський завод. Остання лiнiя пройде 
через потужний сiльськ~господарський район Бiйська i дасть 
вихiд сiльськогосподарськiй продукцii цього району. 

Третя група залiзниць- це лiнii, що стапавлять собою ланки 
Пiвденносибiрськоi мaricmpaлi- май б утнього другого виходу 
на захiд з Кузбасу: а) Кузнецьк- Бар на у л; ц,_я залiзниця вiдкрие 
найкоротший шлях з iнлустрiяльного центру Сибiрського краю 
до Середньоi Aзii та найбiльш розвинених сiльськогосподарських 
районiв Захiп.нього Сибiру, прой'де через аламбейськi лiсовi 
масиви; б) Барнаул,- Кулунда- ця залiзниця зв'яже Кузбас 
з потужним сiльськогосподарським районом Захiднього Сибiру, 
а також з садовими озерами Кулундинського степу-о. Михай
ловським ~а о. Петуховським. 

Б. 3 лiнiй, що сполучають Сибiр з Караrандою (Казакстан), 
вlдзначимо лiнiю Борове- Акмолiнсь~е (227 км) та Акмолiнсь~-Ка
раrапда (223 км). На цих лiнiях уже е тимчасоnий рух, а пiд 
кiнець 1931 р. ix мають здати в повну експлуатацiю. Загальна 
вартiсть цих лiнiй- 34,5 млн. крб. 

У Казакстанi розгориена роботи над спорудженням лiнii 
Караганда-Балхаш завдовжки на 450км i вартiстю на 46 млн. крб.; 
частипу цiei лiнii вiд Караrанди до Успенських мiдяних рудень 
палежить прокласти вже 1931 р. Крiм того, форсуеться роботи 
над спору дженням лiнii Рубцевка- РiддеJ!.. завдовжки 281 · к.м 
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i вартiстю на 56 млн. крб. Залiзниця служитиме в основному 
для давозу на рiддерiвськi пiдприемства коксу i вугiлля та 

. вивозу концентратiв кольоровоi металюрrii Рiддеру. 
Решта лiнiй, що спорудитя ix визнано за доконечне для 

розвитку продукuiйних сил Казакста ну,- це лiнii Орськ- Актю· 
'бiяськ завдовжки 202км; Чiмкент- Ташкент завдовжки 135 к.м, 
Коску дуцький рукав завдовжки 117 км ~ низка безтитульних 
лiнiй загальним протягам на 300 км. Намiчено також продов
жити лiнiю Акмолiнськ- Кар.аrанда далi до Каркаралiнську. За~ 
гальний протяг .ciтi, залiченоi до транспортового пляну Казак
стану, становитиме близько 2 500 км.- Спорудження зазначеноi 
ciтi е невiдмiнна передумона для буйного розвитку за друге 
п'ятирiччя сiльськоrо господарства та промисловости Казакстану_. 
вiдповiдно як до потреб республiки, так i до П продукцiйних 
можливостей. У зв'язку з форсуванням б у дiвництва в Казакстанi, 
розвитком вуriльноi промисловости Караrанди, треба сполучит:И 
Караrандинський б;;.сейн найкоротшими ·шляхами з заходом, 
щоб дати вихiд караrандинському вугiллю до Пiвденноrо Уралу 
та Халiлова. В цьому значеннi особливу вагу мав лiнiя Караrанда
Петропавловськ ; вантажопотiк цiei лiнii з пiвдня на пiвнiч ви'
значено на 1933 р. на 3 млн. т, а на 1937 р.- на. 15 млн. т 
(зокрема 14 млн. т вугiлля). 

Новий залiзни чий шлях Казакстану (Борове-Акмолiнськ- Ка
раrанда -·Коунрыд- Балхаш- Чу завдовжки на 1 300 км) вiджи
вить продукцiйнi сили Казакстану, поставить його природнi ба
гатства на служiння соuiялiстичному будiвництву. "Цей шлях 
мае дати вихiд на Сибiрську маr.iстралю вугiллю новоi бiльшо
вицькоi паровичнi- Караrанди. li вугiлля пiде Магнiтогорському 
металюрriйному велетневi. Ця лiнiя мае забезпечити · караrан
динським вуriллям завтрашнiй мiдетопильний нелетень- Коун
рад i, сполучившися з Турксибом на станцii Чу, постачити 
rталиво середньоазiятським залiзницям та промнеловим niдприем

ствам Узбекiстану. 1 

В. На Уралi нов е залiзниче бу дiвництво виявиться в таких 
, об'ектах: 1) лiнiя, що сполучае Свердловськ з Курrаном: Сверд
ловськ- Сiнарська- Шадрiнськ- Курrан, завдовжки 362 км. На 
1еnерiшнiй середнiй дiльницi цiei лiнii, Сiнарська- Шадрiнськ, 
тiльки пом'якшуеться профiль. Новабу дованi дiльницi цiei лiнii, 
Свердловськ- Сiнарська та Шадрiнськ- Курrан, завдовжки разом 
на 224 к.м, валежить закiнчити niд кiнець 1931 р. Загальну 
вартiсть робiт ~а всiх дiльницях цiei лiнii визначено на 35,6 млн. крб: 
(з них 1931 р. вИтрачаеться 10 млн. крб.). Цього ж таки 1931 р. 
закiнчуеться й здаеться в експлуатацiю лiнiю Яр- Фосфоритна 
завдовжки разом 187 км, вартiстю на 19 млн. крб. (з них 1931 р. 
витрачаеться 11,3 млн. крб.J. 

3 iнши~ великих лiнiй, що ix маемо спорудитя на Уралi, 
слlд вiдзначити лiнiю Маrнiтогорськ- У фа завдовжки 411 к.м. 
Б у дiвництво ii конче треба розпечати вже поточного 1931 р. 

t С. Жданов-" Турксиб N2 2", "Правда" вiд 28 вересия 1931 р. 
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Далi слiд вiдзначити лtн1ю Магнiтогорськ- Баймак- Сара зав
довжки 300 к.мi Надеждинськ- Пiвнiчна Ру дня завдовжки 100 к.м. 

Згадана вище Пiвденносибiрська маriстраля е одна з най
бiльших робiт у частинi нового залiзничого б у дiвництва в межах 
комбiнату. Ця маriстраля завдовжки 2 400 км пройде через 
О рськ-Акмолiнськ -Павл ода р-Ку лунда- Бар на у л-Кузнецьк 
i далi на Мiнусiнськ. Маriстраля мае коштувати приблизно 
500 млн. крб. У повному своему обеягу ця маriстраля розв,язуе 
низку питань величезноi господарськоi ваги. Вiдзначимо най
iстотнiшi з них. 1 

Пiвденносибiрська маriстраля дуже розвантажить Сибiрську 
надмаriстралю, б о резерв перепускноi ii спроможности б у де не
за баром вичерпано в зв'язку з iнтенсифiкацiею всього народ
нього господарства Сибiру та пожвавленням економiки Над
байкальщини та пiвденноrо сходу Сибiру (особливо на Алта1, 
в Xaкaccii та в басейнi р. €нiсею). 

На схiд вiд Кузнецьк.ого басейну маемо величезнi джерела 
дешевоi гiдpoeнeprii (в районах Кузнецькq- Алтайському, Ха
~ассько- Мiнусiнському та Надбайкальському); до орбiти впливу 
n.их джерел (у розу!\!1ннi використання цiei eнeprii для механiзацii 
видобувgння вугiлля та руд и) входить i чимала части на Куз
нецького басейну ; тут же таки маемо й величезнi природнi 
багатства. 2 .. 

Спорудження Пiвденносибiрськоi маriстралi стимулюватиме 
б у дiвництво величезних зернових TG\ тваринницьких радrоспiв 
i колгоспiв та промислових пiдприемств перероблення сiльсько
rосподарськоi сировини по всiй лiнii маriстралi, а також засво
€ННЯ величезних масивiв дуже родючоi землi. 

Далi, Пiвденносибiрс:qка маriстраля дуже стиму люватиме 
розвиток кольоровоi металюрrii, зокрема кольоровоi металюрrН 
Акмолiнсько- Караrандинського району; на паливнiй базi цього 
району б у де створено дуже велиkе мiдетопильне виробниЦтво. 
Крiм того, ця маriстраля дозвОЛI:IТЬ почасти замiнити кузнецьке 
вугiлля караrандинським як металюрriйним паливом та широко 
використати те саме вугiлля, як енерrетичне паливо в паливному 
балянсi Магнiтогорського комбiнату. 

Закiнчуючи цим характеристику нового залiзничого будiвни
цтва в межах Урало- кузнецького комбiнату (загальний протяг 
йог о становитяме близь ко 17 тисяч км), вiдзна чимо, що вкла
дення на це б у дiвництво за 1932/33 рр. становитимуть 2,8 млрд. 
крб. (без рухомого складу); крiм того, на посилення дiйовоi ciтi 
(без електрифiкацii) буде витраЧено 1,5 млрд. крб. та на рухо-

1 Див. Б. Простосинс!Сuй- "0 планах ..интервентов и второй угольно- ме
таллургической базе", "За индустриализацию", ·27 сiчня 1931 р. 

2 Декотрi автори обчислюють потужнiсть водяних сил Сибiру приблизно 
на 50 млн. НР, що ставить йоrо з поrляду гiдроенерrетичних ресурсiв на трет€ 
~iсце в свiтi (пiсля Бельriйського Конrо- 90 мдн. НР та ПАСШ- 60 млн.). 
Щодо природних багатств зазпачених районiв, то досить вiдзначити зложища 
залJзно! руди (Тельбес, Абаканськ i iн.), вуriлля (потужний Мiнусiнський район), 
велнчезнi лiсовi масиви тощо. 
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мий склад для вciei ciтi комбiнату- 2,5 млрд. крб. Нарештi, на 
-електрифiкацiю транспорту, про що ми говоритимемо нижче, буде 
.витрачено 1,2 млрд. крб. Отже всi вкладення на транспорт Ура
ла- кузбаського комбiнату за цей перiод становитимуть 8 млрд. 
крб. . 

Затвердивши намiченi вiд НКШС заходи реконструкцii Дiйовоi 
залiзничоi ciтi, що мають уже найближчого часу зменшити в ан· 
тажонапруженiсть залiзничого транспорту, червневий пленум, як 

ми вiдзначили вище, пiдкреслив, що в перспективi чiльною лан

кою реконструкцii залiзничого транспорту мае стати електри

фiкацiя його. 
У межах Урала- кузбаського комбiнату, щоб упоратися з на

креслювапим великим вантажопотоком та величезними па

сажирськими перевозами, 1 треба пiд кiнець другого п'яти
рiччя електрифiкувати всю маriстралю комбiнату, перевести ii 
на досконалiшi технiчно pyшii, рiвняючи з тим, що мае залiзни

чий транспорт те пер,- на рушiй електрифiкований ( електровоз); 
цей рушiй ма? великi переваги проти паровоза, пасамперед з 
по г ляду збiльшення коефiцiента корисноi дii енерrетични.х устав 
транспорту (18- 22°/0 у електровоза проти 7-9°/0 у паровоза). 

Тов. Гайстер у цитованiй статтi вiдзначае такi переваги елек
трифiкацii транспорту в межах Урал о- кузбаського комбiнату. 
Електрифiкувавши першу чергу лiнiй комбiнату на 1 200 к.м 
та головну маriстралю на 1 800 к.м, ми заощадимо приблизно 
50 млн. крб. за рiк на самих тiльки експлуатацiйних видатках. 
Далi, краще використовуючи рухомий склад та pyшii прИ елек

трифiкацii, треба б у де менше число ix, а краще використо
вуючи перегони, треба буде менше других i третiх колiй. Це 
дасть заощадження у витрачаннi металю розмiром близько 170 
тис. т. Daлi, за електрифiкацii набагато зменшиться витрачання 
палива: щоб упоратися з тими самим~ перевозами на зазпаче
них лiнiях~ досить б у де 1 360 тис. т умовнаго палива пр от и 3 650 
тис. т при паровому тяглi. Крiм того, при електротяглi можна 
вживати палива низькоi кальорiйности (близько 3 тис. 'kal) та 
штиб, тим часом як при паровому тяглi вживаеться п~ливо на 
6 тис. kal. Зрештою, перейшовши на елоктротяг л о (а по деяких 
лiнiях на тепловозне тяг л о), набагато зменшимо витрати на во
допостачання, що в транспортовiй проблемi Урало- кузбаського 
комбiнату е в узь к е мiсце ( залишивши па ров е тяг л о, д авелося б 
уже. найближчого часу витратити 50 млн. крб. на спору~.Цження 
повздовжного водагону вiд Омська). 

Зазначенi мотиви промовляють за те, що проблема електри
фiкацii залiзничого транспорту Урала- кузбаського комбiнату 
€ вже цiлком настигла i що П треба негайно розв'язати. До того ж 
1'реба зважити й на те, що електрифiкацiя транспорту Урала
кузбаського комбiнату набагато зрушить наперед справу елек
трифiкацii залiзниць Союзу в цiлому. 

1 3 1931 по 1933 рр. пасажирськi перевози Урало- кузбаського комбiнату 
зростуть з 9 до 16 млрд. пасажирокiлометрiв, . а на 1937 р. - приблизно до 30 
млрд. 

.8 Д. Каnлан. 684 113 



Плян еJJектрифiкацii залiзничого транспорту Урало-кузба
сы<ого комбiнату такий: прибJJизно 16 тис. 1</vt iз загального про
тягу залiзничоi ciтi комбiнату, що пiд кiнець. другого п'ятирiччя 
становитиме 23-33 тис. к .м. 
' У постановi червпевого пленуму визначено тi лiнii в межах 
Урало- кузбаського комбiнату, де електрифiкацiю треба закiн-
чити за перiод 1932/33 рр., а саме: . 

1. Пермська залiзниця: Кiзел- Чусова- Калiно; Чусова
Н. Tariл; Н. Tariл- Свердловськ; Магнiторськ -. У фа; 1 Магнi~ 
тогорськ- Картали. 

2. Томська залiзниця: Усяти-Белово- Полiсаево; Топки
'Кемерово; У сяти- Кузнецы{ ; Ton к и-- Кольчуriно - Полiс аево ; 
Анжерка- Кемерово. 

Отже в межах Уралу t;)уде електрифiковано 1932/33 р. 649 к.м 
на теперiшнiй ciтi (Кiзел-СвердJJовськ, Магнiтогорськ-Картали) 
та 411 к.м новобудованоi лiнii (Магнiтогорськ-Уфа). 3а той са
мий час усеред11нi кузбаськоi ciтi буде електрифiковано лiнiй 
(Кузнецьк- Топки, Анжерка- Кемерово) 425 к м. 

За другу п'ятирiчку намiчено електрифiкувати головну маri
стра~71ю вiд Полiсаево до Новосибiрська i далi через Омськ
Петропаловськ-Курrан до Челябiнсьl{а i вiдЧелябi,нська через По
л етаево- Картали на Магнiтогорськ. Загальний протяг цiei елек
триф: кованоi маriстралi (вiд Т ельбесу до У фи, беручи на у вагу 
електрифiковану вже за першу п'ятирiчку дiльницю Магнiто
горськ- У фа) матиме 2 600 к .м. Далi намiчено електрвфiкувати
за другу п'ятирiчку Пiвденносибiрську маriстралю (Мiнусiнськ
Орськ) на 2 400 к.м завдовжки, а пiд кiнець п'ятирiччя лiнiю Ак
молiнськ -Караrанда. Зрештою, маемо електрифiкувати дiльницi 
навиходах з Уралу: Уфа-Кiнель-Сизрань (650 к.м),Свердловськ
Аrриз (670 к .м), Iлецьк- Уральськ (360 км) та Оренбурr- Кiнель 
(370 к.м). 

Вкл<1деннц на роботи електрифiкацii залiзничого транспорту 
в межах Урало- кузбаського комбiнату становит;имуть разом, Я!<" 
ми вже вiдзначили, бiльше як 1 200 млн. крб. 

Величезнi маштаби транспортового будiвництва в Урало -куз
баському комбiнатi, а так само тi високi темпи, якими маемо 
провадити будiвництво комбiнату, вимагають вчасноi й належноi 
пiдготови до того, щоб засво1ти це rрандiозне -б у дiвництво, такоi 
пiдготови, коли процес б у дiвництва проходив б и якнайефектив
нiше та з якомага меншими втратами, з якомога меншими пе

ребоями та проривами. Треба якнайширше поставити й вивчити 
органiзацiйнi проблеми комбiнату якщодо промислового, так j· щодо 
трансnортового будiвництва комбiнату; потрiбне поглиблене про
роблення й вивчення тiei новоi технiки, що П повинен мати Ура
ло- :кузбаський :комбiнат. Колосальпий обсяг транспортового бу-

1 Лiнiю Маrнiтоrорськ- У фа (ii ще тiлькь намiчено збудувати) проЕктуЕться 
вiдразу пiд еJ1ектричне тягло. Це набагато змеишить саму будiвельну вартiсть П 
l сnростить процес будiвництва (вiдпаде потреба пом'якшувати профiль). Зав
.довжки ця лiнiя матиме 411 км. 
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дiвництва комбiнату вимагае всебiчно практикувати високоiнду
-стрiяльнi · методи засвоення цього будiвництва. 

На службу транспортовому б у дiвництву Урал о .. кузбаського 
'Комбiнату, як слушно вiдзначае ТО6. Гайстер, треба постанити 

. все те передове, що маемо ми в галузi б у дiвельноi iндycrpii, 
в галузi механiзацii капiтального будiвництва. "Транспортава 
.проблема Урала- кузбаського комбiнату своею rрандiознiстю та 
багатограннiстю, як i ввесь комбiнат у цiлому, не мае рiвних 
прикладiв в icтopil розвитку капiталiстичного транспорту. Темпи 

.засвоення цiei робс;>тИ невiдступно диктують таке розроблення 
проблем Урало- кузбаського комбiнату, що цiлком передба
-чало б окремi частини та взаемозв'язки ix. Тим то поруч р,оз
робле:ння окремих частин Урало- I<узбаського комбiнату обо
в'язково треба постанити розроблення вciei· пробле.ми в цiлому, 
як ед;и:ного соцiялiстичноrо виробничого комnлексу, не тiльки 
з логляду кiлькiсн~х його показникiв, а й обов'язково з по
г ля,ду якiсноi· сторани його. Питания про якiснi наставления 
пляну, його технiчно- економiчнi показники, про розв'язання 
нових технiчних i органiзацiйних проблем набирае тепер осо
бливо великоi ваги". 1 

Революцiонiзуючи тр~нспортову технiку Урало - кузбаського 
·комбiнату, використовуючи всi новi здобутки в цiй галузi, ми 
збудуемо в перспективi соцiялiстичний транспорт, що дасть нам 

:змогу цiлком здiйснити дан е вiд па pтii гасло- не тiль к и наздо-
гнати, а й перевищити рiвень розвитку передовцх капiталiстич-
них краiн. ' · 

Електрифiкацiя транспорту стане за вузловий пункт у про
блемi iндустрiялiзацii Сходу. 

"Електрифiкована залiзниця з високо вольтним пересиланням 
е ланка такоi технiки, такоi технiчнqi бази, що об'еднае Урал 
1 Захiднiй Сибiр у единий комбiнат ri цим форсуватяме соцiялi
стичне пiднесення вciei краiни. · Ця лiнiя -пiдойма для розв'я
..занн~ проблеми единого комбiнату... Вона сполучае, зближуе 
Урал з Кузбасо~, заповнюе розрив мiж ними й перемагае про
<:тiр, тобто головну перешкоду до того, щоб сполучити, макси
мально використати вугiльнi та рудянi родовища ... Цiлковите 
розв'язання урало · кузнецькоi проблемм сполучене з iндустрi-
"Яльним пiдвесенням Кузбасу. Пiднесення Кузбасу охопить Мiну
.сiнський район з йога копалинами й включить до електропере
.силання енерriю riдроустав ·енiсею. Так хвиля iндустрiялiзацii 
пiдходить до Анrари... Сибiрську маriстралю треба сполучити 
'Пересиланням з Караrанди:нським районом i, нарештi, з Середньою 
Азiвю. Тут ми маемо величезнi ресурси riдpoeнeprii на десятки 
мiльйонiв кiнських сил". 2 

У транспортовiй проблемi Урала- кузбаського комбiнату за
слуговують на Паважну увагу питания iнших видiв транспорту

'Водяного, мlсцевого тощо. Щодо водяного транспорту, то в ме-

1 С. Гайстер, цит. ст. р 
2 .за индустриализац~", 21 березня 1931 ., стаття "В грядущее деся-

1fилетие". 
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жах комбiнату е чималi можливостi використати рiчки, щоб роз
. винути водянi перевози. Наприклад, шлюзування р. Томi i вико
. ристання Обi та Т оболу дають змоrу зняти з ·залiзничоrо транс

·порту чималу частипу вуriльних вантажiв, що пiд кiнець п'яти
рiччя мають дiйти досить великих розмiрiв, тоща. Загальний 
розмiр водяних перевозiв дiйде пiд кiнець другого п'ятирiччя 
приблизно 35-40 млн. т .. 

Величезнi вимоrи ставитиметься до мiсцевоrо транспорту, б() 
мiсцевi перевози, в зв'язку з величезним розгорненням колrосп
ного, радrоспноrо та комунального б у дiвництва, дiйдуть вели-· 
чезних розмiрiв (обсяг мiсцеви перевозiв на 1937 -р. визпачено
на 1 млрд. т). Вирiшальне значения в мiсцевих перевозах, оче
видячки, матиме автотранспорт, спецiялiзований по окремих ос
новних видах вантажiв (автоцистерни на молоко, автомобiлi пе
ревозити хлiб i б у дматерiяли тощ о). 

П роблему мiсцевого транспорту розроблен о ще вельми не
достатньо, i в цiй дiлянцi перед нами ще велика робота. 

\ -

. . 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ 

СИБIР 

РОЗдиl ПЕРШИЙ 

Територiя та природнi багатства 

Територlя, устрiй поверхнi та адмiнiстративно - господарсьниw 
подlл · 

Сибiр посiдае величезний простiр од Уральського пасма, що 
вiдокремлюе Европу вiд Aзii, до Великого океану i вiд По- · 
лярного моря (Пiвнiчного крижаного моря) до вододiлу з Казак-
станом i до Китаю. В зазпачених межах Сибiр посiдае територiю 
на 11,5 млн. км · з людвiстю на 12,5 млн. осiб (60°/0 територii 
всього Союзу i 8°/0 йога Людности). За старим адмiнiстративним 
подiлом Сибiр складався з 4 губерень - Тобольськоi, Томськоi., 
€нiсейськоi та Iркутськоi i двох краiв- Якутського та Забай
ь:альського. 

Пiсля революцii на основi господарських та адмiнiстративних 
принципiв проведено новий адмiнiстративний подiл Сибiру на 
6 губерень- Омську, Алтайську, Новомиколаiвську, Томську, 
€нiсейську та Iркутську, автонамну область Ойратiю та двi со· 
цiялiстичнi радянськi республiки- Якутiю та Бурята - Монголiю 
{Тобольську пiвнiч залiчено до Уралу, пiвденнозахiдня смуга 
вiдiйшла до Казакстану). 

' 1925 р. постановою ВЦВК РСФРР ~азначенi вище 6 губерень 
i Автонамну Ойратську область об'еднано пiд пазвою Сибiрський 
край 3 головним адмiнiстра·rивним центром у Новосибiрську (коЛ. 
Новомиколаiвськ). Згадом постановою ЦВК вiд 18 серпня 1930 р .. 
Сибiрський край подiлено на 2 адмiнiстративнi частпни- Захiд
ньосибiрський край з адмiнiстративним центром в Новосибiрську 
i Схiдньосибiрський ирай з адмiнiстративним центром в 
Iркутську, при чому автономна Бурята- Монгольська республiка" 
згiдно 3 постановою ЦВК, вiйшла до складу Схiдньосибiр
ськоrо краю. Решту територii Сибiру на схiд вiд Схiдньосибiр
ського краю посiдають Яиутська республiJ<а та Далеиосхiднiй: 
JСрай. 

Власти во Сибiр посiдае територiю на 4 226 тисяч км2• 
Люднiсть йоrо становить (1930 р.) 10 млн. осiб, зокрема:: 
росiяни- 78°/0, украiнцi- 9,5°/0, бiлоруси- 3,7°/0, мордва -1,2°/0,. 

татари -1,1 %, решта нацiональнсlстей, числом 88, складають. 
6,5%. Мiська люднiсть становить 13,3% yciei людности краю. 
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Територiя Сибiру простяглася з пiвночi на пiвдень на 3000 км 
'(вiд 49° до 77° 34' пiвнiчноi широти) i 3 заходу. на схiд на 4 300 км 
(вiд 40° до 88° схiдньоi довготи). Границi Сибiру- це: на пiв· 
!НОЧi- Полярне море, на пiвднi- Алтае- Саянськi ripcькi пасма, 
що . вiдокремлюють йоrо вiд Танну- Сувiнськоi республiки, М он· . 
roлii та Китаю, на заходi- Уральська область i Казак стан, на 

.,сходi- Якутська республiка. 
Територiю Сйбiру подiлено мiж адм1н1стративно- rocno-

, . .дарсъкими частинами йоrо так: 1) Захiдньо:ибiрськиii край-
1304 778 км2 3 люднiстю (на 1 квiтня 1930 р.)- 8135 тис. осiб. 
Центр- Новосибiрськ (146 тис. осiб). Подiлено йоrо на 2 пiд
райони : а) Обськиii з центром в м. ОмськУ. (тундра, болотяна 
·тайrа, лiсостеп i степ) i б) Куз1tецько- Алтайсь"о- Мiнусiнський 
niдрайон з мiстами Новосибiрськ, Кузнецьк, Мiнусiнськ (на пiв· 
ночi-таежно- мисливсько- рибальський, у центрi-зерново- мас
лоробський i кам'яновугiльний); 2) Схiдньосибiрський край 
посiдае разом 3 Бурята- Монголiею та Забайкальщиною (кол. 
Чiтiнський та Сретенський округи Далекосхiднього краю)- 3 598 
тис. к.м2 3 люднiстю на 2,8 млн. осiб ( зокрема на Бурят о
Монголiю припадае· 370 тисяч км2 i 560 , тис. осiб людности). 
Ловерхня- гiрсько- таежна, на пiвденному сходi 3 великими 
nлямами степiв. 

Посiдаючи ' таку величезну Площу з вельми рiзноманiтним 
рельефом, Сибiр прирадио дуже рiзноман1тний i щодо клi
мату, rрунтiв, тварииного та рослинного свiту, складу гiрничих 
порiд. Господарська дiяльнiсть людини охопила тiльки невелику 
частипу територii краю- близько 126 млн. га, або 30%- при 
чому й з цiei по- господарському охопленоi площi в трудовому 
користуваннi е тiльки трохи бiльше вiд половини (64 млн. г.а). 
Вздовж пiвденноi границi в напрямi з заходу на схiд тягнеться 
·Гiрська кр~iна Алтай, що прилучаеться далi до високого й дуже 

, розгалуженого Саянського нагiр'я, головне пасмо якоtо тяг
tJ:еться над кордоном 3 Кита~м. Продавжениям Саяну е цiла 
низка пасом, що тягнуться на пiвнi чний схiд i вiдомi в геоrра

·· фii пiд пазвою Яблоновоrо nасма, а ще далi на пiвнiч тягнеться 
·так зване Стаиове пасмо. Два останнi ripcькi пасма оточую.ть 
з пiвденноrо сходу та сходу вже не Сибiрський край у тепе
рiшнiх йога адмiнitтративнцх межах, а Сибiр у ширшому 3на ... 
·ченнi, включаючи Буря то - Монrольську та Якутську автономнi 
республiки. Ця riрська смуга~ що оточуе . Сибiр з пiвдня та сходу, 
-спираеться на Середньосибiрську високорiвню, що посiдае вели-
-чезну частипу Сибiру. Цю високорiвню перетинають усiма на-
прямами ripcькi пасма рiзноi височин:и та долини численних рiчок. 
Знижуючися на пiвнiч, Сибiрська високорiвня поволi переходить 
'На горбнету тундру, що заi<iнчуеться вузькою пизавинною емугаю 
:вздовж берега Пiвнiчного кряжаного моря. На 3аходi високо
,рiвн.st переходить на Захiдньосибiрську (або Обську) низовину. 

Пiвнiчна частин а- це болотяна полярна тундра, де майже 
зовсiм неможлива господарська дiяльнiсть. На пiвдень, при
Юлизно до 60° пiвнiчноi широти, простяг лися великi простор И .. 
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вкритi тайrою; клiматичнi умови цiei смуrи не дозволяють. об-
робляти землю, i тут може жити тiльки дуже рiдка люднiсть. 
Нарештi, на пiвдень вiд 50° пiвнiчноi широти, лежить по- rоспо
дарському освоена смуга, що П перетинае H rl всьому протязt 
з заходу на схiд Великий сибiрський шлях. Пiвденна частипа 
Обськоi низавини е найродючiша частипа краю (чорноземнi степи 
та лiсостепи). 

Сибiр зрош ують в основному 3 величезнi рiчки, що течуть.. 
з пiвдня на пiвнiч з високих горяних· околиць до берега К рижаного 
моря- Обь, Енiсей та Лена зi своiми допливами. Той момент, що· 
рiчки Сибiрутечуть до К рижаного моря,набагато зменшуе значения 
ix, як природних шляхiв спалучения з"Вовнiшнiм свiтом. Узбережжw 
на схiд вiд гирла EнiceiP цiлий рiк забите кригою, i мореплав
ство тут неможливе. На захiд Всiд rирла Енiсею су дноплавство 
можливе тiльки невелику частипу · року, не бiльше як l 1/2-2· 
мiсяцi, коли море бiльш- менш вiльне вiд криrи. В горiшнiй своiй 
частинi, в niвденнiй горянiй околицi Сибiру, рiчки Сибiру е ти
повi гiрськi рiчки. Тому;, з одного боку, вонИ е джерела великих 
енерrетичних ресурсiв, а, з другого боку, для су дноплавства 
незручнi. Отже рiч.ки цi придатнi для судноплавства переважно-.. 
в середнiй своiй частинi, де вони разом iз своiми gопливами 
мають величезне значения як природнi, а часом i единi Шляхи 
сполучення. 

Щодо клiматичних i rрунтових умов, то, як уже зазначено 
вище, niвнiчi;Ia полярна смуга, приблизно до 70° niвнiчноi ri.Iи
роти, мае вел~ ми суворий клiмат i е суцiльна · тундра. На пiв
день вiд 70° пiвнi,чноi широти тягнеться з заходу на схiд без
перервна смуга попiльнякових rрунтiв i лiсiв завширшки вiд . 
2 000 до 1 000 к.м; .цiси вкривають величезну частипу Сибiру-
5-6 млн. км. Мiж суцiльними лiсовими маеивами порiвняно 
вузькою емугаю тягнеться район родючих черноземних i почасти; 
каштанових rрунтiв; ця смуга е найширша в Обськiй низовинi 
i ступлево звужуеться Н'-\. схiд. Смуга ця- пишний степ i лiсо
степ; далi на пiвдень лiсостеп переходить на степову мiсцевiсть,. . 
укриту чарпоземлею . (Барабiнський та Колундiнський степи). 
Кiлька великих степiв е також i в пiвденнiй частинi €нiсейсько1 · 
rубернi. в степах маемо багато озiр як солодких, так i солоних 
та гiркосолоних. Особливо видатне своiми роамiрами величезне·· 
солодке ·озеро Байкал, що лежить глибоко в гiрськiй улоговинi;.. 
в пiвденносхiдньому кутку краiни. 

Енерrетичнi запаси 

Переходячи до характеристики природних багатств Сибiру, 
зупи»iмося пасамперед на йоrо енерrетичних р\сурсах. Тут 
передусiм треба . вiдзначити величезнi запасИ ка)./,'яного ву-· 
гiлдя. На територii Сибiру мiстяться найпотужнiiпt кам'янову· 
гiльнi басейни Союзу: Кузнецький басейн з запасом вуriлля на. 
250 млрд. т, що мiстит·ься в Кузнецъкiй окрузi, Черемховський. 
басейн коло мiста Iркутська з загальним запасом на 150 млрд. n1 

119· 



i Мiнусiнський басейн з запасом вугiлля близько 100 млрд. т. 
Отже тiльки 3 зазначенi бiльш- менш дослiдженi басейни ма
ють бЛИЗЪКО 500 млрд. т, ЩО СТаНОВИТЬ П<;>Над 80°/0 ycix за
пасiв Союзу i набагато перевищуs кам'яновугiльнi запаси най-
6iльших захiдньоевропейських краiн (Нiмеччини- 256 млрд. т, 
Великобрiтанii- 180 млрд. т i Францii- 155 млрд. т). До цього 
1реба додати ще майже зовсiм недослiджений, найбiльший у свiтi 
Тунrузький бассейн, що лежить по низах рiчки €нiсею по си
-стемах рiчок Тунrузок Горiшня, Середня та Ни~ня Тунrузки, 
правi допливи р. €нiсею та Хатанrи, i низку другарядних ву
riльних плащ. Тунrузький вугiльний басейн посiдав величезну 
nлащу близь ко 1 000 000 ~м2, запаси його (можливi) оцiнюеться по
передньо на 97,5 млрд. т; на дiлi вони мабуть набагато бiльшi. 

tiайважливiша своiм значениям не тiльки для економiки 
Сибiру, а й сумiжних з ним районiв, в проблема кам'я
новугiльноi промисловости; значения цiei галузi залежить не 

тiльки вiд 1 ii ролi в справi збiльшення паливних ресурсiв краiни, 
.а й як бази для розвитку цiлоi низки дуже важливих галузей 
промисловости, зв'язаних з рiзнобiчним i павним використанням 
кам'яного вугiлля. . 

Високi властивостi вугiлля Кузнецького "басейну (найпотуж
нiшого з розвiданих кам'яновугiльних басейнiв Сибiру ), потуж
:нiсть окремих вугiльних верств, т им часом як г либина ix порiв
няно невелика, згромадження вугiльних масивiв на невеликих 

плащах, сприятливi умови залягання-все це дав передумови 

для великого розвитку сибiрськоi кам'яновугiльноi промисловости 
при порiвняно невеликих (вiдносно до того ефекту, що йога 
тут здобуваемо) капiталовкладеннях. 

Найбiльше знсrчення для економiки Урала- кузнецького комбi
нату мае вугiлля Кузнецького кам'яновугiльного басейну. На 
ньому ми зупинимося трохи докладнiше. · 

Майже 980/0 всiх енерrетичних запасiв Урала- кузнецького ком:
·бiнату припадае на Кузнецько- алтайський район, з них 97° j 0 --..:. на 
кам'яне вугiлля. 

Порiвняння Урала- кузнецького комбiнату з районами евро
пейськоi · частнии СРСР дав картину, що ii подано в таблицi 
1Jla tтор. 121 (в млн. т. умовнаго палива): 1 

Характеризуючи Кузнецький басейн, ЦК ВКП(б) в сво~й поста
новi вiд 10 гру дня 1930 р. зазначае: 

"Кузбас- найбiльший вугiльний ба сей н СРСР . . 
У Кузбасi зосередженi 71°/0 ycix вугiльних запасiв краiни; 

13)'riлля басейну дуже добре; чимала частина вугiлля в басейнi 
придатна на коксування ; в басейнi виявлено великi ро цовища 
сапропелевих вугiллiв, що за перегону дають висакий вихiд 

.свiтлих нафтопродуктiв (бензина, гас). 
Насиченiсть вугiллям Кузбасу, рiзноманiтнiсть вугi'ллiв i ви-:: 

сока якiсть ix, нег либоке залягання вуг.iльних верств, потужнiсть 

1 Див. Пост сквозного комсомольского контроля по Урало - Кузбассу при 
Тоеплане СССР. "Урало- кузнецкий комбинат", вид. "Молодая гвардия• М. 1931, 
.стор . .17. 
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Европейськi райо-
ни (без Уралу) 
3 них: 

69659 630 5.422 20005 4983 15235 115934 18 

Укра'iна ... 53900 ' 1350 262 920 56432 9 . . . - -
Райони Урало-
Кузбасу •.. . 424105 - - 1202 3280 5419 434 006 6& 
3 них: 

Кузнецько- алтай- ' ., ' 

ський район.· .. . 1 414 000 - - - 1230 1890 417120 б.S 

верств, зближенiсть ix,- усе це вимагае якнайшвидше пере
творити Кузбас на базу розгортання для вуriльноi, коксовоi,. 
хемiчноi, нафтовоi й iнших га.лузей промисловости. 

·Разом з уральськими та сибiрськими рудами вуriллi Кузбасу 
е сировинна база для розгортання металюрriйноi nромисловости 
на Сходi. · 

Потребу якнайшвидше розвинути К уз бас уже виз на чили 
постанова ЦК ВКП(б) на доповiдь Уралмету (15 травня 1930 р.) 
та ухвали XVI партз'iзду. Цi постанови визпали за конче 
потрiбне "створити за найближчий nepioд потужну вугiльно
.металюрriйну базу в фор.м;i Ура.ло- куанецькоzо ко.м6iнату". 

Щоб здiйснити цi постанови щодо вугiльноi бази, треба 
якнайшвидше розгорнути вуriльну промисловiсть у Кузбасi. 

Маштаби та темпи цього розгортання на найближчий перiод 
залежать. вiд термiнiв пуску будованих металюрriйних заводiв 
Уралу та Сибiру (Магнiтогорського та Кузнецького), i ix треба' 
пiдпорядкувати цим термiнам, а також термiнам пуску ,будо
ваного Коксохемiчного комбiнату в Кемеровi та потужних елек
тровень (у Кемеровi й Кузнецьку) та доконечностi задовольнити 
дедалi бiльшi потреби на палпво залiзничого транспорту й: 
рiзних галузей промисловости схiднiх районiв СРСР. 

Кузнецький басейн, посiдаючи плащу на 26,2 тис. км2 , мiс · 
титься мiж 53° 20' i 56° 13' пiвнiчноi широти та 84° 38' и 82° 21~, 
схiдньоi довготи (вiд Грiнiчу). Свою назву басейн дiстав вiд. 
м. Кузнецька, що лежить у центрi басейну. Загальнi геологiчнi 
запаси Кузнецького басейну, рахуючи до г либини 1 500 м нижче 
рJвня моря, визначено на 400 млрд. т, а рахуючи до глибинк 
500 м нижче рiвня моря- на 200 млрд. т. Потужнiсть вугiль
ноi верстви доходить 8 000 м з високаю насиченiстю вугiллями 
(вiд 7 до 16°/0). 

Тепер ...;ксплуатувться тiльки невелику частипу родовищ. 
басейну. Найдалi на пiвнiч з розроблюваних вуглевмiсних райо
нiв л ежить Анжеро- Су дженський район ; за ним iдуть родовища 
Кеме_ровське, Ленiн~ке (Кольчуriно , Белова- Бабанаковське,. 
Прокоп'евське та Осiновське. Bci цi родовища сполученi залiз
ничим рукавом з головною Сибiрською маriстралею. Троха 
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остарань лежать родовища Аралiчевське, Урунаковське, Чер
-тинське й низка iнших. Загальнi геологiчнi запаси перелiчених 
родовищ стапавлять приблизно 2,5 млрд. т за зага~ьноi потуж
иости вугiльних верст в до 100 м i частковою потужнiстю окре-

·мих верств на 10- 16 м (пересiчна потужнiсть робiтних верств-
1,5-2 i бiльше м). Найбiльшу потужнiсть мае Прокоп'евський 
район (30 верств iз загальною потужнiстю на 100 м), далi Кеме
ровський район (загальна потужнiсть на 30 м), Ацжеро- Суд
женський (загальна потужнiсть на 20 м) i iн. 

Кузнецьке вугiлля вельми неоднакове на якiсть. Тут е всi 
сорти вуriллiв, починаючи вiд антрацитсвих i пiсних вугiллiв, 
до коксових, спiкливих, маених i газових включно. Крiм того, 
в районi рiчки Барзае виявлено особливi вугi~ля, так званi сап
nропелiти, багатi на вмiст летких. Ц1. вугiлля е вельми цiнна 
.хемiчна сировина для здобування синтетичних нафтопродуктiв . 
. У цьому самому районi знайдепо також чималi зложища IНlль-
·них лупакiв. · 

Взагалi кузнецьке вугiлля нале~ить до кращих вугiлЛiв Союзу. 
Ue можна бачити з nоданих нижче пересiчних показникiв щодо 
рiзних вугiльних басейнiв (на вiдсотки до ваги cyxoi речовини): 1 

Караrанда Кузбас 
Складовi частини 

вугiлля 
Донбас Кiзел 

Попiл . • •.••. 2,8- 12,2 6,6- 13,4 15- 25 6- 22 
Сiрка . . . . . . . . . . U,32- 0,69 1,08- 3, 78 5 - 1 О 0,27- 1,43 
Леткi • . • . . • . • • 8,3-41,1 12,7-44,6 31-32 21-23,3 
Тепловидатнiсть орг. маси 7 380-8670 5620-8 300 5 295-6 887 6268-6 773 

Основнi сортовi показники вугiлля по найrоловнiших родо
·вищах (за номенклятурою вугiлля Донбасу): вугiлля Анжеро
Су дженського родовища палежить до паровичпо- спiкливцх 
(ПС); вуriлля Кемеровського родовища приблизно вiдповiдае 
~а рцi паровично - маених (QЖ) ; вугiлля Ленiнського (Коль
чуriнського) родовища та Белова- Бабанаковського i Груна
ковського близькедомарки газових (Г), а в окремих верствах- до 
довгополум'япих маених (ДЖ); вугiлля Прокоп'евського родо
вища в рiзних верствах мае рiзнi сорт и вугiлля: вугiлля коксiвне 
(К), пjсне (Т), паровично- спiкливе та фльотське (Ф); вугiлля 
Аралiчевського родовища палежить до напiвантрациту, а вугiлля 
Осiновського родовища палежить до типу Ленiпського; з до
мiшкою 25-30°/0 аралiчевського напiвантрациту воно дае чудовий 
металюрriйний кокс. 

Краще коксове вуriлля дае Прокоп'евський район, але й 
вугiлля iнших родовищ, чисте або збагачене, дае у вiдповiднiй 
шахтi добрий металюрriйний кок~. 

1 Я. С. Зенкис -· "Природные энергетические базы У.- К. комбината". 
(Науково- до СJliдчий iнститут енерrетfiки та еJiектрифiкацП). Держ. Н -Т. 
:Вид. Москва - Ленlнrрал, .1 931 р . 
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Маючи найпотужнiшi в свiтi запаси твердого мiнерального 
палива, Сибiрський край зовсiм не мае власного течноzо палива, 
на що потреба дедалi збiльшуеться в зв'язку з виключним 
зростанням механiзацii сiльськог_о господа рства, розвитком авто

транспорту, механiзацiею лiсозаготiвель тоща. Щоб задовольнити 
цi вимоги, доводиться вдаватися до дорогих перевозiв. Проте .. 
завдання дати Сибiровi й власне течне палива можна розв'.язати, 
способом перегону або безпосереднього краплiння на нафту 
сапропелевосо вугiдля Кузбасу 1 (запаси близько 12 млрд т) 
i богхеdiв lркутського басейну (запаси до 3 млрд. т). 2 

Запаси торфу так само вельми великi, хоч досi торфовики 
зовсiм не експлуатуеться. Роботи 1930 р. в районi Барнаулу· 
взяли на облiк деякi торфовики з загальною площею близько 
9000 га; 1931 р. провадиться роботи в районi Омську для ви
явлення сфаrнових торфовикiв. К рiм того, виявлено низку болiт 
пiд час будування Сибiрськоi маriстралi (вздовж маriстралi вiд 
Курrану до Iркутську). За суто орiентовними пiдрахунками за
гальний запас торфу в Захiдньому Сибiру становить 47- 50 млрд. 
т повiтряно- cyxoi маси або близько 20 млрд. т умовнаго 
палива. 8 

Щодо такого енерrетичноrо ресурсу, як бiле вугiлля, то з· 
цього по г ляду Сибiр так само е найбагатша в свiтi краiна. За 
даними "Сибисполвода" (пiдрахунки iнж. Балакшiна), Сибiр мае 
запаси бiлого вуriлля приблизно на 100 млн. Н Р. Це становить 
близько 23°/0 свiтовц_х запасiв бiлого вугiлля, що, за даними 
Американського геологiчного комiтету, стапавлять 439 млн. НР. 
Досить вiдзначити, що за эробJrеними орiентовними дослiджен
нями тiльки використавня порожистоi частини " р. Анrари (що 
впадае в €нiсей за 340 км нижче вiд Красноярську) може прак
тично дати близько 5 млн. НР з дуже певеликою собiвартiстю 
eнeprii (приблизно 0,25-0,35 коп. за 1 kwh); цю собiвартiсть 
можна визнати за рекордну. За даними iнж. Лубни- Герцика. 
самi тiльки рiчки Томь, Бiя з Телецьким озером i Чариш можуть . . 

1 . Напри клад, в ихiд первинного дьоrтю з хахарейських богхедiв визначено 
на 220/0, з барзаських сапропелiтiв (на р. Барзае у районi Кузнецького басейну)
на 37- 38°/0, а вихlд нафтоnродуктiв з лервинного дьоrтю, за попереднiми 
дослiдами, становить близько 700j0 ; при цьому1 завдяки змозi використовувати 
побiчнi продукти дистиляцii (напlвкокс на оnалення електровень, вугlльний газ
на побутовl потреби тощо), можна домогтися порiвняно невеликоi собiвартости 
течиого папива. ~ 

2 В. Тiунов у цитованiй уже тут книзi каже про запаси сапропелlтiв у 
надрах Кузбасу на 12,5 млрд. т1 що можуть дати до 10 млрд. т течиого палива. 

Слiд вiдзначити також потужнi зложища сапропелiтiв у Чулимо- €нiсей
ському район!. Сироби сухого перепускания ба.лахтинських сапропелiтiв, робленl 
професаром Сибiрського лiсотехнiчного Iнстиrуту то в. Клячiном1 nоказали, що цi ' 
сапропелlти можуть датп над 201.1 0 первlсноrо дьогтю, тодl як найкращi в свlтi 
шотляндськi саnропелJти дають тtльки 110,'0 первiсноrо дьогтю. Цt спроби (як 
повiдомляе газ . ., Технiка" вlд 6 квlтня 1932 р. N2 33) вiдкривають перед Сибlром 
величезнi перспективи в частинi збудування мlсцевого течноrо палива. За дан., 
ними проф. Клячtна, з балахтинських сапропелiтiв можна буде з.z(обувати що
рtчно над 2 м.iJн. т течиого палива (250 тис. т бензини, 600 тис. т гасу, 325 тис. т 
тве_Rдо'i парафtни й 900 тис. т мастивних олiй. 

а Я. С. Зенкiс, цит. кн. 
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забезпечити для 3ахiднього Сибiру середньорiчнi потужностi 
на 1 300- 1 400 тис. kw; р. Ка тунь за орiентовним пiдрахунком 
·може дати до 5 млн. kw тощо. 

3рештQю, як енерrетичний ресурс треба взяти на увагу й 
лiсовi фонд и Сибiру. Досить сказа т и, що, перечисливши на 
-енерriю, щорiчний можливий вiдпуск тiльки дров' ян,ого лiса з 
лiсовоi площi самого ' тiльки Ленсько- Байкальського району 
{що становить всього п'яту частипу лiсовоi площi Сибiру) вiд
повiдае . приблизно 93,5 млн. т вугiлля тепловидатнiстю на 
7 000 kal (пересiчна тепловидатнiсть донецького вугiлля). Це 
значить, що за 200-l'fчного користування запас eнeprii лiсiв 
Ленсько- Байкальського району вiдповiдатиме запасовi вугiлля 
потужнiстю на 18,7 млрд. т. Докладнiшi данi про лiсовi багат
ства Сибiру ми подаемо нижче. 

Рудянl багатства 

А. Чорнi металl. 3алiзору дянi родовища- магнетнi, червонi та 
бурi залiзняки -виявл-ено в кiлькох районах Сибiру, от як : Куз
неnько - Алтайський район, А чiнський, Мiнусiнсько- Хакасський, 
Наданrарський i Ленсько- Байкальський. 

·1. Кузн,ецько- Алтайськийрайон,. Цей район мiститься в пiвден
нiй частинi Кузнецькоi округи мiж рiчками Обь i Томь. У районi 
маЕмо 3 типи залiзору дяних родовищ, що мають про.мислове 
значения- гнiздовi бурi залiзняки, штокуватi червонi залiзняки 
1а штокуватий магнетний залiзняк. . 

3 вiдмiн бурого залiзняку промнелове значения мають тiльки 
·щiльнi бурi залiзняки, з вмiстом залiза вiд 50 до 57°/0 (iншi 
вiдмiни- порожнистi ж овна та оолiтовий бурий залiзнц.к- мають 
у собi тiльки до 29 - 30°10 залiза i промислового значенnя не 
мають). 3 родсвищ бурого залiзняку вiдомi Барнаульськi (за 
3 км вiд Барнаульського тракту), що мае запас на 300 тис. т; 
Опойковське (поблизу Гур'евського заводу) з невибраними пiд 
час старих робiт запасами на 80 тис. т i родовище поблизу 

·rаврилiвського заводу (на манrановому вiдводi, що лежить за 
3 к.м вiд нього) з запасом близько 50 тис. т. Крiм того, в Кjз
нецькому басейнi дуже поширенi верствуватi та сочкуватi залу
чения сферосидеритiв i бурих залiзнякiв серед лупакових глин 
та пiсковикiв кам'яновугiльноi формацП (запаси руд цих родовищ, 
що можуть мати допомiжне значения для б у до ваного Кузне
nького металюрriйного заводу, як домiшка до тяжкотонних маг
нетних залiзнякiв, ще не пiдраховано ). 

Найважливiший для Сибiру центр магн,етн,ого залiзн,яку е 
·тельбеський залiзорудяний район, що лежить у пiвденнозаfiд
нiх передгiр'ях Кузнецького Алатау. Центральна частипа району 
лежить на 105 ки, вiд м. Кузнецька коло будованоi залiзницi 
Кузнецьк,-Тельбес. Низка науково-розвiдкових дослiджень, зро-
15лених у Тельбеському залiзорудяному районi (переважно силами 
Сибiрського технологiчного iнституту та 3ахiдньосибiрськоi 
фiлП Геолкому) в зв'язку з будiвництвом Кузнецького заводу, 
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.дали такi пiдрахунки залiэору дяних запасiв району: промисловi 

.запаси (у родовищах Темiр- Та у, Т ельбес i Одра- Баш) -7 630,5 тис. 
т э пересi чним вмiстом залiза на 46,0°1 0 i ру ди неясноi промис-
..ловоi вартости в згаданих i iнших родовищах з вмiстом залiза 
:вiд 24,10f0 до 62,6°/ 0 (пересiчно 26,5°/0)-2183,9 тис. т, зокрема 
в родовищi Одра- Баш .- 1 7 45,1 тис. т. 

Слiд вiдзначити, що тепер Iнститут Механобр провадить 
дослiди збагачення тельбеських руд i вивчае пiснi руди родовища 
--Gдра- Баш (з пересiчним вмiстом залiза на 240/0), i в разi спри
·ятливого результату цих дослiдiв, зв'язаних також з економiч
"ними пiдрахунками родовища Темiр- Та у (промисловi запаси
,6041 тис. т), Тельбес i Одра- Баш могли б эабезпечити рудою 
частвну потреби Кузнецького металюрriйного заводу. . 

2. Ачiнсьf(uй район. У цьому районi вiдоме Мазу льське залiзо-
манrанове родовище, що лежить за 12 м вiд ст. Ачiнськ, 
·томськоi залiзницi. Тут розвiдано нар. 1 млн. т руди та зруде
·нiлих глин з заrальним вмiстом металевого манrану на 181 тис. т 
-1 металевого залiза 147 тис. т. 

3. Мiнусiн,сько- Хакассьf(ий район. У цьому районi найбiльше 
промнелове значения мають зложища магнетиого залiзняку в 

.Абаканському родовищi. Загальний запас трьох дослiджених 
зложищ визначе1Iо на 15-20 млн. т з вмiстоц·"залiза вiд 55 до 
65°/0 i бiльше. Далi йде Ербiнське родовище магнетнаго залiз
ияку; ймовiрнi запаси його визначено на 1,7 млн. т, а можли
вi- на 8 млн. т. Далi йде Iрджiнське родовище, дiйснi запаси 
яко го визначено на 5,3 млн. т, а ймовiрнi- на 9,7 млн. т, 
разом 15 млн. т. € ще низка родовищ (Камиштинське, Куль-
-чецьке), зап-аси 1х ще як слiд не дослiджено. 

4. Haдaнrapcь!(Ufi район в Iркутськiй окрузi. Загальний запас 
родовищ цього раИ.0ну {Долиновське, Ермаковське), що лежать 
яа лiвому березi Анrари, за 4- 10 км. вiд Миколаiвськоrо 
заводу, обчислено на 3,4 млн. т, з В!\{iстом залiза на 58-65°/0 • 

5. Ленсь!(о- Байкальський район. Загальнi запаси залiзних руд 
цього району визначено за сучасними даним:и так: Анrарськi 
родовища вiд 3,4 до 4 млн. т, Байкальськi- вiд 9,3 до 29,3 
млн. т i Нерчiнськi- до 90 тис. т, разом вiд 12,8 млн. т до 
33,4 млн. т. За г алом· Ленсько- Байкальсьkiй район стоiть на др у· 
гому .мiсцi щодо можливого виробництва залiза в Сибiру. Проте е 
всi пiдстави гадати, що дальшi дослiдження вiдкриють у цьому 
районi новi великi запаси залiза. 

Родовища .манrану в Сибiру е в Ачiнському районi- Ма
·зульське родовище; про нього ми говорили вище. Геолога- роз
,вiдковi роботи в цьому родовищi виясняють можливiсть цiлком 
забезпечит~ його запасами потреби Кузнецького заводу на 
манrан. 

1l За останнiми повiдомленнямиt запаси мiцних эложищ залiзо
манrановоi ру ди на пасмi Ар га (в 8- 12 км вiд м. Ачiнська) 
визначаеться на 10 300 тис. т iз вмiст€»м манrану до 42,5°/0• 

1 Див. "ПравдаА вiд 7jlV 1932 р. 
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Зложища манrану виявлено також у Надбайкаллi на островi 
Ольхонка. Родовища манrановоi ру ди мають запаси на 400- 500 
тис. т. 

Б. Кольоровi металi. Родовища кольорових метаJiiв у reorpa_ 
фiчних межах Сибiру е на Алтаi, в Салаiрському районi Куз
нецькоi округи, в Хакасськiй та Мiнусiнськiй округах, у Канськiй 
окрузi та Забайкаллi (Нерчiнський район). Алтайська мiнералi .. 
зована смуга входить частково до територii Сибi ру, частково
до Казакстану. 3 кольорових М'еталiв найважливiше промислов~ 
значения мають мiдь, олива та цинк. 1 

1. Алтай. 3 розмiщених тут родовищ кольорових металiв 
слiд вiдзначити Черепановське та Зиряновське. Розподiл ру дяних. 
речовин у жилах нерiвномiрний: подекуди переважають олив'янi 
та цинковi руди (До 23?/о олива та до 26,5°/0 цинку), а подекуди 
мiдянi (до 20°/о мiдi). Вмiст срiбла в рiзних жилах хитаеться вiд.. 
0,125 до 10 золотникiв у пудi руди. Далi йде РiдДерське ро:до
вище; тут ру дяна м аса складаеться з кварцових жил з важким 

скалинцем, 3 цинковою свiт:Нею, олив'яним блиском, а також 
срiбними та . мiдяними рудами. В кварцi е золото (за 80- х рокiв. 
тут здобували щороку до 16 кг золот.а). Заводинське родовище
мае телуристi сполученн.si (телуристе срiбло та оливо). Крjм 
срiбно- мiдяних та срiбно- олив'яних родовищ на Алтаi е й чистi 
мiдянi родовища; цi родовища (Бiлоусiвське, Чудак~ Сугатовське) 
лежать недалеко вiд Усть- Каменогорська. / 

2. Салаiрський район. Тут маемо низку срiбно- олив~я:но- цин
кових родовищ, що посiдають площу на 10 к.м2, за 16 к.м. вiд 
rур'евського металюрriйного заводу. Загальний запас руд в. 
ycix родовищах цього району обчислюють тепер иа 5 млн. т. 
Найбiльше промнелове значения мають тут дkiНКОв1 руд и: будо
ваний у Кузбасi найбiльший у Союзi дистилЯцiйний завод базу
еться на, експлуатацii салаiрських цинкових родовищ. 

3. Хакасська округа. В У ленському районi е два мiдяно
ру дянi родовища- r лафiрiн~ьке ra Сахарське. За орiентовними 
пiдрахунками, запаси ру ди r лафiрiнського родовища, 3 вмiстом 
мiдi вiд 2°/0 i вище, становлятq такi величини: запаси категорН 
В-38078,9 т i категорiJ С ·-50396,0 т (щоб визначити запаси, 
категорН А, потрiбнi ще детальнi гiрничо- ро3вiдковi роботи). 
Запаси Сахарського р9довища з вмiстом мiдi на 2,5°/0 визначено 
кругло на 4 500 т категорii В i 300 т категорН С. Далi йдуть; 
запаси родовищ у Сирському районi, що за неповними дани~и 
мають у собi ~ ·ооо т категорН С з вмiстом мiдi вiд 1,5°/0 i вище 
та запаси Печ· щенського району та Базiнського району, але, 
щоб вияснити промнелове значения цих запасiв, потрiбнi ще 
додатковi розвiдки на глибину. 

4. Мiнус1нська округа. В цьому районi безперечву промнелову 
вартiсть мае Ма1нське мiдяне родовище, хоч для повного пiд
рахунку його запасiв нема ще певних ·даних. Крiм -roro, е ще 
низка родовищ- АмайсQке, У льське, Кайське тощ о. , 

5. Канська окрvга. Тут найбiльший iнтерес мае Марнiнськ~ 
мiдяно- рудяне родовище (за 120 к.м. вiд м. Нижнеудiнськаj 

126 



вище по течii р. Уди, в передгiр'ях Саянського пасма). Це родо
вище заслуговуе на першочергове дослiдження як зважаючи на 
його сприятливе rеографiчне становище та природнi умови, так 
i зважаючи на велику вивченiсть його. 

6. Забай1еалля. Забайкалля щодо полiметалевих руд мае 
великий iнтерес, бо тут згрупованi у великий ру дяний район 
родовища золота, срiбла, олива, цинку, арсену, мiдi, цини, воль
фраму, молiбдену, вiсмуту. Тут можна видiлити (в схiднiй частинi 
Забайкалля) два райони: 1) .Нерчiнсько- завод :ький район срiбло
<>лив'яно- цинкових руд i 2) Онон- Барзiнський район цинових, 
вольфрамоних та вiсмутових руд. · 

У Нерчiнсько - заводському районi ветановлево близько 450 
окремих родовищ срiбло·- олив'яних руд, зокрема близько 90 
бiльших на розмiр родовищ, за числених до ру день, де пронадять 
промнелове розроблення ще з XVIII ст. (провадив ix кол. Кабi
нет) i що дали вже понад 1,5 млн. т олив"яноi руди . За старих 
часiв розробляли тiльки горiшнi частини роДовищ (найбiльша 
rлибина розроблення не перевищуе 120 .м), i тому ру днi багатства 
району можна вважати ще майже за нерушенi. 

Величезна плош.а, що П посiдають родовища, невели·ка глибина 
(:Тарих розробiткiв, проваджених nримiтивними способами, про
мовляють за ~е, що тут можна вiдродити срiбло- олив'яне 
виробництво. 

Ефективнiсть його можна набагато збiльшити, розробляю
чи разом цинковi ру ди, що ix ранiше викидал и, б о не б у л о по
питу на цинк. 

Поруч срiбло- оли:в'яних районiв {!ежить Онон- Барзiнський 
район з родонищами рiдких металiв (цина, вольфрам тощ о); 
iексплуатувати цi родовища почали лiд час свiтовоi вiйни. За
байкальськi родовища цинового каменю (зважаючи на виявлення 
ix поруч таких мiнералiв, як скалинець плавневий, вольфрамiт 
тощ о) можна вважати аналогiчнi саксонським та конвелзьким 
i тому е пiдстави гадати, Що вони матимуть промнелове зна-
'Чення. ' 
Той факт, що · поблизу родовищ кольорових металiв нема енер

тетичних джерел, е серйозна перешкода до того, щоб топити 
ix на мiсцi, бона топления кольорових металiв треба багато eнep
rii (напри клад, щоб здобути одну тонну цинку треба 4-5 т ву
гiлля, для олива,- 2,5 т). Але, з другого боку, за сучасноi тех
нiки збаrачування сировоi руди вмiст металю в нiй можна до
вести до 50% i бiльше, а це дозволяе перевозити концентрати 

·дуже далеко й зосередж){вати топления концентрованоi руд и на 
великих заводах (зокрема в Ленсько - Байкальському районi мож
на використати дешеву теплову та електричну енерriю Черем
басу та байкальських рiчок, щоб обслугувати забайкальськi ро-
.Довища кольорових ру · .) 1 

В. Золото. Велиi<е · зна чення для всьоrо Союзу мають сибiр
·СЬк i родовища золота. Видобуток золота тут становить близько 
70°(0 загальносоюзного видобутку. Щодо часу постання, то з9-
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лотопромисловiсть е перша i протягам довгого часу була еди
ною галуззю промисловости Сибiру.l 

Центром сибiрсько1 промисловости е тепер вiдомий на ввесь. 
свiт Ленсько- Вiтiмськ_ий золотопромисловий район у пiвнiчно
схiдньому кутку колишньоi Iркутськоi губернi, вiддалений бiль
ше як 1 000 км вiд Сибiрськоi залiзницi та культурних мiсце--
востей. Головпий адмiнiстративний центр району- це мiсто Бо
дай ба, за 1 800 к.м вiд найближчоi залiзничо.i станцП- Iркутську v 

Найвигiднiший шлях до нього вiд Iркутську- це . 400 к.м колiс
ного шляху, потiм над 1 000 к.м рiчкою Леною i зрештою 350 к.лt 
вгору рiчкою Вiтiмом. На ~вiтiмських копиях маемо багатющt· 
розсипища, що дають 5-8 z золота i бiльше на 1 т nicкy; на 
сусiдн1х з ними олекмiнських копиях переважають розсипища, що 
мають понад 2,5 z золота на 1 т пiску. На Вiтiмсько- Олекмiн
ську групу копень припадае двi третпни всього видобутку зо-· 
лота в районi. 

Другим щодо розмiрiв видобутку е Схiдньозабайкальський· 
район, дальший значениям район- це Барrузiнська тайrа, Чи-.. 
койський район та Бiрюсiвський район. Для експлуатацil золо-
токопень створено низку акцiйних компанiй. Друга золотовмiсна 
площа лежить в€нiсейському районi, мiж рiчками €нiсеем,Анrаро~ 
та Пiдкам'яною Тунrузкою. Тут розроблення почалося з 1840 р .. 
i перших 20 рокiв резвивалося iнтенсивно, коли ix вважали заt 
найбагатшi в свiтi родовища; далi видобувания почало спадати _ 
За 90 - рокiв тут видобуто близь ко 600 тис. кz золота на суму
близько 700 млн. крб.; 1916 р. видобуток становив ще 3 431,2 Kt,., 

в 1921 р. спав до 118,8 кг. 3 1922 р. видобуток почав знову
збiльшуватися, дiйшовши цього року 555,3 кz, а за 1926 Р~ 
видобуток становив 1 246,3 w-. До революцii в районi було 3 зо~· 
лотi копальнi та 109 копень, де працювали 3 000 осiб (тепер пра-
цюють головно копальнi Авенiровська та Аяхтенська; €нiсей- 
ськi копнi вже майже зовсiм вироблено ).. Коли вжити вiд
повiдних заходiв, то район може й надалi давати вiд 2 до 5 т 
золота на рiк ; для цього треба полiпшити шляхи сполучення,. . 
посилити механiзацiю видобувания та завести полiпшенi методи 
видобувания золота з материксвих родовищ. 

Г. Нерудянi копалини. ПI?омислове значения мае ка.м'янд сiль, 
що П почали розробляти в Iркутськiй окрузi. Усольська солярия, 

' 
1 Не зважаючи на надто несприятливi умови для розвитку цiе1 галузi (вели

чезнi вiддалення без шляхiв сполучення, труднiсть перевозiв, дорожнеча жипя 
та рабочих рук у rлухiй тайзi тощо), висока вартiсть цього металю сплачувала 
всi труднощi видобувания його, i пiсля скасування урядово1 заборони (1829 р.) 
приватнi капiтали рушили до найвiддаленiших мiсцевостей Азiятсько! РосП. Роз
виток золотопромисловос~и став за передумову загального розвитку rосподар

ського життя цiе1 частинк краю. Вiн С11ричинив нроложення шляхiв сполучення 
до веприступних nерше мiсцевостей, вtдкриття параплавних рейсiв рiчками Си
бiру, розвитс·к рiльництва в , , айближчих до золатих копалень околицях, бо сi,,ь
ськоrосподарськi продукти мали виriдний збут на промислах, спричинили роз 
виток низки побiчних промислiв (наприклад, гужовий nромю~ел перевозити ван- · 
тажi на промисли) тощ о. Нарештi, зандяки золотопромисловос1 i, постали великi .. 
торrовельнi та кулыурнi центри, зекрема Iркутськ, що завдячуе сво'fм розвитком • .. 
золотопромисловостl. 
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що працюе тут (униз рiчкою Анrарою, за 80 км, вiд Iркутську), 
постачае добру сiль усьому Схiдньому Сибiровi. На Усольськiй 
солярнi сiль виварюють з ропи, випомповуваноi з свердловин; 
ропу попереду пропускають через процес градування, тобто 

nослiдовного згущування. За останнi раки завдяки глибокiй сверд
п:овинi, що доходить верств кам'яноi соли, здобуто мiцнiшу ролу, 
що йде безпосередньо на солярнi. Крiм того, робиться сnроби 
виварювати сiль в особливи:х вакуум- апаратах. 

У кол. Iркут<;ькiй губернi е ще заводи lлiмський та Усть .. Кут
сы<ий, що мають переважно мiсцеве значения. В Захiдньоси
бiрськiй низовинi, в межах Колундинського степу, велике прак
тичне значения мають солянi озера, содовi та з r лявберовою сiллю; 
запаси riрких солей у Колундинському степу (а також у Мi
нусинськiй улоrовинi) ве~ичезнi й .чекають ще на розроблення .. 
€ солянi джерела також i в Канськiй окрузi. 

Чималий iнтерес мають з промислового погляду родовища 
лосняку та азбесту. Величезнi запаси високосортового лосияку 
маемо в Слюдянському, МашськомУi та Каяському родовищах ( rl 
останнiх двох родовищах-найцiннiшi сорти лосияку "мусковiту"). 
Лосняк уже розроблSiеться, а зложища азбесту ще напередоднi 
п ромисловоi експлуатацii. 

Родовища графiту вiдомi в баrатьох мiсцях Тунrузького 
вуг левмiсного ба сей ну; найбiльшi родовища маемо понад рiчками 
Курейкою, Фатьяяiхою та Бахтою i в низцi мiсць понад Нижньою 
Тунrузкою. Турухаяський графiт вважаеться за найкращий у 
свiтi аморфний rрафiт. Розробляти його почали були ще в сере
динi минулого сторiччя, але вiддаленiсть родовища та тяжкi умов и 

робот и й транспорту не мог ли с прияти розвитковi видобування, 
i розроблення припинено 1871 року. 1892 р. Туруханськi родо
вища почали знову експлуатувати. Експлуатувати його почало 
органiзоване того року "Росiйське това риство розроблення гра
фiту в Сибiру", проте дiяльнiсть його була недовгочасна. 1908 р. 
знову органiзуеться товаряство "Сибiрський графiт" ; це това
ряство органiзувало розвiдки графiтових родовищ понад рiчкою 
Курейкою, а э 1914 р. розпочало саме розроблення ix, що роз
вивалося досить успiшно. За революцiйних рокiв· розроблення, 
пiсля тимчасового спаду, пiшло ще бiльш форсованим темпом 
i дiйшло 1926 р. чималого числа- 3 660 т. . 

Запаси Курейського родовища дуже великi й можуть задо
вольнити всю свiтову потребу на графiт; але покищо вони мам;>ть 
конкуренцiю вiд iнших, приступнiших родовищ графiту. Проту 
розвиток виробництва алюмiнiю, цiянамiду й iнших речовин, що 
ix эдобуваеть'Ся за допомоrою електричноrо струму i де потрiбнi 
графiтовi електроди, ду же збiльшив по пит на графiт; у цьому 
разi (при широкiй механiзацii розроблення та при цiлком забезпече
нiй потужностi курейських Гl)афiтових верств, що доходять 15 .м) 
цiЛI<Ом можливий великий розвиток видобування. Треба мати на 
увазi, що в останньому випадку треба б у де розробляти так о ж 
i вугiльнi родовища району. В· цьому напрямi за дуже важли
вий чинник стане проектоване спорудження надпотужних елек-: 

~ д. Каплан. 684 129 



тровень на базi rрандiозних енерrетичних ресурсiв порогiв рiчки 
Анrари. 

Вольфрам.овi родовища е в Забайкаллi; цi родовища почали 
розробляти niд час вiйШI, коли видобуто близько 150 т воль
фрамовоr9 концентрату. 1 

3 iнших перудяних корнених копалип треба вiдзначити тi, що 
на них м о же базуватиен б у дiвельна промисловiсть, , наприк .. 'lа~ 
вапняки, воrнетривкi rлини, кварцити та кварцовi пiски, будiвель
иий камiнь. 1 

Вапняк i,йoro вiдмiни (мармур, лоломiт) дуже поширенi в 
схJднiй частинi Сибiрськоrо краю. Особливо багата на вапняки 
Iркутська округа, де е потужнi зложища досить чистого вап
·няку. Ряд поrужних виходiв вапняку, здебiльшого кристалiчноrо 
в межах центральноi частпни Бурята- Moнroлii', а також 1 в iн
ших ii районах. Той момент, що rрупа родовищ вапнякiв е в 
Iркутськiй окрузi та Бурятii, являе собою передумову для роз
витку виробництва вапна на потреби мiсцевоrо бу дiвництва. 

Родовt~ща будiвельноtо каменю е поблизу станцii Тальми 
мiж lркутськом i Черемховим. Для будiвельних потреб м. Уса
лье та залiзничоi лiнii розробляли пiсковик усольських каменq
рооь. Поблизу лiнii залiзницi вiд Черемхова до м. Тулупу е ви
.ходи мiцноrо пiсковику, що дае чу довий матерiял на жорнове 

:камiння (найбiльш в1домi ви~оди- в районi ст. Головiнськоi, 
nоблизу м. Балаrанська). 

Вогнетривкi г лини, . що заслуrовують на промнелову експлуа
-тацtю, е в · ркутськiй окрузi. Видобувають ix в Анrаро- Бельському 
районi (осооливо на Iнокентtевськiй копальнi поблизу ст. Слiо
.дянки). Дvже великi запаси вогнетривких глин та каолiну вiд
крито попереднiми розвiдками в Узьколузькому родовищi. 

Лiсовi баrатства Сибiру 

Про саму площу лiсiв бiльш- менш точних вiдомостей нема; 
·безперечно тiльки, що лiси Сибiру посiдають ве 'tичезну плащу 
(приблизно на 5-6 млн. км) перевищуючи в . кiлька разiв площу 
культурноi частнии Сибiру. Взявши н~ ввесь Сибiр у цiлому: 
в старому r·еоrрафiчному розумiннi, а ту частипу його, що, за 
новим адмiнiстративним подiлом, охоплюе Сибiрський край, то 

.загальна площа лiсiв цiei частини становить без малого 257 млн. 
za (nонад 62°/0 вciei площi-406 млн. га), а вкрита лiсом частин' 
цiei плбщi становить близько 126 млн. га. Оrже, пересiчна л . 
<:истiсть по Сибiрському краю становить близько 30°/0• 

Лiсовий фонд Сибiру, за катеrорiями п .1ощ та призначення .\11 

ix, розподiляЕться так : лiси загальнодержавного значения посiда
ють площу на 254 млн. га, з них на лiсовi дачl припадае близьkо 
69 млн. га та на вjльнi недослiдженi державнi зе v1лi- 185 млн. га ; 
на лiси мiсцевого значения припадае 3 млн. га. Посiдаючи вели-

• Данi щодо цi€1 галузi взято з статтl Некрасова- Минер. строит. материалы. 
'В М 1 .. Материалы по геологии Восточной Сибири". lркутськ, 1930 р. 



чезну площу, лiси Сибiру не е суцiльний масив, а поnеретятi 
безлiсовими просторами, болотами, водоймищами тоща. Крiм 
того, лiси розподiленi вельми нерiвномiрно: головна маса 1х, 
приблизно 70J /0 усьоrо лiсового фонду, припадае на пiвнiчнi 
мiсцевостi, дуже вiддаленi вiд к у льтурноi частин и краю i май же 
безлюднi. Близько 20°/0 ix е на rоряно:му пiвднi, i тiльки 10О/0 -
у центральнiй, ку льтурнiй ча'стинi краю. Отже ·найбiльше залюд
нена частипа краю е наймевше забезnечена лiсами, тим часом 
як головнi лiсовi ·масиви розмiщенi в незасвоених по- господар
съкому i незалюднених районах. Через. це, з одного боку, бр~куе 
робочоi сил и дла лiсових розроблень, а з другого боку, цi лiси 
надзвичайно вiддаленi вiд ележивчих ринкiв, при надто мiэерних 
засобах зв'язку з ними. Iз цього виходять такi аномалii сибiрськоi 
господарськоi дiяльностп, як "блиэька до голоду незадоволенiс.ть 
поппту на деревину в степових районах, дорожнеча лiсомате

рiялiв та деревного палива, надмiрне виснаження лiсових маси

вiв поблизу шляхiн спалучения та в залюднених районах i заразом 
шорiчнi втрати величезноi маси деревини в незалюднених районах, 

через неповне використавня П". 1 

Крiм того, лiсове господарство Сибiру за дореволюцiйних 
f"Окiв провадилося безладно й па- хижацькому. Цiннi nороди 
дерева без жалю вирубували, щоб задовольнити госnодарськi 
потреби людности, i границя мiж глицевим лiсом (тайrою) та 
лiсостепом або березовими лiсами серединноi смуги поволi вiдхп: 
дить на пiвнjч, у мало залюдненi частини Сибiру. Але цим 
хижацьке нищення лiсiв не обмежувалося; воно проходило й далi 
на пiвпiч, углиб тайrи переважно понад берегами сплавних рiчок .. 
У глибинi тайrи, надтомало заJJюдненоi, вiдрiэаноi вiд обжитИх ра
йонiв великими вiддаленнями, що утру днюютъ доступ до тайrи, екс

плуатувати i:icи можливо було тiльки по над берегами рiчок, i тому 
всi лiсовi мiсцевостi понад великими сплавними рiчками, де 

11ерше було дуже багато цiнного будiвельноrо лiсу, за останнi 
передвоеннi рок и дуже спустошено. Тiльки в г ли б у тайги, осторонь 
вiд шляхiв сполучення, ще е великi площi цiнноrо будiвельного 
лiсу. Проте за теперiшнiх умов цi площi для експлуатацii непри
ступнi, й тому дерева тут почасти ступнево вимирають природ

ною смертю вiд старости, а найчастiше вiд лiсових пожеж, IIJ.<? 
е тут звичай:не явище i роблять ще бiльше шкоди, нiж хижацьке 
вирубування лiсiв. 

Величезнi лiсовi масиви Сибiру мають набути ще бiльшого 
значения не тiльки як джерело eнeprii та сировини для низки 

галузiв нашоi промисловости (хемiчноi, паперовоi тощо ), а й як 
експортний ресурс, що мае досить велику питому вагу в нашiй 

вивiзнiй торгiвлi. Експорт сибiрського лiсу вже за дореволюцiй
ного перiоду дiйшов чималих розмiрjв. Узявши, наприклад, €нiсей
ський район, побачимо, що лiсовi матерiяли э цього району 
вивозили не тiлъки до степовоi смуги Захiднього Сибiру та далi 
на захiд (наприклад, 1914 р. вивезено 8 тис. т злежнiв,- 10 тис. т, 

1 П'ятирlчний плян народньогосподарського будiвництв~, вид. Держпляну. 
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дощок та бр'усiв, 3 тис. т дров), а й Пiвнiчним морським шляхом 
до Захiдньоi Европи, .переважно на лондонський ринок (для 
цьоrо поблизу €нiсейська збудовано великий тартак видатнiстю 
до 100 тис . .м3 пиляних матерiялiв). П · сля бiльш- менш довrоi 

· nерерви в розвитку лiсовоi промисловости за iмперiялiстичноi 
-та громадянськоi воен, 1924 р. вiдновлено вивiз лiсових матерiя
..лiв 3 €нiсейського · району на лондонський ринок, де ix .. 
з погляду якости, ви3нано за позаконкурентнi (зазначеного року 
• виве3ено до Анг лii бли3ько 125 тис. куб. футiв деревини, 1925 р.
близько 170 тис. i 1926 р.- над 260 тис. куб. футiв). 

Слiд мати на увазi, що останнiх рокiв склалася взагалi досить ' 
сприятлива коньюнктура для нашого лiсу на зовнiшнiх ринках .. 
Лiсовi фонди . як старих експортерiв лiсу, що конкурували на 
ринку (Скандiнавtькi краiни- Швецiя, Норвеriя, Фiнляндiя), так 
i нових експортерiв (Чехо- Сло~аччина, Румунiя, Польща, та iн.), 
що розбазарюють своi лiси, щоб полiпши 1 и фiнансове. стано
!Вище,- поволi виснажуються й вони мусять далi викидат и на 
.~овнiшнi ринки дешевi й низькосортовi rатунки лiсу, що нl 
в якому разi не можут.ь конкурувати з погляду якости з сибiр-

·ським лiсом. 
Данi про ресурси лiсу показують, що перед Сибiром лежать 

у дiлянцi лiсового господарства величезнi можливостi, а тому 

завданням найближчих рокiв в впорядку,вати лiсове rосподарство 
·та вiдповiдно пiдготувати лiсовi фонди до широкоi експлуатацii 
ix як на те, щоб задовольнити внутрiшнiй по пит самого Сибiру, 

·так i на те, щоб вивозити лiс за межi Сибiру. Але для цього 
·треба здiйснити низку заходiв i пасамперед провести великi 
!(>Оботи дослiдження та впорядкування лiсiв. Требавзятина увагу, 
що пiд початок першого п'яти iччя вивченiсть й впорядженiсть 
лiсiв не перевищувала 20°/0 усього лitового фонду. А осиовна 
передумона для широкого розвитку лiсового господарства та 

вс~бiчного промислового використання лiсових багатств Си
-бiру- це розн'язати транспортону проблему як у розумiннi 
полiпшення теперiшнiх шляхiн зв'язку, мелiорацii сплавних шля
хiв, так i в розумiннi нового залiзничого б у дiвництва, спору
дження пiд'iзних: шляхiв до головних сплавних артерiй тощо. 
Проблема транспорту лiсу- дуже актуальна. 

Кажучи про лiсовi багатства Сибiру, слiд оцiнювати ix не 
-тtльки як величезне джерело цiнноi деревини, а й як те мiсце, 

де живуть промисловi звiрi та птахи. Сибiрсь:ка тайrа е царство
х.утряних звiрiв i полювання на них е ще й тепер основний 
nромисел бiJiьшости як корiнних мешканцiв- тубiльцiв, так i 
росiйських поселенцiн, а хутряний промисел е одна 3 великих 
статтей нашоi вивiзноi торг1нлi. Тут, особливо в €нiсейськiй 
тайзi, водяться дopori хутрянi звiрi- соболь, песець, горностай, 
l(униця, росомаха, а також сила- силевна менш цiнного звiру, 

от як бiлка, заець, тхiр; в в тайзi також ведмедi, вовки та 
лисицi. У лiтку л1сотундра дуже багата на рiзну дичину i полю· 
вання на неi так само посlдае видатне мiсце в rосподарствi 

мiсцевоi людности. 
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Сибiр здобуванням хутра стоiть на першому мiсцi серед 
ycix краiн свiту. Хутряний про ми сел у Сибiру мав за дореволю
цiftних часiв цiлком неорганiзований характер. Сибiрськi мисливцi 
(переважно тунrузи, самоiди та якути) збували хутро дрiбним 

,скупникам, що намагалися тримати мисливця в нев.олi, затягуючи 
його в невиплатнi борги. Дрiбнi скуппики перепродували хутро 

-великим фiрмам, що пастачали йога на внутрiшнi та зовнiшнi 
ринки. Не знаючи жадного контролю в глухiй тайзi, хутро ску
nовували no- хижацькому- дороге хутро скупавували у танrузiв 

7а iнших тубiльцiв на обмiн за ·малоцiннi, але конче потрiбнi 
1оnари, почасти на мiцнi напоi, вiдб:Ирали на . сплдту за старi 
·борги (за забраний у скупникiв хлiб, порох, сiль. тоща). Не 
.nасло заднiх у цiй кабальнiй експлуатацii тубiльцiв й мiсцеве 
11ачальство. 

Щоб покласти кiнець визисковi тубiльцiв- звiропромис·ловцiв, 
щоб nостанити хутрову nромисловiсть на палежну височiнь i 
дiйти найбiльll.tого ефекту, з погляду iнтересiв народнього госпо
да рства, радянська влада палагодила органiзацiю безпосере.Дньоi 
.закупiвлi хутра; цю закупiвлю пронадять державнi органи та 
кооперацiя у самого мисливця, постачаючи йому всi потрiбнi 
продук1:'и, а також з~соби продукцii (порах, дрiб тощо) з повiд
криваних у промислових районах державних факторiй. Щоб 
надати хутровому промисловi характеру рацiонаЛьно орrанiзо
ваноi промисловости, поруч кустарного мисливського звiролов-

,ства розвиваеться штучне зберiгання та розведения хутряного 
:звiра в "3аповiднииах" та зоофермах (розплiдниках), nодiбно 
.до того, як Це практикуют.ь у ПАСШ та Канадi. Щоб поширити 
такi зооферми, в €нiсейському районi, а надто в Турухаяському 
.краi е цiлком пiдхожi умови. У спiшно здiйснивши цi заходи, 
ми матимемо змогу з дедалi бiльшим ефектом конкурувати на 

-свiтовому ринку хутра з найдужчимц в цiй галузi конкурентами 
{ПАСШ та Канада) i зберегти на цьому ринку одне з перших 
.мiсць. 

РОЗДIЛ ДРУГИЙ 

. Енерrетична · промисповiсть 
• 

Кам'яновугiльна промисловiсть 

На територii Зах. Сиб1ру зосередженi близько 80°/0 ycrx 
запасiв викопного вугiлля .краiни, при чому найбiльша частипа 
йога, близько 400 млрд. т (70°/ 0 ycix запасiв краiни), припадае 
:на Кузнецький басейн. Крiм великих запасiв, кузнецькi вуriлля 
ще й дуже добрi на якiсть- стiйкi проти вивiтрювання, спiка
ються, мають найбiльший вмiст летких (через що головна маса 
Еуriллiв палежить до типу коксiвних), дуже малий вмiст сiрки, 
малу попiльнiсть i високу тепловидатнiсть органiчноi м а си вугiлля. 
Визначнi наслiдки · маемо для перлини Кузбасу- Прокоп'ев
ського родовища. Зробленi розвiдки намiчають тут на приступ-
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нiй г либинi й на невеликому покищо охоnленому розвiдками 
просторi бiльше вiд мiльярду тонн першорядних вугiллiв ' рiзних 
категорiй, зокрема потужних верств коксових вугiллiв. Загальна 
потужнiсть верств Прокоп'евського родовища доходить 150 .м,. 
леревищуючи потужнiсть кращих свiтових родовищ. 

Як пiдраховуе проф. М. А. Усов, сумарна потужнiсть рdбiтноi ву
riльноi верствив розроблюваних родовищах Кузнецького ба сей ну 
становить близь ко 230 .м. Це становить пересiчно близько 9°/0 cy
:t.tapнoi потужиости вiдповiдних вивчених горизонтiв покладiв, 
що ix визначаеться приблизно на 2 600 .м (зокрема в Прокоп'ев
ському родовищi це вiдношення доходить 16°/0 - потужнiсть. 
сумарноi верстви '66,2 .м при потужностi залучних порiд-
412 .м). 1 

Згаданi геологiчнi запаси Кузнецького басейну -400 млрд. т-
визначають такими розмiрами геологи В. I. Яворський таП. 'I. Бу
тов до глибини 1 500 м: нижче вiд рiвня .м.оря. Цi самi автори 
визначають запаси до глибини 500 .м кругло на 202 млрд. т .. 

_Геолога- розвiдковий вугiльний iнститут пробивае з 1930/31 P
r либокi перспективнi свердловпни в центральних частин ах Куз
басу, щоб вияснити загальну його вуглевмiснiсть та геологiчнi 
запаси Кузбасу. "' 

Проте, дарма що ми маемо тут надзвичайно сприятливi при-
роднi умови, кам'яновугiльна промисловiсть Кузнецького басейну 
й досi ще не розвинулася як слiд, i ступiнь викор:Истання кам'я
новугiльних ресурсiв басейну, рiвняючи з кам'яновугiльними ра
йонами европейськоi частини Союзу (Донбасом, Уралом), цiлком 
мiзерний. Останнього дореволюцiйного року (1917) вугiлля в 
Кузбасi видобуто всього 1255 тис. т; пiсля великого спаду ви-
добування протягам 1918- 1921 рр. вон о почало збiльшуватися. 
з 1921;22 р, дiйшовши 1925/26 р. 1 658 тис. т, 1926/27 р.-2 326 тис. т~ 
1927;28 р.-2356 тис. т i 1928;29 р.-2874 тис. т. Темпи наро
ставня видобутку, як бачимо, були дуже малi. 

За постановою ЦК партii, потnердженою на XVI з'iздi, Кузне
цький басейн уже найближчих рокiв мае стати енерrетично}()l 
базою всесоюзного значения, що живитиме не тiльки Сибiр та 
Урал, де металюрriйна промисловiсть мае розв_инутися цiлком 
виключним розмiром, а й iншi сумежнi з ними азiятськi та схiд
ньоевропейськi райони. Схiд СРСР стае другою вугiльно- мета .. 
люрriйною базою СРСР. 

Перспективи розвитк~ сибiрськоi кам'яновугiльноi промисло
.в.ости складаються так, що Кузнецький басейн постачатиме де
шеве енерх етичне палива Башкирii, схiднiй частинi Середнього. 
Надволжя, Таfарськiй республiцt та Нижн:ьоновгородськiй обла-

. стi; метал:{Орriйне паливо басейну живитиме в основному ураль
ську металюрrЦtну промисловiсть, а ·також промисловiсть Обсь
кого району. Щождо внутрiшнього спо:щ.ивання, то Кузнецький 
басейн мае живити велику ~еталюрriйну та хемiчну ~ромисловiсть. 

. 1 Див. К. Зданович- ",Пути развития сибцрской к.- yr. промышленности• 
/ (Материалы к Всесоюзн. топл. конфер~нции). "Планхозгиз", 193U _ р. 
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Си6iрсьl(ого краю, задовольпяти nотреби паширеного валiзничого 
та водяного транспорту, газифiкацii великих залюднених пунк
тiв (з побiчним видобуванням течних нафтових погонiв i вико
ристанням напiвкоксу на паливопоетачания великим електроцен

тралям) та легкоi iндустрii. Щождо хемiчноi промисловости, де 
вирiшальним чинником е ву:гiлля, то перспективи розвитку ii в 
Сибi ру, зважаючи на виключнi якостi його вугiллiв, надзвичайно 
сприятливi. 1 Особливо може розвинутися виробництво течиого 
.моторового палива на базi сапропелених вугiллiв Кузнецького 
'Та Черемховсько го басейнiв. 

Перейдiмо вiд загальноi характеристики можливостей кам'я
новугiльноi промисловости Сибiру до конкретних ii зав•дань на 
найближчий перiод. Останнiх рокiв Кузбас розвиваеться вiдносно 
великою мiрою. 1932 р. програма видобувания вуriлля становить 
уже 11 млн. т. На друге п'ятирiччя Держплян Союзу накрес
.Jiюе програму- довести вуглевидобування 1937 р. до 50 млн. т. 
тобто в 4,5 раза бiльше. Кузбасвугiлля, порядком зустрiчного 
пляну, накреслюе довести вуrлевидобування 1937 р~, до 70,2 млн. т, 
з них райони ГJрокоп'евський, Кiсельово-Афонiнський, Ленiнський, 
Анжерський i Кемеровський мають дати понад 80°/0 усього видо
бутку. Питома вага Кузбасу у вуглевидобуваннi по цiлому Союзу з 
Я,4°/0 1932 р. збiJiьшуеться до 20,7°/0 1937 р. Цi накреслення 
виходять iз припущення, що розвiданими запасами та наявнiстю 

дiлянок для закладання нових шахт сибiрська кам'яновугiльна 
nромислов.iсть порiвняно добре пiдготовлена до того, щоб вико
нати зазначенi завдання. Нове шахтове бу дiвництво мае забезпе
чити на найближчий час рiчний видобуток розмi.ром приблизно 
на 75-80 млн. т. --- Дiйти таких результатiв, як вважають, цiлком 
можливо за найкоротший реченець- 2- 3 раки на додатковi 
розвiдки дiлянок та на спору дження шахт i 4 рок и на по вне 
розrортання видобування. Щоб далi збiльшити видобування, треба 
своечасно розгорпути геолога- розвiдковi роботи в районах, що 
виходять за межi riрничих вiдводiв дiйових копалень. 

Накреслюваний буйний розвиток вугледобування в Кузбз,сi 
вимагатиме спору дити багато нових шахт: У зв'язку з , цим за 
проектування шахт нового Кузбасу надзвичайноi ваги набувае 
питания про типiзацiю шахт та стандартизацiю устатковання, 
бо це дуже по.деrшить завдання як слiд розмiстити замовлення 
на потрiбне устатковання. 

Виключна насиченiсть родсвищ Кузбасу вугiллЯм (у Проко
п'евському районi вона доходить подекуди 18°/0) та колосальнi 

1 Наприклад, Кольчуriнське родовище складаеться 3 вугlллiв 3 вмlстом летких 
ва 40-50°/0 , що за даними дослiдiв iнж. Н. М. Караваева дають за напiвкоксування 
вiд 13,81 до 16,6% безводного кам'яновугiльного дьогтю. Колh в3яти на увагу 
.додаткове виловлювання бен3инiв 3 газу, то можна дiставати вiд ваги камtянову
rlльного дьоrтю: бензину -7,7°/0 , racy- 14°/0 , мастил- 21°/0 , парафiнiв- 25°/(); 
.лишкiв- 33°/о. . 

У мiнусiнських вуriллях вмiст летких хитаеться вiд 42 до 470/0 ; вуriллi Че
репахiвського басейну (в схiднiй частинi Сибкраю), з вмiстом летких вiд 42,0 
до 51,60/0 , дають висок! виходи первинного дьогтю тощо. (Зданович, зазнач. кн., 
стор. 18) . 
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гiрничi можливостi за розроблення 1х дають змогу спору джувати 
шахти - велетнi величезноi продуктивности. 

Нова виробнича програма Кузбасвугiлля намiтила спору дити 
в Прокоп'евсько- Кiсельовському районi Кузбасу шахти "Коксова• 
лродуктивнiстю на 2 500 т на рiк i 7 шахт nродуктивнiстю на 
7 200 т на рiк (перший тип). Перед тим як закладати цi шахти
велетнi, треба закласти :низку експлуатацiйно- розвiдкових шахт
вiд 3 до 5 перед закладанням кожного велетня. Кожна шахта- ве
летень разом з тими експлуатацiйно- розвiдковими шахтами, що
до неi належать, становить собою комбiнат. За десятирiччя таких. 
шахт маемо спору дити 28 з щорiчною продуктивнiстю на 550 тис. т 
кожи а (друrий тип, на г либину до 70- 80 .м). Пiд кiнець деся
тирiччя мають лишитися в експлуатацii головна самi тiльки ве
летнi (на г либину §вiд 7.()- 80 до 400 м). 1 

Проектуючи зазначенi шахти, поставлено за эавдання цiлком 
типiзувати шахти й отже устатковання. Проте цiлковитоi типi
зацП шахт ycix намiчених 28 одиниць, мабуть, не пощастить дiйти 
через надзвичайну порiзанiсть рельЕфу всьоrо району, i деякi з 
шахт матимуть своi iндивiдуальнi риси. Наприклрд, у процесi 
опрацювання проектiв виявилося, що деякi з експлуатацiйних 
розвiдкових дiлянок можна вiдкривати не шахтами, а штольняма 
з долин рiчок, к уди можна провести й залiзничi рукави. Вiдкри
вання дiлянок не шахтами, а штольнями дозволить збiльшити про
дуктивнiсть такоi шахти з 550 тис. т до 900 тис. т. 

Щодо шахт- велетнiв, то ix можна цiлi<ом типiзуват~;~, ба 
рельеф поверхнi не так важко пристосувати до такого розмi
щення поверхневих спору д, що е найвигiднiше-iншими сторонами .. 
Адже з одного боку, чималий розмiр дiлянки дозволяв вибрати 
тут подiбну площу з пiдхожим рельефом, а з другого боку~ 
вартiсть земляних робiт, щоб пристосувати рельеф · поверхнi, е 
невелика в загальнiй сумi витрат на надпотужну шахту. 

У дальтому потужиому вуг левмiсному районi Кузбасу- Ленi1l-· 
сько.му- проrрама накреслюе так само б у дув а т и новi шахт и двох 
типiв: 9 шахт продуктивнiстю по 1,2 млн. т кожна i 6 шахт про-· 
дуктивнiстю по 250- 300 тис. т кожна, пр я чому шахти другоi 
групи е допомiжнi для першоi групи, Шахти першоi групи спо
ру джуеться на глибину до 350 м i реченець служб и цих шахт 
накреслюеться на 25 рокiв; шахти другоi групи закладаеться на 
rлибину до / '120 .м, а реченець служби ix накреслюеться на 10 ро
кiв. Уже розроблево проекти для шахт цього району- проект 
шахти "Капiтальна II" для першоi групи i проект шахт и "А" для 
другоi групи. 

У Кемеровсько.му районi Кузбасу вiдповiдно до трьох систем-
верств; що тут залягають,- Балаханськоi, Промiжноi та Кеме
ровськоi- н~мiчено 3 тип и шахт : для Балаханськоi с~стеми- 4 
шахти по 300 тис. т продунтивноСТIJ на рlк, дла Промiжноi- 4 
шахти по _ 600 тис. т i ~ля Кемеровськоi -11 шахт по 1,2 млн. т. 

1 Iнж. Е. Р. Майkр- "Шахтное строительство Бостокугля", в жури. ,.,УrолЬ 11 ,.. 
сiчень 1931 р. 
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~ля Кемеровськоi сиетеми в же розроблено проекти шахт "Щег
ловська 1" та "Щегловська 11", цiлком аналогiчнi до шахти "Ка~ 
пiтальна 11", при чому цi проекти можуть бути типовi для всiх 11 
шахт. Шахти Балаханськоi сиетеми передбачено будувати за типом 
шахти "А" Ленiиського району; щоб опрацювати питания про 
тип шахт для промiжноi системи, потрiбнi ще додатковi геоло~ 
гiчнi данi. 

Анжеро- Судженсьf(uй район, Кузбасу де бiльшу частипу зверх
нiх верств (до г либини 200 .м) уже вироб~ено, йде в своему роз
витку шляхом реконструкцii теперiшнiх шахт. Нов их шахт у 
районi намiчено 8; одну (N2 17) проектуеться за типом "Капi
·тальна II" , продуктивнiстю на 1,2 млн. т, i 7 за типом "А" -
на 300 тис. т кожна. 

Окремо стоiть Барзаська група Кузбасу; особливi якостi ву
riллiв цiei групи ( сапропелiти) зумовлюють характер устатко
вання шахт. Тут намiчено спорудити 4 шахти продуктивнiстю 
по 400 тис. т кожна 1. 

Накреслений шлях типiзацii шахт дуже спростить завдання 
розвинути сибiрську кам'яновугiльну промисловiсть як з погляду 
виконання проектiв, так i з погляду проходження та устатку

вання нових шахт. 

Щоб здiйснити rрандiозне будiвництво в кам'яновугiльнiй про
.мисловостi, треба буде розв'язатицiлу низкускладних завдань,от як 
:забезпечити б у дiвництво, а так само й експлуатацiю потрiбними 
1<адрами, побу дувати як постiйнi житловi колонii та робiтничi 
.мiста, так i тимчасовi житла для великоi apмii будiвельних ро
бiтникiв, забезпечити - устатковання ' длfl механiзацii видобувания 
та · проходжемня шахт, забезпечити потр,iбними будматерiяла~и 
тощ о. 

Вище вже вiдзначено, що Кузнецький вугiльний басейн е 
~сновне енерrетичне джерело для всього народнього господар

~rва Захiднього Сибiру. На допомогу Кузбасвугiлл.IQ стапуть 
тiльки частково мiсцевi бvpi вугlлля та торф. Проте, Кузбас 
живитиме не тiльки Зах. Сибiр, а й •iншi райони, що тяжlють 
до кузнецького палива, зокрема Турксиб, Омську залiзницю 
(до електрифiкацii ii) тоща. Зокрема належний до складу тресту 
"Кузбасвугiлля" Хакассько- Мiнусiнський басейн, де "Кузбасву
сiлля" заnроектував видабути 1937 р. 6,2 млн. т проти 375 тис. т 
1932 р. ( видобуток Хакассько- Мiнусiнського басейну входить 
у зазначенi вище 70,2 MJIH т 1937 р. по всьому трестовi "Ку~
басвугiлля"), постачатиме палива величезному Абакана- €нi
>Сейсь:кому енерrетичному вузловi з усlм транспортом, що його 
обслуговуе. . 

Кузнецький басейн, що становить собою складний комплекс 
окремих ·вугiльних районiв, розвиватиметься . в другому п'яти
-рiччi виключно високими темпами.2 

1 Iнж. Е. Р. М(lйер. Цит. ст. 
2 Див. докладнiше в цьому питаннi зокрема статтi А. Гибш.мана- .,Кузбасс 

-требуеr во второй пятилетке мощного 11fr- д. транспорта" (Эк. жизнь•, 2/IV 1932 р.), 
Я. Харича- .Кузбасс- основная топливная база УКК" ("Эк. жизнь", llflV 1932 р.)~ 
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Кам'яновуriльна промисловiсть Сибiру стае на шлЯх буйноr{)l 
розвитку, що вiдповiдатиме тим колосалоним природним ресур
сам, якi вона мае. 

Коксове та коксохемiчне виробництво 

У проблемi Урала- кузнецького комбiнату проблема коксу е 
та частипа загальноi проблеми, що спричинила найбiльше супе
речок, дуже велику рiзноманiтнiсть варiянтiв пляну коксохемiч
ного виробництва. "Коли щодо металю ми можемо сказати, ща 
мiсце, характер i розмiри нових заводiв уже бiльш- менш визна
чилися, то в дiлянцi коксу та xeмii пануе ще чимала розбiжнiсть. 
думок, J,роектiв i плянiв, що часто взаемно перехр(щуються, по· 

части або цiлком виключаючи один одного" . 1 

Коксове б у дiвництво,- коли не брати на у вагу б у дiвництво· 
замкиених коксохемiчних комбiнатiв, що вироблятимуть тiльки. 
хемiчнi продукти (добр ива, азотистi та азотнi солi тощо) ,- ви
значаеться вiд програми металю i саме визнзчае собою як тi 
вугiльнi родовища, якi палежить розробляти, так i розмiри по
трiбноi продуктивности ix. 

Мiсця будiвництва ряду коксових устав уже визначено: на-· 
приклад, Магнiтогорський: завод i Кузнецький дiстають ·кокс iз. 
своiх власних устав (на Кузнецькому заводi намiчено 3 коксовi 
устави, продуктивнiстю ·кожна на 415 тис. т), старi заводи дi
стають його за батерiй Кемеровськоi устави. Щождо решти за· 
водiв (Н.- Таriльський, Бакальський та Сiнарський), то ще нема. 
остаточноi ухвали про потрiбний склад вугiльноi шахти для ко
ксування, з чим кiнець- кiнцем зв'язанi вимоги до певних вуriль
них родовищ. 

Через те що даних про можливiсть вводити . в шахту неко
ксiвне вуriлля покищо нема i ще не ро~в'язано оs:таточно питан
ия про придатнiсть до коксування та про термiни можливог~ 
подання вуrlл~ Кiзеловсь.кого та Ка раrандинського басейнiв, то 
Союзкокс запроектував для всiх заводiв шихту з вугiллiв 5 вi-· 
домих родовищ (Прокоп'евського, Ленiнськоrо, Осiновського,. 
Аралiчевського та Кемеровськоrо) , що ix додаеться до шихт~t 
певними пропорцiями. 2 

У справi коксування кiзеловськоrо та караrандинського ву.:... 
riллiв становище й досi не цiлком визначилося. Проте, тi данi,. 
що ми маемоt вже сьогоднi дозволяють твердити, що а) Кiзе
ловський басейн (Урал) зумiе не тiльки постачати вyrлexeмiчнi:ffi 
промисловiстi Уралу, а зможе якомага повнiше живити в су-

1 Див. .на плановом фронте" .N'!~ 1 за 1931 р., ст. В. Ка.мерн.ициоzо- "Хи ... 
мня и кокс в Урало-кузнецком комбинате". · 

2 Наприклад, Маrнiтоrорський та Таrlльський заводи мали одержати 68% 
прокоп'евських вуriллiв i 32% ленiнських; Кемеровська , устава одержуе тепер-
1~% ленlнських вугJллiв, 42о/0 кемеровських i 46% прок~п'евсь.ких; КузнецькиА< 
завод мае використовувати - шихту з о'-iновських та аралiчевських ву Jiллlв. 
тощ о. 
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мiшцi з кузнецькими вугiллями тi коксовi устави, що до нього 
1яжiють; б) Караrанда мае не тiльки постачати енерrетичнi та 
.коксовi вугiлля кольоровiй металюргii та iнш 1й промислов.остi 
й транспортовi Казакстану, а й постачати коксiвнi й частково 
.енерrетичнi вугiлля металюрrii та промисловостi БашкирП, Халi
..ловського району та Пiвденноrо Уралу. 

Стан коксового виробництв<t 6 Сибiрському краi та перспек
тиви дальтого розвитку йоге>; згiдно з н акр есленнями сибiрських 
'Органiв, такий. _ 

Будувати коксовi печi в Сибiру розпочали за вiййи- в Ке
меровi- i перша устава була готова до експлуатацii 1913 р. в 
складi однiеi батерii коксових печей видатнiстю на 60 тис. т 
l{Оксу. Згадом уставу поширено (1919/20 р.) до трьох батерiй 
загальною видатнiстю близько 300 тис. т коксу на рiк. Слiдом 
за цим розпочали б у дувати четверту потужну батерiю, що ii 
намi чено пустит и 1932 р. Тепер Кемеровська устава поста чае 
~<:оке як метал:юрriйним та металеобробним заводам Сибкраю, 
-так i уральськiй металюрrii. Беручи на увагу хутке зростання· 
осередсибiрського попиту на кокс (як на ливарнi потреби та 
для кольоровоi металюрrii, так i для хемпромисловости, що 
дедалi бiльше розвиваеться), треба "буде в же найближчого часу 
nодвоiти початкову проектну потrжнiсть побудованоi четвертоi 
-батерii, збiльшивши П до 830 тис. т. . 

Шихта, що ii вшивали для коксування. в Кемеровськiй уставi, 
_, . . . 

rекладалася спочатку з самих кемеровських вуг1ллtв, маених 1 з 

великим вмiстом летких (до 27°/0). Далi почали домiшуваtи ще 
маснiшi, високобiтумiнознi кольчу~iнськi (ленiнськi) вугiлля, що 
~ризвело до потреби додавати довiзнi (з внутрiшiнiх верств 
nрокольЕвеькоi копальнi) пiснi вугiлля, щоб . полiпшити якiсть 
\КОксу. Але що витрати на транспортування довi3них вугiллiв 
збiльшують собiвартiсть коксу, то в дальшому розвитку коксо
вого ·виробиицтва в Кемеровi (приблизно 3 1932/33 р). передба
~ено базуватися тiльки на коксiвних кемеровських вугiллях, пра
ктикуючи для них збагачення; п.е дасть -амогу мати шихту якоi 
завгодно я кости - так у, що да е максимальнлй вихiд коксу абQ 
максимальн~й вихiд хемiчних продуктiв та коксового газу. Крiм 
-того, спорудження збагачнi в Кемеровi дасть змогу використа-
-ти промiжнi продукти ii на потреби будованоi Кемеровськоi 
районовоi електровнi. 

Коксова промисловiсть у Кемер.овi вже тепер стоiть досить 
високо своею технiкою. Кемеровськи1t кокс вiдзначаеться своею 
дуже високою якiстю- своею мiцн: стю (це дуже важливо для 
металюрitйного палива) та дуже малою кiлькiстю сiрки (завдяки 
~незначнiй кiлькостi сiрки у вихiдному вугiллi для коксуванн я-
0,3 -0.6°/о); в цьому сенсi вiн е найкращий, рiвняючи з коксом 
'Не тiльки iнших заводiв СРСР, а й закордонних. 

Перша Кузнецька коксова устава буде один з дуже важли
вих цехiв металюрriйного заводу. На цiй уставi шихта спочатку 
(:К 1адатиметься з прокоп'евських вугiллiв (з можливим додаван
иям вугiллiв Ленiнських або Кiсельовських копалень), а в дру-
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гiй п'ятирiчцi до шихти увiйдуть вугiлля Осiновського родовиrца 
(з додаванням мiсцевих аралiчевських вуriллiв). На Осiновцi так 
само намiчено збу дувати збагачню, бо й тут не виключена 
мо.Жливiсть энайти таку сумiшку вугiллiв, що дасть досить доб
ру шихту на коксування, не додаючи аралiчевських вугiллiв, 

розвiданi запаси покищо вельми обмеженi. · 
Випалювання коксу передбачено збiльшити 1932 р. бiльше 

як до 6- разового (6,4) розмiру проти випалювання 1929/30 Р·~ 
а 1937· р.-до 38- разового розмiру. Намiчено розгорпути коксо-
бенаолову промисловiсть вi~повiдно до виробництва коксу. 

Питания про шляхи використавня кам'яновугiльноi смоли 
(продукту недорогого й незручньго для далеких nеревозiв) роз
в'язуеться так: здобутий за первинноi дестиляцii пек (50°/0 ваги 
смоли) можна використати на виробництво кам'я'новугiльного 
лаку, дахового толю i особливо на виробництво асфальту (ма
терiЯлу для шляхового будiвництва). Вироблюванi з смоли кре
озотнi масла (що йдуть тепер тiльки на напоювання злежнiв),.. 
за гiдрування ix газом коксових печей, дають у процесi вiдно
влення бензол, толуол та ксилоли. Iншi деривати смоли, нафта-· 
лiн, антрацен, можуть стати базою р.ля розвитку фарбовоi про-· 
мисловости. Амонjяк коксових печей може пiти переважно на 
виготовлення- сульфату, а далi на азотистi туки тощо. 

Промисловiсть течиого палива 

Сибiр покищо не ма€ своiх власних розвiданих родовищ .. 
нафти, а вiд теперiшнiх родовищ Кавказу i родовищ Ураль
ського та Ферганського, якi мають покищо невелике промислове~ 
значения,- Сибiр лежить дуже далеко i до того ж не спалу
чений в ними дешевими водяними шляхами. Та з другого боку,. . 
в Сибiру е надзвичайно потужнi родовища високобiтумiнозних 
вугiллiв ( сапропелевi вугiлля Кузнецького та богхеди Черем
ховського басейнiв ), що за дестиляцii дають в ель ми високi виходи 
течних погонiв. Останнi в сироному виглядi цiлком можуть за:. 
мiнити нафтове пал~во (нафту та мазут), а за дальшага оброб
лення дають вельми цiннi вуглеводнi, придатнi для рушiiв вну

трiшнього горiння, а також на видобувания свiтильних та ма
стильн:Их олiй. Цi пр . дукти завдяки дешевинi ix можуть дуже 
поширитися не тiльки в Сибiру, а й в iнших районах Союзу, 
звiльняючи таким способом вiдповiдну кiлькiсть природноi нафти 
на експорт. 

Доцiльнiсть · розвивати великим маштабом промисловiсть 
штучноi нафти з технiко- економiчного по г ляду в же давно усвi· 
домили i в капiталiстичних краiнах. Проте, в цих краiнах розвиток 
технiки здобування течиого палива гальмують головно opraнi чнi 
суперечностi каniталiзму, конкуренцiя монополiстичних об'ед
нань та свiтова пере.продукцiя нафти. Упас в СРСР цих моментiв 
нема зовсiм. Ми маемо всi передумови nоруч максимального 
розвитку нафтовоi промисловости розвивэти й промисловiсть.
штучноi нафти. 
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У Сибiру нам треба для пiвкоксування та виробництва течиого 
палива використати не тiльки сапропелiти та богхеди Кузнець
кого, Черемховського, Iркутського басейнiв та iнших родовищ, 
а й газовi вуriлля Ленiнсъкого родовища (в Кузбасi). Ми маемо 
такi величезнi си ровиннi ,ресурси для виробництва синтетичного 
течиого палива, що, як заявляв акад. I. М. Губкiн, "застосувавши 
методи перетворения вугiлля з твердого в течний стан, ми 

розв'яжемо проблему замiни нафти та ii продуктiв пiд той час, 
коли запаси П б у де вичерпано". 

Лябораторнi та напiвзаводськi дослiди з сапропелiтами 3- го 
Барзаського родовища (геологiчнi запаси його визначено на 
7 млн. m) дають такi виходи на .ОдJ!У тонну вугiлля: напiв
коксу- 600 кг (60°/0), смоли- 200 кг (20°/0), пiдсмоленоi во
ди -110 кг (11°!0), газу- 90 мз (7°/0), втрати 20 кг (2°/0). За 
дальшоi дестиляцii смоли мае вийти: бензини сировоi 20°}0 
(або очищеноi 18,5), гасу-20Оf0,' мазуту-56Оj0, парафiну-2О/8 
i втрати- 20j0• 1 

Сибiрськi органiзацii, беручи на увагу т1льки 3 групи спо
живачiв течиого палива- сiльське rосподарство та сiльсько

rосnодарську промисловiсть, автотранспорт та стацiонарнi про- · 

мисловi уставц_- визначають потреби краю на течи е паливо для 
1933 р. на 1367 тис. т 2 (зокрема 1 267 тис. т) цiнних продуктiв 
для сiльського господарства та автотранспорту i 100 тис. т 
сировоi нафти та мазуту для стацiонарних рушiiв) i для 1937 р.-
2 021 тис. т (вiдповiдно 1 720 тис. т i 300 тис. т) за сировИн
ну базу, щоб виробляти накреслене течне паливо, е вуriллi як 
Кузнецькоtо та Черемховського басейнiв, таi<: i iнших басейн1в. 
Я}( пункт:И з найбiльшими запасами бпумiнозних вугiллiв у Куз
басi вiдзначено Кемерово, Осiновку, €рунаково, Бочати й осо
бливо Ленiнське родОВ!fЩе. Розроблюванi верстви Ленiнського 
родовища (Болдиревський, Маеровський , Серебренiковський та 
Журiнський) досить вивченi з логляду видобувания 3 них· теч
иого пального. Черемховсыti вугiлля так само мають висакий 
вмiст бiтумiв i е вельми цiнний матерiял для нап~вкоксувd.ння 
(особливо це стосуеться хахарейських богхедiв). Крiм того, 
в Черемховсь:Кому басейнi е й потужнi верстви рiзного nалин
ного матерiялу- бурого вугiлля, в углистих лупакiв i глин,- що 
niсля хемiчного оброблення так само може стати цiнною 
сиро виною. 

За найдоцfльнiше визнано б у дувати напiвкоксувальнi у стави 
в комбiнацii з електровнями або iншими великими спожива
чами напiвкоксу, nри чому мiсця для будiвництв намiчено 
обирати 3 таким ро.зрахунком, Щоб rapc: птуват и збут швель.
газу (газуватоrо палива, що йоrо здобуваеться за напiв
коксування поруч течиого пального). Тим то устави будува- . 
-тиметься або у великих iндустрiяльних центрах, або при за
водах- велетнях, що потребують, вiдповiдно до характеру ви-

1 Див. ст. Б. Гладцинова- !tНефть из угля" в газет! ..,Экономич. жизнь" 
вiд 24/IV 1932 р. 

2 В. Тiунов у цитованiй книзi подав чйсло потреби для 1933 р.- 1 937 тис. т. 
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робництва, дуже багато високотемпературного палива. Вже роз
роблено (професор В. Б. Дмiтрiев) проект машинопоетачания 
м. Новосибiрську на базi комбiнування електрифiкацii з газо
фiкацiею, при чому нафтопродукти, що виходять вiд "швелю· 
вання" вуriлля, мають iти на пастачания промисловос ti, авто· 
транспортовi та авiо rранспортовi. Основнi 3ае-ади цього проекту 
передбачено ПОifласти в основу електрифiкацii всiх великих мiст 
Сибiру. 

На кiнець дoyroro п'ятирiччя (на 1938 р.) сиборгани запро
ектували 15 напiвкоксувальних устав; з них 13 зв'я3анi 3 вели
кимй мiстами Сибкраю (Новосибiрськ, Барнаул, Омськ, Бiйськ, 
Томськ, Ачiнськ, Кан ,~· ьк, Красноярськ, Iркутськ i iн . ). 

Особливе мiсце мають 2 потужнi уставя- Кемеровська та 
Черемхово- Анrарська. Першу уставу комбiнуеться з розпоча
тою вже б у дуванням Кемеровською районовою електровнею, 
що обслуrовуватиме низку вже будованих потужних заводiв: 
електролiтний, цинковий, сlрчанокислотний, завод синтетичного 
амонiяку та вдобрювальних тукiв. До тiei I(OKcoвoi уставя на 
300 тис. т коксу на рlк, що вже е в Кемеровi, приеднуеться 
б у довану нову уставу на 415 тис. т, ii далi б у де поширено до 
830 тис. т. Кемеровськi устави базуються на близьких сапропе
лiтових вугiллях, а також на вуriлля Ленiнського родовища. Са
пропелiтiв пiд кiнець 1937 р. намiчено видобути 2 800 тис. т. 
3 домiшкою 1 516 тис. т ленiнських вугlллiв вони дадуть 2 158 
тис. т напiвкоксу; цьоrо вистачить для живлення районовоi 
електровнi на 500 тис. ~ kw. Вiд цiei устави передбачено мати 
970 тис. т первинного дьогтю, 373 млн . .м3 газу, 180,1 тис. , т 
бензини, 154 тис. т гасу, 398 тис. т мастил та 216 тис. т па
рафiнистого лишку. 

У Черемхово- Анrарську передбачено збудувати niд кiнець 
1937 р. напiвкоксувальну уставу, Iцо, переробляючи 4 800 тис. т 
богхедiв та 8 120 тис. т черемховських вугiллiв, даватиме що
року 6 739 тис. т напiвкоксу; цього вистачить на живлення 
районовоi електровнi потужнiстю на 1 650 тис. kw. Певна рiч, 
Що доцiльнiсть такоi потужноi устави мисл~ться тiльки в зв'яз
ку з утворенням павколо .неi дуже вели!fоi металюрriйноi та 
iншоi промисловости, що потребуватиме дуже багато високо
темпера туриого палива. 

3 ycix перелi чених вище устав Кемеровську та Черемхово
Анrарську ( частково ), а з мiських- Новосибiрську передбачено 
здати в експлуатан.iю 1932 р., а решту мiських устав- у другому 
n'ятирiччi. ~ 

lз говореного вище видно, яке веляке значения матиме· про
мисловiсть течиого палива для всiе1 економiки Сибiрського краю, 
а почасти для сумежних 3 ним областей. Виробництво течно1 ·о 
палива, що мае цiлком забезпечену широку сировинну базу i, 
завдяки низькiй собiвартостi, також i цiлком забезпечений збут, 
не просто комбlнуеться з продукцiею електроенерrii, а завер
туе собою ввесь господарський комплекс району. 



Електробудiвництво 

Колосальнi маштаб и виробництва, намiченi в Урал о· кузнець
J<ому комбiнатi, зокрема в сибiрськiй його частинi, можна зд\й
снити, створивши nотужну енерrетичну базу, здiйснивши вели
кий nлян електрифiкацП виробничих nроцесiв, заглибивши елек
трику i в самий технологiчний процес виробництва. 

"За великий забобон,- nише 1. Дольнiков;- слiд вважати той 
поширений по г ляд, нiби металюрriя, кам'яновугiльна промисло
вiсть i машинобудiвництво е не електроемнi виробництва • .1 

Ti величезнi якiснi зрушення, що вiдбуваються останнього 
часу в металюрriйному виробництвi (наприклад, електродомен
ний nроцес, топления залiза та сталi безпосередньо з ру ди, ши
рокий розвиток високоякiсних печей тощ о), роблять металюр
riйне виробництво одним з основних споживачiв електроенерri1. 
Другий дуже великий споживач електроенерrii- це легкi металi 
(алюмiнiй, магнiй), виробництво чого в Урало- кузнецькому ком~ 
бiнатi дiйде вельми великих розмiрiв. Величезну вимоrу на еле~· 
ктроенерriю поставлять вуriлля та руди ·як чере~ величезний 
обсяг виробництва у цих галузях, так i через максимальну ме
.ханfзацiю робiт. 

Як дуже великий споживаJI електроенерrii виступае в пер
спективному плянi залiзничий транспорт; у рек(\Нструкцii йоrо, 
згiдно з постановою червпевого пленуму ЦК ВКП( б), вирiшаль-. ' -ним чинником, чtльною ланкою реконструктивно1 програми мае 

стати електрифiкацiя, бо тiльки реконструкцiя транспорту на 
базi електрифiкацii дозволить упоратлея з намiченими колосаль
ними вантажопотоками тощо. 

У се це вимагае JJ.Отужного електробу дiвництва· в комбiнатi" 
ставить завдання · 6 млн. kw встановленоi потужиости для Урал о
кузнецькоrо комбiнату пiд кiнець другого п'ятирiччя. 

Пiд кiнець 1932 р. мають ветупяти в ·експл атацiю 3 еJ,Iе
.ктроцентраЛi з такою ветапавленою потужнiстю: Новосибiрська 
районова електровня з усталовленою потужнiстю на 44 тис. kw, 
Кемеровська- 44 тис. kw i Кузнецька- 44 тис. kw. На nepioд 
до закiнчення цих устав та спору дження лiнii електопересилан
ня збу довано низку тимчасових електровень у Кузбасi та по 
його заводах; пiд кiнець п'ятирiччя цi електровнi б у де лiквi-
довано,. . 

Намiчено збудувати такi лiнii пересилання: 1) Новосибiрськ-·· 
Кемерово- Ленiнськ ( Кольчуriно )-Бело во- r ур' евський завод
Сала1р- з рукавом на АнжЕ;рку; загальний протяг- 400 к.м; 
2) Прокоп'ево-Кузнецч.к, Осiновськi копальнi; довжина-70 Р .м. ; 
3) Черемхово- Хайта- Усалье- Тельма; довжина 80 км; 
4) Чорногорськi вугiльнi копальнi- паперова фабрика; довжина 
9 к.м. На кiнець п'ятирiчки намiчено сполучити Прокоп'€во
Бело во. 

1 И. Дольников- "100 млрд. киловаттчасов социалистическому Урал-куэбас
су" . ..,За индустриализацию", 17 травня 1931 р. 
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Промисловiсть Сибiру (крiм золотоi) щодо електропостачання 
nов'язуеться з ко.мунальними електровнями. 

Районава електрифiкацiя Сибiру запiзнилася. Для Кузбасу це 
запiзнення вже тепер утворюе вузьке мiсце в розвитку механi
зацii та в поширеннi видобувания вуriлля й iндустрiялiзацii 
краю. Отже, постае потреба форсуваmи розвиток електробу
дiвництва та електровиробництва в Сибiру. 

За теплову енерrетичну базу для районових електроцентра
лей б у дуть покидi вугiлля та коксу i головна вiдходи виробни
цтва синтетичноi нафти (гази та напiвкокс). Це дозволяе не 
тiльки набагато знизити собiвартiсть електроенерrП, а й розви
нути в Сибi ру дуже потрiбне йому виробництво течиого палива. 

У другому п'ятирiччi потужнiсть електровень по Зах. Си
бiру 1937 р. дiйде 1 650 т~с. kw, при чому з них найбiльшими 
б у дуть .двi електровнi в Кузнецьку разом приблизно на 450 тис. kw 
i двi електровнi в Кемеровi на 400 тис. kw. Основними електров
нями бу дуть електровнi вугiльнi. 

Зупинiмося трохи докладнiше на характеристицi Кемеров
ськоi теплоелектроцентралi, цiei найпотужнiшоi централi Урало
кузнецькоrо комбiнату, якiй. належатиме виключна рол я в про
мисловостi Кузбасу. 1 

Споживачем eнeprii Кемеровськоi ТЕЦ буде пасамперед 
широке коло пiдприемств як уже готових i заnроектованих у 
межах територii електрохемiчного та металюрriйного Кемеров
ського комбiнату, так i розташованих на лiвому березi Томi, в 
безпосередиЪому cyciдcrвi з електроцентралею. Цi споживачi 
одержуватимуть не тiльки електроенерriю, а й воду, техноло
гiчну пару i в цiй формi тепло. 

До числа цих пiдприемств належать н:асамперед такi вже 
-су{цi пiдприемства: 1) коксобензолов.ий завод, що складаеться 
з трьох коксових батерiй, з с умарною видатнiстю над .280 тис. т 
(зокрема над 7 тис. т вiдходу -коксового дрiб'яЗку, що йог о 
використовуватиметься пiд казанами ТЕЦ; коксовi батерii да
ють коксовi гази, частипу яких так само можна викори

-стати пiд казанами); 2) хемiчний завод, 1цо в поруч коксових 
печей i що використовуе вiдходи цих печей на виробництво 
рfзного· роду хемiчпих · продуктiв; 3) допомiжнi цехи Кемеров
-ських копалень-- механiчний завод тощо. Далi споживачами 
-eнeprii ТЕЦ будуть будованi й проектованi промисловi пiдпри-
€м:ства, от як : а) четверта коксова батерiя, розрахована на про
дуктивнiсть блИзько 415 тис. т н~ рiк; б) туковий комбiнат, 
IЦО матиме в собi пiдпривмства для видобувания синтетичного 
амонiяку i завод добрив ; в) заводи електролiтний цинковий 
(50 -75 тис. т продуктивности), олив'яний (на 20 тис. т) i сiр
чанокислотний (на 100 тис. т); г) завод "фурко" для виробнн· 
цтва вiконного скла з павною продуктивнiстю на 400 тис. ящик1в 
с кл а на рiк; 1) фабриi<а штучного шовку на 5 280 т повноi про-

t В. Ф. Соколовский - .kемеровская ехектроценrраль". Новосибiрсък. 
1931 р. 
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дуктивности. Зрештою треба залiчити сюди комунальне rоспо 
..царство всiх перелiчених пlдприемств i мiста Щеr' ловська, . а 
'Також потуж.ну береrову смоковню електроцентралi, яка, крiм 
.обслуговування потреб самоi електроцентралi, постачатиме воду 
.всiм перелiченим заводам. 

Перелiченi пiдприемства-- це ще не всi споживачi eнeprii 
'ТЕЦ. До сфер и обслуговування належатяме та кож група niд · 
лриемств, розташована на правому березi р. Томi i бiльш - менш 
далеко вlд Кемерова. · 

Цi пiдприемства такi: 1) Кемеровськi копальнi, що експлуату
ють 3 потужнi вугiльнi верст в и- Волковську, Владимировську 
та Кемеровську (це вугiлля почасти постачатиметься й для 
ТЕЦ); 2) проектованою лiнiею п~ресилання на пiвнiч, на Анжерку 
струм пересилатиметься на Барзаськi копальнi, чиi сапропелевi 
..вугiлля матимуть величезне значения для Сибiру (видобування 
т.ечного палива для тракторизацii сiльськоrо господарства), друга 
..лiнiя пересилання пiде на Яшкiно, Тайrу та Томськ i постача · 
тиме електроенерriю Яшкiнському цементному заводовi та м. Том· 
ську; 3) намiчено трасу лiнiй пересилань на пiвдень вiд Кемеро
ва- через Ленiнськ ~Белова, r ур' €ВСЬК до Салаiру; ЦИМИ лiнiями 
nересилань Т ЕЦ постачатиме енерriю всiм копальням цих ро· 
довищ, Беловському цинковому дестиляцiйному заводовl, цемент~ 
ному заводовi в fур'евську, цицковим копальням i збагачням 
.CaJiaipy; 4) наостанку до майбутнiх споживачiв eнeprii ТЕЦ 
-треба залiчити й намiченi до електрифiкацii залiзницi Кузбасу 
( пасамперед дiльницi Прокоп'евск- Полiсае~о та Кемерово-. 
Топки). . 

Отже, на базi eнeprii Кемеровськоi електровнi та павколо 
електровнi розвинеться найбiльший з енерrетичних комбiнатiв 
Зах. Сибiру- Кемеровський. Тут широко розвинуться хемiя та 
електромiсткi виробництва- електролiз цинку та алюмiнiю. 
Наявнiсть покидi лалива та добре водопоетачания утворюють 

. yci передумови до того, щоб мати тут дуже дешеву електро
.енерriю. 

Зпомiж ycix електровень найнижчу собiва ртiоть eнepr'ii 
дадуть Черемхово- Анrарська, Кемеровська, Кузнецька та Мiну
-сiнсько- Хакасська електроцен1 ралi; для них во на станови-
1'име 1937/38 р. 0,82-0,84 коп. за 1 kwh. На рештi електро
централей вона становитиме вiд 1,12 до 2,84 коп. за 1 kwh. 

Загальну суму капiтальних вкладень на електрифiкацiю об
числено за цiею б у дiвельною програмою ца 1.670 млн. крб. 

Ti лiнii електропересилань, rцо мають постачати енерriю за
...лjзничому транспортовi i заразом постачати енерriю розташова
_ним уздовж лiнii аrроiндустрiяльним комбiнатам, намiчено спору
дитя в таких напрямках: 

1. Новосибiрськ- Омськ (640 к.м). Напруга пересилання -
220 kw. 

2. Система лiнiй Новосибiрськ- Судженка (280 к.м) та Ке.ме
_рово- Анжерка (70 к.м). Призначения цих лiнiй- живити Ан
JКеро- Судженськi кам'яновуr ~льнi копальнi, Яшкiнський цемент-
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ний завод, електрифiковаиу залjзиицю ·новосибiрськ- Судженка~. 
мiсто Томськ та розташованi вздовж лiнii аrрокомбiнати. Напру-· 
га-150 kw. . 

3. Система лiнiй Rе.мерово- 1 опки- Ленiнськ-Белово- Куз
нецьк (320 к.м) i Ноsосибiрськ-Ленiнськ (320 к.м). Призначения ix
живит и залiзницi (Новосибiрськ- Ленiнськ та Ленiиськ- Куз
и цък) цинковий завод у Белова, цинковi салаiрськi ру днi й мета
люрriйиий завод у ryp'eвi та iндустрiялънi комбiнати вздовж 
лiиiй, а також з - 'язок мiж трьома найбiлъши.v. и централями
Кемеровсъкою, Ку_знецъкою та Новосибiрською; цей зв'язоiС 
дозволить змеишити iхиiй резерв i якна~·.виriднiше розподiлити 

навантаження. Напр:wга пересилання 150 kw. 
4. Лiнiя Кузн.ецьк- Бар на у л (300 км.). Призначения лiнii- жи-· 

вити залiзницю (що проходить по горянiй мiсцегос1i) та arpo-· 
комбiнати, а та кож зв'язок четвертоi потужноi централi- Бар-· 
наульсъкоi з загалънuю сiттю найбiльших централей. Напруга: 
пересилання (живлення з двох кiнцiв) -110 k•. 

5 . . Лiнiя Новосибiрськ-Барнаул (240 к.м). При · начення ii
обслуrовувати розташованi вздовж лiнii аrрокомбiнати i зами
кания кiльця зазпачених чотиръох найбiльших електроцентра- · 
лей (це забезпечуе живлення ~-.ожного пункту навiть тодi, коли 6· 
сталася тяжка аварiя на бу дъ- якiй дiлъницi). Напруга переси
лання -110 kV. 

6. О крема вiд iнших лiнiя Черемхово -/ркутськ (140 км)
живити м. lркутськ дешевою черемховсъкою енерriею; надалi., 
намiчено продовжити цю лiнiю до Малоанrарсъкоi гiдроелектровиi. 
Напруrа пересилаиня-110 kw. 

От же загальиий протяг лiнiй пересилання становитяме 2 360 к м.. 
Про рацiоналънiсть комбiнувати . мiськi електровнi з напiв

коксiвними уставами ми вже говорили в зв'язку з виробництво:м: 
течиого пал ива. Такi комбiнати, по б у дованi у великих мiстах,.. 
постачатимуть мiсъкiй промисловостi та на побутовi потреби 
людности еиерriю, заразом виробляючи цiинi нафтопродукти. 

Вельми велику користь матимутъ споживачi газу для по
бутових потреб та комунальнi пiдприемства: · вжив'ання газу 
зменш . тъ ixнi видатки на паливо, приблизно на 60-80°/0 проти 
теп~рiшнiх. 

Кажучи про значения електрифiкацii залiзниць, слiд зазtiа
чити~ що, зважаючи на тi величезнi вантажопотоки, що мають. 

бути яайближчих рокiв чере :3 безперервне зростання як про
~исловоi, так i сiльсъкогосподарськоi продукцii, постае потреба 
вжити невiдкладних заходiв, щоб збiльшити перепускну спро
можнiсть залiзницъ. Розв'язувати це питания проложенням пара
лельних залiзничих лiнiй було б i дорожче i складнiше з тех-· 
Н1чного погляду, нiж еЛектрифiкувати залiзницi. 

Зупинiмося коротко на проблемi використання водяноi eиep
rii на потреби електри~iкацii Захiднъого Сибiру. 

Чимало спецiялiстiв iз захiднъосибiрсъких органiзацiй ста-
влять питания про конечну потребу придiлити гiдроенерrетич
ним ресурсам Захiднъого Сибiру багато бiлъше уваги, нiж було· 
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..noci. Наприклад, у газ. "За индустриализацию" Л. Самойлов 1 

вiдзнач.ае, що в електробу дiвництвi Зах. Сибjру видимо недо
оцiнюють ваг~ П енерrетичних ресурсiв, веллчезну ефективнiсть 
1х. На його думку помилилися й сибiряки, сконuентрувавши 
<:вою увагу тiльки на теплових електровнях i забувши про рiчки 
Бiю та Томь. Тим часом усупереч звичайному уявленню про струк
туру енерrетичних ресурсiв Захiдньо- Сибiрського краю,-каже 
автор,- його гiдроенерrетичнi запаси доходять розмiрiв, майже 

.QДНакових з розмiрами riдроенерrетичних ресурсiв першоряд

наго енерrетичного району- Лнrаро- Байкальського. Останнi 
пiдрахуньси запасiв водяноi eнe.prii на територii Захiднього Си
бiру дають тiльки для головних чотирьох рlчок (€нiсею, в ме
жах Захiдньо:.. Сибiрського краю, Бii, Катунi та Томi) близькQ 
12,5 млн. kw. установленоi потужиости (зокрема Верхнiй €нiсей-
:2,4 млн. kw, Бiя- 2,7 млн. kw Катунь з до пливами- 6,4 млн. kw 
i Томь- близь ко 1 млн. kw). При цьому собiвартiсть електро
енерrii б у де вельми не велика. Напри клад, Саянськi устави на 
€нicei потужнiстю близько 2,5 млн. kw, дадуть енерriю по 
0,5 коп. i менше. 

Виключнi можливостi гiдроелектробу дiвництва ~ Зах. Сибiру 
пiдкреслили i тов. Ломов у своему виступl на конференцii в 
~правi розмiщення продукцiйних сил в Урало- кузнецькому ком
.бiнатi, i голова Захiдньо- Сибiрського крайпляну т. Тiунов (див . 
.,За индустриализацию" вiд 11/V 1932 р.) i iн. Bci вiдзначали, 

'ЩО те кустарництво, що йоrо виявляли деякi органiзацii, ви

вчаючи гiдроресурси, послаблюе перспективи використавня гiд
poeнeprii, розпорошуе кошти й сили Використання багатющих 
-енерrетичних ресурсiв Захiднього Сибiру ще не пов'язано з за-
гальногосподарським розвитком краю. . 

Вiдзначаеться, що для того, щоб успiшно розв'язати про
·блему гiдроресурсiв, а заразом i господарського розвитку За
.хiднього Сибiру, треба створ!:J.ТИ едину органiзацiю для ком
'llлексного опрацювання утилiзацП riдpopecypciв у щiльн.ому 

зв'язку з перспективним розвитком Захiднього Сибiру, як ча
·Стини Урала- кузнецького комбiнату. У величезнiй пригодi 
щодо цього може стати досвiд роботи бюра анrаро- енiсей
tСькоi проблеми. Можливостi й потреби Захiднього Сибiру в 
.дiлянцi гiдроелектробу дiвництва треба п рактично .вiдбити в ге
неральному пляцi електрифiкацii Союзу, а також треба утво
рити всi умови, щоб реально здiйснити гiдроелектробу дiвни-

.цтво Сибiру. 

1 Л. Самойлов- ,.Гидроэнергия Заnадной Сибири забыта•. Див. "За ин
-дустриализацию" вiд 2fiV 1932 р. 
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РОЗДIЛ ТРЕ.ТIЙ 

Металюрriя та метальобробна промисловiсть 
1 

Металюрriя чорноrо металю 

У попереднiх роздiлах ми подали коратку характеристику 
тих промислових можливостей, що е в надрах Кузнецького ба
сейну, - наса.мперед величезнi можливостi розвитку кам'яно
вугiльноi промисловости, а потiм коксового та спалученого з .. 
ними коксохемiчного виробництва. Широка реалiзацiя цих мож
ливостей потребуе одночасно широкого й потужиого розвитку 
металюрrii. Створити металюрriйний центр у Кузбасi вимагають. 
iнтереси соцiялiстичноi iндустрiялiзацii не тiльки Сибкраю, а й 
iнших районiв Сибiру, Казакстану, Середньоi Aзii, що тяжiють 
до нього. Орiентовнi пiдрахунки визначають потребу на валь
цювання вже пiд кiнець першоrо n'ятирiччя бiльше як на 1 млн. т~ 
при цьому треба також передбачити виробництво ливарuого" 
чавуну, потреба на нього в тому районi, що тяжiе до Кузбасу,. 
становитиме на той самий час не менше як 250 тис .. тонн. 1 

За осиовну передумову, щоб створяти в Зах. Сибiру новий' 
металюрriйний центр, е виключне багатство краю на енерrетичнi 
ресурси- мiнеральнi та водянi. Виявленi досi залiзору дянi за
паси Сибкраю не дуже великi, але цей момент не можна вва
жати за протипоказовий чинник. Той щтандортний принцип, 
який домiнував перше, а сам е- що металюрriйнi заводи з транс
портсвих мотивiв тяжiють до руди як менш транспортабельноi,. 
рiвняючи з пали во м, сировини,- збили новiтнi здобутки сучас
ноi технiки щодо попереднього оброблення руд та збагачування 
ix на мiсцi видобування, широко використовуючи для промис
лових потреб вiдходи (шлак доменних печей- на виробни;цтво.· 
будinельних матерiялiв, водень- на добрпво тощо). Ми не зу
пиняЕмося тут докладнiше на iлюстрацii цiei тези, бо про це 
говорялося в першому нарисi, в зв'язку з урало- кузнецькою · 
проблемою .. Зокрема, як а рrумент вiдзначалося можливiсть в и· 
користати порожняк, бо це набагато змеишить транспортовi 
видатки на вантажообiг мiж Сибiром та Уралом (приблизно на 
60°/о, ураховуючи зворотний рух в один бiк, або 30°/ 0, урахо
вуючи рух в обидва боки- вугiлля (або коксу) з Сибiру до 
Уралу i руди зворотним напрямом). 

Як намiчено розвиток сибiрськоi металюрrii в оптимальному 
варlянтi п'ятирiчного пляну? За накресленням п'ятирiчного пляну 
потреби ринку, що тяжiе до Тельбеського (Кузнецького) заводу, 
на залiзо визначено, приблизно, на 856- 1 046 тис. т, а завод 
запроектовано будувати з таким . розрахунком, щоб вiн перших 
рокiв другого п'ятирiччя мiг дати 660 тис. т. Наi<реслення опти
мального варiянту радикально переглянено й змiнено в свiтлi, 

зовсiм iнших потреб краiни на металь та iншоi оцiнки ii ·мате-

1 Див. , .На плановом фронте•. Цит. ст. А. Сперанского- .Металл на В9с-
токе". 
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рiяльноi · та соцiяльноi баз и-. В частинi, що стосуеться Сибiр ... 
ського краю, ми ме1емо конкретний вняв цiвi новоi концепцii в 
накресленнях Генпляну. 

Вiдповiдно до географiчного розмiщення енерrетичних ре
сурсiв Захiднього Сибiру та територiяльного спалучения ix з. 
родсвищами руд i iнших корнених копалин, н акреслепо розви
нути металюрriю в основних промислових районах краю: Куз-
нецько- Алтайському, та Хакассько- Мiнусiнському. 

1. Кузнецько- Алтайський район. Тут обсяг будiвництва ме-· 
талюрriйного виробництва залеЖить вiд запроектованих шляхiв
розвитку iнших народньогосподарських галузей краю- хемiчноi. 
промисловости, що базуеться на багатющих мiнерадьних ре
сурсах краю, промисловости перероблення сiльськогосподар
ськоi сировини (текстильнi фабрики, цукроварнi, величезнi сiль
ськогосподарськi аrрокомбiнати) тощо. 

У зв'язку з наступним обслуговуванням величезноi потреби: 
зазпачених галузiв народцього господ~рства на металь, вияв
ляеться потреба збiльшити потужнiсть б у до}Jаного те пер 1 Куз-
нецького заводу за найкоротший реченець до крайньоi його· 
потужноGти. Потiм запроектовано негайно · взятися до reoлoriч .. 
них розвiдок i пiдготовних робiт для спорудження II Кузне
цького заводу потужнiстю на 1 200 тис. т. Пiсля Т<?ГО як 
розпочне роботу другий завод, перший спецiялiзуеться на рейках, 
другий- на сортовому залiзi. · 

У щiльному зв'язку з оцими двома металюрriйними заводами 
б у де збу довано низку метальобробних заводiв важких конструк ... 
цiй; позитивне значения такого спалучения полягае в тому, що 
металюрriйнi цехи постачатимуть метальообробним заводам литво 
та металь, а останнi постачатимуть металюрrii рiэного роду 
метальовироби, а також повертатимуть iй безпосередньо вiдходи. 
своiх виробництв. . 

2. Хаt<ассько- Мiнусlнський район. У цьому районi, що мае 
великi · лiсовi м а сив и · ( тайrа басейну р. Енiсею ), вугiлля, РУ д и 
(залiэнi й кольоровi) :га riрничl породи (потр~бнi на бу д~в-· 
ництво )- металюрriя розвиватиметься поруч з розвитком .. ка м я-· 
новугiльноi, rlрничоi та лiсовоi промисловости б у дматерiялiв. 

Мiнусiнський (Абаканський) металюрriйний завод передбачено 
на потужнiсть на 1 000 тис. т; конечна потужнiсть на цьому 
заводi дiйде 2 000 тис. т. Залежи о вiд виявлення нових ру дяних 
фондiв можливе дальше розгорпения заводу. Вiдповiдно до по
треб району, завод випуск-атиме: казанове залiзо всiх сортiв,. 
сортове залiзо важких профiлiв, середне та дрiбне сортове залiэо 
й дротове залiзо. . 

3 металюрriйним заводом б у де спалучено заводи су днобу
дiвництва, казан об у дiвництва, мостсвих спору д, устатковання 
для лiсопромисловости, механiчного устатковання, драгобу дiв .. -
ництва i важких машин для riрничоi й гiрничообробноi промне
ловости та металюрrii рiдких металlв. 

Мiнусiнський металюрriйний завод намiчено збу дувати на 
березi Енiсею, поблизу сировинцих та паливних баз, при чому· 
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за найпридатнiше для збудування мiсце визнано лiвий берег Енi
сею, поблизу Баженовського та Абаканського ру дищ. Проекто
вана залiзнича лiнiя Мiнусiнськ- Кузнецьк щiльно зв'яже обидва 

_металl()рГiйнi центри й надалi дасть . змогу Мiнусiнському за
водовi обслуговувати потреби також i Кузнецько- Алтайського 
району. 

Yci перелiченi ·вище металюрriйнi заводи будуть достатньою 
~мiрою забезпеченi сировиною, _ 

Сировинною базою для обох кузнецьких заводiв мають бути, 
поперше, уральськi залiзору дянi родовища-на 50°/0 загальноi 

. потреби. Рахуючи витрату високосортовоi магнiтогорськоi руди 
по 1,54 т на 1 т чавуну, цiei руди потрiбно буде 2 815 тис. т. Далi, 
розмiром 25°/0 yciei потреби заводу, вiн одержуватяме руди 
Тельбеського району. Це за запроектованоi витрати зазначеноi 
руди по 1,97 т на 1 т чавунУ, становитиме 1 800 тис. т. Наостанку 
третьою базою для кузнец~ких заводiв, розмiром решти 25°/0, 

мають бути мiнусiнськi залiзору дянi родовища- gаженовське, 
Абаканське, €рбiнське та Iрджiнське; запаси цих родовищ ще 
оста точно не розвiданi й не пiдрахованi, ал е орiентовно ix в и
:аначають на 80-100 млн. т. Сировинною базою для Мiнусiн
·ського заводу мають бути зазначенi родовища цього району; 
потреба заводу на руд у ~тановитиме круг л о 5 500 тис. т. 

Паливну базу для заводiв окре-мих районiв цiлком забезпечу
ють колосальнi Запаси Кузбасу та Мiнбасу. 

Допо.м.iжнi .матерiяли так само е в межах· Сибкраю, наприк
.лад: .манrановi руди Мазульського родови_ща (поблизу ст. Ачiнськ) 
та родовища на островi Ольхонцi (на Байкалi); вапняки е порiв
няно близько вiд заводiв о крем их районiв- Кузнецького, Мiну
сiнського. Бiльше вiдда 'Ieнi 13iд заводiв доло.мiти (родовища 
коло ст. Кача, Томськоi залiзницi -1 058 км вiд Мiнусiнського 
заводу, 1100 к.м вiд Кузнецьких заводiв) та кварцити (су.цжен
ськi- на 440 к.м вiд Кузнецька, красноярськi- 630 к м. вiд Мiну
.сiнського заводу); .магнезит приставлятиметься для всiх заводiв 
-:з Уралу. Наостанку, вогнетривкi г лини приставлятиметься: для 
КузнецьКJIХ заводiв з копалень коло Гур'евського заводу (170 км. 
вiд Кузнецька), для Мiнусiнського заводу з - Красноярських 

-копалень (560 к.м). -
Нарештi, подамо деякi данi про будований повною ходою 

I Кузнецький (у поqатковому проектi Дiпро~iезу завод пази
вався Тельбеський) завод, перша черга якого вступила в екс
ллуатацiю вже у першому пiврiччi 1932 р. 

Цей завод складаеться з ycix тих цехiв, що й Магнiтогор-
ський завод, крiм бесемерiвсqкого цеху. Основнi аrреrати заводу 
такi: 4 ба repii коксових печей по 55 печей у t<O}KHiй батерii; 
4 домнИ"'- обсягом по 830 .м3 i 2 по 1 210 м3 ; 15 мартенiвських 
печей по 150 т, 1 блюмiн~ (дiяметр -1100 .мм.); 4 турбоrене
ратори по 24 тис. kw i один на 6 тис. kw; 1 _обтискна валь
Дiвниця, 1 рейкотрямова, 1· аркушева i 3 сортовi. 

За ру дяну базу на перший час Е ру дище гори Магнlтноi, 
.разом з т им пiдготовляеться близькi копальнi Темiр- Т ау та 
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Тельбесу на загальну видатнiсть близько 600 тис. т рiчно. За· 
паливну базу заво1; е Кузнецький басейн (Аралiчевськi та, 
Осiновськi . копальнi). Технологiчний процес в основному пов-
торюе роботу Магнiтогорського заводу, ал е ру дяне господар
ство буде простiше, бо руда надходитиме сюди з Маrнiтогор
ськоi копальнi вже пiдготовлена на топления. 

Основпий сортамент вальцювання Кузнецького заводу на 
момент повного розгорпения його намiчено такий: рейок-
540 тис. т, трямiв -110 _тис. т, середньосортове залiзо-270 тис. т,~ 
дрiбносортове-100 тис. т i аркушеве -110 тис. т. 

Б у дiвництво Кузнецького заводу висувал о кiлька варiянтiв 
зустрiчноrо пляну будування заводу. Президiя ВРНГ затвердила 
остаточний обсяг виробництва основних мета·люрriйних цехiв. 
такий: чавуну - 1 200 тис. т, сталi- 1 450 тис. т, вальцювання-
1130 тис. т рiчно. , · 

Усе будiвництво коштуватяме близько 355,4 млн. крб. 

Металюрriя кольорових металiв 
,.. 

На базi енерrетичних ресурсiв та копалинних багатств Сиб- · 
краю на його територii поруч найбiльшого центру чорноi мета ... 
люprii мае пастати також i найбiльший у Союзi центр кольоро
воi металюрrii. Про багатство Сибtру на рiзнi ру ди, що ма
ють у собi кольоровi металi, ми говорили в роздiлi 11 цього 
на рису; тут нагадаемо тiльки, що в азiятськiй частинi Союзу 
скuнцентрованi 970/0 ycix запасiв nолiметалевих руд. Цiлком: 
зрозумiло отже, що розвиток промисдовости кольорових мета

лiв у схiднiх районах мае 1 не тiльки мiсцеве, а й загально
союзне значения, а тому проблема будiвництва цiei галузi 
вимагае у важного вивчення всiх найважливiших сторiн його _ , 
добiр мiсця, плян i маштаби б у дiвництвэ тощо. 

Тепер ми вже маемо змогу, будуючи кольораву металюрrjю,. 
застосовуватИ останнi здобутки захiдньоевропейськоi та амери
канськоi технiки, от як методи селективно! фльотацН в оброб
леннi сирових руд, методи електролiзу та удосконаленi термiчнi 
методи в металюрriйних nроцесах. За високих розмiрiв спожи
в~ння енерrН в кольоровiй метрлюрrii (наприклад, 4-5 т умов
н ого палива на 1 т цинку), здобування способом фльотацii 
рудя~;~их концентратiв з висок,им вмiстом мета-лю (45- 50°/0 у 
цинку, 50- 60°/0 в ол.ивi) розв'язуе надзвичайно важливу в цьому 
nитаннi транспортону проблему, роблячи вигiд ним i доцiльним· 
перевозяти здобутi концентрати до основних енерrетичних ба~ 
Сибiру й даючи цим змогу зос~реджувати кольораву мета
люрriю в цих великих енерrетичних центрах, не розпорошуючи. 

П по провiнцiйних рудища~. 
Такий спосiб мае низку вельми iстотних переваг. Поперше, 

включения заводiв · кольоровоi металюрrii до комбiнату основноi 
промисловости, наприклад, Кузнецького басейну, забезпечуе 
рацiональне й повне використавня рудяноi речовини нонцен
тратiв (металiв i сiрки) та економне використавня eнeprii в про-
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десi, з тiею умовою, що цi заводи братим,тть енерriю вiд загаль
'НИХ районових. електровень басейну. Подруге, великi маштаби 
виробництва (неможливi, коли б у дувати заводи коло окремих 
ру дищ) потребують менше робочоi сили, а над то квалiфiкованоi, 
на одиницю продукцП i от же на кольораве виробництво в цiлому; 
крiм того, заощаджуеться житловий фонд та енерriю енерrетич
:них устав,- ii можна використати на iншi потреби. Далi треба 
мати на увазi ймовiрнiсть нижчого будiвельного iндексу у ве-
.ликих промислових центрах, рiвняючи з глухими незалюдненими 
мiсцями розташуванця самих копалень. Нарештi, промисловий 
центр забезпечуе заводам краще обслуговування технiчними 
силами та ремонтними засобами. 

Роз г ляньмо тепер лроблему розвитку кольоровоi металюрrii 
по окремих видах кольорових металiв. 

1. Цинк. Головнi запаси полiметалевих руд маемо в Сибкраi 
-та в найближчих _до нього Нерчiнському районi та Казацькiй 
частинi рудяного Алтаю. За даними Геолкому на 1 сiчня 1929 р. 
на цi райони припадав 1379120 т металевого цинку (77,3°/0 
загальноrо для Союзу числа -1 784 450 т), зокрема на запаси кате
горiй А та В ' припадав 1045 500 т. Це забезпечуе на 10 рокiв 
роботу 2 заводiв- у Беловi i в Кемеровi. 

Крiм розвiданих уже родовищ, у рудяному Алтаi, Нерчiн
.ському районi та Салаiрському пасмi в дуже багато {близько 850) 
ще нерозвiданих родовищ. Така полiметалева база дозволяв 
запроектувати б у дiвництво ще двох цинков их заводiв : у 
Кузбасi з рiчною продуктивнiстю на 75 тис. т (у Кемеровi або 
nри П Кузнецькому металюрriйному заводi, використовуючи 
..сiрчану кислоту на виробництво добрив), i в Черемховi на 
150 тис. т. Отже пiд кiнець другого п'ятирiччя топления цинку 
можна буде довести до 313 тис. т 

Енерrетичними базами для електролiтних заводiв будуть 
:Кемеровська та Черемховська районовi електровнi. Що цi елек
тровнi будуеться на використаннi багатьох вiдходiв (напiвкокс, 

:rази вiд перероблення вугjлля на течне пал}1во, коксовий дрiб'язок 
·тощо) i собiвартiсть eнeprii буде uевелика (на 1937 р.- близько 
1,5 коп. за 1 kwli), то через це набагато зменшуеться й собiвар
тjсть цинку- пересiч~:~о по 4 заводах до 300 крб. за 1 т. Це значить 
зменшення проти 1931 р. на 25°/0• 

2. Оливо. Топления олива щiльно зв'язане з топленням цинку, 
.бо, з одного боку, олив'янi концентрати здобуваеться при зба
rачуваанi полiметалевих руд поруч цинкових, аз другого- кеки 

.елекrролiтних заводiв мають у собi вiд 15 до 20°/0 олива i ix 
протоплюеться на оливарнях. Що кеки не мо}l<На далеко пере
возити, то оливарнi треба будувати пQблизу вiд цинкарень. 

Як обчислюють сибiрськi органи, за збагачування руд рiзних 
районiв здобуватиметься 65 тис. т олив'яних концентратiв, з 
них 11 700 т протоплюватиметься на Рiддерському заводi, 18 300 т, 
разом з 5 тис. т салаiрських олив'яних концентратiв, протоплю
·ватиметься на Кемеровськiй оливарнi i разом вонидадуть 21 тис. 
т олива; 40 тис. т кекiв дадуть 6 тис. т олива. От же Кеме-
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ровський завод даватиме 27 тис. т олива, а пiсля поширення· 
Кемеровськоi цинкарнi збiльшиться також i топления оливарнi
до 40 тис. т. Дру,г~ оливарию на 40 тис. т намiчено збу дувати. 
nри другiй цинкарнi в Кубзасi, а третью- на 80 тис. т- при 
Черемховськiй цинкарнi. Загальне топления олива по Сибкрюо 
б у де доведено до 160 тис. т. 

За ру дяну базу для цих заводiв б у дуть тi самi копальнl, що 
й для цинкарень, бо особливих витрат на копальнi та збагачн~ 
не треба б у де. · 

3. Мiдь. За сировинну базу для розгортуваноi мiдяноi iндустрii 
мають бути мiдянi родовища Мiнусiнсько- Хакасського району,. 
Ойратськоi области та lркутського району; найбiльше й найнадiй· 
нiше Маiнське родовище, за 100 км на пiвдень вiд Мiнусiнську ... 

Залежно вiд розмiщення родовищ намiчено збудувати в Си
бiру 3 мiдетопнi. Перша-у Мiнусiнському районi, з потужнi
стю на 3 тис. т чорновоi мiдi, а на 1935 р. намiчено поширити 
П до 15 тис. т. Друга мiдетопня- у Бiй:ському рай9нi (на базi, 
ойратськоi руди та eнeprii ~д Бiйськоi районовоi гiдроелек .. 
тровнi), П намiчено пустити 1937 р. з потужнiстю на 5 тис. т 
електролiтноi мiдi. Третя мiдетопня- в Iркутському районi ;. 
вона розпочне роботу так само тiльки 1937 р. з потужнiстю на 
10 тис . . т чорновоi мiдi. Прете слiд вiдзначити, що через неве
лику розвiданiсть мiднищ Захiднього СИбiру, твердо намiчене 
тiльки будiвництво мiдетопнi в Мiнусiнському районi (на 3-
5 тис. т); да 'Jьший розвиток виробництва мiдi залежатиме ~iд. 
резу льтатiв розвiдок. t 

4. Феростопи. 3 феростопiв у Си б краю проектуеться виробляти-
феровольфрам та феромолiбден. , 

Вольфрам, вживаеться головна для хуткорiзноi сталi, що 
мiстить у собi вiд 2,5 до 20°/0 цього металю ; додаеться його у 
формi феровольфраму- стопу, що мiстить у собi 75-80°/0• 

вольфраму. 
Сибiрськi родовища вольфраму (в Забайкаллi) можуть забез

печити витоп 1000 т феровольфраму в першу чергу, з дальшим; 
збiльшенням його до 2 000 т. Завод на 1000 т (4 печi) liошту
ватиме 250 тис. крб., на 2 000 т (8 печей)- 470 тис. крб. Зба
rачня (з перепускною здатнiстю на 100 тис. т руди) коштува
тяме приблизно 1 200 тис. крб. 

Молiбден так само вживаеться на виrотовлення спецiяльниХ: 
сортiв сталi; витоплюеться його в формi феромолiбдену. Зва
жаючи на велику енерrоемнiсть його (18 тис. kwh на 1 т феро· 
стопу з вмiстом молiбдену на 60-700/0), виробництво молiбдену 
в Сибiру запроектовано поставити на малому Анrарбудi. 

Машинобудiвництво 

Ми вже зазначали вище, що за дореволюцiйних часiв метале-
обробноi промисловости в Сибiру майже не б у л о, i великий~ 
край корнетувався переважно з довiзних машин i металеви~ 

1 В. Тiун.ов. Цит. кн~ 

153 



виробiв, та й до останнього часу iстотноi змiни щодо цього не 
сталося. Теперiшнi 4 метальообробнi завоnи (в Новосибiрську, 

_Барнаулi, Бiйську та Красноярську) 1928/29 р. випустили разом 
продукцii тiльки на 1 513 тис. крб. ; основний капiтал ix, що дуже 
.зносився й застарiв, оцiнювалося трохи вище вiд мiльйона кар
бованцiв, а за га льне число робiтникiв становило всього 600 - . 
650 осiб. Цiлком зрозумiло, що за такого стану цiei галузi в Сиб
:краi доводиться rоворити не про реконструкцiю, а про цiлком 
нове б у дiвництво. 

Урала- кузнецький комбiнат робить рiшуче зрушення не тiльки 
в успадкованому вiд дореволюцiйного часу абсолютно нерацiо-

~нальному розмiщеннi машинобудiвельноi промисловости, що ii 
характеризуе вiдрив в iд сировинних баз i орiентацiя на райони 
старих адмiнiстативних центрiв, а ставить по- новому також i 
питания про подiл працi мiж окремими машинобуд1вельними 
заводами, питаниЯ' :rwo спецiялiзацiю та кооперування. пiдприемств. 

"Величезну вагу на теперiщнiй стадii нашого розви:rку,- казав 
яаст. rолови Наркомтяжпрому СРСР М. Каганович на 1 все
союзному з'iздi спiлки роб1тникiв машинебу дiвництва,- для- вciei 
ярамИсловости в цiлому й .для нашого машинобу дiвництва за
крема мае спецiялiзацiя та кооперхвання машинобудjвельних 
niдприемств. Треба сказати, що досi вагу цiei великоi справи 
недооцiнюеться i на riрактицi робиться цим напрямом багато 
менше проти того, що вже за теперiшнiх умов можна було б 
зробити" 1• 

Спецiялiзацiя пiдприемства ~а е величезну вагу__. як з по г ЛЯJl-У 
.добору адмiнiстративно-господарськоrо та iнженерно -технiчного 
командного складу та к :Залiфiкованоi робочоi с или, так i з по г ля д у 

:кращоL'О використання цих ка-дрiв та хутчlшого паширения iх
нього технiко- виробничого досвiду. Така спецiялiзацiя проте 
мiстить у собi гадку про потребу мати такий виробничий кfстяк, 
що його було б збудовано за певним пляном . 

. Але виробничий: кiстяк, що йог о } спадкували ми вiд капiта
.лiстiв, як слущно зазначав в тому самому виступi М. Каганович, 
цiei вимоги не задовольняе. Хоч якi чималi тi змiни, що сталися 
в нашiй: промисловостi за перiод реконструкцii, можливостi 
.спецiялiзацii в межах старих пiдприемств здебiльшого обмеженi, 
отож цiлком послiдовно розв'язати питания спецiялiзацii можна 
тiльки на базi нов их машинобу дiвельних заводiв. У цьому розу
мiннi особливу вагу мае машинобудiвництво Урал о- "кузнецького 
1\:Омбiнату . . особливо в Сибiру, де новi виробничi баз и постають 
на чистому мiсцi i де виробництва можна поставити IIаново, на 
.основi спецiялiзацii. _ 

3 спецiялiзацiею щiльно сполучене кооперування пiдприемст в, 
що вiдкривае широкi можливостi в справi збiльшення продук-
1'ивности пiдприемств. I з цьоrо по г ляду нов е машинобу дiвництво 
.схiднiх районiв мае перед собою цiлком вiдкритi шляхи. 

1 Див. сrеноrраму доповiдi в журналi "Пути индустриализации", .N2 12 за 
1931 р. 
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"Нова й глибоко принципiяльна риса Урало- кузнецькаго, 
машинобудiвництва- це використавня всiх тих виriд, що ix дае 
нам близькiсть машинебу дiвництва та металюрrii. На ввесь зрiст
стае проблема комбiнування машинобу дiвництва з великою ме
талюрriею. Мае вiдбуватися зрощування металюрrii з першими 
фазами машинебу дiвництва. Металюрriйнi заводи мають стати· 
центрами rарячих i заготовчих цехiв машинабудiвельних заводiв_,.. 

що використавують yci вигоди адержування течиого металю~ 

спiльного теплового балянсу, використавня вiдходiв на мiсцi 
тощо. Тут мають пастати металюрrо • машинебу дiвельнi комбi
нати- центри кованих виробiв, штампаваних деталiв, залlзних 
конструкцiй тощо". 1 • 

Урала- кузнецький комбiнат являтиме собою "riгантську С.ИСТе
му машин i механiзмiв". Насамперед гiрнича прамисловiсть по...
требуватиме дуже багато riрничих машин: у шахтах самого тi.liьки 
Кузбасу працюватимуть 1937 р. близь ко 8 тис. зарубнИх м ашиw 
рiзних т и пiв i близь ко 2 500 конвеерiв; далi треба б у де дуже 
багато перфораторiв, висадних машин, вагонеток, електровозiв· 
та мотовозiв, пiдойм, :компресорiв т·ощо. Процеси збагачування 
руди та вугiлля й досi потребуватимуть цiлоi uизки збаrачува.ль
них машин- кришилок, млинiв, дармоiв, нiбрацiйних злагод, фльо
тацiй:них машин. Широко розгалужена залiзнича сiть потребува-
тиме дуже багато вагонiв i електровозiв. Далi- казани та турбiни 
для електровень, кабелi для лiнiй nересилання, хемiчна апаратура,.. 
будiвельнi та шляховi машпни тощо. Вже 1931 р. вартiсть потреб 
комiбнату на устатковання становити~е близько·БОО мл& крб.r 
а · дальших рокiв вона дiйде мiльярдiв карбованцiв. 

Щоб забезпечити будiвництво Урало- кузнецькаго комбiнату· 
потрiбними машинами й устаткованням, мобiлiзовано всi старi 
машинобу дiвельнi бази Союзу. Але заразом уже тепер треба 
всебiчно форсувати б у дiвництво нових машинебу дiвельних за
водiв на територii самого комбiнату. 

Контури майбутнiх металюрrо- машинобудiвельних комбiнатiв 
в Урала- кузнецькiй системi характеризуються такими даними:: 

на Пiвнiчно.м.у У'ралi, павколо Таriльського металюрriй:ноrо 
ЗJl-Воду буде створено центр транспортового машинобудiвництва, 

де постае цiлий комплекс заготовчих цехiв- заводи чавунних i 
качаних колiс, (. талевих вiзi<iв, автозчеплень, ресоР' та пружин 

тощо; далi йдуть Алапаевсыtий та Сiнарський заводи ливарного 
чавуну, що мають ско:нцентрувати навколо/ себе ливарнi цехи 

важкоrо машинебу дiвництва (для мета?Jюрriйного устатковання,. 
для заводiв ковальсько- пресових важких варстатiв, пiчноrо· 

устнтковання тощо). На Пiвdенномv Уралi, павколо Златоуста та 
Бакальського заводу, на базi високоякiсного металю намiчено 

центр струментарень. Навколо Казакстанського заводу ливар ... 
наго чавуну б у де зо~ереджено низку . ливарних виробництв ме
талевих виробiв, а на базi Кузпецького заводу ливарного чавуну 

1 В. Красовский. "За со{иалистический план машиностроения на Востоке•,. 
"За индустриалцзацию", 1 червня 1931 р., .N'~ 155. 
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су де створено низку по.тужних ливарних цехiв б у дованих тут 
машИн об у дiвельних заводiв. 

Так с~мiсiнько кольорава металюрriя (мiдетопнi, мiдеобробнi 
заводи) притягуватимуть до себе ливарнi цехи машиuобудiвель
яих заводiв, що оброблятимуть кольоровi мета1i. Наостанку 
можна сказа т и й про концентрацiю деревообробних цехiв (для 
:вагонiв, для автомобiльних ящикiв ), щоб не перевозяти далеко 
·тих великих вiдходiв та того великого вiдсотка води, що е в 
лiсових матерiялах. 

Накреслення тих галузiв металепромисловости:, що ix палежить 
.створит и на територii Си б краю, виходить з аналiзи того поппту, 
що йоrо ставитиме до металепромисловости як народив rоспо
дарство самого Сибкраю, так i сумежних районiв. Цi накреслення 
·такi: 

Важка промисловiсть. Ос.новнi галузi сибiрськоi промисло-
, .в ости- кам' яновуriльна, гlрничору дяна, м.еталюрrlйна та хемiч

·на- потребуватимутъ дуже багато важкого устатковання. Це 
:виробни.цтво вiдповiдно до його характеру треба розташувати 

·КОЛО самоi сировинноi бази; тим то на перше п'ятирiччя запроек
товано один завод у Кузбасi, а далl- такий самий зав.од в Аба.
кано- Мiнусiнському районi. Виробнццтво свердлового та riрни
~о- прохiдниuького устатковання для гiрни_чоi промисловости, 
:аважаючи на порiвняно ви:соку питому цiну його, можна розта
щувати ближче до мiсць збуту; мiсце, де б у дуnати вiдповiдний 
завод, орiентовно намiчено м. Новосибiрськ. Щоб постачати 
схемiчнiй, цукровiй i iншiй промисловостi казани, резервуари, 
хемiчну апаратуру, намiчеио збудувати вiдповiдний завод у 
Кемеровi, тобто дуже близько до споживача; завод пневматич
ного устатковання та смокiв як для хемiчноi промисловости, 
-так i для гiрничоi та металюрriйноi запроектовано збу дувати в 
, м. Томську. Для потреб машинобудiвництва та металепромисло
·вости взаrалi запр~ектовано струментарню у Новосибiрську i 

·завод варстатiв для метадю в Абаканську. Крiм того., для потреб 
~олотопромйсловости за:проектовано драгобудiвельний завод у 
.м. Красноярську. 

Друга група _заводiв мае обслуговувати потреби лiсовоi· про-
_мисловоспtи, · сiльського госnодарства та сiльськог9сподарськоi 
пром.исловос!nи. Обслуговувати потребу лiсового господарства 
-та лiсовоi промисловости мае варстатабу дiвельний завод, за · 
.проектований у .. Томську, та тракторозбiриий, запроектований 
у Красноярську; дрiбним устаткованням цю галузь обслугову-
13атимуть заводи Уралу . та НижньоновгородськQrо краю. По
-треби сiльського господарства на реманент, зважаючи на малу 
траспортабельнiсть останньоrо, задовольинтиме мiсцеве вироб
ництво- поширюеться три старi заводи в Омську й будуеться 
четвертий завод (комбайнiв) у Новосибiрську. Потребу на трак-
7ори задовольнятимх_ть три ремонтнозбiрнi заводи (в Омську, 
Барнаулi та Красноярську), при чому комплекти частин приста
влятиметься з заводiв европейськоi частнии Союзу; проте надалi 

:запроектовано й власне виробництво · тракторiв .. Нарештi, для 
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nотреб сiльськоrосподарськоi iндустрii намiчено збу дувати завод 
молочарсько- маслярського реманепту та устатковання в Бар
лtаулi; аrреrати для маслоробноi промисловости вироблятиме 
:завод важкого машинобу дiвництва; устатковання для первiсного 
'()броблення льону виготовлятимуть рiзнi заводи вlд~овiдно до 
характеру своrо виробництва. 

Легка промисловlсть. Що устатковання для промисловости 
niei групи мае дуже складну конструкцiю та високу цlну, що 
дозволяе далекi перевози,, то rенплян, виходячи з поставленоi в 
-основу пляну заrальноi народньоrосподарськоi концепцП, вва
)кае за доцiльне щодо цьоrо устатковання орiентуватися цiлком 
на довiз йоrо з iнших районiв i зовсiм не_проектуе вiдповiдноrо 
'Виробництва в Сибкраi. 

Трансnорт. 3 виробництв для задоволення потреб залiзничого 
транспорту намiчено в Сибкраi тiльки виробництво вагонiв, для 
'ЧОГО тут е вiдповiднi передумови, збу дувавши завод у Кузнець
~Кiй окрузi. Щоб задовольнити потреби .. водяного транспорту, 
:визнано за конче потрiбне спору дити в Сибкраi власнi кора· 
-бельнi- одну в Красноярську й другу в Новосибiрську. Для 
nотреб безрейкового транспорту проектуеться збудувати вБар
яаулi завод шля"ових машин, бо довозити ix з Центрального 
'Району, зважаючи на малу транспортабельнiсть, визнано за недо
цiльне. Авто- т~ вельобу дiвництво, так само як l авlобу дiвництво, 
.розвиват:И в Сибiру не проектуеться, i вiдповiднi потреби краю 
niлком задовольнятиметься довозом. 

Енерrстика та будiвництво. Для виробниu.тва · енерrетичноrо 
устатковання. запроектовано в Сибкраi два заводи- парових ка
занiв в Абаканську та напростiших електромоторiв, так само в 
Абаканську. Складмiшi в и роб и- турбiни, паровi машини, pyшli 
внутрiшньоrо горiння, динамомашини, апар~туру тощ о- намiчено 
.ловозити з iнших районiв. Для потреб будiвниu.тва запроекто
вано збу дувати 4 заводи : б у дiвельиих машин, мостових кон
-струкцiй, дрото · цвяховий i лИ:ття чугунн:их труб- усе в Куз-
нецькiй окрузi. . 

Yci зазначенi вище Пiдприемства запроектовано розпочати 
б у дiвниu.твом за найближчi 4-5 poкiQ; далi палежить розгор-
!Нути низку iнших заводiв. · 

* * * ~ / 

В останнiх перспективних наl\реслецнях захiдньосибiрських 
;крайових органiзацiй машинобудiвництво в другому п'~ирiччi 
маетакий вигляд.l · 

Найбiльш метальомiсткi машинобудiвельнi заводи розмiщу
Еться коло металюрriйних заводiв. Це не тiльки спростить зав
дання п1двозу металю до машинобу дiвельних пiдприемств, а й 
дасть змогу використати безпосередньо в машин об у дiвництвi 
течний чавун. Це вимагае створяти на територii краю два ма-

1 Див. "За индустриализацию• вlд 17 flV 1932 р. Ст. Сол. Эдельмана- "Ма~ 
шиностроение 3. Сибири во втором пятилетии" та "Экон. жизнь• - звiт про 
конференцiю в с.правi розмiщення продукцiйних сил УКК. 
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шинобу дiвельнi вузли, що спираються на едину заготiвельну ~а 
металюрriйну базу. 

Перший вузол- Кузнецький металюрrо • машинобудiвельний:. 
вузол. Фундамен! його вже закладено в пертому п'ятирiччi
збудовано металюрriйний завод i велику електровню, а також 
розпочато б у дувати паротягобу дiвельний .завод з програмою на 
500 потужних паротягiв. За друге п'ятирiччя тут маемо збу ду-· 
вати й пустити другий металюрriйний за~од потужнiстю на 
1 550 тис. т металю (в Новокузнецьку) та два металюрriйнi: 
заводи на пiвднi Кузнецького басеину. В цьому вузлi треба 
сконцентрувати пасамперед такi метальомiсткi й з транспорта
бельною продукцiею заводи, як паротягобу.дiвельний, ваrонобу
дiвельний i електровiзний. Крiм того тут маемо побудувати за
води, що виробляють хемiчну апаратуру, дробильна · мливне· 
устатковання (головно для потреб Кузбасу) та заводи чавунних 
труб, пароогрiвне приладдя, залiзних конструкцiй, цвяхiв, дроту" 
прогоничiв тощо. При такjй структурi Кузнецький вузол скла~ 
датиметься (не рахуючи центральних ливарного та коробового 
заводiв) з 12 заводiв, що nерероблятимуть 1480 тис. т металю· 
й виnускатимуть продукцii на 612 млн. крб. 

3 по г ляду одноцiльност..к.. виробничого процесу та наявности 
в зв'язку з цим умов для цiлковитого кооперування, Кузнецький 
в у зол можна подiлити на чотири основнi групи: 1) заводи па-· 
ротягобу дiвельний, вагонобу дiвельний i електровiзний; 2) завод 
чавунних труб i пароогрiвного приладдя; 3) заводи хемапара
тури та залiзних конструкцiй; 4) заводи дроту, цвяхiв, прого
ничiв тощ о. Розмiстивши так пiдприемства, можна б у де в кож-· 
нiй групi видiлити самостiйнl потужнi виробництва окремих де
талiв (напр., завод ресор, пружин i колiс для першоi групи 
i т. iн.). 

Схема заготiвельних заводtв ~ае такий виг·ляд. Вагонобудi· 
вельний завод потребуватяме 45 тис. т чавунного литва, 23 тис. т· 
сталевого литва та 145 тис. т виковок. Для цього зав,оду, як 
комбiна ту, треба створит и заготiвельнi пiдприемства, що спецi-· 
ялiзувалися б на обслуговуваннi йоrо. Для заводiв чавунних 
труб i фiтинriв, що потребуватимуть 97 тис. т литва, та nаро
огрiвного приладдя- 60 тис. т литва, та кож 1 ре ба спору дити. 
двi самостiйнi ливарнi з невеликими механiчними цехами при 

них, цi заводи треба розмiстt~ти безпосередньо коло металюр
riйного заводу, щоб ливарний чавун середнiх домен використо
вувалося в течиому станi. Рештi машинобу дiвельних заводiв 
литво (чавунне, сталеве та кольорове) постачатиметься з цен
тральних ливарного та коробового заводiв. 

Другий вузол- Ново'сибiрський .м.ашинобудiвельний вузол. Цей 
вузол, у зв'язку з б у до ваними заводами гiрничого устатковання 
та комбайнiв i розпочатим будуванням корабельнi, стае вже пiд 
кiнець першого п'ятирiччя величезним машинобу дiвельним 
центром на Сходi: тiльки цi три пiдnриемства за повноi потуж
иости поrребуватимуть 518 тис. т металю й дадуть продукцif 
на 415 млн крб. Розгорнувшись далi, цей вузол у другому п'я-
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1'Ирlччt матиме в своему складi такi заводи: гiрничого устатко-
13ання, комбайнiв, су дно б у дiвництва, рушiiв внутрiшнього горiння, 
свердлярок, компресорiв i смокiв, б у дiвельних механiзмiв i шля
хових машин, струменту, армату ри, шестерень тощ о. Цей ву
~-зол потребуватиме 860 тис. т металю, а продукцii, в зв'язку з 
-спецiялiзацiею на цiннiших машинах, даватиме на 1 230 млн. крб.; 
набагато перевищивши, отже, цiнн~сть продукцii Кузнецького 
вузла . 

Заводи НовосибiрСIJКОго вузла накреслено кооперувати так. 
Арматуру та шестернf заводи вузла дiставатимуть iз спецiяль
них пiдпрцемств; тут же таки буде збудовано струментовий 

·«омбiнат, що постачатиме струмент i Кузнецькому вузловi. За
вод комбайнiв (вiн потребуватиме 75 тис. т литва та 25 тис. т 
виковок) эбереже в своему складi - всi потрiбнi йому заготi
:вельнi бази. Решта заводiв (вони потребуватимуть 160 тис. т 
жчавунного литва, 120 тис. т сталевого литва, 3 т~с . . т кольо-
рового литва та 50 тис т виковок) дiставатимуть заготiвлю з 
заготiвельних цехiв заводу гirничого устатковання (цi цехи, в 
э.спектi генерального пляну розвитку заводу гiрничого устат
:ковання, мають перетворитися на самостiйнi пiдприемства). 

Машниобу лiвництво Захiднього Сибiру (обох вузлiв) даватиме 
'fliд кiнець п'ятирiчки вciei продукцii на 1800 млн. крб. (22 ~~ 
lПродукцii машинобу дiвництва цiлого УКК i 7°/0 загальносоюзноi). 

РОЗДIЛ ЧЕТВЕРТИЙ 

Хемiчна промисловiсть 

ГенераJJьний плян Сибкраю, розроблений сибiрськими орга .. 
~-Iами, подае конкретнiшу картину як природних ресурсlв, так 
1 п роектова н ого б у дiвництва в дiлянцi хемiчно'i промислово(ТИ. 
Нижче подаемо коратку характеристику намiчених перспектив 
.хемiчноi промисловости Сибкраю з основних видiв ii. 

Осиовна хемiчна промисловiсть 

Вище ми згадували про розвiдки, що ix эрабив геолог Кучiн 
у районi Петуховського та Михайловського озiр, Запаси соди 
в озерах Петуховськоi групи (в ропi, мулi, цементi та розеолах 
(рунтових вод), перечисливши на безводний вуглекислий натр. 
можна оnчислити кругло на 2150 тис. т. Запаси Михайловськоi 
групи озiр обчислюе rься на величину, що в баrато разiв пере
·вищуе запаси Петуховськоi труни: самi тiльки запаси озера 
·танатар. площею близько 150 км2 основного резервуару лугу 
для цiei групи,- обчислюеться на ] 9,5 млн. т. 

Генплян, rрунтуючися на розрахунках а к ад. К урна кова, вважае 
.за потрiбне обмежити продуктивнiсть заводу, що працюватиме 
на солях озера Танатар (не порушуючи природний режим озера 
dt пе виснажуючи його запаси), числом на 8-10 тис. т каль
цинату (видобуваючи 30 тис. т соди- сирцю), з тим щоб падал, 

• 
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за сприят лив их результатiв робот и заводу та збереження режиму 
озера (щорiчного поповпения та вiдновлення рiвноваги . coJieй 
у його системi), поширити продуктивнiсть заводу до 16 тис. т. 
· Ставиться завдання збудувати великий содо- сiрчанокислот
н,ий комбiнат. Потреба Сибкраю на сiрчану кислоту вiдповiдно 
до запроектованого обеягу розвитку хемпромисловости та 
географiчного розмiщення ii мае становяти: 1932/33 р.-
250 тис. т, при чому всю цю кислоту призначаеться для Кузбасу; 
для 1938 р.- 670 тис. т, зокрема для Кузбасу- 600 тис. т,. 
для Черембасу - 55 тис. т i для Мiнбасу- 15 тис. т., 
Утворення сiрчанокислотноi промисле>вости базуватиметься на
самперед на мождивостях, зв'~заних з розвитком кольоровоi ме
талюрrii, сировинною базою для якоi е полiметалевi ру ди (цинк,. 
оливо та мiдь) Салаiрськоi, Алтайськоi та Нерчiнськоi рудяних 
провiнцiй. При цьому за найвигiднiший спосiб використовувати 
рtддерськi цинковi концентрати визнаеться транспортування jx 

до Кузб 1су (хемiчна промисловiсть Кузбасу буде дуже великим 
споживачем зДобутих при виnалюваннi концентратiв сiрчистих 
газiв) i перероблення ix тут за електролiтно19 методою. На ко
рпеть та:коi ухвали каже те, що нi в гiрському Алтаi, нi в Нер
чiнському районi нема й не буде ще найближчого часу сприят
ливих умов, щоб використати сiрчану кислоту на мlсцi, а пере
возяти 1i1 на що потрiбна сп~цiяльна тара, досить важко. 

Тепер закiнчуеться б у дування в Кузбасi (в Бело во) д уже 
великого дистиляцiйного цинкового заводу на pi чну продуктив
нiсть 13 тис. т металевого цинку; при заводi можна налагодити 
сiрчанокислотне виробництво на 28 тис. т, стовiдсотковоi сiр
чаноi кислоти; крiм того, черговим завданням е спору дити елек
троJJiтний цинковий завод в Кемеровi на 50 тис. т з дальшим 
паширениям ii до 75 тис. т електролiтного nипку рi~но, що 
може дати близько 150 тис. т сiрчаноi кислоти. 

Отже, два зазначенi заводи (Беловський 1 КемеровсЪкий) 
забезпечать видобуток не менше як 175 тис. т сiрчаноi кислоти .. 
Зважаючи на згадану вище потребу хемiчноi промисловости 
Кузбасу на сiрчану кислоту (600 тис. т 1937/38 р~), виходить 
дефiцит 300 тис. т 1937/38 р. Покрити цей дефiцит можна, ви
користввши дуже багатi зложища мерабiлiту та тенардиту 
(водяну та безводяну сiрчанокислi солi натрjю) сульфатних озiр 
Колундинського та Барабiнського степiв; однi з nих озiр {Ве-

. лике та Мале Мармишанське, Колундинське, Ушкальське) лежать 
дуже близь ко вjд Омськоi залiзницi, а другi- дуже далеко вiд 
неi, але загалом так само мають сприятливi транспортовi умови. 

Крiм Беловського та Кемеровського комбiнатiв, запроектовано 
в другому п'ятирiччi спору дити· ще 3 потужнi комбiнати, розрахо~ 
ванi на продукцiю 75 тис. т сiрчаноi кислоти кожен. Отже" 
маючи 4 комбtнати 1937/38 р., можна буде цiлком покрити за
значений дефiцит. Кожен з цих комбiнатiв, крiм сiрчаноi кислоти 
дасть 95 тис. т дев'яностовiдсотковоi сади або 72 rис. т iдкого 
натрiю, а як побiчний продукт даватиме близько 327 тис. т 
цементу . . 
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Потребу на сiрчану кислоту хемпромисловости Над(айкаль
ського району (Черемхавського басейну), виэначену для 1937/33 р., 
як заэначено вище, на 55 т-ис. т, задовольнятиметься почасти 
сiрчаною кислотою, здобутою з сiрки Нерчiнських nолiметалевих 
руд, ал е основною сировиною тут буде rinc, зложища чого ви· 
явлено в цьому район! (Тиретське родовише). Тут залроектовано 
завод · nотужн1стю на 50 тис. т моноriдрату. 

Наостанку, потрЕ>бу на сiрчану кислоту Мiнусiнс_ького району, 
що .мае стати основним центром .мiдяноi прсмисловости в Сиб
краi, Э<::tдовольнятиме запровктована мiдетоnня, при чому лро
дуктивнiсть ii на 1937/33 р. буде эбiльшено до 15 тис. т. 

Азотнотукона промисловiсть 

Генплян визначае рiчну потребу Сибкраю пiд кiнець десяти· 
рiччя на азотист! добрИ'Ва, вiдповiдно до пляну розвитку СIJIЬ
ського господарства, на 1 250 тис. т двадuятивiдсотковоrо суль
фатамон iю; а шо на хемпромисловiсть Сибкраю покладено эав
даннsr постачати аз(Jтистi д об~ ива та кож i Середнiй Aзli (ii 
потребу визначаеться на 2 000 тис. т), Якутськtй еспублiцi та 
Далекосхiдньому кр(iевt (400 тис. т), то виробництво азатистих 
добрив у Сибкраi треба довести на 1937/38 p.t nриблизно до 
3650 тис. т. . 

Пиrання про добiр мiсця для розвитку виробництва розв~я
зуеться на користь КузнецLкого басейну, де е всi умови, що 
заб с- зпеч) ють виробництво лейна- салiтри (сумlш азотнокислого 
та сiрчанокислого амонiю) з _реt-. ордчо дешевою собiРае;т ~стю. 
Тут е високоякiсне й найдешевше в Союз вугiлля, ·що дае з~огу 
мати виключно дешевий напiвкокс (вiдходи В !д наniвкоксування), 
цtлком п оидатний на виробниu1 во а м он яку; другй:й момент
це дешеве паливо, що дозволяв здобувати виключно дешеву 
електроенерriю, а також баrатство на воду. що так само мае 
ве:Лику вагу для даного виробництва. Нарештi, намlчений роз
виток у Кузбас:i великого виробництва сiрчаноi кислоти забез
печуе продукцiю ii з вельми ниэькою собiвартiстю. 

Зважаючи на зазначенi умови, генплян гадае, що ·цiна амонi
яку та йога похiдних б у де тут д уже низька. Орiентовна каль
куляцtя дае для топни амонiяку собiвартiсть на 200 крб. (з не
великими хитаннями в обидвi сторони, залежно вiд способу 
синтези - Кльода, Казал е· Лiнде чи Нейтроджен), т им часом як, 
наприклад, у Горлiвцi тонна сич.етичноrо амонiяку коштуе 
250 крб. (за способом Кльода) та 274 крб. (за способом Казале). 
За заэначеноi вартости амонiяку в Кузбасi азотна кислота кош
туватяме 90 крб. 54 коп. за тонну, амонiякова салiтра- 132 крб. 
64 коn., сульфат амонiйний- 69 крб., лейна- салiтра- карбо-
ванцiв сто. . 

Крiм Куз~асу е цlлком crтpияTJJJJQj умоRи . для виробництва 
азатистих добрив також i в МiнусiЛСЬКQМУ TSI в Черемхорському 

1 Дан!- суто орlентопнf. 
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басейпах; тут на виробництво сульфаr.у амонiйноrо можна вжи· 
вати riпc, б( великi запаси йоrо е в Тиретському районi (коло 
ст. Тиреть, ~омськоi залiзницi). · · · 

Виробництву лейна - салiтри (кiнцевого продукту азотнотуковоi 
промисловости) потрiбний буде arperaт з таких устав: устава 
видобувати синтетичний амоюяк, устава виробляти азотну кис
лоту та устави сульфату та нiтрату амонiйноrо. Такi комб1нати 
J3 складi одного або кiлькох arperaтiв проектуеться при всiх 
металюрriйних заводах- 1 та 11 Кузнеuькому, Мiнусiнському та 
Ч,еремхо ·~ ському заводах; 1 крiм того, запроектовано уставу в 
Кемеровi. Bci цi комбiнати да дуть 1937/38 р. разом 2 363 тис. т 
лейна • салiтри. Перечисливши на двадuятивiдсотковий сульфат 
амонiйний:, це становитяме близько 3 000 ~и с. т. 

. Фосфорнотукона промнсловiсть 
Згiдно э дослJдними даними, rрунт.и Сибкраю особливо по

требують комплексних добрив з перевагою в складi ix. фосфор
них сполук. Проте в Сибкраi покищо не виявлено фосфоритних 
родовищ, ко~и не рахувати аnатити (фосф~рнокислий кальцiй 
з домiшкою фтористого та х~ористого кальцiю ), хоч i вельми 
баrатi на фосфорну ки~лоту (41-42°/0), бо запаси ix н~великi. 
Проте потребу Сибкраю на фосфорнi добрива rенплян визначав 
на кiнець пер l оду приблизно на 3 млн. т чотирнадцятивiдсотко .. 
во го суперфосфату. Найближчi родовища фосфоритних руд, що 
тяжiють до Сибкраю, е Актюбiнс~кi родовища Казакстану. Але 
цi фосфприт.и бiднi на вмiст фосфорноi кислоти (близько 180/0), 
а методи збагачування ix ще недоrить розробленi; отже питания 
про рентабельн1сть перевозяти цю хоч i збагачену сировину до 
Сибкраю, за 1 500 к.м. лишаеться покищо вiдкрите. 

Генплян Сибкраю орiентуеться на використання хiбi'н.ських 
anaтuтif! (апатито- нефелiновi пороДи); величезнi · запаси ix 
Академiя наук вияви ,~ ~ в Хiбiнському rоряному ~асивi на 
Кольському пiвостровi. . Пересiчни~ вмiст фосфорноi кислоти 
в хiбiнсь.ких апатитах- 25° f 0, ал е попереднi спроби збаrачувати 
ix показують. що мо~на мати апатитовi концентрати великоi 
чистоти з вмiстом фосфорного анriдриду до 41°/0, при чому поруч 
чистих апатитiв здобуватиметься нефелiн-дуже цiнну, за даними 
а к ад. Ферсмана, сировину на . виробництво скла, керамiки та 
емалi, а також на виробництво калiйових добрив та метаЛевого 
алюмiнiю. · 

Генплян мнелить транспортування хiбiнських апатитових кон
центратtв проектованою залiзницею вiд . аnатитових копалень до 
Мурманську (209 к.м), а далi Карським шляхом: р. Обью до 
J-Iовосцб рську. Звiдси ix можна везти до К~ збасу i там пере
робляти (зокрема в Кемеровi) для потреб захiДньоi та середньоi 
ча~тцн Сибкраю та рiчкою €нiсеем до Красноярську, а звiдти 
до Черембасу, де можна налагодцти вцробництво тукiв для 
схiдньоt ч;:tстинц Сибкраю, а такощ Якутii та Далекосхiдньоrо 

1· Завод у Схt.ц~ьому Сп<Нру, 
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1'раю. Tpaнcrtoptysaнttя аnатитiв Карt:ьkиМ шляхом е дуж.е цiкав~ 
питания, бо для проектованого вивозу з Сибiру цим mJtЯxoм 
великих партiй лiсоматерiялiв i iншоi продукцii треба б у де 
створити велику фльотилiю суден, i хiбiнrькi апатити стапуть 
за вант аж для поворотного рейсу до Сибiру. 

Зважаючи на · вiддаленiсть Хiбiнського родовища, а також на 
претенсil на цю сировину вiд iнших районiв Союзу, передбача
еться, що з запроектованого на кiнець п'ятирiччя видобутку 
хiбiнських апатитiв- 500 тис. т- на Сибкрай приладе при
близно· 100· тис. т. Вартiсть однiеi топни апатитових концентра
тiв франко- Кемерово (вона складаетьея з. вартости сировини, 
збаrачення · та транспортування до Кемерова), як при збагачу
ваннi сировини на · мiсцi видобування, так i пр~ збагачування ii в 
Кемеровi, ста~УJвитиме 37 крб., ~ це для концентрату з вмiстом 
40°/0 фосфорноi кислоти можна вважати за Цiлком прийнятне. 

Вiдповiдно до говореного вище, намiчено спорудитя в Куз
басi фосфорнотуковий комбiнат., де 1933 р. перероблять 100 тис. 
т · хiбiнськоi ру ди, що дасть 70 тис. т збагаченого апатиту (вiд
рахувавши нефелiн та iншi вiдходи),. або 62,5 тис. т остаточноi 
продукцii (амофосу). Капiтальнi вкладення на комбiнат, разом 
iз збагачувальною фабрикою, становитимуть близь}{о 4 млн. крб. 
. Плян розвитку фосфорнотуковоi промисловости на друге п"я
тирiччя намiчае розгорпути другий комбiнат у Кузбасi, довiвши 
.1937 р. перероблення збагачених хiбiнських апатитiв до 1 млн. 
т (900 тис. т амофосу), а так о ж збу дувати фосфорноту-ковий 
комбiнат у Черембасi на 2q0 тис. т ·збагачених ааатитiв. Цей 
останнiй комбiцат базуватиметься почасти на хiбiнськlй, почасти 
на слюдянсь.кiй сировинi. · 

Наостанку ·чималий iнтерес · мае запроектоване в · генплянi 
виробництво в Сибкраi засобiв нищити шкiдники в сiльському 
та лiсово:му госnодарствi (так званi iнсектисиди- проти комах 
та ixнix личинок, i фунrесиди- проти грибкових хвороб на 
рослинах). Ту шкоду, що ii щороку завдають шкiдники, обчис· 
люеться для цiдого Союзу приблизно на 1,5 :м.Лрд. крб.,- з них 
половина припад&е на шкiдникiв лiсу. Зокрема 1921 р. кедрова 
прядка знИщила в Iркутськiй та €нiсейськiй губернях близько 
1 млн. га сrолiтнiх · кедрових лiсiв; це пр извело до того, що 
зазначеного року з nрибуткових статтей республiки випав кедра~ 
вий горiх-цiнний експортний товар; 1928 р. прядка об'Iла 
дерева на площi 1,5 млн. га. . 

У цьому напрямi Генплян проектуе :. цiянистий завод, завод 
фтористого натру " (в Чере~ховi), уставу вироб;~яти арсен на 
Мiнусiнськiй м)детопнi, уставу видобувати сiрку . nри Кузне
цькому содо- сiрчанокислотному комбiнатi; уставу видобувати 
двосульфiд вуглевий при цьому самому комбiнатi, уставу видо .. 
бувати мелантерит (у Кемеровi) та видобувати сiль барiю (на 
Беловському цинковому заводi); уставу видобувати арсен та 
його сiль (на Бiйському та Iркутському мiдетоnних заводах), 
уставу видобувати сiрку (на Черемховському сlрча.нокислотному 
заводi) та поширення ааводiв 'фтористих солей. 
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РОЗДIЛ Л'ЯТ>ИЙ , 

Текстильна промисповiст.ь 1 
. 

Дарма, що в Сибiру маемо цiлком сприятливi iiередумови, 
щоб розвинути тут тексти;Iьну промисловiсть- е енерrетичнi 
ресурси, нерозорана цiлина, що дае змогу широко насаджувати 
вiдповiднi технrчнi куль тури (льон, коноплi) та розвивати ~iв· 
чарство,- цих галузiв промисловости в дореволюцiйному Сибiру 
эовсiм не було, i, наприклад, багато сибiрськоi шерсти (близько 
5 тис. т) вивозили неочищеною. Сибiр ли ша вся сировинним 
районом, що вивозив свою здебiльшого необроблену сировину 
до центральних промислових районiв, i споживачем фабрично
завод~ьких продуктiв цих районiв. 

Радянський Сибiр, ставши на шлях широкоi соцiялiс'тичноi 
iндустрiялiзацii, поруч iнших галузiв промисловости повинен 
розвинути й текстильму промисловiсть, щоб звlльнити район 
вiд дорогого довозу текстильних виробiв з центральних губерень 
i задовольпяти самому мiсцевий попит. Цей попит мае стати 
вельми великий у зв'язку з передбачуваним величезним зро
станням людности (наприклад, близь ко · 25 млн. осiб пiд кlнець 
десятирiччя, рахуючи й райони Схiднього Сибiру). 

До старих сприятливих передумов для розвитку в Сибкраi 
текстильноi промисловости приеднався ще один вельми важли
вий чинник- це спору дження Туркестано- сибiрськоi залiзницt. 
що дасть змо~у одержувати для масового виробництва середньо: 
аэiятську баfiовну, обмiнюючи ii на хлiб, добривнi туки та лiс. 

Отже про доцiльнiсть розвивати в Сибкраi текстильму про
мисловiсть не м о же бути двох · думок. Проблема сходить в ос· 
новиому на практичне розв'язання питания про вибiр мiж льоном та 
бавовною. Рiч у тому, що хоч тонна льону вдвое д ешевша пр от и 
топни бавовни, бавовняна тканина всеж майже вдвое дешевша 
проти J!дЯНОi.Це пояснюеться тим,що, поперше, через технОJ.{ОГiчнi 
властивостi лляного .волокна на метр лляJоi тканнии витрачаеться 
сировини в пiвтора раза бiльше, нiж бавовни. Подруге, за теперiш
нього технологi чного процесу оброблення лляноi сировини коштуе 
набагато дорожче. Крайплян гадае проте1 що в зв'язку з великою 
економiчнiстю лляних ·тканин (бiльша мiць i носкiсть), а також у 
зв'язку iз зростанням добробуту л1одности, можна розраховувати 
на велике споживання цих т~анин; крiм того, взято на у вагу 
й те, що розвиток низк~ галузiв промисловости (автотракторноi, 
гlрничоi, хемiчноi тощо) та транспорту дуже збiльшить сnожи· 
вання рiзних важких господарсько- технiчних тканин (брезенту, 
парусини, лантуховоi тканпни тощ о). У се це разом стало за 
пlдставу, щоб запроектувати чимале споживання лляноi про
дукцii -7,0 м на душу людности. епоживання бавовняних тканин 

1 Ycl данt щодо другого п'ятирtччя- суто opieнтoвJfl. У процесi теперlшньоrо 
розроблення другого п'ятирiчноrо пляну данi rенпляну сибiрських крайових 
nлянових орrанtв, поданi нижче, уточнять. Проте, вже тепер виявпяеться що 
заnроектовання Генnляну tllдuмo перебiлыиенi. ' 
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nроектуетьtя на 36,0 м · на душу, Шерсtяних- 2,6 м i шовkо• 
вих- ( натуральних та штучних)- 1,8 м- разом 47,4 .м на душу 
людности. Вiдповlдно до запроектованих норм споживання тек
стилю на душу людности намiчено й персnективи розвитку тек
стильноi nромисловости Сибкраю. 

Бавовняна промисловlсть 

На думi<у Сибкрайпляну, центром текстильноi промисловости 
азiятськоi частпни СРСР мае стати Си б край; на нього б у де 
покладено завдання постачати й схiднiм областям С.ибкраю аж 
до Далекосхiднього краю, а та кож тим округам Казакстану, 
що тяжlють до Сибiру; iншi округи Казакстану, ближчi до Уралу, 
матимуть продукцiю уральськоi текстильноi промисловости. 
Таке розмiщення бавовняноi промисловости дасть величезну 
економiю на транспорто~их ви'тратах; як пiдраховуе Сибплян, 
зменшенвя перевозiв бавовни (э 3 700 до 1 150 к.м) заощадить 
21 крб. на тоннi, а лiквiдацiя перевоэiв тканин вiд Моеквн до 
Новосибiрсъку эаощадить 277 крб. на тоннi. Все заощадження 
рри запроектованому для Сибкраю розмiрi продуiЩii мае ста
нонити 47 млн. крб. 

Питания про ту кiлькiсть середньоазiятськоi бавовни, на що 
може розраховуват.и сибiрська бавовнянi промисловiсть, розв'я
зуеться головно залежно _вiд вантажоооirу. 1932i33 р. намiчено 
орiентовно 2,5 млн. ~ антажу э Сибiру до Середньоi Aэii, а зво
ротний вант аж становитиме всього близь ко 200 тис. т ; на 
1937/38 р. запроектовано вивозити до <:;ередньоi Aзii близьк<;> 
5 млн. т (зокрема самих тiльки добрив 3 млн. т); отже порож
нiй пробiг поiздiв Турксибам дае щодо приставлення бавовни 
дуже великi можливостi. · 

Я1r пiдраховуе сибпляня, потреба Сибкраю та тих районiв, що 
до нього тяжiють, на бавовнянi тканпни (беручи дешеву норму 
по 36 м i люднiсть на 25 млн .. душ) Становитиме 900 млн. я. 
За намiченим орiенто.вно ексnортом (до Монголii та Китаю) , на 
150 млн . .м- загальний розмiр проДукцii мае становит и пiд кi· . 
нець десятирiччя 1 050 млн. м. Найзручнiшi пункт и для б у дiв· 
ництва- це мiста Барнаул, Кузнецьк i Новосибiрськ як най
бiльшi в майбутньому промисловi центри, вигiдно роз-ташо~анi 
з погляду транспорту. До того ж цi центри матимуть великi 
резерви жiночоi робочоi сили (чоловiчу робочу силу эабира
тимуть електроцентралi, металеобробнi й -iншi заводlf), i цю 
силу можна буде широко використати на текстильних фабриках. 

Будiвництво бавовняних фабрик намiчено в Новосибiрську, 
в Барнаулi i в Кузнецькiй окрузi на 60 тис. веретен. Пiд кiнець 
другого п'ятирiччя потужнiсть бавовняноi промисловости Сиб
I<раю виэначи.ться на 1 500 тис. веретен. 

Лляна промисловiсть 

Урожайнiсть льону на Сходi в зв'язку з- меншим виснаженням · 
rрунтlв ' С>агато бiльша, нiж у старих льонарних районах евро· 
пейськоt частнии Союзу. Наприклад, за даними край9во1 стати-
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стики урожайнiсtь .тtььну в Сибiру становить перес1чно 2,8 ц 3 
1 га, тим часом як в европейсы<iй частинi вона за пiслявоенних 
рокiв хитаетъся коло 2 ц. Це доводить, що т.енденцiя пересу
вати засiви льону на схiд, що можна б у л о помiтити ще дово
енного перiоду ( скорочення засiвiв у Псковсько- Лiфляндському 
та Ярославсько- Костромському районах i паширения ix у Смо
ленсько- Твврському та Вятсько- Пермському районах), мае роз
винутися далi. Зокрема на Сибiр, як потужний лляний масив, 
лягае завдання не тiльки розвинути у себе лляну промисловiсть, 
~ й забезпечит~ сировиною також промисловiсть центрального 
району та експорт~ Виходячи з цих мiркув~нъ, Сибкрай~лян 
проектуе довести засiв льону в Сибi.ру на 1938 р. до 1 400 тис. 
га. Це дасть l'уртового збору 560 тцс. т, зокрема ·чесаного ль о ну 
. та начосiв 475 тис. т .. 'Потребу на лляиi тканнии як самого 
· Сибiру, так i Середньоi Aзii та Казакстану визначено на 300 
млн. м, а виробництво запроектовано на 400 млн. .м, . от же 100 
~лн. м лишаетЪся на вивiз до евроnейськоi част~ни СРСР та 
на експорт. 

Щодо розмiщення льqнопрядних ·та ткацьких фабрик, то 
Генплян вважае за радiо:Qа·льне наблизити ix до сировини, тобто 
до льоночесалень, що · б у дуть у . центрах досить потужних лляних 
масивiв, а саме в Омському, Новосибiрському, Барнаульському, 
Бiйському, Томському, Ачiнському .та Каяському районах. Про
дукцlю льоночесалень намiчено довест-и 1937/38 р. до 454 тис. · m; 
для цього треба встановитк 540 геклi~r- машин. , 

Льонопряднi фабрики запроектовано побудувати в Бjйську, 
Новосибiрську, Ачiнську та Барнаулi на заrальне число 200 тис. 
~еретен, розрахованих на продукцiю 400 млн. м. 

Розмiщення фабрик у великих промислових центрах забезnе
чуе ix · як енерriею, так i робсилою. 

, ~шерстина· nромисловlсть 

Заrальне число овець i кiз Сибкрайплян .визначае на 1938 р. 
на 30 млн. rолiв, зокрема метисних i мериносових б.лизько 1 О млн. 
голiв; цей склад стада мае дати 660 тис. ц немитоi шерсти (зокрема 
260 тис. ц грубоi 1 400 тис. ц напiвгрубоi та тонкоi); з . н~I вийде 
~02 тис. ц ми1:оi шерсти {вiдцовiдно близько 182 тис. i 120 тис. ц). 
Iмпорт з Монголii та ·захiдньоrо Китаю запроектовано на 14Q тис. ц 
:митоi шерсти; .. О:rж~ загальни~ фонд сировини для шерстяноi 
промисловости Си б краю виз~ачено , цриблизно на 300 тис. ц rpy
бoi митоi щер~ти ra 120 тис. ц uапiвгрубоi та м'якоi. Потребу 
сибiрського ринку ~язначено для 1938 р. на 10 млн . .м грубо
сукияних i 25 млн. .м тонкосукняних тканин ; крiм того, зваЖено 
можливiсть експортувати сукнянl тканпни до Монголii та За
хiднього Китаю розмiром 8---10 млн . .м (довоенного часу до 

.ци~ краlц вивозили блпзько 6 млн. м)~. Оrже шерстяна промисло
вiстJ> Сибкраю повинна дати, щоб цlдко.м .. заДовольнити внутрiшнi 
цотреби ·:·та ·ексnорт, над · .~0- млн. м • . Виходя_ЧИ з .~цих . мот.~Jвiв, 
проектуеться ветановяти в Сибкраi 84 тис. веретен i вiдnовiдне 
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.. 
число ткацьких варстатiв 3 рiчною продуктивнiстю на 10 млн. м 
грубосукнянях та 18 млн . .м тонкосукняних тканин~ 

Щодо ро3мiщення виробництва шерстяних тканин, то в цьому 
питаннi Сибкрайплян виходить 3 того мiркування, що сировинний 
чинник, эважаючи на траспортабельнiсть шерсти та малi втратц 
сировини у виробництвi шерстяних тканин, не е виэначальний 
момент у розмiщеннi цiei rалуэl промисловости; бiльше значения 
тут мають енерrlя, ринок споживання та робоча сила. Зважаючи 
на це, Генплян намiчае такi пункти б у дiвництва : 

О.мсь"- як центр ПiвденнозахiдЦРоrо Сибiру; на нього при· 
падае тепер 65°/0 . усhого поголiв'я овець i до нього тяжiють 
частина · округ Середньоi Aзii та Казакстану; тут запроектовано 
ветановяти 27 000 веретен. 

/ркутська округа- ця округа мае деякi кадр и ква~lфiкованоi 
робочоi сили i лежить близько вiд сировиннизе ринкiв Бурятii 
та Монголii; тут встановлять 24 тис. веретен. 

Бiйськ- вiн л ежить близь ко до ринкiв монгольськоi шерсти 
i сполучений з Монголiею залiзницею {Бiйськ- Кош- Аrач); 
тут намiчен6 постанити 24 тис •. веретен. 

Ачiнськ- залiзничий ву3ол, аполучений: з .великим районом 
вiвча рства (Хакассiею); тут поставлять .9 тис. веретен. · 

Коновляпа промисловlсw 

За накресленнями Сибкрайnляну до сфери впливу сибiрськоt 
конопляноi промисловости мають увiйти Казакстан та Середня 
Азiя, якi вiдповiдно до своiх природно- клiматичних умов спецi
ялiзуються на виробництвi прядильнях р·ослин (кенафа, кендир 
та бавовник), а також Бурято- Монголiя та Якутiя, як райони 
з нерозвиненою рiльничою культурою. Потреба Сибкраю на ко
ноплянi в и роб и (линви, мотузи, шпагат- пакувальний та сно
пов'язальний) стаионила 1929/30 р. 7 560 т; для 1932/33 р. плян 
визначае П на 14200 т i для 1938 р.-17000 т. Поширюючи, на 
тi райони, що належать до сфери впливу сибiрськоi текстильноi 
промисловости, сибiрську норму споживання на душу, крайплян . 
визначае потребу цих районiв на 8 . тис. т; усього отже ви~о .. 
дить 25 тис. т конопляних виробiв. 

Ш!iрокий · споживчий ринок за цiлком забезпеченоi сир овин .. 
ноi бази (гуртовий збiр конопель, що становив 1928 р. 218,7 тис. ц, 
обчислено для 1932 р. на 1116,2 тис. ц, для 1933 р.-1 534,9 тис. ц, 
а для 1937 р.- 3 000,0 , тис. ц) вимагае орrанiзувати в Сибкраi 
велику фабричну конопляну промисловiсть. Це мат.име велике 
значения ще й з того погляду, що дешевий конопляний мотуз 
витисне нерацiональне вживания шерсти на моту3янi вироби в 
скотарських господарствах i тим збiльшить товаровlсть шерстц 
в цих rосподарствах. . 

На думку Сибкрайпляну, найдоцiльнiшi пункт и, щоб збу ду
вати великий линвошпагатний завод, це е Новосибiрськ, як 
великий rосподарський центр округи з дуже розвиненим коно
плярством i впrtдно розмiщепцй щодо тран~портов}fх умов, 
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через що вiн може одержувати велику частину сировини з 

Пiвденноэахiднього Сибiру. Проектуеться збудувати 1933/34 р. 
завод з рiчною продуктивнlстю першоi черги на 11 800 т ко
нопляних виробiв, а за повного навантаження- 23 600 т; сиро· 
вини при повному навантаженнi треба буде 29 СОО т. 

* * * 
Пiдсумовуючи викладене в цьому роздlлi, приходимо до 

висновку, шо пiд кiнецъ перiоду Генпляну текстильну промис
ловiстъ Сибiр v характериэуватимуть такi покаэпики: продукцiя 
в натур .1льному вираэi -1 478 млн . .и бавовняних, лляних i шер
стяних тканин i 477,6 тис. т продукнii льоночесального та I<O· 

нопляного виробництва. 

РОЗДIЛ ШОСТИЙ 1 

~ < 

Лlсове господарство, лiсова та 'лiсохемiчна промн-
• 

словtсть 

Загальну характеристику лiсових багатств Сибiру та тепе
рiшнього стану лiсовог_о господарства краю ми подали в роздiлi 

11 i тут зуп:Инятися на цьому не б у L ем о. Пiдкреслимо тiльки 
ще раз, що вивченiсть сибiрських лiсiв i лiсовпорядження над
звичайно малi, а м ~ ра використання ix дуже мiЗерна. Проте, як 
уже вiдэначено, лiсовi багатства Сибiру треба широко викори
стати не тiльки на те, щоб задовольнити потреби на деревину 
самого краю та сумежних з ним районiв, а й на лiсовий експорт, 
бо в цьому експортi Сибiр ·повинен стати на першарядне мiсце 
поруч голоt- но го лiсоекспортного району Союзу- Пiвнiчного 
краю. Щодо лiсового господарства Сибiру треба взяти таке саме 
наставления, як i для лiсового господарства Пiвнiчного краю; 
це наставления слушцо формулюеться як наставления на те, 
щоб .зберегти експортне обличчя лiсового госnодарства з мож· 
ливою орiентацiею i на внутр ~шнiй ринок, комбiнувати лiсорiзання 
з iншими виробництвами nерероблення дере-вини, з повцим ви
користанням лiсових багатств краю". 2 

Нижче ми схарактеризуемо тi заходи, що ix намiтив Генплян 
у дiлянцi лiсовоrо господарства та лiсовоi промисловости Сибiру. 

Генплян подiляе всi лiси СибкраЮ з л соrосnодарського nо
гляду на 4 великt зони: 1) зону вплиsу експортних рин,кiв; ця 
зона посiдав пiвнiчну частипу кр ю, вiд Уралу до схiдньоi гра
ниц! краю. ; загальна площа державних лiсlв цiei зони становить 
112 983 тис. га, а . можливий вiдпуск деревини вiдnовiдно до 
приросту- 26 547 тис. ..из; густипа людности тут наймен
ша - 0~03 особи на кмз ; 2) зона .мiшан,ого впливу е"спортних i 
вiддален,их вн,утрiшн,i.х рин,кiв; ця з .Jна лежить на пiвдень вl~ 
першоi зони; загальна площа державних лiс1в тут становить 

t Див. увагу до попереднього роздt11у.- Автор. 
2 д»в, .На цлаповом фронте•, .1930 р., М 1, ст. р. ВоJiкова. 
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50 492 тис. ia, можливий вiдпуск деревИни -46856 ·тис. м3, гу
стина людности -0,9; 3) зона впливу .мiсцевого та вiддалених 
внутрiшнiх ринкiв; ця зона л ежить на пiвднl краю; загальна 
площа державних лiсiв -73 7 49 тис. га, можливий вiдпуск де
ревини- 51 855 тис. куб. м, густипа людности- 2,0; 4) sона 
виключно мiсцево:о рипку; ця зона л ежить на пiвденному заходl 
краю м ж д:Jугою зоною (з пiвночi) та третьою зоною (зi сходу 
та пiвдня); загальна площа державних лlсiв у д1й зонi -16854 тис. 
га, можливий вiдпуск- 11 940 тис .мз, густипа людности---
11,2 душ на км~. 

Теперiшня експлуатацiя лiсiв, у насл:док · недостатньоrо фi
нансування лiсового господарства, розвинена мало i рiчний вiд
пуск деревини не перевищуе 8°/0 можливоrо. Не краще й з 
лiсовою промисловiстю краiни. 1928/29 р. в усьому краi було 
всього 47 тарrакiв (97 дiйових рам) iз старим зношеним устатка· 
ванням; загальна п родукц1я всiх заводiв даного року не пере~ 
вищила 900 тис. м8 пиляних матерiялiв (1929/30 р. мало бути 
1 380 м3). Bi;ZI. малого розвитку лjсопромисловости залежав i 
малий розвиток лiсозаготiвель: 1928/29р. всi .пержавнi зarOTiBЦi 
заготували всього близько 5.9 млн. .мз (1929/30 р. намi
чено 11,5 млн. _.м3). Паnеровоi промисловости в краi зовсiм 
нема, а лfсохемiч)lа обмежувалася кустарним курiнням смоли 
й дьогтю та випалюванням вугlлля. 

Лiсове rосподарство '· 

· Перший п'ятирlчний плян намiтив довести розмiр вiдпуску 
деревини з державних лiсiв Сибкраю останнього року п'ятирiчки 
до 17 183 .тис. м3 • Генеральний плян Сибкраю, взявши на увагу 
тl завдання, що ix поставлено в лiсовому господарствi краю, нк 
щодо обслуговування виробним . лiсом потреб краю, а також 
европей ськоi част;, ни Союзу та експорту, так i щодо обслуго
вування лiсопаперовоi та лiсохемiчноi промисловости, що роз
виваеться т vт, намiтив вищi темп и розвитку лiсового госпо
дарства в краi. Вtдпуск лiсу вже в межах першого п'ятирiччя 
намiчено 131 682 тис . .м3• Пiд кiнець другого п'ятирiччя Riдпуск 
дiйде 92 304 тис., а за все п'ятирiччя- 356 068 тис. м8• Добуток 

· вiд лiсу за перiод Генпляну мае збiльшитися з 6 456 тис. крб. 
1928/29 р. до 39 845 тис. крб. 1932/33 р. i 75 891 тис. крб. 1937/38 р. 

За таких величезних розмiрiв лiсозаготiвельних операцiй не
можливо стае здlйснювати ix тiльки м' язевою силою та примi· 
тивними знаряддями виробництва, як це було досi: на це треба 
б у л о б д уже багато· робочоi сил и, а ii дуже важко мати для 
лiсорозроблень СI<iльки треба було б, бо при ~еличезному роз
витку в краi iнших галузiв народнього господарства (промис
ловости, сiльського господарства тощо) робоча . сила взагалi 
стане вузьким мiсцем. Оrже, щоб змеишитв потребу на робiт
ник . в, намiчено низку заходiв як механiзацii лiсозаготiвельних 
процесiв ( ступневий перехiд на механiчнi nилки, вживания злеж
нерiзних варстатiв та устав для пиляння та колlння тощо), так 
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i механiзацt1 ~вивозу та спЛаву лiсоматерiЯJiiв (внвiз тракторами 
та почiпними шляхами, механiзацiя розвантаження на всiх вели
ких пунктах, механiзацiя в'язання де рев у плоти тощ о). 
Рiвнобiжно з зазпаченими вище заходами провадитиметься ве
лику роботу над упорядженням . лiсiв та економiчним обслiду
ванням ix. У першому n'ятирiччi намiчено впорядкувати площу 
на 17,7 млн. га; у друrому п'ятирiччi буде нпорядковано близько 
55 млн. га, витративши 16 млн. крб. Економiчне обслiдування 
ставить собi завдання виявити новi лiсовi масиви, що ix треба 
тепер же залучити до лiсогосподарського обороту, а так само 
якомога швидше вивчити всi взагалi лiси краю, про якi ще е мало 
даних. На nерше п'ятирiччя намiчено обслiдувати площу на 68,6 
млн. za, витрати;вши на цю роботу 4 060 тис. крб. У другому 
п'ятирiччi запроектовано провеети -суцiльний облiк ycix лiсiв 
краю, щоб мати вичерпнi данi про деревиннi запаси краю та 
ви3начити порядок використання ix. У цьому п'ятирiччi б у де 
охоплено nJJoщy ·на 120 млн. za, витративши 6 млн. крб. 

3 iнших заходiв у лiсовому госnодарствi можна вiдзнач -1ти 
такi: 

1. Мелiорацlя рiчок, що мае забезпечити вих'iд деревини з 
глибини масивiв, збiльшити перепускну спроможнiсть сплавних 
рiчок та зменшити вартiсть сплаву. 

2. Шляхове будiвництво- бу дування всякого роду пiд'iзних 
шляхiв (як нормальних залiзничих колiй, так i почепних одно
рейкових та ~узькаколiйних переУосних шляхiв, тракторних 
шляхiв тощ о). , 

3. Лiсовl ra лiсокультурнl . роботи. До них належать: а) за
ходи охорони лiсiв вiд пожеж (прорубування лiсових шляхiв·, 
проведения каналiв, та спору дження башт i телефонiзацiя в 
лiсопромисдови·х господарствах тоща), б) заходи для вiдновлення , 
лiсiв на плащах вирубанях дiлянок та згарищ (поповнення 
культур i догляд ix, збирання насiння, споруд·ження ciтi суша· 
рень на насiння, боротьба з шкiдниками тощо). На цi роботи 
запроектовано витратити за перше п'ятирiччя 2,7 млн. крб., за 
друге п'ятирiччя- 39,7 млн. крб. 

' . 
Лiсорiэна та деревообробна .nромисловiсть 

На базi .великих лiсосировинних р.есурсiв Сибкраю мають 
широко розвинутися вiдповiднi спецiяльнi виробництва- дикту, 
меблiв, будiвельни.х деталiв, рiзноi тари, стружки тощо. Орlен· 
товно намiчено такий розвиток: 1 ' .. 

1932/33 ·р. 1937/38 р. 
Тартакlв • • • . . . • . . . . . • . . 45 73 
Диктових фабрик . . . . • • . . • 3 6 
Ящично • стружкових заводiв . . . . .. ~ 3 4 
Клейkових эаводiв • . . . • • . 3 4 
Заводiв олiвцевих дощечок • •" . . 1 3 

" будlвельних деталtв . • • • • . 2 5 
" Мебльових фабрик . • . . . 2 4 

ЗаводJв месанtтово1 фlбри . . . . • 1 9 

170 



Намiчений у Генплянi розвиток лiсового господарства та л( 
совоi промисловости потребуватяме чимало t<валiфiкованих ро· 
бiтникiв, а також технiчного переопалу всiх квалiфlкацiй (ви
щоi, середньоi та нижчоi); от же розв'язанню п~таоня про кадри, 
що й тепер е досить гостре, треба вiддати особливо серйозну 
увагу. Генплян намiчае низку заходlв, щоб розвинути в Сибкраi 
сiть лiсових вишiв та технiкумiв, органiзувати~ курси рiзноi три
валости, органiзувати лiсовi школи, готувати нижчий технiчний 
переопал тощо. -

Пiдсумувавши всi згаданi вище вкладення, матимемо, що за
гальна сума капiталовкладень у лiсовому господарствi та 

лiсовiй промислоВостi Становитиме за перше п'ятцрiччя 330,5 млн. 
крб., а за друге п'ятирiччя- 497,0 млн. крб., разом 827,5 млн. крб. 
Товарова продукцlя становитяме на грошi за перше п'ятирiччя 
837,4 млн. крб., а за друге п'ятирiччя- 2 783,6 млн. крб., разом 
за 10 рокiв 3 621,0 млн. крб. Основнi вкладення припадають на 
перiод 1931/32 р. -1935/36 р., при чому 630J0 yciei суми ix при 
па 11 а е на лiсове господа ре т во та на механiзацiю лiсорозроблень. 

-
Целюльозно - паперова промисловiсть 

Досi в Сибкраi паперовоi промисловос.ти не було. ПерШий 
п'ятирiчний плян щодо цього iс~отних змiн не .додав. Тим часом 
як у стар их основних центрах паперовоi ирамисловости- в Пiв
нiчнозахiдньому та Центральна- промисловому райо!_Iах- за
проектованi в п'ятирiчному плянi вкладення збiльшують питому 
вагу П в масi продукцii до 58°/0 i поруч uього намiчають чимале 
поширення паперовоi промисловости в Пiвнiчносхiдньому райо· 
нi та на Уралi,- Сибiрському крае~i вiдводилося в першому~ п'я
тирiччi тiльки зовсiм мiзерну частипу загальних вкладень на цю 
галузь 1,5°/о. 

Зважаючи, з одного боку, на те, що за сучасного розмiщення 
паперовоi промисловости постачання схiднiм районам Союзу 
зв'язане 3 далекими перевозами, а 3 другого боку, на те, що 
пJдприемства стар их центрiв паперовоi промисловости не тiльки 

не дають зайвоi продукцii, а й не задовольняють потреб евро
пейськоi част ини Союзу, доводиться визпат и ~а безперечне, що 
паперову промисловiсть треба досить розвинути i в азiятськlй 
частинi Союзу. Осиовна передумова, щоб розвинуtи на Сходi 
паперову промисловiстъ, це- великi сировиннi та енерrетичнi 

ресурс и- на Уралi, в Сибкраi, Далекосхiдньому краi. Попи~ на . 
ii продукцiю так само б у де досить великий, зважаючи на зрос
тання людности на Сходi в зв'язку з буйним rосподарським 
розвитком, а також на велике ~ультурне пiднесення вiдсталих 

народностей Сходу. До того ж паперова промисловlсть Уралу 
та Сибiру постачатиме пiвденним районам Сходу- Казакстановi, 
Узбекiстановi й iншим республiкам, що не мають таких сиро
винних i енерrетичних ресурсlв, якi забезпечували б iм власну 
дешеву продукцiю паперу. 

1 Yci цi данi - суто орiентовнt. 
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Проектуючй розвиток паперовоi промисловости в Сибкраi, 
Генплян Сибiру 1 виходить iз припущення, що в Далекосхiдньо
му краi постане власна паnерова промисловiсть, а частинi 
районiв Середньоi Aзii постачатиме продукцiю уральська па
перова промисловiсть. На сибiрську паперову промисловiсть 
приnадае отже задовольпяти внутрiшнi потреби самого Сибкраю, 
потiм nостачати Узбецькiй та Туркменськiй республiкам l по
части Казакстановi; усе це разом, як пiдраховуе Генплян, мае 
скласти близько 500 тис. т. Крiм того, взято · на увагу ймовiр· 
ний експорт до Тувiнськоi ресц,ублiки, Монголii та Захiднього 
Китаю (почасти й до ев(}опейськоi частпни Союзу)- приблизно 
на 100 тис. т. 

Вiдповiдно до передбачуваного поппту, намiчено збу дувати 
в ·сибiру низку паперово- целюльозних комбiнатiв (виробництво 
паперу рiзних rатункiв, целюльози та деревноl маси); 3 паперо
комбiнати - · Хакаський, Томський· i Красноярський; один 
комбiнат- Ен · сейський; п'ятий комбiнат - Томський i шо~ 
стий- Iркутський. Продукцiя зазпачених паперокомбiнатiв ста
новитяме: 1933 р. -152 тис . т паперу, 141,5 тис. т целюльози 
та 99,0 тис. т деревноi маси ; 1934 р.- вiдповiдно 342 тис. т, 
301 тис. т i 169 тис. т; 1936 р.- вiдповiдно 532 тис. т., 
377 тис. т i 289 тис. т; нзрештl, 1937 р.- в зв'язкJ з деякими 
реконструктивними заходами- продукцiя лiсопаперовоi про
мисловости становитяме- 602 тис. т паперу, 431 тис. т це .. 
люльози та 331 тис. т деревноi маси. 

Лiсохемiчна промисяовlсть 

Щоб _ розвинути лiсохемiчну промисловiсть у Gибкраi, тут е 
виключно сприятливi умови; tdаючи необмежену сировинну ба
зу, вона стане для сибiрських лiсiв не виснажувальним чинни
ком, як це е в центральних районах Союзу, а навпаки, чинни
ком, що сприяе впорядкуванню лiсового rосподарства, бо не
достатне використавня лiсiв е певною мiрою момент, що гальмуе 
колонiзацiр краю. Особливе значения лiсохемiчна промисловiсть 
може мати з логляду втягнення в експлуатацiю листяних порiд, 
що, бувши не експлуатованi, гинуть масовим розмiром вiд по
жеж та шкiдникiв. 

Досi лiсохемiчна промисловiсть у Сибiру обмежувалася ви
робництвом напiвфабрикатiв (смол о· терпенtинова rалузь, ви
робництво смерекового та iнших глицево- етерних масел), що 
його провадили кустарними способами. В майбутньому лiсовому 
господарствi намiчено в органiзацii лiсохемiчноi промисловости 
комбiнованi форми видобувания первинних напiвфабрикатiв на 
куст(lрних уставах i перероблення Ix на тоншу продукцiю (мети
ловий спирт, оцетова кислота тощ о) на переробних пiдприемст
вах заводського типу. 

Генплян Сибкраю в своiх запр~ектовсrннях щодо лlсохемiчноi 
проиисловости, з придiляе головне мiсце терпентин,оsо.му про~ 

t Данi - суто орiенtовнt. 
1 Накреслення . ,цt су-то;&. орlентовнt. 



мисловl. Площу · пiд цим промнелом буде доведено 1932/33 р. до 
200 тис. га (проти 14 тис. га 1928/29 р. та 65 тис. гз 1929/30 р.) 
i на 1937/38 р.- до 400 тис. га. Живицi видобуватиметься 44 тис. 
т 1932/33 р. i 92 тис. т 1937/38 р., калофонli б у де здобуто 
32 тис. т 1932/33 р. i 69 тис. т 1937/38 р. Пlсля повнох:о задо
волемня потреби Сибкраю на калофонiю (для паперовоi, мило
вар-ноi промисловости тощо), визначеноi для 1937/38 р. на 37 ·тис. 
т, б у де чималий лишок на вивiз до европейськоi частнии Союзу або 
на експорт; для експорту е цiлком сприятлива конъюнктура, бо 
на свiтовому ринку, через скорочення зрубНого промислу в 
Америцi, е чималий дефiцит на цей продукт. 

Виробництво смерековоi· oлli, що досить роввину лося б у л о в 
Сибкраi, пiсля 1926 р. дуже пiдупало, бо не с•ало закордонно
го попиту. Тепер воно знову вiдроджуеться, i 1930 р. Сибкрай 
експортуе близько 1 000 т смерековоi oлii до Нiмеччини i крiм 
того постачае ii Охтенському камфорному заводовi. Перероб
лення смерековоi oлii на камфару вiдкривае широкi можливостi 
збуту ii, i пiд кiнець першого п'ятирiччя виробництво цiei oлii за
проектовано довести до J 2 тис. т (проrи 2 250 т 1928/29 р. та 

· 4 500 т 1930/31 р.)~ а на 1937/38 р.- до 20 тис. т. 
Далi йде спирто- порошкове виробництво ( сухий перегiн 

листяних порiд), що мае за мету здобувати головна деревний 
сцирт та деревний порашок (оцетовокисле вапно); побiчним 
продуктом тут е дьоготь. та дерев]'lе вугiлля. Основнi продукти 
сухого перегону (оцетова кислота та ii солi, деревний спирт) 
мають велике значения в нашiй промислов~стl (фарбовiй та 
ситцевибiйнiй, анiлiновiй, ляков1й). Велике значения може мати 
розвиток у Сибкраi виробництва основного л родутку спирта· 
порошковоi промисловости- метилового спирту, бо вже те пер 
цей продукт е у нас дефiцитний, а в зв'язку з намiченим широки~ 
розвитком галузiв, що використовують мети.ловий спирт та 
його продукти, цей дефiцит мае ще бiльше загостритися. 

Сировинну базу для спирто- порошl{овоi промисловости
березовi насаджеllня- обчислено в Сибiру на 12,2 млн га. 3 них 
осиовна маса приnадав на Томську (кругло 3,5 млн. га}, Канську 
(3,8 млн. га) та Красноярсь~у .(1,7 млн. га) округи; чималЪ.масиви 
березового лiсу е також в Омськiй,; Iркутськiй, Ачiнськiй та 
Новосибiрськlй округах. Беручи тiльки~ цi 7 округ (з загальною 
площею березового лlсу на 11,8 млн. га) й вик.лючаючи масиви, 
вlддаленi вiд залюднених мiсць, де нема шляхiв, Держплян 
визначае плащу тих масивlв, що ix уже тепер можна ввести в 
експлуатацiю, мiнlмум на 3 млн. га. Це за пересiчного запасу 
на 1 га 250 м,s становить 750 млн. ..из березовоi деревини, а за 
обороту рубання що 50 рокiв рiчний запас деревини станови· 
тиме 15 млн . .мз. За Генпляном спирто- порошкову промисловlсть . 
намiчено довести 1937/38 р. до таких розмiрiв . сирцю дерев
ного-15 тис. т, оцетового порошку-56 тис. т, березовоi 
смоли- 30 тис. т, березового дьогтю- 26 тис. т i дереоного 
вугiлля -176 тис. т. liC1 т~ к у проду~ЦiiQ rpeбct буде рсього 
-122 rцс . ..4f3 дерееини, . 
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Отже сировинна база на 15 млн. .ма мае в собi необмеженi 
можливостi для розвитку цiei rалузi, i единий лiмJт для неi е 
тi:льки збут, особливо збут деревноrо вуriлля, головного вlдходу 
виробництва (за nрИ:пущеннямн Генпляну, вугiлля · Може пiти. 
на опалення тракторiв, сiльськогосподарських машин та ваrо· 
возiв). · · 

Екстракцiйно- терпентинове виробництво. Будувати калофо
нiйно- терпентинов! заводи намiчено (що6 рацiональнiше побу
дувати технолоriчний процес) комбiнованоrо типу. 1) зрубне 
господарство- видобувания живицi для перероблення на кало
фонiю та терпентину; 2) екстракцiйний завод; 3) тартак; 4) вироб
ниuтво крафт- целюльози (тектура, толь) з вiдходiв екстракцiй
ноrо заводу- трiски та з· лат тартаку; 5) льонарний або зерновий 
радгосп на розкорчованих дlлянках. Остання ланка комбiнату 
(радгоспи) усуне дороr~й довiз харчових вантажiв до вiддалених 
лiсов~х район1в, а це змеишить собiвартiсть продукцii. 

· flоточноrо п'ятирiччя розrортаеться будiвництво 4 екстрак
цiйних заводiв за гальною рiчною продукцlею: калофонii- 8 064 т; 
терпентини- 1 772 т i oлii- 448 т. Орiентовну вартiсть кожного 
заводу (з житлобудiвн·ицтвом) визначено на 1 705 тис. крб. 

Вартlсть заводу крафт- целюльози · на видобувания напiвтек
т,ури (запроектовано вихiд · близько 6 тис. кz крафт- целюльози 
за до.бу) · <;тановитиме близько 5 млн. крб. Тектура- тольовi 
заводИ, ·маючи дармову сировину з проектованих лiсокомбiнатiв 
(тирсу, лати, трiски), дадуть дуже дешеву продукцiю й можуть 
ро:1раховувати на в~ликий успlх·. Кальофонiйно- мильнi заводи 
за невеликоi. сировинноi бази та невеликоi · вартости заводу 
(в1д 20 до 40 тис. крб.) е дуже рацiональ'ний додаток до екстр·ак
цiйних· зав-оДiв. Поточного десятирiччя намiчено збудувати 
20 ка"::ьофонiйно - мильних заводiв. . 

РОЗДIЛ СЬОМИЙ 
. 

. ·: Транспорт, трудовi ресурси та проблема кадрiв, . 
· · · науково-дослiдчi роботи . 

' 

Транспорт 

Дуже малий розвиток залiзничоi ciтi вже давно став вузьким 
мiсцем, що гальмуе розвиток усього народнього rосподарства 
кuаю, отже поширити залiзничi виходи · з Сибiру на захiд, вже 
в iнтересах задоволення потреб самого тlльки сiльськоrо rоспо
дарства краю, яке . швидко розвиваеться,- це дуже актуальне 
завдання, що йоr.о треба невiдкладно розв'язати. Розв'язання 
поставлених вiд партli та радянськоi влади завдань промисло
вого розвитку Сибiру взагалi й зокрема Кузбасу, залучения до 
загальноrосподарськоrо обороту природних багатств rлибинних 
мiсцевостей сибiрськоi територii, запроектоване величезне збiль
шення господарських зв'язкiв Сибiру з iншими областями як 
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азiЯttськоi, тс1к i евроrtейськоi частин СРСР ~ йа ·исе це nотрtбне 
ве.лиttезне б у дiвництво в дiлянцi за~Jiзничого транспорту, Що 
ним пiдуть колосалыii вантажопотоки. 

Характеристиt<у залiзничого б у дiвннцтва в перспективi дpy
toi n'ятирiчки в частинi Сибкраю ми подали в розд·лi про за
лiзниче будiйництво Урала- кузнецькоrо комбiнату (див. Урал), 
i тут на цьому не зуnинятимемося. Завдания нового залiзничого 
бу дiвництва в Сибiру- це . завершяти другий рейковий зв'язок 
европейськоi частини СРСР з Сибкраем та Далеким Сходом, за
своiти найближчi до Сибiрськоi маriстралi простари Сибiрськоi 
Пiвночi (збудувавши пiвнiчну маriстраль), створити залiзничий 
зв' язок з сусiднiми краiнами (Китаем та Танну- Тувiнською рес
публiкою) i сполучити залiзничою сiттю як новi енерrетичнi 
(В. Анrара) та промисловt центри, так i старi центри, що проте 
не мають ще рейкових зв'язкiв. 

Водяний транспорт 1• Загальне пiднесення господарства Сиб
краю пiдносить товаровий oбir на таку височiнь, що. вимаrае не 
тiльки величезних ·темпiв розвитку залiзничого б у дiвництва, а й 
всебiчного розвитку водяного транспорту. 

"Щоб з'ясувати ту обстанову,- говориться в матерiялах до 
Генпляну Сибкраю,- як доведеться _ працювати водяному тр~нс

·портовi за перiоду н~в i raцii 1934-38 рр:, треба эважит и, що 
niд почато!{ цього другого п'ятирiччя в Сибкраю ввiйдуть в екс
плуатацiю 6 000, а пiд кiнець- близь ко 15 000 км, нов их залiз-

, ниць, що переважно розв'язуюrь завдання вивозу сибiрських 
масових вантажiв на захiд до Уралу та . за йога меж1. На судно
плавство лишаеться: . зв'язок водяними шляхами мiж niвнiчними 
околицями та крайовими й округовими центрами ix, засвоення 

· мових районiв пiонерним.и трактами, вивiз аrроiндустрiяльноi 
продукцti з допливiв на головнi рiчки сиетеми та пiдвiз цими 
рiчками до пунктiв перевантаження на , залiзницю та на спожи

вання в мiстах, а та кож експортно- iмпортна робота Пiвнiчним 
морським шляхом" (див. матерiяли, ч. VII, с тор. 9). . . 

Збiльшення вантажообiгу внутрiшнiми рiчковими шляхами за 
друге n'ятирiччя запроектовано на 90°/0 -з 5026 тис. т 1933 р. 
до 9 525 тис. т 1938 р. По басейпах перевози розподiляються 
(пiд кiнець перiоду): в межах Обь- Iр:гишськоi сиетеми пере
робляеться 8 430 тис. т (87° /о) i в межах €нiсейськоi сиетеми 
1 095 тис. т (13° /0). Не рахуючи сплаву, транспорт водяними 
шляхами дiйде 4 994 млн. тоннокiлометр~в (з них 92,5°/0 Обь
Iртишськоi i 7,50j0 €нiсейською системою). Сплав паровим тяг
лом проектуеться на 5 500 тис. т (Обь - Iртишським басеймом 
2 500 тис. т i €нiсейським 3 000 тис. т) . . Щождо пасажирських 
перевозiв, то плян проектуе рух у маriстральному рiчковdму спо
лученнi до 3 млн. _, в примiському до 4 млн. осiб. Це буде 
збiльшення прот!f 1933 р. на 120°/0 у п_ершому видi руху i на 
205(}/0 У. друr9му. · ' 

t Накреслення цi орiентовнt,. 
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neptnнi\ n'ятирiчнiН% ilJIЯk ззnроеkтував нИЗку За}>vдiв, Щtо 
розвинути водяний транспорт,- набагато збiльшити водянi шляхи 
(з 14,3 тис. к.м 1927/28 р. до 23,4 тис. к .м 1932 33 р.), збiльшити гли
бину природно- судноплаьних рiчок, валагодивши транспсртове 
землечерпания, розвинути скельоприбиралJ?нi роботи на основ
них пле.сах, полiпшити й механiзувати перевантажнt пун'Кти, роз
винути технiчну фльоту та береrове устатковання, розвинути 
фльоту тоща. 

Ti заходи, що ix намiтив Генплян, щоб розвинути су днопJiав · 
ство на друге п'ятирiччя, такi: 

Потребу на нов е су днобу дiвництво за перiод 1934- 38 рр. 
(з облiком тих, що вибувають через старiсть,l вiдновлюваних l 
рекuнструйованих су де-н) визначено на 406 одиниць, зокрема: 
93 товаровопасажир~ ьких, примiських i буксирних пароплавiв 
(з загальною· потужнiстю на 66,2 тис. iндикаторних сил), 218 не
парових сухавантажы их су де н (з за гальною тоннажнiстю на 
47~ тис. т), 25 дебС:Jркадерiв,. 53 буксирних суден для плотiв i 
20 катерiв та iнших дрit>них суден. Загальну суму витрат визна
чен<;> на 73,6 млн. крб. Тип и та розмiри су ден змiнюються, рiв
няю'чи з попередньою п'ятирiчкою, в бiк використання рушiя 
внутрiшнього горiння (~амiсть П<:~ровоi машини), збiльшення пи
томоi ваги мет.алевоi непаровоi фльоти (близко 50°/0 yciei не
паровоi фльоти), дальшоi механiзацii та радiофiкацii фльоти, 
аб1льшення розмiрiв П. 

Далi, вiдповiдно до збiльшення перевозiв, проектуеться по
будувати новi й перебудовувати старi будiвлi майстерень та устат
ковання ix, побудувати склади та nристанi, збtльшити меiанiза
цlю навантС:Jжуванпя та . вивантажування в 11 :механiзованих у 
nершому n'ятирiччi nун,ктах (Новосибiрськ, Омськ, Томськ, Се
мипалатtнськ, Красноярсък, Вариаул тощо), житлове будiвництво, 
будiвництво маслосховищ та рибосховищ. Витрати на все вза
га11i берегове будiвництво визначено на другу n'ятирiчку на 
36 млн. крб. На водошляховi заходи, щоб забезпечити нормальну 
глибину фарватерiв верховин рiчок (устаткування запобiжних 
устав, б у дiвництво новоi технiчноi фльоти - землечерпниць, 
дноniдглибникiв, брандвахт, шаланд тощо;, намiчено витратяти 
19,8 млн-. крб., 

Сума всiх каniтальних вкладень на основний сибiрський дер· 
жавний рiчковий транспорт за друrе n'ятирiччя становитяме 
кругло 154,5 млн. крб., не рахуючи витрат на запроектоване 
вiдновлення Обь- €нiсейського каналу, що дасть найкоротший 
шлях для експорту найглибоководнiшим nлесом Сибiру (€нi
сейськ -lrapкa). 

Мiсцевий mpaнcnopm.t В умовах Сибiру, з його велнчез
нимя nросторамп та малорозанненою сiттю залiзниць, мiсцевий 
трансnорт е вельми iстотний чинник у господарствi краю. За ~ 
гальна довжина державних трактiв становить nонад 5 400 км; з 
них Московський тракт обслуговуе вну-rрiшнiй вантажевий рух, 

1 На l(реслення орisнтовнl. 
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решта ~дуть nочnсти до Надленtьkоtо краю (Якytli та Бодайбiн· 
ського району), по части до Китаю та Тувiнськоi республiки. 
Заrальна довжина шляхiв мiсцевого значения становить 83,4 тис. 
к.м. (з них 16,6 тис. крайовоrо та округового значения, решта---
районовi, сiльськi та польовi). . . .t 

П'ятирiчний плян проектуе виправити всi державнi тракти. 
Автотранспорт за п'ятирiчним пляном _?бiльшуеться э 695 авто .. 
машин на початку 1930 р. до 27 OOQ._ пiд кiнець п'ятирiччя . . 

У зв'яэку з велнчеэними эрушеиними в народньому rоспо
дарствi Сибiру та запроектованим посиленним темпу поши:о 
рения автотранспорту краю в другому п'ятирiччi треба не тiльки 
вдосконал~ти теперiшню сiть шляхiв, а й провести низку нових 
шляхiв (до соцiялiстичних мiст, аrроiндустрiяльних та промисло
вих комбiнатiв). Довжина державних шляхiв лишиться така сама, 
але всi вонп дуже покраiцаю~ь : yci rрунтовi шляхи поперебу· 
довують на шосейнi та нарiнковi; загальна сума капiтальних 
вкладень на це Становитиме 65 млн. крб. Число республiкан· 
ських шляхiв збiльшиться з 1 590 до 2 980 к.м, при чому всi цi 
шляхи буде вдосконалено (близько 60°/0 шляхiв будуть шосейнi, 
решта- клiнкернi та на рiнковi). 3 52 800 к .м мiсцевих шляхiв 
8 900 к м будуть шосейнi, 13 000 к.м нарiнкавi й близько 30 800 к.м 
полiпшених rрунтових. 

' 

РОЗдiл "'восьмий 

. , Закiнчення • ' 
•J 1 1 

Завдания соцiялiстичного б у дiвництва в СИбiру виключiiо 
rрандiознi. Жовтнева революцiя визволила Сибiр, знищила колонi
яльну залеЖнiсть його вiд капiталlстiв i помiщикiв- охоронцiв 
росiйськоi деспотii. Багатющий край з невичерпними енерrетич
ними ресурс~ ми (мiнеральне паливо, бiле вугiлля), багатий на рiзнi 
високоцiннi копалини, з найбаrатшими в свiтi JJiсовими масивами, 
здатний розвинути баrатющу сiльськоrосподарську iндустрiю,
штучно затримунали наперших ступенях розвитку. "Найважливi
ший резу ль тат колонiяльного мину л ого Сибкраю- це був вик
лючно малий розвиток nромисловости краю. Гiгантськi сировиннi 
та енергетичнi ресурси краю чекали на широку промнелову екс
nлуатацiю. Кузнецький басейн, цей виключний своею потужнtстю 
вуrлевмiсний район, де сполучаються вуг1лля, залiзна руда, руди 
кол.ьорових ме~алiв, золото,- царськi сатрап и звели на ролю ву
riльноi ям и, призначеноl на опалення малосил~х сибiрських заводiв 
та залiзниць. Допотопнi своею технiкою залi~оробнi, мiдетопильнi 
та iншi заводи, що б у ли тут мало не з петровських часiв, п оволi 
один эs одним закривалися". 1 . • 

Закiнчивши вiдбудовний перiод i вступивши в перiод рекон
струкцli народнього господарства, стало можливо вже поставяти 

1 Див. пМатериалы к генеральному плану развития народного хозяйства 
Сибирского края". Сибкрайиздат. - 1930 р., стор. 31. . 
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tta всю широчiнь nитания про iндустрiялfзацiю схiднlх район1в 
Союзу, а надто Уралу та Сибiру, i накреслити основнi шляхи, 
що ними мае йти господарський розвиток Сибiру, nриеднати 
колосальнi потенцiяльнi продукцiйнi сили його до заrального 
фонду соцiялiстичного б у дiвництва. Вже минулi рок и реконструк
тивного перiоду показують вельми iстотнi зрушення i кiлькiсно
го i структурного характеру в економiцi Сиоiру. 

Соцiялiстичне б у дiвництво Сибiру вiдбуватиметься далi ще 
форсованiшими темпами. Основнi напрями цього б у дiвництва 
чiтко характеризуе таке формульовання Держпляну РСФРР: 

"Мало залюднений, але багатий на . величезнf потенцiяльнi 
багатства як на поверхнi, так i в надрах, край повинен узяти 
вже найближчого часу активну участь у розв'язаннi найважливi
ших союзних завдань: 1) поста чати хлiб споживчим районам 
европеjiськоi та середньоазiятськоi частцни Союзу, а у вироб
ничик районах замiнити своiм хлiбом той хлiб, що йога цi райони 
експортують; 2)· прийняти з аrрарноперелюднених районiв Союзу 
великИй колонiзацiйний оотiк; 3) задовольнити потребу на дере
ви;ну безлlсових районiв сибiрського пiвдня та Середньоi Aзii, 1 

а -rакож . дати ви~о~осортовий лiс на експорт за кордон (Пiвн.iч
ни·м морским шляхом);. 4) розвинути тi галузi промисловости, 
що мають задовоJiьнити основнi потребИ краю на знарЯддя про
дукцii, а так само змiJI-нити його зв'язок з iншими районами 
Союзу (Урал, Казак стан, Середня Азiя); створяти з своеi найцiн
нlшоi продукцii потужну експортиу базу (м а ель, хутро тощ о)" 1• 

Генеральна лiнiя napтii забезnечила нам уже чималi· перемоги 
в справi соцiялiстичноi iндустрiяЛiзацii Сибiру. Стала до роботи 
перша черга Кузнецького металюрriйного комбiнату. Всупереч 
"вiщуванням" правих та наших ворогiв за кордоном, що ми не 
зможемо збу .цувати за З рок и завод з випуском чавуну навi ть 
на 400 тис. т · за рiк, ми збу д~вали успiшно комбiнат за менший 
час i потужнiс~ю в 21f2 раза бiЛьшою проти перших на!iреслень. 

Рiэнi маловiри та опортунiсти рjзноi масти заrрожували, що 
будiвництво Кузнецького комбiнат'у * буде неможливе, зокрема 
чер.ез брак робочоi сили. Волею партii, допомогою пролетарiяту 
всього Союзу в будiвництвi Кузнецького заводу пощастило зi
браrи по над 100 тис. робiтникiв. Перемir repoi~м робiтничоi масй, 
що пiднесла соцбудfвництво та ударництво па найвищий ступiнь. 

На кузнецькому б у дiвництвi реалiзовано гасло проводяря 
партii- то в. Сталiна- опанувати технiку_. Збудовано величезнi 
домни, реалiзовано найвищi' здобутки свiтовоi технiки в будiв· 
ництвi вогнетривкого цеху, ливарного цеху, в розгорнЕ7ннi . електро· 
будtвництва, в будiвництвi повiтродмухадьних устав. За останнi~ 
словом т_ехнiки розгортаеться б у дiвництво найбiльшого в свiтi 
мартенiвського цеху з 15 величезних мартенiв. 

Величезнi роботи розгор·нено в справi розвитку допомiжноi 
до уральськоi руди власноi рудяно1 бази в Тельбеському райопi: 

1 • Контрольные цифры пятилетн~rо плана нapoдltoro хозяйства и соц ... к у ль .. 
туриого строительства РСФСР. Сибирский край'~, стор. 189. . 
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"Там, де 15 мiсяцlв тому була сама тiльки пепрохiдна тайrа, 
в пайтяжчих умовах, без будь· яких шляхiв, на сьоrоднiшнiй 
день створено два цiлком п~р.rот.овленi залiзорудяпi пiдприем
ства, сполученi залiзницею. Ix електрифiковаilо й Е всl основи 
до нормальноi експлуатацii ix та дальшоrо розвитку. Гiрники та 
б у дiвники залiзору дяного району эрабили справдi героiчну" ро
боту".1 

Чималi здобутки Е в справi розгорпения радяпського Кузбасу. 
Б у дiвництво Великого Кузбасу- бойове завдання, i за успiшне 
розв'язанпя йоrо борет..ься кузнецький пролетарiят пiд проводам 
партП. Увесь Радяпський Союз щораз активпiше стае на допомо
гу Кузбасовi в справi розгортання йога. 1931 р. уже був роком 
великого зрушення в б у дiвництвi нового Кузбасу. Та величезна 
увага, що ii вся партiя, вся I<paiнa вiддають будiвництву Урало
кузнецького комбiнату, забезпечуе й дальшi успiхи розrортання 
Кузбасу. Тут перед нами стоять далi д уже складнi завдання. 
Проте пiдсумки будiвництва перших велетнiв Урало- Кузбасу 
доводять, що ми успiшно розв'яжемо й тi rрандiозпi завдання, 
якi стоять попереду. 

Фрlтiоф Нансен, вiдвiдавши Сибiр 1913 р., назвав йоrо "краi
ною майбутпьоrо". Для царизму Сибiр був колонiею, i Ф. Нан
сен мав рацiю, назвавши його "краiпою майбутнього". Це "май· 
бутне" для Сибiру прийl?JЛО разом з Жовтпем, що привiв до 
величезних успiхiв соцiялiзму. Сибiр перетворюеться на краiну 
соцiялiзму • 

• Ми по сутl вступаемо в перiод, найважливiший в усiй icтo
pii Сибiру. Вуriлля Кузбасу, металь Кузнецького заводу, ком
байни Новосибiрського велетня- заводу, трактори МТС- pyшli, 
пiдойми й цiдпорнi пункти соцiялiстичноi перебу до в и нашого 
села, .розгортання суцiльноi колективiзацii та лiквiдацii курку ль
ства як кляси на цiй основi. Вже змiнюеться обличчя селянського 
Сибiру. Щораз виразнiше виступають на ньому чудовi риси про
летарськоi моцi. Збiльшуються сили й позицii робiтничоi кляси 
Сибiру. Зростають мiцнi iндустрiяльнi основи для соцlялiстичноi 
реконструкцli сlльського господарства краю й основи величез
них перемаr соцiялiстичноrо б у дiвництва Сибiру. Ось у яюий 
перiод ми вступаемо. Добре жити .такого перiоду. А ще краще
б рати активну участь у б у дiвниц~вi соцlялiзму в СРСР, у б у дiв.-
ництвi великого майбутньоrо Сибiру" . 1 · 

1 .За индустриализацию•, 5 листоnада 1931 р. 3 рапорту начальника кузнець
кого будiвництва тов. С. Франкфурта. 

2 3 nромови секретаря Сибiрського крайкому ВКП(б) тов. За~цва на парта к· 
тивl. 
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ЧАСТИНА ЧЕТБЕРТА . 
БАШКИРIЯ 

(БАШКИРСЬКА АВТОНОМНА РАДЯНсhКА РЕСПУБЛIКА) 

1 • 

t->ОЗДIЛ ПЕРШИЙ 

Теритерiя, пiдсонневi та rрунтовi умови~ Люднiсть. 
\ . 

Башкирсъка автономна республit<а посiдае площу на 158 тис. 
кв. км. Башкирiя лежитъ на захiднiх схилах Пiвденного ~' ралу i 
тiлъки порiвняно невелика частипа П (Арrаяшсъкий кантон) ле
житъ на схiднiх схилах Середнъого Уралу (мiж Златоустiвсъкою, 
Свердловською, Шадрiнсъкою та Челябiнською округами). 

Башкирiя розмiщена мiж 51 о 12' та 56° 30' пiвнiчноi широти й 
мiж 53° 9' i 64° 18' схiдньоi довготи. Найбiльший протяг ii з пiв
ночi на пiвдень - 603 к.м i .з. заходу на схiд- 403 к.м. Межу е 
вона з пiвночi та сходу 3 Уральсъкою областю, на пiвденному 
сходi, пiвднi та пiвденному заходi- з Оренбурзькою Губери ею, 
а на пiвденному заходi та заходi- 3 · Самарсъкою губернею 
та Татреспублiкою. Природнi границ! ii: на 3аходl- частнии 
рiчок Бiлоi, Сюню та Iку, на пiвнiчно.му заходi- рiчка Кама, 
на лlвночi лiвий доплив Ка ми, Буй, на сходi- Уральське па см о. 

3 адмlнiс~ративного по г ляду Башкирiю подiлено на 8 кантонiв: 
Уфlмсъкий, Арrаяшський, Белебеевський\ Бlрсъкий, Залаiрський, 
Мtсяrутовський, Стерлiтамацький та Там'ян .. КатаАський ( кан
тони подiлено на волостi, всього 117 волостей)'. У Башкирii п'ять 
мiст i вiсiм селищ мiського типу. Адмiнiстративний центр респу· 
блlки - м. У фа. · 

Пiвдень i пiвденний 3ахiд Башкирli- це · степ; пiвнiчна час
тина палежить до лiсостеповоi зони европейськИх районiв СРСР. 
Захiд, схiд i середня частипа розташованi в горяних частипах 
та передгiр'ях Уралу та Загального Сирту. Горян1 частпни Баш
кирii майже поспiль вкритi лiсами (на найвищих мiсцях лiс 
зникае i його заступае гiрсько- болотяна та кам'яниста тундра). 

Лiсову смугу Уральськоi горбовпни звlдусiль оточуе смуга 
лiсостепу, де лiсовi дiлянки чергуються 3 луговим степом; 

далi вiд гiр на пiвденний схiд заура .. 'Iьський лiсостеп, з дедалi 
меншою кiлькiстю опадiв, переходить на степ (по декуди ча
гарниковий)~ Понад берегами степових рiчок росте заплавний 
лlс ("урема"). 

3 сiльськогосподарсъкого по г ляду можн~ видiлити такi ос
новнi райони: 1) пасущлцвий рС\йоц- до нього ца~ещить бiJtpЩC\ 
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частипа Белебеевського кантону, захiдня частипа У фiмського 
кантону, Залаiрський та Арrаяшський кантони i сумежнi частнии 
Стерлiтамацького та Там'ян- Катайського кантону i 2) гlрсько
лiсовий район з суворим клiматом, багатими опадами за корот
кого веrетацiйного перiоду, через що зерновi дуже часто не 
достигають; кiлькiсть опадiв взагалi дуже хитаеться. До осо
бливостей пiдсоння Башкирii палежить поворот холодiв на 
веснi. 

rрунти Башкирi1-~ переважно чорноземля, почасти лiсовi 
суглинки: в схiднtй частинi-каштановi суглинки та супiски; в сте
IЮвих посушливих районах -солонцюватi rрунти та солонцi. Чар
ноземля Башкирii своею тучнiстю, потужнiстю (товщина шару) 
та вмiстом органiчних речовин (rумус) е одна з найкращих чорно .. 
земель в СРСР; проте в рiэних районах республiки чорноэемJif, 
залежно вiд вмiсту рiэних домiшок у ·них, е неоднаковi своею 
якiстю та родючiстю. 

Люднiсть Башкирii 1930 р. становила 2 842 тис. осiб. По 
територti люднiсть розподiлена дуже нерiвномiрно- вiд 29,4 
особи на 1 кв к.м в У ф1мському кантонi до 5,2 особи на 
1 кв к.м у Там'ян- Катайському кантонi. Вiдсоток мiськоi 
людности невеликя:й: наприклад, 1927/28 р. з усього числа 
людности Башкирii 2 776 тис. осiб на мiську люднiсть припа· 
дало 244 тис. осiб, або 8,8% yciei людности. Це спiввiдношення 
мiж мlською та сiльською люднiстю не эмiнилося й 1929/30 р. 
(253 тис. мiськоi людности з ycix 2 842 тис., або 8.9°/0). 

РОЗДIЛ ДРУГИЙ 

Flрироднi багатства Башкирii 

Про природнi багатства Башкирii- краю виключних потен
цiяльних можливостей- ми м али до останнього часу надавичай
но неповнi данi. 

Дарма що розвiдки давно вже вияви~и в Пiвденнiй Башкирii 
численнl родовища високоякiсноtо мiдяного iскришу, дореволю
цiйнi господарi мiдяних копалень (як батькiвщиннi промисловцi, 
що поклали початок мiдетопильному виробництву в другiй по
ловинi минулого сторiччя, так i англiйськi концесiонери, щ,о за
панували були там наl початку поточного сторiччя) намагалися 
створити , таке вражiння, нiби Баймацький район (цей майбутнiй 
великий центр кольоровоi металюрrii) не мае великого про ми с· 
лового значениЯ, бо запаси руд у районi невеликi. 

Так е сам е несприят лив е уявлення про запаси кольорових руд 
у Башкирii, а так само й на Уралi, пiдтримували пic..ilя револю
цii деякi нашi геологи. Наприклад, на нарадi г~ологiв у спрJвi 
кольоровоi металю.рrii, що вiдбулася 1930 р. в Ленiнградi, де 
брали активну уч·асть особи, що опинилися потiм у лавах шкiд
ницькоi промпартii, вони виступили з такою заявою: "Зважаючи 
на 200 .. лiтню давнiсть гiрничо- промне лового Уралу та Башки
рli, виходячи э uаслiдкiв геологодослiдчих та роэвiдковйх робiт 
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останнiх рокiв, сподiватися виявити велике чисJiо нових родо
вищ або набагато збiл.ьшити запаси вже вiдомих нема чого. 1 

На сьогоднiшнiй день ми маемо вже цiлком · iнше уявлення 
про природнi ресурси Башкирi.i. Голова Держиляну Башкирii, 
А. к. Самсонов, так характеризуе продукцiйнi СИЛИ ii: n Вже 
зареестровано над 1 200 родовищ: 323- золотовмiсних, 96-
мiдяних руд, 162-залiзорудяних, 175-хромiтiв, · 51- манrа
нових руд, 17- магнеэиту i багато перудяних копалин. Нафта, 
пальнi. лупаки, кам'яне та буре вугiлля, ry драни, великi лiсовi 
масиви (над 5 млн. га вкритоi лiсом площi)~ величезнi можли
востi для розвитку соцiялiстичного сiльського господарства, ве

личезнi ресурси працi (Башкирiя- н.айгустiше залюднена час
тина УКК, густипа людности на 1 кв км,- 19,1 особи, тим ча.
сом як· у Захiдньому Сибiру- 6,2 особи, в Уральськiй областi--: 
4,4 особи, в Казакстанi- 2,4 особи, а пересiчно по СРСР- 7,5 
особи на кв KAI) -усе це ставить Башкирiю на перше. .мiсце се
ред будiвникiв соцiялiстичноi iн_дустрii. та рiльництва". 2 

Створепия дpyroi вугiльно- металюрriйноi бази на Сходj, що 
його поставила паi'Тiя як осповне завдання :на найближчi раки, 
мiстить у co(Si думку про всебiчне використання величезних при
родних ресурсiв Башкирii, перетворения цiei колишньоl колонii 
царськоi Pocii на веJiикий промисловий центр. 

Кориснl копалини. Кориснi копалини Башкирii, загалом ще 
мало дослiдженi, -д уже рiзноманlтнi. В республiцi за реестрсвана 
низку родовищ золота, залiзних· J мiдяних руд, хромисrоrо за
лiзнику, манrану, олива та рiзних перудяних копалин. 

· За останнi два сторiччя в .пiвденнiй частинi Башкирii вельми 
iнтенсивно розроблювано золотl розсипища та жиловi золото
вмiснi руди; бJльша частива здпбутого золота припадала на 
золотовмiснi полiметалевi ру ди. Мiдетопильне виробництво по
стало тlльки в другiй половинi минулого сторiччя, nри чQму 
воно довго не мало будь- скiльки помiтного розвитку, дарма що 
тут е дуже багато родовищ високоякiсноrо мiдяного iскришу 
в багатющому · на кориснi копалини Бай.мацькому районi. 
Ми вже вiдэначили вище, що як англlйськi концесiонери, 3 так 
i деякi нашi геолого .. роз.аiдковi працiвники намагалися пiдтри
мувати вражiння, що запаси руд цього району е невеликi й що 
район особливого промислового значения не мае. 

Тепер копалиннi баrатства Баймацькоrо району 4 оцiнюеться 
зовсiм iнакше, дарма що розвiдковi роботи е ще в початковiй 

1 Цит. у з ·:~мlтцi А. Кряжева- ,.Вклад в УКК", газ. "За индустриализацию•, 
7 травня J 931 р. 

2 ...4.. К. Самсонов- "В первые ряды строителей соци<'лизма"- "Экономи
ческая жизнь", 8 жовтня 1931 р. 

з На початку поточного сторiччя англiйськi концесiонери на чолl з Леслi 
Урквартом збудували на Баймаку мiдетопильню й узялися широко експлуату
вати зложища мlдяного lскришу .• Пiвденноуральське riрничопромислове акцlйне 
товариство•, що на чолi йоrо стояв Уркварт, за порiвняно невеликий перlод 
cвosi дiяльности (з 1914 по 1917 р.) мало вiд сво1х пiдприемств nонад 3 млн. крб. 
чи. того зиску. вклавши в основний капiтал пiдприsмства тlльки трохи бlльще 
вlд 1 мли. крб. · 

' Байма < лежить за 100 ICM вl.ц Маrнiтогорська. 
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стадi1. Запаси мiдяних руд -у Таналlково- Баiiмgцькому районj 
оцiнено на 705.7 тис. т з пересiчним вмiстом мiдi в родовищах, 
внявлени к гiрничими роботами, -5,30/-о- Крiм того, е кiлька ве
ликих родсвищ мiдi в район iX Курrазiнському та Дема- Салми
шському (на захiдньому схилi Уралу); загальнi запаси ix визна
чено приблизно на 4 млн. т пересiчним вмiстом металю по
над 20fo. 1 

Геолого- роэвiдковi робот и, що ix проведено 1930-1931 рр., 
доводять, що запаси мiдi тут багато бiльшi. В Танал ково- Бай
мацькому районi виявлено величезнi запаси мiдяного iскоишу з 

виключно багатим вмiстом мiдi в рудi. Вмiст мiдi в багат~;~х 
сульфiдних рудах цього району хитаеться вiд 3 до ЗОО/ 0, при 
чому в деяких родовищах (наприклад, Бакр- Уэяк) пересiч,ний 
вмiст мiдi в здобутiй тут ру дi становить 17,50f0• Пiдрахунок эа
пасiв мiд~ в ру дi по району за короткий перiод часу да е дедалi 
бiльшi величини, а саме: на 1 червня 1930 р.- 81 285 т, . на 
1 жовтня 1930 р. 113 450 т, на 1 лютого 1931 р.- 200000 т (понад 
6 800 тис. т руд и). 2 Запаси мiдяного iскришу, виявленi в Баш
кирii на 1930 . р., перев:Ищують 5 млн. т, запаси мiдянистих пiс: 
~ови«iв обчислено на 9 млн. т~ . 

На початку 193.1 р. свердловi розвiдки внявили в мiсцевоат.i ' 
Бакр- Т ау багате родовище полiметалевих руд: свердло
вина пройшла через верству руди потужнiстю . на 2,5 .м з 
вмiстом на 23,1°/0 цинку, 25°{ 0 qлива та 2°/0 мiдi. Розвiдки про
вадиться далi й вони безперечно ще бiльше потирять сир'о· 
винну базу. 

У Башкирii е залiзнi руд и, переважно бурi залiзняки. НайбiлЬшi 
родовища ix мiстяться в Там' я н - Катайському кантонi. 

Iнж. r ардi та геолог Кошеленка до вiйни дослiдили Зirазiно
Комаровську rpyny залiзорудяних родовищ. За матерiяламИ 
цих дослiджень, що охопили тiльки 10 дiльниць, загальнi запаси 
РУ д и в дослiджених районах обчислено на 58 млн. т. Зirазiно
комаровськi ру ди, як твердять спецiялiсти, виключно добрi на 
якiсть i е однi з найкращих у Союаi. В м · с т залiза в ру дt . ви
эначено на 48-55°/0 за вельми невеликоi питомоi ваги шкiд
ливих домiшоk (вмiст сiрки тут визначено на 0,01 °/0). Цi руди 
якiстю май же не . поступаються перед бакальськими. 

Родовища Зirазiно- Комаровськоi групп лежать досить скуп~ 
чено на· площi близько 25 км завдовжки та близько 4 км эав
ширшки й мають верствуватi зложища потужнiстю на кiлька 
метрiв, досить · витриманi на протяг. Сумарнi запаси ix визна
чено тепер IJe менш як на 78 млн. т. Дальшi дослiдження мо
жуть набагато збiльшити цi запаси. 3 

· t • Пятилетний nлан народнохозяйственного строитеJrьства •, Госnлан СССР, 
том 111, стор. 80. ' 

2 Ф. BaлuetJ -"Недра Южной Башкирии ждут разработки •, .за индустри
ализацию•, 1931 р., М 148. 

з А. И. Сnеранский- "Проблема развития черной металлургии Урал о- куз
нецкого'"комбината•, збiрка стаtтей .Урало • кузчецкий ко~бинат•, вид. Соцэк
rиз. 1931 р. 
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Зазначене родовище, розташоване осtоронь вi t залiзничоi 
маriстралi й сполучене тiльки вузькоколiйною лiнiею з Бвлорець
кою групою заводiв, досi використана мало, i теперiшнi розмlри 
експлуатацii ; йога зовсiм не вiдповiдають його ресурсам. Про
кладемня залiзницi Магнiтна -У фа вiдкрие перед районом широк! 
перспективи. 

Зirазiно- Комаровськi родовища разом з iншими родонищами 
Башкирii- Аршинське, lзерське, Лапиштинське й низка iнших ма
ловiдомих районiв залягамня залiзноi ру ди - можуть цi.11к.ом за· 
безпечи т и роботу великого металюрriйного заводу . 

.. Вартi уваги родовища ~ ромистого залiзняку (хромiту), що 
залягають у Тунrатаровському, Башаратському та Апшакiнському 
районах. Цi родовища мають великий iнтерес як для металюр
rii Сходу та Пiвдня, так i для експортних органiзацiй. Хромiт 
Башкирii мае в собi близь ко 45°/0 хрому. Цю руду те пер роз
робляеться дуже мало, рiвняючи з можливостями та· запасами 
родовищ. 

Манrану е на територii Башкирii дуже багато. Проте, дар"а 
що вiд довоенних рокiв лишилися великi матерlяли npo цю ко
палину, досi не эверталося жадноi у ваги анi на розробляння 
матерiялiв, анi на розробляння манrановоi . ру ди. 

Центральна Рада народнього господарства Башкирii заре
еетрувала шiсть великих манrанових родовищ. У ci вони, як по
казують тi попереднiданi, що е тут, надзвичайно багатi. Найбiль
шi запаси маемо в родовищах Файзуллlнському та Асиловському 
(геолог Барбот де- Марнl визначав ix 1910 р. на 2 800 тис. т). 
Манrанова руда Башкирii дуже добра. За .па ними аналiзи, що 
ii зробила заводська лябораторiя Башкомбiнату, в ру .цах рlзних 
родовищ маемо такий вмiст манrану : Асиловське родовище
вiд 41,85°/0 до 55,65°/0, Файзуллiнське- 37,2° 0, Т) бiнське- 57,51°,' о, 
Колтубанське- вiд 42°/0 до 50°/0• 1 Не маючи спецiяльних роз· 
вiдкових Даних про манrан, загальнi запаси йоrо ще не визна
чено, але е всi ·пiдстави гадати, що Еони дуже великi. Манrа
новi руди в Башкирii мають велике значения для уральськоi 
металюрrii. Це значения стане цiлком ясне, коли зважити, що 
Магнiтогорський завод орiЕнтуеться на довiз манrану з Нико· 
пiль- Марiюпiльського району (Украiна), тим часом як Бай~v. аць· 
кий· манrан лежить усього за 100 к.м вiд Магнiтогор ька й може 
к.оштуват л заводовi багато дешевше. 

Бель ми ве 11Jiкi запаси кварцитiв. Барбот де .. Марнi, що пра · 
цювив над проблемою башкирських кварцитiв, визначав запаси 
ix (у Таналiко -Баймацькому районi) 3 млн. т. Пiсля Марнi нi
хто над цiею проблемою не пр . цював. Проте для Магнiтогор
ського заводу баймацькi кварцитИ, що лежать у нього пiд 
рукою, мають безперечний iнтерес. 

У Башкирii е також родовища .магн.езит iв, що мають безпе
речне значения як сировинна база для майбу тнiх металюрriйних 

1 Ф. Валиее-,НеДра Южной Башкирии ждут разработки•-. За иидуС'I'риа
лизацию•, 1931 р. 
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велетнiв УК комбiнату.; В и ходи магнезитiв т я гнуться по над 
рiчкою Сакмарохо. На особливу увагу варте Шiрмаевське рода· 
вище - проб и магнезит! в цього родовища показали чу довi вла · 
стивостl йоrо. Запаси магнезиту ще не виявлено, б о не б у л о 
спецiяльних розвiдок. У всякому разi вони досить великi й мо
жуть стати об'ектом промислового розробляння. 

Bozнempusкa глина е в низцi мiсце~остей Баймаuького району, 
але експлуатують тепер тiльки одне родовище (Яковлевське), 
за 40 к м на пiвдень вiд Баймаку. Запаси так само не пlдрахо
t-. анi. Мiдетопильний завод Башкомбiнату користуsться з цiei 
г лини, виробляючи вогнетривку цеrлу, бритвалi, муфери; лябо
rат · рнi дослiди ветановили добру якiсть цих виробiв. 

У районi Баймаку дуже паширений також лояк. Лояковi 
п.лити 'i'a цег лу вживають тi самi мiдетопильнi заводи, обмуро
цуючи переднi горна ватержакетних печей. Лоякову сировину 
обробляе лояковий завод (млин) у м. Miяcci. 

Родовища бариту е на лiвому березi Уралу, на пiвденний 
схiд вiд Баймаку. Там же таки е родовища гострильнаго ка
меню, доломiту, к < · рунду, вапняку"й iнших перудяних копалин. 
Запаси цих н еру дяних копалип такi ве.ликi, що стають об'ектом 
промкс.лзвого розробляння. 

Енерrетичнi ресурси. 3 природних енерrетичних ресурсiв 
Башкирii слiд вiдзначити родовища бурого вугiлля; кiлька ви
ходiв йога маемо на пiвдень вiд Баймаку (коло селища Яков
лева та понад рiчкою Таналi~). Одне з родовищ бурого вугiллн 
вже експлуатували концесiонери (до революцii). Розробляти ix 
незабаром припинили, з одного боку, через тяжкi умови екс
плуатацii, а з другого ' боку, через деш ину деревного па
лива бо лiсовi масиви були тодi ще близько. · Вiдомостей про 
запаси вугiлля нема. Якiсть вуrlлля задовiльна (не гiрша за пiд
м ,)сковне буре вугiлля). Попiльнiсть вугiлля- вlд 30 до 35°/0• 

Сiрчистitть дуже невелика. Використовувати це мiнеральне па· 
.ли во в промисловостi в~знано за .цiлком можливе. Башкирlя мае 
також енерrетичнi ресурси в формi лicyt торфу та бiлоrо вуriлля 
( гiдроенерriя). 

Лiсорубний фонд niд t iнец;ь n'ятирiчки обчислено на 7,3 млн. 
куб м, а вiдпуск лiсу на цей час намiчено на 7 078 тис. куб м 
( фактичний вiдпуск деревин и 1926/27 р. становив 4,4 млн. куб м). 
Багатющий лiсовий масив Пiв)(енноi Башкирii (близько 1 млн. 
га лiс воi п.лощi) може стати за найближче джерело лiсомате
рiялlв не тiльк t1 для нов их пiдприемств самоi Башкирii. а й д.л5! 
Маrнiтогорського комбiна ту. 

Запаси торфу вельми великi. За даними мелiоративного вiд
дiлу Наркомзему в БашкирП е 800 торфових болiт загальною 
площею на 150 тис га. Ко ... 1и рахувати норму запасу торфу за 
рiвну 20 тис. куб .м на один rектар, то запаси сировоi торфо
воi маси становлять 3 млрд. куб м, або близько 375 млн. т по
вiтряно- сухого палива (перечисливши на ум овне паливо на 
7 000 кальорiй, це с-rановить 187,5 млн. т). Найбiльшi торфовi 
болота маsмо в районах Белорецькому, Топорiнському та Аху-
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новському. Теперiшне використання торфу зовсiм не вiдповiдае 
запасам йог~ . 

· Запаси водян.оl eнepril в Башкирii (рiчки Бiла, Уфiмка, Iнзера, 
Урал, Ай i Iк) так само вельми великi. Запас riдpoeнeprii самоi 
тiльки сиетеми р. Бiлоi визначено на 140 тис. кiн. сил. Загальна 
потужнlсть водяних енерrетичних ресурсiз БашкирП, як це ЕСта
новили 1930/31 р. Башкирсь;.са експедицiя, Академiя наук i гiд .. 
ровJддiл Енерrоцентру, становить 900 тис. нiн. сил. 1 

Новий енерrетичний ресурс Башкирli- це вiдкритi тут бага
тющi роловища нафти. Ще зовсiм недавно ми знали тiльки, що 
в Iшiмбаевi, в Стерлiтамацькому районi, роблять розвiдки на 
нафту i що цi розвiдки дають сприя-х:ливi наслiдки. А тепер 
Стерлiтамак уже характеризують як майбутнiй новий нафто
вий район, cвimoвor ваги. На веснi цього року одночасно з двох 
свердловин на обох берегах рiчки Бiлоi, . за 2-3 км одна вl 
одноi, забили потужнi нафтовi фонтани, з дебетом на I<iлька 
тисяч пу дiв за добу. . 

На думку акад. Губкiна, що П вiн висловив у своiй промовi 
на ура,льськiй cecii Академii наук (у ttepвнi 1932 р.), можна вже 
зробити висновок, що ми маемо тут нафтову площу бiльше як 
на 100 га. Стерлiтамацьке нафтище- це нова багатюща нафтова 
база, що не поступаеться .. перед старими нафтищами. Попереднi 
аналlзи стерлiтамацькоi нафти покаэують високу якiсть ii: вона 
вельми бензиновмiсна ·- й сiрчиста. Геологiчна структура нафтища 
виклю.чно сприятлива для того, , щоб розгорпути тут розвiдки 
та промнелове роэроблення. 

Kpkl Стерлiтамацького району е вже низка геологiчно обслi
дуваних районiв, ай1логiчних Стерлiтамацькому .. Тьв. Ганшiн· 
(начальник нафтового сектора Наркомтяжпрому) вважае за не
заперечне припущемня про суцiльну нафтову смуrу вiд району 
Стерлiтамаку до Ем б и. 2 Iмовiрнi запаси цих рай:онiв можна 
обqислити на кiлькасот мlльйонiв тонн нафти, а це дае цiлко .. 
виту можливiсть негайно взятися до nромислового видобувания 
нафти чималим розмiром: Експлуатацiя башкирськоi нафти мае 
гостро зменшити дорогий перевiз бакинськоi , нафти на схiд i цим 
звiльнити багато мiльйонiв тонн нафти для експорту, чимало 
поширивши перспе:ктиви нашого нафт<;>експорту. Дальшi роз·вiд
ки величезноrо нафтовмiсного А?айону,- що широкою · емугаю 
тягнеться вiд Стерлiтамаку на 1Iiвденний . .-ехiд, через Орс~;>к i : 
А!<тюбiнськ, мають розв'язати дуже важливу проблему поста· 
чання нафтоnродуктlв промнеловим велетням Урал о· кузн.ець-
кого комбiнату. . 

Наостанку, до енерrетичних ресурсiв Башкирii слiд залiчити 
виявленi за паси пальних лупакiв на 100 млн. · т з виходами на 
протязi 20 к.м 1 20 тис. т rудронiв, придатних на паливо. 

1 А. К. Са.мсонов-.В первые ряды строителей социализм<\•, .Экономическая 
жизнь• вiд 8 жовrня 1931 р. 

' Див .• Правду• вi.u. 13/IV 1932 р. 
1 
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l>ОЗДIЛ ТРЕТIЙ 
. 

rосподарський стан Башкирii пiд кiнець вiдбудовноr() 
neploдy 

. 1 1 

В економiцi Башкирii гостро переважав сiлыьке господарство; 
на сiльське господарство тут припадав понад 70°/0 эагальноi 
продукцii народнього гос.подарства республiки~ В сiльському 
господарствi працюе понад 91°/0 yciei людности. 

Громадянська вiйна та катастрофiчний голод 1921 р. завдали 
сiльському господарству Башкирii такоi ШI<Оди1 що процес вiд
бу дови його був тут багато повiльнiший, нiж пересiчно по Со
юзу. Засiвна площа, що · 1931 р. становила 3 092 тис. га, а 1918 р. 
2 882 тис. га, зменшилася 1922 р. до 1 065 тис. ta, тобто до 35°/0 
довоенного рiвня. 19~5 року 1-. она збiльшилася знову· до 2 192 тис. 
га, або 71,1°/0 , але ще 1928 р. становила тiльки 80,5°/0 довоенного 
рiвня. Зокрема засiвна площа пшеницi дiйшла тiльки 70°/0 до
военноi площi, тим часом якло СРСР площа niд пшеницею дiй
шла цього року 97,60f0 ~ - Найменше вiдбудовано гiрсько- лiсовий 
район. Процес вiДновле·ння засiвних площ закiнчив~я 1929 р. 

Башкир1ю можна залiчити до найекстенсивнiших районiв евро
пейськоi частяни Союзу; це мае зв'язок з великою площею не· 
використаних земель, дуже добр их, цtлком придатних пiд ораиК'у. 
Тут досi не лiквiдовано екстенсивнi форми рlльництва: пiд па
р'Ом та перелагами лежать близько 30-35°/0 орноi площi. Екс
тенсивнiсть форм рiльництва залежить також вiд неповного ще 
вiдмовлення вiд скотарськоrо життя, вtд первiсного1 характеру 
знарядь i способiв обробляти землю, вельми малого вживания 
добрив. Пiднести рiльниче господарство перешкоджав також 
вiдсутнiсть суцiльного землевпорядження, велнке эменшення числа 
худоби пiсля голодного року, зношенiсть сiльськогосподарського 
реманепту. 1 

Сiльське господарство Башкирii по окремих районах мае та
кий характер : на пi'вночi- житньо - вiвсяно- гречишний район
трипiлля з угноюваним паром; пiвденний захiд i захiд- пере~ 
важно пшеничний, почасти просяний район ~з дедалi бiльшим 
значениям скотарства та паропереложним господаре твом. При 
цьому в зауральських степах, nоруч зерновоi сиетеми з перелож
ним полiвництвом, поширене екстенсивне скотарство з напiв
диким степовим конярством. У гiрсько- лiсовiй частинi - екстен· 
сивне сkотарстео э недостатнiм використанням природних кор
мових ужиткiв таз люднiстю, що не зовсiм ~окинула ще кочове 
життя. t. 1 ; 

Головнi засiвнi культури в Башкирii- жито, пшениця, овес 
та просо; наприкЛад, 19:24 р. з yciei засiвноi площi приnадало 
на жито 36°/0 , на · пшеницю -19,6°/0, на овес___: 18,00/о i на просо 
10,20f0• Другоряднi хлiбнi культури мають у эасiвах дуже неве· 
лике мiсце, хоч питома вага ix за останнJй час дещо зросла. 
Загальна площа за<;iву картоплi fle перевищуе · 4°/0 yciei эа
сiвноi площi, при чому на польовi засiви картоплl nриnадав не 
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бiльше вiд nоловини, друrа nоловина припадае на tороднt за
сiви. Олiйнi та технiчнi культури мають близько 30f0 засiвноi 
площi (до вiйни тiльки 1,2°t0). Сiяних трав майже нема (за да
ними 1925 р.- не бiльше вiд 0,40/0 засiвноi площi). В зв'язку 3 
великими хитаннями в кiлькостi опадiв та з перiодичною посу
хою дуже хитаються й урожаi головних хлiбiв; пересiчний 
урожай за 20 рокiв-616 кг з 1 га (близько 38 пуд.). 

Ступiнь обслугvвання польовоrо господарства реманеитом 
вельми низький. Останнiх рокiв уживаеться заходiв, щоб пiд
нести сiльське rосподарство. 

Скотарство аж до останньоrо часу мало переnажне значения 
в багатьох районах Башкирli, в пiвденносхiднiх кантонах (Зала .. 
iрському та Там'ян- Катайському) в оно 'мае гостро внявлени й 
екстенсивний випасний характер; це слiд пояснити переважно 
великим земельним простором та перетятим характером мiсце
вости, що перешкоджав розвитковi польово·го rосподарства. 

Склад стада так само катастрофiчно зменшився пiсля голод
ного року. Наприклад, загальне число голiв худ об и, що стано
вило 1917 р. 6 431 тис., ~меншилося 1922 р. до 1575 тис., змен
шившися отже бiльше як на 750/0 (3окрема число коней змеиши
лось з 959 тис. до 342 тис., великоi poraтoi худоби - ·3 1513 тис. 
до 569 тис.). 

Пiд 1925 р. загальне число rолiв худо б и знову збiлпшилося 
до 4 7 43 тис. (зокрема коней- 512 тис. i великоi poraтoi худо б и 
1117 тис. rолlв). Найповiльнiше вiдновлюеться число коней. Як 
робочу худобу в окремих районах Башкирii потроху вживають 
волiв; як транспортов у худ об у так само потроху вживають 
верблюдiв. 

Молоttарське господарство в Башкирii мае помiтне значения 
в селянських господарствах; продукuiя йоrо 1925 р. становила 
на rpoшi близько 18 млн. крб.; розвиненi маслоробство, сиро· 
варство та кумясний nромисел. . 

Дуже паширепе й птахiвництво; 1925 р. пташине стадо мало 
3 340 тис. штук, а продукц~я птахiвництва коштувала 2,5 млн. крб. 

Видатне мiсце в rосподарствi мало також бдж_iльн,ицтво, що 
здавна давало велику зайnиву продукцii на вивiз за межi Ба·ш
кирil. 

·Лiсове господарство мае тут iстотне значения. Загальна пло· 
ща лiсiв становить (кругло) 5 700 тис. га, зокрема 3 884 тис. la 
придатноi площi t. Ринками збуту для продукц1i лiсового rоспо
дарства Башкирii е переважно Низаве Надволжя, Н.· Новгород, 
а та кож Середня Азiя, r розний (лlсовий товар для нафтопро
мислiв), Донбас (tapa та крiпильно- шахтовий лiс}. 

Про.мисловiсть Башкирii вельми невелика обсягом i в сучас· 
ному своему розвитку зовсiм не вiдповiдае природним можли .. 
востям респубЛiки. Щоб iлюструвати промнелову вtдсталiсть 
Башкирii,. досить зазначити, що все число робiтникiв цензовоi 
nромисловости 1925/26 р. · не доходало 15 тис. осiб, становивши 
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tiльки niввiдсотkа людности (коефiцiент- учетвера менwиft 
nроти пересi чного для европейськоi частпни Союзу J. 

1925/26 · Р· в Башкирii було 142 промислових закладiв, за
крема эаклад1в союзного значения- 44; на цi останнl припадало 
8 824 робiтникiв (з усього ч·исла промислових робiтникiв 14 5~6 
тис. осiб). До промисловости союзного значения залiчено пiд
приемства Пiвдуралтресту- Белорецький металюрriйний завод 
та дрот о во- цвяховi заводи в Белорецькiй окрузi; t niдприем
ства Держспирту (rуральнi), Держбанку (елеватори), НКШля
хiв (злежненапоювальний завод) та Хлiбоnродукту (млини). До 
промисловости ресnублiканського значения належать Пlдnрием
ства Пiвдураллiсу та Уралзолота- всього дев'ятеро пjдприе.мств 
з 421 робiтником. 

До .мicцesol промисловости належать решта пiдприемств 
(57 пiдприемств з 4 934 робiтниками), об'еднанi в трьох трестах: 
1) Бautгipmpecm- один золотомiдяний завод (при ст. Баймак), 
двi копальнi (Турбiнська та Башкаринська) з збагачувальними 
фабриками при них; 2) Башsин"ом: 6 rуралень i 3) Башпро.м
гути, броаарнi, чинбарнi, линвомотузянi заводи, силiкатний завод 
тощо, одна · паnерова фабрика i один завод сiльськогосподар-
ських машин (Благовiщенський). . 

Осиовна га л узь промисловости- це переробляння 'Ко рисних 
копал ин- гiрнича промислQвiсть та металева промисловiсть; на 
цю галузь П(>ИПадае над 50°/о- гуртовоi продукцii проиисловости 
краю. Друге мiсце щодо розмiру продукцii мае. харчова промис
ловiсть, даючи близько 30°/0 гуртовоi продукцП. Решта галузiв 
п роммсловости мають в економiцi республiки невелике значения. 

Транспорт Башкирii ~ незадовiльному стан~ i розвинути тран ... 
спортову сiть е. одна з невiдкладних потреб республiки. Загаль
ний протяг залiзничих лiнiй становить усього 784 км., при чому 
майже всi вони проходять по периферii ресnублiки, перетинаючи 
Ii територiю випадковими напрямами. €дt~на залiзниця, що про
ходить широтним напрямом, Самаро- Златоустiвська залiзниця, 
майже не сполучае окре~i райони республiки й перевантажена 
транзитними вантажами. Пiвденних, центральних та захiднiх 
районiв залiзницi майже не обслуrовують. 

Водянии транспорт у багато кращому станi. Водянi ШЛ51ХИ 
не тiльки забезпечують вивiз певкладистих вантажiв- хлiба та 
лiсу, а обслуrовують чималою мiрою також внутрiшнi товаровi 
перевози. 

Дуже незадовiльний сучасний стан soзJsux шляхiв: шляхiв 
державного значения е всього 350 "м, обласних- 3 330 км i 
кантональних 2 535 k .м; до того ж величезний вiдсоток мостiв i 
тору- в невпорядkованому станi. 

Електрифi"ацiя краю- в зародковому станi. 

' . 
1 До Б€лорецькоrо тресту належали крiм . Белорецького металюрrtйноrо за .. . 

воду ще Iнзерський, Лапиштенський; Унзянський та Зfrазlнський; працюе тiльки 
Белорацький завод. · 
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· PoздiJI ЧЕтвf:Ртий 

Розвиrок народнього rосподарства Башкирii У. пе_ршiй 
п'ят~рiчцi' та перспективи · на , другу п'ятирiчку 

'• 
. ·. Промисловiсть · 

П'ятирiчний плян намiтив певне зрушення в царинi iндустрiя
лiзацii Башкирii: в царинi метальопромисловости--- реорганiзу
вати Белорецький металюрriйний завод, довiвши топления ча
вуну до 80 тис. 1n, поширити iншi нечисленнi метальозаводи, 
провести проми~овi розвiдки на залiзнi ру ди Башкирii, щоб 
пiдготувати сировинну базу для збудува~ня в друriй n'я:гирiчцi 
металюрriйного заводу приблизно на 300 тис. т чавуну; лiнiею 
кольоровоi металюрrii- поширити Баймацький мiдетопильний 
завод, збудувати збагачувальну хромiтеву фабрику, щоб видо
бувати високоеортовий хромiт, збудувати невеликi заводи- маг
Аезитовий та баритовий. 

Дальше вивчення природних багатств. вiдкривае перед Баш
кирlею багато ширшi перспективи лiнiею iндустрiялiзацН. 

Башкирlя входИть до складу Урал о - кузнецького комбiнату. 
Бона включаеться до нього своiми залiзнt~ми та кольоравими 
руда ми. Форсуючи б у дiвництво комбiнату, ми форсуем о iндуст
рlялiзацiю Башкирii. Накреслення п'ятирiчки перевищено. Перед 
веде Баймацький район. 

Чiльною галуззю промисловости в перспективному плянi 
розвитку народнього rосподарства Башкирii е чорна та кольо· 
рова металюрriЯ. 

У чорнiй мemaлюprii реконструюються Белорецький завод, 
з доведенням виробництва до 200 тис. т високоякiсноrо деревно
вугiльного металю· (з перероблянням на мiсцi на метизи), стале· 
в ого дроту, сталевих линв, ко дол тощо. Б у дуеться метизови:й 
Завод на 150 тис. т продукцii. 

На Белорецькому заводi здiйснюеться такi реконструктивнi 
робот и : в доменному цеху б у дуеться третю дом~у обсягом 
близько 240 куб. .м, у мартенiвському _цеху лiквiдуеться два 
старi мартеин й натомiсть б у дуеться новий мартенlвський цех. 
У . вальцювальном у цеху рацiоналiзуеться теперiшнi вальuiвницi 
й посилюеться енерrетичну частину. Пiсля реконструкцii завод 
продукуват~ме 60 тис. т сталевого дроту (з дротовоi вальцiв· 
ницi) та 44,~ тис. т сортовоi сталi- з вальцiвницi : "трiо", що 
припиняе випуск сутунки для Тирлянського заводу (цей завод 
е думка перевести на пастачания сутунки вiд Магнiтогорського 
заводу). · 

На базi першорядних зirазiно - комаровських руд . та кузнець .. 
кого вугiлля б у де збу довано за межами першоi п'ятирiчки К о
марово- Зtrазiнськоrо велетня з продукцiею на 2,4 млн. т якiс
ноrо металю з дальшим поширенням продукrивности заво~у до 
3,6 млн. т. Збу дувати завод намiчено за т им самим типом, як 
i Бакальський завод. Можливо, що згадом доцiльно буде переве-
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сти завод, хоч на 50°/0 його потреби, на караr.андинське вугiлля; 
ue залежить по части вiд остаточного вибору м сця дл'я бу дiв· 
ництва. Тепер завод проектуеться збу дувати на ру дяних родо
нищах або коло мiста Уфи. Пустити завод намtчено умовно, 
залежи о вiд збу дуван я залtзницi Маrнiтна-:- У фа. 1 

Другою основною rалуззю промис.~1овости Башкирii е ви
добування кольорових .металiв (мiдi, олива, цинку). Щоб розви
нути цi галу.зi п ромисловости, е всi потрiбнi умов и; тут за без
печена не тiльки рудяна база, а забезпечена й усякоrо роду 
допомiжна сировина (воrнетривкi матерiяли, ~угiлля, топняки, 
лiс тоща). 

У же накреслення на 1931 р. показують колосальнi зрушення 
в кольоровiй металюрrii Башкирii. Тим часом як 1917 р. мlдi 
в Баймаку витопили вс~оrо 543 т, 1931 р. завод мае дати 8 700 т 
мiдi (проти 3440 т 1930 р.). 1932 року, пiсля невеликоi · рекон
~трукцП. продуктивнiсть заводу д~йде 15 000 1n, а 1933 р.- 50 000 т 
мiдi. 2 Дальший розвиток розвiдкових робiт безперечно набагато 
збiльшить сировинну базу мiдяноi пром·исловостtt й дозволить 
дозести видобувания чорновоl мiдi пiд кiнець другого п'ятирiчЧя 
до 150 тис. т рiчно на основi власноi руди. з 1 , 

На базi полiметалевих руд треба збу:дувати олив'яний та 
цинковv.й заводи з nродукцiею по 10 тис. т за рiк кожен, мiде
топильний: завод тоща. В загальному Башкирсркому золотомi· 
дяному комбiнатi намiчено эбу дувати в Баймацькому районi 
14 но а их uiдприемств кольоровоi металюрrii, витративши разом 
близько 350 млн. крб. . 

3 .машинобудiвництва передбачено створити uiлy низку пiд
приемств як от: \fоторовi та казано .. турбiновi заводи (цi два 
заводи в же розпочато б у дувати J3 У фi), електровозiв, niдоймо
вих механ1змiв, автомобiлiв тоща. Крiм того, намiчено збудувати 
корабельню для рiчкових мiлкоrлибних суден i завод дерев'яних 
моторових ботiв. Усього за машинобудiввицтва намiчено збуду
вати 14 пiдприемств, вклавши близько 350 млн. ·крб. Крiм того·, 
буде збудовано 10 пiдприемств з . .металеобробляння, витратив
ши 72 млн. крб. · · 

А всього щодо металю запроектовано в межах другого 
п'ятирiччя 31 пiдприемство, з ··витратою- 4 143 млн. крб~, що 
да дуть продукцii на 5 992 млн. крб. 4, 

t А. Сперансн,ий- .Проблема развития черной металлургии Урало • куз
нецкого комбината•, збlрка статтей .Урало- кузнецкий комбинат•. 

2 Харрасов -.,Баймак должен стать 1- рупным центром цвеrной металлургии', 
"За индустриализацию", 19.1 р . .N'~ 148. 

з У rазетl .За индуtтриализdцию• вlд 16 жовтня 1931 р. в телеrрамi з 
Балхашу повiдомля€ться, що бриrада reoлoriв пiдрахувала коунрадськi руди за 
даними розвiдок на 1 О жовтня. Бриrада вiдзначае, що в межах розвlдано . площi 
на 370,9 тис. кв .и € не менше як 168,7 млн. т руди кате'ГорП В+ С з пересlч
ним вiдсотком мiдi на 1,16, або 1 958 тис. т М\;'алю. Як твердить бри : ада, rрун· 
туючися на rеолоrlчних пок..tзниках, дальшl розвiдки мають набаrато збiльшити 
зазначене число, а тому майбутньоrо Прибалхашськоrо мlдетопильноrо велетня 
можна вважати ~а забезпеченоr9 сировиною бlльше як-на 10 рокiв. , · 

4 А. К. Самсонов -"В первые ряды строителей социализма•, .Экономи
ческая жи~нь• вtд 8 ~овтня 1931 '· р. 
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Вiдnовlдно до рiзноманiтности nрирод.них 1багатств, Баймаць
кий район треба залiчити до характеристичних комплексних 
районlв, де розвиток однiеi галузi промисловости викликае 
до життя сполученi з нею технологiчним прdцесом iншi галузi 

промисловости. Мiсцевi пляновики краю вже тепер конкрет
но намiчають цi галузi й об'екти будiвництва в Баймацькому 
районl. 

· Розвиваючи чорну та кольораву металюрriю, тр ... ба форсо
ваним темпом будувати хемiчну та лiсохемiчну промисловiсть. 
Насампере д ставиться питания про розвиток у Баймаку сiрчано .. 
кислотного виробництва. Сировиною для виробництRа сtрчаноi 
кислоти бу дуть вiдхiднi газ и мiдетопильаих заводiв, досi зовсiм 
не утилiзованi. Намiчено збудувати один сiрчанокислотний завод 
на пiритах та вiдходах кольоровоi металюрrii i два заводи- на 

riпci. Сiрчаною кислотою задоволt>нятиметься потреби мiсцевоi 
хемiчноi промисловости, а також вживатиметься ii на видобувания 
кольорових металiв (гiдрометалюрriйним способом) iз мiдянистих 
пiсковикiв, бо запаси ix, як ми зазначали вище, тут чималi. 

Розвиток чорноi металюрrii (Зirазiно- комаровськпй велетень) 
на вiдходах коксових батерiй ставить питания про будiвництво 
суперфосфатного, амонiяко ·тукового, хемiко- фармацевтячного 
й lн. заводiв. 

Бельм и велик е вуг левипалювання для потреб реконструйо~ 
ваного Белорецького заводу (завод спалюватяме на вугlлля 
1,7 млн. куб м дров) робить nотрiбним збудувати лiсохемiчнi 
заводи сухого перегону дров, що дадуть, як основний продукт, 

метиловий спирт, смолу та оцетову есенцiю, а як вlдходи
вугiлля для домн Белорецького заводу; намiчено збу дувати п'я· 
тер о таких заводiв. Крiм того, намiчено эбу дувати два кальофо~ 
нiйно- екстрактових i два чинбовоеRстргктових заводiв (буду
вати один чинбово- екстрактовий завод уже розпочато ). Намl-
1tено эбу дувати заводи тертих фар б, завод для здобування ба
риту, завод штучного шовку, rумошиновий завод тощо. 

Усього в хемlчнlй та лiсохемiчнiй промисловостi вже цамittено 
збудуваtи 17 пiдприемств, уклавши на це· 502 млн. крб. Цi заводи 
даватимуть щороку продукцii на 362 млн. крб. 

Як вiдэна11ено вище, витоnлювання мlдi можна довести 1933 р. 
до 50 тис. т. Це ставить на чергу питания про потребу эбу ду· 
вати в Ба й маку елекmролiпtний завод (для електрQлiзу чорновоi 
мiдi). Це питания nов'язуеться 3 проектами машинобудiвництва 
Ура~.9 ... куэнецького комбiнату. . 

Велике паширения металюрrii Башкир~! потребуе багато 
вогнетриз к их матерiялiв, а тому б у дiвництво керамiч ... ного заводу 
е питания вже найближчого часу. Сировини для цього заводу
воrнетривких глин- е тут (у том у ж таки Баймацькому районi) 
цiлком досить. Великi сировиннi ресурrи (вогнетривкi rлини, 
шамот, даховi лупаки, анriдриди тощо) сприяють · широкому 
розвитковl промисловости будiвельних матерiялiв, а ця rrромис· 
ловlсть мае для Башкирii особливе эначе·Iня в зв'язку з намi
чени~ великим обсяrом будiвництва • . В цiй ra~Jyзi памiчеffо 
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эбудувати 85 пiдприемств, на що буде ъитраче!fо 181 MЛJI • . крб.; 
рiчна продукцiя даватиме .316 млн. крб. . _ ... 

. Накреслено дуже розвинутл: мiнерально .-рудяну !fромисло
вiсть (видобування бариту, лояку, магнезиту, манrану, хромпi
кiв, азбесту), побудувавши збагачувальнi фабрики- ~сього 13 
пjдприемств, на що б у де витрачено 51 млн. крб., па4ивну про
яисловiсть (довiвши пiд кiнець другого п'ятирiччя видобувания 
торфу до 2,5 млн. т, мiсцевого вуriлл я до 9 млн. т, · пальних 
лупакiв та дров- 9,5 млн. куб лt) та деревообробну про~tисло-
в.iсть (20 пiдприемств, уклавши на це 39 .млн: крб.). · 

: Лiнiею ле:гкоi iндустрii накреслено розвинутл склiвницт!JО, 
чи;нбsрств о [та nаперов у й харчову промисловiсть .. Ця остання 
набир~е особливого значения, зважаючи на сiльськq:rосподар
ський характер Башкирii. Харчосмакаву промисловiсть ~амiчено 
розгорпути в формi аrрокомбiнатiв, концентруючи ix в основних 
сiльс~когосподарських районах. Лiнiею цiei галузi промисл9вости 
запроектовано на друге п ятирiччя 255 нових пiдприемств, вклавЦiи· 
на це капiтальних витрат на 351 млн. крб., з rуртовою про-
дукцiею на 1 277 млн. крб. ' '· · 

J(алiтальнi вкладення в промисловiсть 'Башкирii становити
ыутр пiд кiнець, другого п·~тирiччя 5110 млн. крб. (ц~ становить 
блцзько 40°/0 ycix вкладень у наР.одне господарство республiки), 
а гуртовоi продукцii в она даватиме на 7 024 млн: крб., що , ста
новитяме на одного мешканця 20~0 крб. (проти 58 крб. 1931 р). 1 

Електрифlкацiя 

Попереду · ми вiдзначили енерrетичнi ресурси БцшкИ:рii. 
ЕНерrетика республiки б.азуеться почасти на П власних енерfе
т~~:чних ресурсах, почасти на довiзному уральському та кар~rан-
динському вугiллi. . • ·. 

Потребу народнього rосподарства Башкирii на електричну 
енерriю обчислив Башдержплян т-аким роз,мiром (на тис. кiло
ватгодин): 2 

f.J~· ""' ' 1933 р. 
Промисловiсть . . . . . . 436 710 
С1льське господарство . . 127 125 
Ко .м унальне господарство . 107 427 · 
Транспорт . . . . . . . . 65 300 

·1937 р. 
. 5 462 273 

410509 
698428 ' 
524700 < 

Р а з о м . . • 736 562 7 095 910 

Д:пя продукцii електроенерrii зазпаченими ра,мiрами потр~б
на б у де загальна ветановлева потужнiсть на 243" тис. kw 1933 р. 
i на 1 770 тис. kw 1937 р. . 

Намiчено збу дувати низку теплових станцiй , за гальною По
туж~iстю на 97 4 тис. kw, зокрема У фiмську теплоелектро-

• 

1 А. К. Са.мсонов- .,В первые ряды строителей социализма", "Экономи-
ческа,SJ жизнь• вiд ~ жовтня 1931 р. . 

2 Таблицю беремо з цнтованоi статтi А. Са.нсонова. 
\ 
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цептралю -з встановленою потужнiстю на 250 тис. kw, Зiлiмську 
районов у електровню- на 600 тис. kw та Стерлiтамацьку-
50 тис. kw. Крiм того, намiчено збудувати 9 гiдростанцiй загаль-
ною потужнiстю на 441 тис. kw. · 

Ti електровнi, що ix запроектовано збу дувати в межах дру
гого п'ятирiччя, набагато не задовольпять усю потребу народ
нього господарства Башкир.i.i на електроенерriю. Тому електров
нi БашкирП будуть зв'язанi високовольтним пересиланням в за
гальному енерrетичному кiльцi з уставами сусiднiх районiв
Уралу та Середньоi Волги, щоб використати стру~ цих устав 
(Челябiнськоj, Маrнiтогорсько1 та Халiловськоi). Заrальна сума, 
вкладена на електрифtкацю Башкирii за друге п'я·тирiччя, стаио-
витяме 572,4 млн. крб. . 

У наслiдок того розмiщення промисловости та електроустав 
б у де створено п'ять великих промислово- енерrетичних вузлiв : 
1) У фiмський вуз о л - машинобу дiвництво, металеобробляння, 
лiсообробляння, паперева та лiсохемiчна промисловiсть i судно
будiвництво; 2) Iнзеро- зелiмський вузол гiрничорУ.дяна про
мисловiсть, металюрriйна, хемiчна, електротехнiча та харчова; 

3) Б€лорецький вузол- високоЯкiсна металюрriя та промисловiсть 
метизна, гiрничо- рудяна й лiсохемiчна; 4) Баймацький район золо
то- мiдяна, олив'яна, хемiчна промисловiсть; 5) Стерлiтамацький 
район- харчова промисловiсть, промисловiсть будiвельних мате-
рiялiв та нафтова. · · 

Сiльське господарство 
-. 

У першому п'ятирiчному плянi визначено було певнi зрушення 
в сiльському господарствi БашкирН. Наприклад, намiчено попfи
рити питому вагу най:бiльш цiнних i товарових культур (пшениця, 
технiчнi та просапнi культури) i розвинути продуктионе тварин -: 
ницrгво. Розвиток зернового господарства намiчено було форсувати 
особливо у вiдсталих кантонах з найекстенсИ:внiшим характером 
господарства та найбiльшим земельним простором ( кантони Там'ян
Катайський, Залаiрський i Месачутовський та деякi районv 
iнших кантонiв ). У цих кантонах намiчено поширити старi й 
органiзувати новi великi зерновi радгоспи на н~використовуваних 
землях 1 i посилити зростання колгоспiв. Намiчено також почасти 
-спецiялiзувати сlльськоrосподарськi райони. 

Загальне зростандя засiвноiллощt Башкирii було запроектовано 
на 27° /о- з 2 652 тис. га 1927/28 р. до 3 367 тис. га пiд кiнець 
п'ятирiччя. Найбjльше поширення засiвiв намiчено для технiЧНfiХ 
культур- на 188,7о1о (з 48,5 тис. za до 140 тис. га) i для п~е
ницi -на 44,4° J 0 ( з 618 тис. га до 971 тис. га). . 

Збiльшення · стада, вiдповiдно до сприятливих умов для роз
витку тваринництва, запроектовано було на 25,8°/ 0 для рогатоi 
худоби (з 1 447 тис. голiв до 1 820 тис. rолiв), для свиней на 40°/е 
- ~--.... ------: --~ 

1 У Баймацькому районi вже орrанlзовано два великi радrоспи по 120 тис. 
г.а кожен. · 



(э 231 тис. ,до 323 тис.), для коней- на 23,5°/0 (з 812 тис. до 
1 003 тис.) i на 25.90f0 для овець (з 2 775 тис. до 3 494 тис.). 

Держплян .запроектував також i низку захолiв, щоб пiднести 
сiльське господарство Башкирii, наприклад: npo ti ecти землевпо .. 
рядження, постачити сtльськогосподарськi знаряддя та машини 
й тракториэувати сiльське господарство (нам1чено довезти до 
кiнuя п'ятирiчки 1 2J5 тракторiв). ., 

Загальну суму вкладень за п'ятирlччя намiчено ·було в плянi 
всього на 125 млн. крб.; гу1)1'ова продукцiя сiльського господар
ства Башкирii мае збiльшитися за накресленнями пляну з 230,1 
млн. 1927/2~ р. до 359,7 млн. крб. пiд к ; нець п'ятирiччя. 

Першi роки п'ятирiчки, як вiдомо, дали багато бiльшi эру· 
шення в сiльському господарствi, нiж це передбачали складачi 
п'ятирiчного пляну. . 

Уже 1931 р. засiвна площа в Башкирii дiйшла 3·500 тис. га, 
перевищивши, отже, накреслення д.ля останнього року n'яти· 
J?iЧКИ. . , . 

У дlлянцi тваринництва: в же 1930 о. великоi poraтoi худо б и 
було 1500 тис. голiв, овець- 3 509 тис., свиней- 350 тис. 

Широко розгорнулося будiвництво радrоспiв ~ зернових i 
скотарських. . 

Башкирiя палежить до тих районiв, де колективJзацiя . та ви· 
тиснения капi 1 алiстичних елеменriв соцiялiсrичними показали 
вже З перших · рокtв п'ятирiчки найвищi темпи. Це доводя.ть 
такi числа: t колгоспiв у БашкирН було: на 1 червня 1927 р.-
107, на 1 червня 1928 р.- 6~3, на 1 червня 1929 р.- 1 559, на 
~ жовтня ] 929 р . - 1 789 i на трав~нь 193U р.- 2 505. Вiдсоток 
колекти аiзова.ноi людности (вJдносно до вciei людности) стано
вив на 1 жовтня 192~ р. по Башкирtt 7,tб .. 

Тепер уже 78О/0 бiдняцько- сере ltняцы<их господарств Башки .. 
pii працюють у колrоспах, t колrоспн~ селянство стало централь-
ною фirурою рiльництва в Башкирii. . 

Сiльське rоtподарство Башкирii розвиваеться в другому п'я· 
тирiччi .на базi розвитку ciтi спецiялiзованих радгосniв i кол
rосniв за повного охомення ix енерrе rични ~и центрами (маши
нотракторн"'ми станцlямр) i за широкого вживания електрнки 
в yclx nроцесах сiльськоrосподарськоrо виробництв~ та пере
роблення сiльського ... подарських продуктi в". 

Таблиця, nодана на стор. 19о, nокаэуе енерrооэброенiсть 
сfльського rосподарства Башкирii на доуге п'ятирiччя. 2 

Основним напрямом сtльського господэрства Бащкир i i лищ:а
еться зернове та тваринниuьке rосподарство з чималим поши-
реиням технiчних та городнiх культур. . 

Заt"альна площа засiВ1В 1937 р. становитиме 7 737 тис~ га, · тоб
то 171)5°/0 проти 1932 р.; з цlei пJJoщi 4526 тис. га будуть пiд 

1 За даними видання ДержпJiянv СРСР "Сдвиги в сельском · хозяйстве между 
XV l XVI партийными ·съездами•. Москва, 1930 р. :. 

2 А. к. Са.м.t·он.ов- .в первые ряр.ы строиr~~А ~оцици~fdа•1 "Экономи· 
ческая жизнь • ~Jд 8 ~Qвтн~ 1931 р. 
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· Абсол. величини (на тис.) Вlдсоток до пlдсумку -
Джерела eнeprl1 1932 р . . 1937 р. 1932. р. 1937 р. 

1• 
~ 

'j ~ 

- . 
~ . 

Тракторlв на НР. . 61,7 ~ 227,9 IA 10,3 18,0 . . • • 
Автотранспорт " . . . • • 1,7 99,8 0,3 7,8 
Електрифiкацlя " • . . . . 16,8 340,0 2,8 27,0 
Коней • • . • . . 520,3 ·' 601,5 " 86,8 47,2 . . . . . ' 6LJ0,5 1 1269,2 . 100,0 100,0 

• J 
' 

зерновими культурами. Питома вага радгоспiв у засiвнiй площi 
на кiнець другоГо п'ятирiччя мае становити 28°/0 , колгоспiв -72°/0• 

Стадо Башкирii, як основного тваринницького району, мае 
зрости з 4 947,4 тис. rолiв 19:12 р. до 10 128,2 тис. 1937 р., зокре
ма вел.и.коi рогатоi худоби 2 958 тис. rолiв (проти 1921,2 тис. 
1932 р.), овець- 2 999 тис. голiв (проти 2 240,8 тис. 1932 р.). 
Порiвняно менше збiльшення числа овець слiд пояснити тим, що 
частину сухих пасовиськ буде розарано пiд зерновi культури. 

Число рабочих коней лишаеться стабiльне ; це наслiдок, з 
одного боку, намiченого чималого зменшення питомо1 ваги жи
nого кi"нського тягла в енерrооз"Sроеностi сiльського господарства 
13 другому п'ятирiччi, а з другого боку- полiпшення якости ко
пей та кращого використання ix для сiльськогосподарських робiт 1 • . *. 

Намiчений розвиток промисловости та сiльського господар
ства Башкирii потребуе вiдповiдного розвитку транспорту всiх 
видiв та засобiв .зв'язку. По о стан транспорту ми в же говорили 
вище. Сучасна залiзнича сiть · у Башкирii становить усього 4,2 км 
на 1 000 кв км ii територii. Щоб цiлком обслугувати територiю 
р~спублiки i щоб транспорт не .гальмував намi ченi темп и б у дiв
ництва, треба -- збудувати 14 нових залiзничих лiнiй. Через це за
rальний протяг залiзничих шляхiв збiльшиться до 3 2; 0 к.м; тодi 
на 1 000 кв к.м територii припадатиме 21,9 к.м шляху. Не менш 
потрiбно здiйснити низку за ход в, щоб збiльшити та полiпшити 
водянi шляхи (днопiдr либнi .. робот и, . спору,!ження шлюзiв тощ о). 
Тепер довжина су дноплавних водяних шляхiв у Башкирii ста
новить приблизно 750 км, а пiд кiнець другого п'ятирiччя вона 

. збi11ьшиться до 2 480 км (з них р iчкою Бiлою -1 250 км, рiчкою 
Уфою -500 к.м, Iнзером-180 км i Зiлiмом-150 кл1). Буде 
проведено так о ж великi робот и . над полiпшенням шляхiв для 
безрейкового транспоrту (автомобiльного та возового), . що мае 
посiсти тут велЬ\1И помiтне мiсце в мiжрайоновому вантажооб гу 
Довжину щляхiв нам1чено збiльшити пiд кiнець другого п'яти
рiччя до 65 тис. K,jt. Витрати на всi види транспорту мають ста
новяти 2 286 млн. крб. 

1 Дqнi по 5щuкпрп щодо дpyroi п'ятирiчкц е суто орiентовнt. 



. У з13•язку э буйними tемпамн j Hrдyttpiялiзau.ii Ьatiikнpii ду,Жё 
iнтенсивно збiльшуватиметься число . мiськоi людности. За на.;; 
кресленнями Держпляну Башкирii . число мiськоi людности зро
сте з 415.6 тис. 1932 Р• до 1 600,9 тис. пiд кiнець 1937 р. (збiльшен
ня майже на 300°/0). Таке зростання мiсъкоi людности потребуе 
великих вкладень на житлове будiвництво, впорядкування мiст 
на соцiяльно -к у льтурнi iнституцii, мiськi засоби спалучения 
( трамваi, автобуси). Вкладепия цi за орiентовними накресленнями 
мають становити близько 1 115 млн. крб. 

Загальна сума вкладень у народне господарство Башкирii, що 
входить як велика ланка до Урало- кузнецького комбiнату, ста
новитиме ntд кiнець другого п'ятирiччя кругло 15 млрд. крб. 
Гуртовоi продукцii народне господарство Башкирii дасть 1937 р. 
на суму близько 9,4 млрд. крб., з них на промисловiсть припа
датяме 7 млрд. крб., а на сiльське та лiсове господарство 2,4 
млрд. крб. Питома вага промисловости, за одночасного чималого 
збiльшення гуртовоi npoдyкn;.i сiльс~кого господа рства, збiльшу • 
еться по над у двое. В коренi змiнюеться от же господа рське 
обличчя Башкирй, що "з аrрарн,о- вiдсталоt" перетвораться на 
iнdустрiяльно - аrрарну nepedoвy республiиу. 



чАсrинА n·ятА 

КАЗАКСТАН . 
(КАЗАКСЬКА АВТОНОМНА СОЦIЯЛIСТИЧНА РАдЯНСЬКА Р~СПУЬЛIКА) 

• РОЗДfЛ ПЕРШИЙ 
1 • 

Термtорiя, природкi ум~ви; з 'чоrо живе людtiiсть 

Казакстан межуе на заходi та пiвнiчному заходi з Касniйським 
морем i Урадьською областю, на пiвночi та сходi- з Захtднlм 
Сибiро-м, на пiвднi- з середньоазiятськими республiками (Турк
менською, У збекською та Киргизькою) i Китаем. У придiлених 
йому кордонах Казакстан посiдае величе.зний простiр на 2 960 тис. 
кв к.м; територiя Казакстану тягнеться з пiвночi на пiвдень 

вiд 55° до 41 о niвнiчноi широти (близько' 1500 км) i з заходу 
на схiд вiд 46° до 86° схiдньоi довготи вiд [рiнiчу (Поljад 
2500 км). 

Число людности Казакстану 1927/28 р. становило всього 
6,7 млн. осiб; от же густи на людности тут надто низька (2,2 особи 
на кв к.м). Осиовна частипа людности- це казаки (киргизи)-
57,1 °/0 ; далi йдуть росiяни-19,7;>/0, укtуаiнцi-13,2О /0, узбеки-3,3°/0, 
каракалпаки -1,8°/0 тощ о. Мiська люднiсть становить · тiльки 
8°/0 yciei людности республiки. 

Казакстан е величезна рiвнина, що на пiвденному сходi пе
реходить на горя ну краiну. Пiдсоння Казакстану гостро конти
нентальне : зима су вора з морозами до 30-40°, хуртовинами 
да ожеледями, лiто гаряче, з пiсковими смерчами, ,.сухими" 

дощами та маревами. Мiнiмальна кiлькiсть опадiв (70 мм) rtри
падае на пiвденну частину Казакстану (навколо Аральського 
озера). Далi на пiвнiч опадiв поволi бiльшае i на п.вночi та 
сходi кiлькiсть ix доходить 300-400 мм; у горах (на пiвденному 
сходi) опадiв випадае ще бiльше. 

Вiдповiдно до такого географi чного розмiщення 'пiдсонневих 
умов розмiстилися й rрунти,' рослиннiсть, люднiсть та форми 
госпо 1арства. Пfвдень i центральне частипа рiвнини е пiски та 

солонцi, де росте поJJинь, саксаул, хандриля та iншl кавчукодай

нl. Люднlсть цiei ча:тини республiки, де вона е найрiдша (менше 
в:д 1 особи на 1 ks км), живе виключно э випасноrо скотарства, 
кочуючи на великi вiддалення (до 1200 км i дал ~ ). ·В стадi пе
реважають вiвцi (близько 750/0), вiдповiдно до характеру мiсце· 

вости (сух! степи, пустирi, яри тощо); близько 20°/о стада при· 

198 



ttaдae н!i веролюдiв, а великоi рогато! худо о и зовсiм мало (О,Ф1 , · и 
усього стада). В центральнiй пустельнiй частинi е зовсiм неза
людненi простор и. Це зона абсолютного скотарства- основний 
шерстяний район Казакстану (тут розмiстилася частина радго
спiв "Вiвчаря« та "Скотаря"). До uiei зони палежить бiльша 
частипа (54°/0) площi Каэакстану . 

. Уздовж пiвнiчного та схiднього кордону республiки тягнуться 
степи на чорноземлi. В цiй частинi, з густiшою люднiстю (2,5 
особи на 1 кв км), переважае пшеничне товарове рiльництво та 
м'ясо- молочарське тваринництво (у росiйськоi частпни людности). 
Каэакська люднiсть переходить до осiлого життя, Jiерекочовуючи 
тiльки на невеликi вiдстанi (до 15 км). У цiй частинi число овець 
зменшуеться до 50°/0 усього стада, число верблюдiв дуже не
велике, зате дуже збiльшуеться питома вагd великоi рогатоi 
худо б и (близь ко 25° /0). Цей район мае чималу площу придатних 
пiд рiльництво вiльних земель (близько 55 млн. га), де розви· 
ваеться велике радгоспне будiвництво. 

На пiвдень вiд дЬО['О району (в пiвнiчнiй частинi пустельних 
просторiв центрального Казакстану) узбекц пронадять iнтенсивне 
рiльництво на поливних землях у районi рiчок Сир- Дар'i та 
Аму .. Дар 'i. Тут к у льтивують ба во вник; риж, люцерну; дуже 
розвинене садiвництво. В цьому P.aiioнi е багато придатних niд 
бавовництво вiльних земель (блиэько 3 млн. za), де може роз
виватися будiвництво бавовницqких радгоспiв. Наостанку, в смузi · 
Туркестано- Сибiрськоi залiзницi по над лiнiею Аулiе- А та
Ал м а- А та-Дж а ркент, засiвають риж, цукровий бур як, соняшник, 
опiйний мак, тютюн, коноплi, кендир; е великi можливост1 роз

вивэти радгоспне будlвництво на баэi зазпачених культур. Дуже 
розвинене _тут i садiвннцтво (яблуневi садки). · 

Лiсiв у краiнi, рjвняючи з iншими схiднiми районами, неба
гзто i площа ix не перевищуs 3,4°/0 (трохи бiльше за 9 млн. г~). 
Лiси тут можна пед1лити на три види: zip(ькi ( переважно гли
цевi) в малоприступних гiрських мiсцевостях, пустельнi, пе'ре· 
важно саксауловi, i туzайнi .(переважно листянi) понад берегам~-J 
рiчок i оэiр. Лiси невпорядкованi i май~е не дослiдженi. 

Сiльськогосподарськi ресурси Казакстану е отже дуже великi. 
Сi,льське· господарство эосереджене в основt~ому в трьох районах: 
pi.aьнutto.мy, що посlдае пiвнiчну та п . внiчносхiдню частнии 
республiки; скоtпарсько.му в пустельнiй i безводянiй пiвденнiй 
частинl та , в районi мiшаноzо типу, що посiдае центральну части
ну республ 1 ки. Сiльськоrосподарськi ресурси Казакстану стано
В.J•ЯТЬ досить nотужну базу для роэЕитку промисловости, що 
переррбляе сiльськогосподарську сировину; проте до останнього 
час у тут перероблювано тiльК'и невелику частин у продукцli сiль
ськоrо господарства. Переважна час т~ii;;~. госпо.f!.~Ств ~ Казакстанi 
мала на ~ороэi першоi п'ятирiчки nереважно спож~вчий хар~н~тер: 
наприклад, товаровiсть yciei сiльськоrосJ;Iодарськоi продукцii 
1927,28 р. доходила тiльки 31°/0, зокрема з продукцii рiльництва 
30°/0, тваринництва- 29°/0, лlсового господарства- 24°/0, ри
бальства та · мисливства - -10°/0• Fуртова . проду~цlя · nромисло· 

• 11 ..;., t • .. 
' . ' 
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йости не nеренищувала Н)0 /0 rуртовоi проДукцii всьоrо народ· 
ньоrо господарства республiки. 1 Такий характер господарства 
республiки виправдуе ту характеристику його, що ii nодае Держ· 
плян Союзу в першому п'ятирiчному плянi по Казакстану, а саме 
"як вiдсталий тваринницько- рiльничий район пустельно- посуш
ливоi зони, що пережив у минулому процес колонiяльноrо 
поневолення". 

Казакстан г остро видрiзняеться з- помiж решти районiв Союзу 
переважним тваринницьким характером свого сlльського ГQспо
дарства. Скотарство мае переважне мiсце в добутках Казакста
ну: вартiсть продукцii скотарства перевищуе бiльш як у двое 
вартiсть продукцii рiльництва i втрое в..артiсть продукцii решти 
галузей народнього господарства республiки. Питому вагу т.а 
динамlку розвитку окремих галузей народнього господарства 
Казакстану за останJ!i роки . вiдбудовного · перlоду характеризу€ 
та ка таблиn.я: . . 

Галузi 
1 

1925/26 р. 1926/27 р. 1927/28 р. 
Тваринниuтво . . ,. . . . . . • 49,9 48,9 54,1 
Полiвництво. "' 31,6 32,2 27,4 • • • • • • . ., . . • 
У с я nромисловtсть . 

., 14,0 14,1 13,5 • • • • • • • . 
Лtсове госnJдарство. . . . .-. . . • • 2.8 '2,8 2,8 
Рибальство та мисливство . . . • • 1,7 2,0 2,2 

Разом. 100,0 100,0 100,0 

Отже на тваринництво припадав бiльше вiд половини всьоrо 
народнього добутку республiки, при чому роля тваринництва не 
тiльки не зменшуетьсs_~, ба навiть 'трох'и збiльшуеться. Питома 
вага тваринництва Казакстану щодо Союзу в цiлому, рiвняючи 
э iншими покаэниками, е вельми висока: наприклад, коней було 
1928 р. 11,9°/0 усього кiнського стада Союзу, великоi рогатоi 
худоби-11,7°/0, овець-18,7°/0, тимчасом як засiвна площа ста
новила тiльки 3,3°/0 yciei засiвноi площi Союзу. Питома вага 
Казакстану в заготiвлях продукцii тваринництва була ще бlльша 
й становила 1927/28 р.: великих шкiр -13 6°/0 союзних заготiвель, 
дрiбнi шкiри-:- 23,3°/0 i шерсть- 29,2°/0• Gкотарство Казакстану 
своею питомdю вагою посiдае перше мiсце серед решти районiв · 
Союзу. 

Щодо iнших показникlв на родньогосподарськоrо розвитку, 
то вони показують економiчну вiдс~алiсть Казаистану: на .. 
приклад, основнi фонди промисловости становили 1927/28 р. 
тlльки 0,9°/0 союзних фондiв (на абсолютне число..._ 66,6 млн. крб.). 
Число робiтникiв yciei промисловости ( 4 853 особи)- 0,9о /о ycix 
робiтникiв Союзу, ветановлека потужи сть ycix елек ровень 
(4,1 тис. KW) 0,3°/о потужности електровень Союзу. Експлуа
тацiйна довжина залlзничоi clтi (3 277 км)- 4,30/0 довжини залiз· 
ничоi ciтi всього Союэу. 

1 Данf взято з поясняльноi записки до нового варlянту · п•ятирtчноrо nлstнy 
розвиtку промисловооти s Ка:Jакст.нt. 



Отже Казакстан, маючи щодо своiх природних ресурсiв пер· 
спективи для великого розвитку низки галузей nромисловости, 
був на початок п'ятирiчки однИм з найв дсталiших промисловою 
стороною районiв з певеликою питомою вагою мiськоi людности 
(80/0 yciei людности республiки). 

3 35 мiст Казакстану найважливiше е Ал м а- А та ( 45 тис. осiб 
людности)- адмiнiстративний центр ресnублiки, Семипалатiнськ 
(56 тис. осiб), що лежить над берегом Iртишу на лiнii Турксибу, 
Петропавловськ ( 44 тис. осiб), Уральськ (36 тис. осiб), Кустанай 
(25 тис. осiб), Кзил ... Орда (23 тис. о~iб), Туркестан i Чiмкент 
(по 22 тис. осiб), Актюбiнськ .(20 тис. осiб), Павлодар (18 тис. 
осiб) i iн. 

У н'ятирiчному плянi взято тверду настанону на те, щоб 
перетворити Казакстан на аrрарно - iндустрiяльну краiну. 
Особливо форсованих темпiв набрала iндустрiялiзацiя Казак
стану з другоi половини 1930 р., коли партiя та уряд, а також 
уся радннська сусniльнiсть скерували свою увагу на завдання 
якомага швидше розвинути експлуатацiю вугiльних i рудяних 
багатств надрi8 Казакстану. 

РОЗДIЛ ДРУГИЙ 

Природнi баг.атства 

Енерrетичнi ресурси 

Кам'яновугiльнi родовища розкиданi по всьому Казакстану 
(ix налiчують · нr1д 50), але вони дуже мало дослiдженi не тiльки 
промнелавою стороною, а й геологiчно. 

Найбiльше родовище е родовище в районi l<aparaндu. Кара
rандинське родовище лежить у центрi мiдяних i залiзних руд 
Казакстану, приблизно за 180 км. на пiвденний схiд вiд Акмолiн· 
ська й приблизно за 1100-1200 к.м вiд Магнiтноi та Халiлова. 
Це родовище, дарма що досi мало розвiдане, вже й на данiй 
стадii його розвiданости можна схарактеризувати як родовище 
дуже великого маштабу. Геолог А. Гапеев виз на чае запаси до
слiдженiшоi частини родовища приблизно на · 10 млрд. т кате .. 
гopii С. Пiзнiшi дослiдження дозволяють уже говоряти про за
паси порядку 14-15 млрд. т i бiльше. 1 

1 Розробляти Караr,1ндинське родсвище розпочали вже з 1856 р. росJйськi 
промисловцl. 1900 р. розроблювана дiлянка (11лощеtо 5,33 к.м на 10 67 . кя) пе
рейшJiа Вlд останнього ВI'Лол:i.льця ii до анrлiйськоrо акцi r< ноrо товариства 
Сп •ських мiдяних колалень Усе невелике виnобництво Сnаськоrо мtдетопильноrо 
заводу за 15 к.м. на пtвдень вtд Караrанnи пров~дили на · караrана.инському 
вуrJллt. Вуrlлля видобували тут 1 пlсля нацiоналiJацН J<Опальнl; видобувания 
nрипинено 1921 р. · 

Головна роf)Jтна верства копал~tнi- ,.Шостифутова • (paнlwe ii зва11и Ряза
новсь.<ою за iм'ям останньог' володfльц':! i1). Крlм неi rозроблялн також верстви 
.Марtянну• та .Чотирифутову", а з 1917 р. t ерству .Нову•. Роботу прова.nили 
невелики ~и шахт(i МИ: вертикальна шахта .Карно• мала всьоrо 70,4 .м завглибш
ки, шахта .Герберr• -106.7 .и. Верству .Нову'' розробляли ПOJtИJJOIO шахтою 
на 213 ..", 8: вtрсrву;i.Марlянна•- ;}ОВ'Сtм др16нимк цыхтами, 

201 



За теперiшнiми даними Караrандинське родовище характе
ри3ують крiм iмовiрности вельми великих 3~па iв вугiльноi 
ма:rи ще й такi по3итивнi О3наки: а) наявнiсть тут кiлькох верств 
робiтноi потужиост и, при чому 2-3 3 числа виявлених вере тв 
дають спiкливий кокс, i б) спокiйне 3аляго ння вере тв на виявле-
них ПОI<И дiлянках. · 

Якiсть караrандинського вугiлля характериэують, . прибли3но, 
такi данl : 1 

Вмtст сtрки . . . . 
Поnlльнlсть . . . . . 
Тепловидатнiсть . . . 
Кiлькlсть летких . . 

. вiд 0,27 до 1,43% 
• • 1) 6 " 30% 
. ~ . " 6 200 - 6 500 кальорJ-й 
. ;·· ' " 18 " 42% 

Коксlвнlстю та вмiстом .летких деякi з верств вугiлля Кара
rандинського родовища бли3ькi до ковальських та коксових, i з 
цього nо г ляду вони мают.ь вельми великий iнтерес. Ду.же iстотне 
значения мае малий вмiст сiрки в цьому вугiллi. Можливiсть мати 

коксiвнi сумiшi з рjзних верств визнають за вельми ймовiрну, 

але все це, особливо технiчнi та еко~омiчнi умови, зв'язанi з мож
ливiстю здобува т и кокс, придатний для металюрrii,- треба ще 
rрунтовно опрацювати. Тепер провадять посиленi роботи над 
дослiдженням вугiлля цього родовища на коксiвнiсть. 

3 iнших кам'яновугiльних родовищ можна вiдзначити: родо
вища в районi Екiбастуссу (сполученого залiзничим рукавом на 
112 к.м. з р. Iртишом при станцii €рмаковка), в Акмолiнськiй 
окрузi; запаси цього родовища оцiнено орiентовно на 2,5 млрд. т; 
родовища Берчоrурськi (на схiд вi~ · ст. Берчоrур Ташкентськоi 
за~iзницi) э запасами близько 1 млрд. т, Сарпансь"е й 'iн. 

Уже самi цi перелiченl родовища ставлять Каэакстан, як на 
його кам'яновугiльнi з:~паси, на четверте мiсце в Союзi (niсля 
Куэбасу, Донбасу та Пiдмосковного басейну). 

Друга потужна енерrетична база Казакстану це йоrо рiчки. 

Гiдроенерrетичнi ресурсу Казакстdну дуже великj. Досить ска
эати, що зареrульована потужнiсть самого тiльки Iртишу стано-
вить блиэько 3 млн. кw. · 

Чималого значения, як енерrетичний ресурс Казакстану, набу- . 
вають нaфmosi родоsища. · . 

Дf) останнього часу перспективи видобувания нафти в Казак
станi эв'я~ували 3 прибережною смугою Емби. Цей нафтовмiсний 
район мiститься на узбережжi Каспiйськоrо моря · й nочасти 
nонад рiчками Ембою та Сагизом на площi бiдьше як 70 тис. 
кв. км. ~cix нафтових родовищ у цьому районi налiчувалося 
близь ко 70. Найбiльш розвiданi й уже експлуатованi э них- це 

Видобувания вугlлля було тут зовсiм невелике. Максимальпий внnобуток• 
року 1915, становив усього 66 тис. т, а да · '' видобуванн.t ноча 'IO з" ~еншуватися, 
при чому за першу 110 ювинv 1920 р. вид:;буто всьо1·о 7tб тttc. т при 125 нiд· 
земни-< роб ·тниках (А. Гапsев- .K":!oaraнJ.a•, вчд. "Украlнсь,<ий JIOбlтl ик•) 

За даними А. Гапввва, кальорlйнlсть цьоrо вуrJлля становить 7 120-7 700 
кальорJй. " 

1 А. Сперанский- "Проблема развитиst черной металлургии Урало ·кузнец· 
кого ко~опп<па·. эбlрка ~рало ·кузнецкий 1\омбинат•, Соц~кrиз, 1931 р. 
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родовища Досеара та Маката; .моЖлИвнй рiчний видобутоk 
нафти на про ми с л ах самого тiльки Досеору обчислено на 
830 · тис. т. А загалом yci запаси Ембинського нафтовмiсно
го району вважало<!я за бiльш- менш обмеженi, i даJiьший роз':" 
виток нафтопромисловости в районi Ставилося в залежнiсть 
вiд дальших розвiдок та входження в експлуатацiю нових 
об' ек-riв. · · 

Розвiдки останнъоrо часу цiлком потвердили припущення про 
велике число нафтових родовищ i в iнших частипах Ембинського 
району та про величезнi запаси нафти в цьому районi. Розвiд
ковi свердловини, що дали нафту на розвiдкових промислах 
Шуба· К у дук, доводять, що й у пiвнiчнiй частинi Ембинського 
району е багатi родовища з величезними запасами нафти. Як 
обчисдив акад. Губкiн. запаси нафти ~ Ембинському районi до
ходять 250 млн.-т. ToJJ. Ганшiн (нач. нафтовоrо сектора Нар
комтяжпрому) висловився в тому значеннi, що цi обчислення 
применшенi i що е всi пiдстави вважати за правдивiшi обчис
лення тресту "Ембанафта ", що обчислюе своi запаси бiльше як 
на 400 млн. _ т. Дальшi розвiдки в нафтовмiсному Ембинському 
районi, що охоплюе площу понад 150 тис. "в "м., безперечно 
вiдкриють ще бiльше родовищ (уже тепер намiчаеться понад 
300 нафтових бань) i ще збiльшують запаси нафти. Цi данi, на 
думку тов. Ганшiна, ст{lвлять Ембинський район у ряд свiтових 
нафтових родовищ. Можливостi цього району не поступаються 
своiми запасами перед виключно багатими Бакинськими ро· 
довищами. · 

UЦоб широко розгорпути видобувания нафти в Ембинському 
районl, е цiлком сприятливi умови. Провадиться ряд пiдгртов· 
них робiт. Для транспортування ембинськоi нафти . форсуеться 
будiвництво нафтопрQ.воду вiд Емби на схiд. Для перероблення 
ембинськоi нафти в кiнцi нафтолроводу спору джуеться · нафтом 
дестилярнi. 

До дуже важливих переваг Ембинського району C!"'iд вiд
нести йоrо виriдне географiчне становище, що полегшуе довiз 
устатковання i вивiз нафrи; крiм того великий попит усього 
району на нафтопродукти забезпечуе збут нафтu. 

Ве ... 1ичезнi нафтовi запаси Емб r-~ нськоrо району в Казакстанi 
та Стерлiтамацького району в Башкирii разом э нафтовими 
родовищами в Уральськ 1й областi (район Чусовських rородкiв) 
l величезноiQ нафтовм1стною п·лощею в Пiвнtчному краю (Ухтин
ськi нафтовi родовища)- вся ця нафтовмiсна ему га вiд Каспiй· 
ськоrо моря До рiчки Печ ( · ри дозволя е зробити висново к про 
цiлковиту М JЖливiсть розгорпути промнелове видобувания на
фти таким маштабом, щоб усю потребу Союзу задовольпяти 
нафтою внутрiшнiх нафтовмiсних районiв. Це дуже поширюе 

· перспектийи експорту нафтопродуктiв з близьких до портiв 
пiвденних районiв·- Азербайджану (Баку), Пiвнiчного Кавказу 
(Грозний i Майкоп) та Грузii. 

Як енерrетичний ресурс другор~дного значения, можна вiд
значити пальнi лупаки та д~ревне паливо. 

203 



Зiлtзнt та ·манrановt рудИ 

Залiзн1 ру ди в Казакстанi Зосередженi головна в двох вiдда.
лених один вiд одного районах- на схiд вiд Каркаралiнська та 
в Джезказганському районi. 

Найбiльше залiзору дяне родовище-це родовище в Кень-Тю б е 
(магнетити), Тогай 1 (залiзний блиск- гематит) i Тогай II (магне
тит), що лежать за 40к.м на схiд вiд Каркаралiнська на пiвнiчних 
схилах Кенських гJр по над рiчкою Кадир. Ре_ змiр ру дяних зло
жищ: по Кень-Тюбе- завдовжки 900 м, завширшки вiд 20 до 
60 м; Тогай 1-завдовжки 200 метрiв, горизонтальна потужнiсть 
вiд 40 до 70 м; Тог ай 11- завдовжки вiд 220 до 300 .м, гори
зонтальна потужнiсть 65 метрiв. Сумарнi запаси цих трьох ро
довищ стапавлять за даними Мdгнетометричного здiймання (пiд
рахунки М. П. Русаhова) -34 млн. т. Yci цi руди дуже добрi
майже безсiрчистi з вмiстом задiза на 61-69°/0 та кам'янки 
до 5О/о. 1 

Цi родовища лежать недалеко вiд Караrандинських кам'яно ... 
вугiльн~х родовищ. 1 

3 родовищ Джезказганського району (зtiлiзнi та манrаново-за
лiзнi руди) слiд вiдзначити родовища Тюрт- Куль, Кзил · Тау 1 
Нсtйза- т ас, Шопп- та с; ру ди цих f>ОДОВИ!J{ так само мають до
сить висакий вмiст залiза- вiд 55 до 67tJ/0• 3 ~ нших родовищ 
треба визначити Рудяну гору в Успенському районi та Уч- Тюбе 
в Еспi!-tському районi. Запаси-ру д зазпачених родовищ виз на
чено приблизно ца 28 млн. т. 

За останнiй час геологи внявили ще кiлька, як здаеться, ве
ликих родовищ (наприклад, родовища У льктун- Тай, за 250 км 
на пiвденний захlд вiд Караrан J.И, з запасами близько 20 млн. nz 
i вмiстом на 41-бЗО/0 залiза, та Бала~Ктай з вмiстом у рудi 
36°/0 за , ,iза та 42,20/0 манrану 1 J н.). Щоб визначити запаси JJ.ИX 
родовищ та промнелове значения ix, потрiбнi докладнiшi гео
логiчнi обслiдуван~я. 

За niзнiшими даними Казакстан мае багато бiльшi запаси 
руд; запаси ·1 iльки д в ох родовищ- КентюQ.е - тогайського та 
Атасуйськоrо обчисленр тепер 100 млн. т, при чому вмiст за
лiза в ру дi до с я гае 65 /"0 • 

Виявленi досi запаси залiэних руд дозволяють поставити пи· 
тання_ про розвиток у Каркаралiнському районi великого вироб· 
ництва металю. · 

Щодо манrанових руд, то вартi на увагу в и ходи манrанових 
руд виявлено: на niв стро вi Манrишлак, пот м на пiвнiч вiд 
Джезк tзrа~ьких залiзору дяних родовищ i в схiднiй частинi 
Казакського степу {в Баян- Ау льському paйolJi.). Манr~:~ шлакське 
родовище палежить до найбi IЬШИХ у Союзi: эа висновком гео
дога Kpyra, ймовiрний запас ру ди тут слiд визначити на 52,7 млн. т, 
з эагальним вмiстом металевого манrану на 8,2 млн. т. A r1e це 

1 А. Сперанс"ий- "Проблема развития черной металлургии Урал о • кузнец
кого комбината~~, збlрка "Урало- кузнецкий к·омбинат•, Соцэкгиэ, 1931 р. 
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родовище лежить у безводянiй nу.стелi, за 50 км вiд Каспiй
ськоrо узбережжя, i питания про промнелове розробляння йоrо 
можна роз н'язати тiльки в зв'язку з розв'язанннм питань транс
порту та енерrо й водопоста:чання. Це можна здiйснити,:·розви
нувши розробляння великим маштабом. Родовища Дtnезказrан
ськоrо району своiм маштабом у баrато разiв меншi проти М,.ан
rищлакських. Проте високовiдсотковий скла~ руди ix (особливо 
родовищ пон1д берегом рiчки Джезди та на Найзаташському 
ropбi- 40-- 50° f 0 металевоrQ манrану), виriднi умови заляrання 
й досить серйознi можливi запа<;и р~ди- дадуть змогу поста
вит и питания про промнелову еtсплуатацiю ix, дялi розвинувши 
залiзничi шляхи в цiй частинi республiки. Щодо родовищ схiд .. 
ньоi частинi Казакстану, то в районах, сум жних з май:Оутнiм 
центром к закстанськоi залiзноi та мiдяноi металюрrii, так само 
виявлено ря.g. манrанових родовищ. Виявленi запаси ix покищо 
невеликi. 

Кольоровl металi 

Найбiльше всесою3не значения мають родовища кольорових 
м.еталiв та полi.металевих руд, що на H'ifX базуеться кольорава 
металюрriя Казакстан у. На перtиому мiсцi стоять .мiдянi руди
родовища ix найпотужнiшi на цiлий Союз i стапавлять не менше . 
як 40°/0 ycix мiдянорудяних запасiв краiни. Найбiльшi родовища 
мiдi такi: 1) Джезказrанськi мiдянi копальнi, запаси ix стапавлять 
пон~д 16 млн. т, з вмiстом мiдi на 6-8°/0• Це найбiльше родо
вище мiдяного iскришу е сировинна база Для Карсак- Пайськоrо 
комбiнату; 2) родовища, що лежать на пiвнiчному березi озера 
Балхаш i е найб1льшi в Казакстанi родовища порфi tJових руд: 
о дне з них- Коунрад -мае можливий запас мiдi близь ко 
1 750 тис. т; друге- Карабас- може дати близь ко 1 000 тис. т. 
Наявнlсть таких потужних родовищ, зважаючи на вказiвки геоло
гiв про можливiсть виявити тут низку iнших родовищ, дае пiд
ставу гадати, що це е мiдевмiсний район з колосальними запасами. 
Орiентовний заrальний запас мiдi в самому тiльки Коунрадi
близько 26 млн. т. Далi треба вiдзначити ще родовища Каракалiн
ськi (Ко кт ас- Джартас та Коктас- Джал) i Успенськi копальнi, 
що постачають руду Спаському заводовi (Акмолiнськоi округи). 
Заз н С~ ченi багатства на мiдяну руду дозволяють говоряти про 
розвиток тут м~дяноrо виробництва таким маштабом, що не по
ступиться перед американським. Проте слiд вiдзначити, що мi
дянi родовиЩа Казакстану розвiданi дуже мало, i тут треба ще 
чимало riоJ!рацювати. 

Полi.металевi руди е в низцi районiв-Алтайському, Карка
ралiнському, Приалтайському, Сулейман- Сьйtькому та Ачi-Сай
ському (всi цi райони належать до Сир- Д:.tр'iнськоi округи) 
т.а в Чiмкентському районi; разом тут е тепер 21 родовище. 
Найrоловнiшi з полiметалевих родовищ належать до Рiддерського 
гiрничо - промислового комбiнату, розташованого эа 86 км вiд 
Усть- Каменогорська ( спалучений з ним вузькоколiйною залiз
лицею ). В двох розвiданих копальнях комбiнату- Рiддерськiй 
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та Сокольнiй - виявлено розвiдками такi запаси металiв : цинку 
450 тис. т, олива-2~0 тис. т, мiдi-25 тис. т, золота-55 тис. т 
та срiбла- 250 тис. т. Далi, розвiданi запаси руд у Зирянiвськlй 
копальнi, що лежит~ за 105 к.м вiд мiста Усть· Каменогорська i 
за 6 к.м вiд ст. Бух-х:ар~iнськоi, визначено (за тими вiдомостями, 
що лишилися вiд анг .лiйцiв) на 250 тис. т. 1 

За даними А. Гапее-ва, t в кольорових рудах Казакстану мiдi е 
близько 3 млн. т, не рахуючи деяких уже вiдкритих, але ще не 
розвiданих родовищ (наприклад, родовище Саяк у схJднiй частинi 
пiвнiчного озера Балхаш, за 106 км на схiд в1д Коунраду). 

Пiзнiшi геолога- розвiдков1 дослiдження набагато збiльшили 
запаси кольорових i nолiметалевих руд, i тепер Казакстан ви
знано вже за перши:й своiми запасами кольорових металiв район 
у Союзi. За даними на 1 сiчня 1932 р. сумарнi запаси мiдi 
становлять 7 207 тис. т, або· 56 )/0 ycix запасiв Союзу, запаси 
олива- 3 934 тис. т, або 58 Уо ycix запасiв. Крiм того внявлен о 
чималi запаси металiв : вольфраму (близь ко 40 Уо ycix запасiв 
Союзу), молiбдену тоща. 3 

. Неру дянi , копали н~ 
• t 

З iиших кариених копал ин слiд вiдзна чити : а) солянi родо-
вища кам'яноi та самосадноi виварн.оl соли з запасами до 3 млн. т; 
найважливiшi райони- Павлодарський, Карабашський та Кар&
буrа;:iький; б) родовища главберовоi· соли в Карабугазькiй затоцi 
з мiльярдними запасами свiтового маштабу (тут можна розви

.нути видобувания необмеженими розмiрами); крiм того, е озера, 
що мають r лявберову сiль; такi озера е по всьому Казакстану 
серед заичайних соляних озlр; в) родовища фосфоритiв-в Ак
тюбlнськiй окрузi, Адаевськi:й (на Манrишлаку) та в Сир- Дар'iн
ськiй округах; особливоi уваги вартi Актюбiнськi зложища (з за
пасами близь ко 200 млн. т фосфоритiв...., з вмiстом фосфору близь
ко 25~), розмiщенi коло залiзницi, а тому дуже багато ix можна 
постачати рiльничим районам .srк Казакстану, так i Сибiровl та 
Середнiй Aзli. · . 

Крiм перелiчених корнених копалип у J(азакстанi е родовища 
·калiевоi салi1при (в Сцр -Дар'iнському районl мiж Ташкентом 
та Казалiнськом), хромистого залiзн.яку · (в районi майбутньоi за
лiзницi Орськ- Актюбiнськ), магнезиту (в районi Орську та в 
районi Баян- Аул- Екiбастусс), zpoфimy, аsбесту та родовище 
силiкатних nopiд. € також ру дяне та розсипи е золото (в районах 
Пiвденноуральському, Пiвденноалтайс~кому, Коi<четавському та 
Муrоджарському ) . 

. 
t .,Пятилетний план развития промышленности Кнакстана•, вид. Центр 

Радп народнього госп\Jдарства Кdзак ькоi АСРР {правом рукоnису). Ал >ta- А та 
1930 року. 

2 А. Гапввв- .К~раrанда та n значеннst в iндустрlялiзацп кра'iни•. .,Украiн-
ський робiтни к •, 1931 р. · 

з Див. И. Май.ман-,.1\а~акстац во второй цятилетке•. .,Экоц. жизнь" вi,ц 
10/111 1932 Р~ 
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Р.ОЗД Л ТРЕТIЙ 

Перспективи Р,озвитку промисповости 

До революuii Казакстан був колонiею царськоi. Pocii, i- баrатi 
сировиннt ресурси його по- хижацькому використовував росiй
ський торговельно- промисловий капiтал, жадною мiрою не турбу
вавшися про вiдновлення та розвиток продукцiйних сил краю. Ка
закстан був у леща1·ах натурального господарства родового та фев
дального ладу 3 примlтивними формами капiталiстичноrо визиску. 

Промисловости в краю майже не було. Багатст~а Казакстану, 
а надто багатства його надр, приваблювали шукачiв леrкоi на
живи 3- помiж росiйських промисловцiв. Але тi пiдприемства, що 
ix будували ( nереважно в ру доздобувнiй i рудотопницькiй галуэi) 
в примiтивних технiчних умовах i без з::Jлiзниць, не могли як слiд 
розвинутися в руках рак·1ських промисловцiв, 1 уряд заходився 
вiддавати кращi родоввдщ в експлуатацiю чужоземним конце
сiонерам. Таким шляхом постали чимало пiдприемств- Рiддер
ський завод, кам'яновугiльнi шахти в Караrандi та в Екiбастуссi, 
нафтовi роздобутки в Ембi _ тощо. В розвитку гiрничоi промне
ловости ·велику вагу мало проведения Оренбурзько - Ташкент
ськоi (те пер Середньоазiятськоi) залiзницi . та Сибiрськоi залtз
ничоi маriстралi. 

Пlд кiнець дореволюцiйного перlоду б у л о так~ ж кiлька .пiд
приемств переробляння сiльrькогосподарськоi сировини. 

Iмперiялiстична та громадянська вiйни i голод 1921 -1922 рр., 
що стався слlдом за цiею вtйною, завдали руйнiвних у дарiв про
мисловостi Казакстану; майже всl бiльш .. менш велик! пiдnри· 
емства припииили свое iснування. Процес вiдбу до в и казакстан
ськоi промис.ловости проходив багато повiльнiше, нiж в iнших 
районах Союзу, i до вихtдного року першоrо п'ятирiччя промисло
вiсть Казакстану ще rеть не наблизилася до свого довоенного 
рiвня. За даними Казакстанськоi централыiоi ради н~одньоrо 
rосподарства, вся rурто'ва продукцiя плянованоi вiд Ради про
мисловости становила 1927/28 р. тiльки 77О/0 ii довоенного рlвня. 

Нижче подаемо таб.лицю, що харак·геризуе динамiку пiдвiдом
чоi ВРНГ промисловости Казакстану за пiсляреволюцiйних рокiв: t 

Гуртова 
продукцJя Число Каniталов-

(на млн. крб. робlтникiв кладення 
за цfн-~ми (на тис.) (на млн. крб.) 
1926/27 р.) 

Рок и 

1922/23 . . . 
1923/24 • . •• • k 

1924/25 . , . 
1925(26 . . . . . 
1926/27 . . . . . 
1927/28 • . . 

10,3 ~ 5,1 1 

11,1 
1 

5,4 
12,6 6.2 11,6 
18,8 7,5 ' 14,1 
21,7 . 8,9 • 8,7 ~ 

32,6 8,1 16,5 
1928/29 . . . . . 42,9 12,5 20.5 
1929/30 . . . . . 78,0 14,9 57,7 

_,__ _ ___,.;...___~ ~ 

t Таблицю в1ято з книжки Т. Чел!(аренка-:- .Казакста·н• (полfт ... економ. 
t{арис), виА .• Пролетар•, ~931 р. 
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Порiвнявши 3 довоенними· даними, бачимо, що в низцi галу
зей nромисловости продукцlя ще 1928/29 р. становила тiльки 
неееликий вiдсоток продукцit довоенноi: мiдетопильна промисло
вiсть -12,8°/0, кам'яновугiльна -16,5°/0, рибальська -25°/0• Устат
ковання промислових пiдприемств було дуже зношене (на 45-
50° f о l бiльше ). .. 

Рiшучий перелiм у темпах розвитку ·промисловости Казак
стану почався наприкiнцi 1928 р. в зв'язку 3 постановою ЦК ВКП(б) 
та Раднаркому РСФРР, що вiдзначила недостатнiсть цих темпiв. 
1929/;:,0 р. гуртова цродукцiя промисловости, пiдвiдомчоi ВРНГ, 
дае вже 81,5°/0 зростання проти попереднього року, а капiтало .. 
вкладення дають 181,40/0 (57,7 млн. крб. nроти 20,5 млн. крб.)._ 

У першому пятирiчному плянi по Казакстану поруч завдань 
реконструкцП та змiцнення двох основних галузей йога госпо
дарства- тваринництва та рiльництва- уJС.валено, як трете 

осиовне завдання, створяти потужну соцiялiстичну промисловiсть
насамперед &идобування та перероблення копалинних багатств. 
У цiй частинi завдання реконструкцii перекриваються завданнями 
нового великого будiвництва в промисловостi металюрriйнiй, 
.хемiчнlй, нафтовiй i в ·· промисловостi переробляння лродукцii 
сiльськоrо rосподарства. Цi передбаченi в плянi· новi пiдприемства 
раэом з реконструйованими кiлькома с~ими великими п дприем
ствами становитимуть основний кiстяк -дальшого iндустрiяльноrо 
розвитку Каэакстану. 

Нижче ми зупинимося детально на тих эрушеннях в рiзних 
сферах народнього господарства Казакстану, що характеризу
!ОТЬ перwу п'ятирiчку. Ту т пiдкреслимо тiльки, що перший 
n'ятирiчний плян перетворив Ка акстан з аrрарно ... вiдсталого 
району, в основному тваринницького, 3 переважно кочовою та 
напiвкочовою. люднiстю, на аrрарно- iндустрiяльну краiну. Вже 
1932 р. питома ваrа промисловоi продукцii в продукцii всього 
иароднБ()го господа рства Казакстану 3бiльшуеться до 43,1%. 

А. Енерrетика 

1. ByriJIЪнa промисловJсть. Проектуючи розвиток енерrетичноi 
nромисловости Казакстану на перше п'ятирiччя, Держплян СРСР 
виходив iз засади, що основнi к·ам'яновугiльнi родовища Казак
стану щ~ не розвинутьс$1 як слiд у межах п'ятирiччя i в основ
ному обсл.уговуватимуть тiльки сполученi з ними металюрriйнi 
Пiдприемства. 

У зв'язку 3 зазпаченою настановою перша п'ятирiчка намiтила 
3алучити дР експлуатацН тiльки найбiльшi· родовища, сконцен
трованi на niвнiчному сходi Казакстану (в межах Акмолiнськоi 
та Павлодарськоi округ): роэмiр видобувания по Караrандi (на
tамперед на 3адоволення потреб Спаського комбiнату, а потiм 
i эалiзницl Караrанда- Петропавловськ) намiчено на 120 тис. т 
вугiлля 3 капiтальними вкладеннями на 4 млн. крб. Далi намi
чено вi.ztбудувати ~кiбастусс i розвинути видобувания до розмiру 
160-200 ти(:. т за n'ятирiччя (па обслуrу'ваннЯ металюрrii1 
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з вИходом MbЖJtйtioi ЗайвИни вyriЛJI}'I на Туркестано ~ сибiрську 
залiзницю). А щоб обслугувати Турксиб, намiчено провесm роз
вiдки на вугiлля в районах самоi залiзницi, при чому в плянi 

nроектувалося збудувати вугiльне пiдприемство та пiд'jзну за
лiзницю до нього, вклавши на це 4 млн. крб. (наперед, доки 
розвинеться це пiдприемство, Турксиб мав базуватиен на куз
нецькому вугiллi). 

П'ятирiчка, що ii {1929/30 р.) уточнили органи Казакстану, 
виходячи iз здогаду про коксiвнiсть вуriлля Караrанди та зов
сiм iншоrо уявлення про можливий ринок збуту, пiдiйшла з 

цiлком iншим маштабом до перспектив розвитку кам'янову

гiльноi промиdцовости Казакстану. За накресленнями органiв 
Казакстану з прокладенням за тверджених вiд НКШ залiзниць: 
1) Акмолiнськ-Караrанда-Желтаевська група-Каркаралiнськ
Коунрад-Бертиш; 2) Каркаралiнськ-Сергiополь-лiнiя Казак
станськоi залiзницi та 3) Акмолiнськ- Картали для Караrанди 
вiдкриваеться такий ринок можливого збуту вуriлля: а) для 
потреб Казмiдi (Коунрадська, Спаська, Баян- Ау льська копаль
нi та мiдетопильний завод-650 тис. т; б) Кентюбекська та .То
гойська копальнi i мiдетопильний завод-100 тис. т; в) олив'яно
цинкове виробництво :..___50 тис. т; г) для внутрiшнiх залiзниць-
200 тис. т i для Турксибу- 275 тис. т; r) для електровень-
1 000 тис. т; д) на власнi потреби копалень- 200 тис. т. К рiм 
того, взято на у вагу споживання Уралу ( орiвнтовно) на 3 000 тис .. т 
i iнших споживачiв -100 тис. т. 

Караrандянськ й вугiльний басейн уже 1931/1932 р. чимало 
розвяну вся. Видобуток 1932 р. за програмою- 2,5 млн. т. На 
друге п'ятярiччя накреслено збiльшити вуглевидобування вше
стеро, ·то б то 1937 р. видабути 15 млн. т. Це накреслення, як 
ба чимо, перевищуе навiть наведенi вяще обчислення !)азакстан· 
ських органiзацiй про потребу на караrанд'Пнське вугiлля. Кара

rанда розвиваеться не тiльки як осиовна палявно- енерrетична 

база Казакстану, а й як потужна палявна й енерrетячна база 
для Пiвденного Уралу, Середньоi Волги, Башкярii та Середньоi 
Aзii. 

2. Коксо .. газо- хемiчна промисловiсть. Казакстан розвивае 
коксо- газо- хемiчну промисловiсть. Визнано за потрiбне вже пiд 
початок другого п'ятирiччя видобуватя в Караrандi стiлькя коксу, 
щоб це забезпечувало не тiлькя б у давану меtалюрriю Казакстану, 
а й Пtвденний Урал, що тяжiе до Караrанди (Магнiторський завод 
тощо). Крiм того, розвиток сiльського господарства Казакстану та 
Сибiру вимагав форсованаго розвяrnу хемiчноi промисловости, 
а надто виробняцтва тукiв. Виходячи з тих мотивiв, що вартiсть 

коксу . в Казакстанi буде, як показують обрахунки, не вища, нiж 
на iнших уставах, якi вже функцiонують, i що вiдходи вiд 

вяробництва коксу можна використати на виробняцтво добрив, 
газу та нафтових продуктiв~ проектування коксобензоловоi 
устави в Караrандi вязнано за безперечно доцiльне. 

Проектуе-vься коксохемtчну уставу на 1 656 тис. т коксу, 
nри яому пустяти П намiче,uо 1933/34-- р. Рянок збуту як для 
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kokcy; так i ДJiЯ вlдхбДiв коkсовоfб виробництва Цiлком Забез
печений. Суму витрат на уставу зазначеноi потужиости визна-
Чено на 29 млн. крб. . 

3. Нафтова промисловlсть. У першому п'ятирiччi Ембинський 
район д уже розгорнув свою роботу. Програма 193·2 р.- видо
бути 350 тис. т нафти. На друге п'ятирiччя видобувания нафти в 
Ембинському районi накреслено збiльшити в 15,7 разiв ........ 5,5 млн. т 
1937 . р. У другому п'ятирiччi накреслено змiнити J{Онфirурацiю 
розмiщення нафтодестиляреньt концентруючи ix· у районах 
споживання. нафтоnродуктiв та близько вJд дешевих внутрiшнiх 
шляхiв сполучення. Зокрема. усю нафту Ембинського району 
намiчено переробляти на заводах Москви, Ярославлю, Н.- Новго
рода, намiчено ввести в експлуатацiю два НОвi заводи- на 
Волзi та Taмipl. J 

4. Електрифiкацiя. Електропостачання в Ка3акстанi стоiть 
досl на вельми низькому рiвнi. Районсвих електровень эовсiм 
нема е тiльки трохи малопотужних мiських електровень (на за
доволення побутових потреб мiськоi й по части сильськоi люд· 
ности) та фабрично-эаводських електровець, потужнiстю разом 
на 11,3 тис. kw, зокрема: 18 мiських електровень з заг . ль ною 
потужнiстю на 2,1 тис. kw i 48 фfбричц-о-заводських з эагаль- · 
ною потужнiстю близько 9 тис. kw, при чому електровень з 
потужнiстю над 50 kw i . до 200 kw (ця потужнiсть- максималь
на) е всьоrо 19. Нове електробу дiвництво в Казакстанi розвИва
тиметься як шляхом ко мунальпого електробу дiвництва, на забез
печення потреб мiського господ~рства та мiсцевоi nромисловости, 
так i шляхом велиl{оrо електробудlвництва, щоб постачати 
е:11ектроенерrtю промнеловим пiдприемствам союзного та крайа
вого значения. Енерrетичнi запаси Каз кстану цtлком забезпечу
ютn можливiсть б у дуват:И поrужнi електроцентралi: крiм eнeprii 
вiтру, визначеноi на 230 млн. кiн. сил, енерrетичнi запаси вугiлля 
визначено на 5 млн. кiн. сил, води- 3,5 млн. кiн. сил, деревини-
1,4 млн, кiн. сил, нафти- 0,45 млн. кiн. сил. Осиовне значения 
щодо цього матиме вуriлля Караrанди, Екiбастуссу та Ленrеров ... 
ських колалень i сила води низки рiчок. 

У дiлянцi великого електробу дiвництва п'ятирiчний плян 
Казакстану проектував збу дувати три районовl станцii: Караrан
динську тепловv, Леnrеровську {Чiмкентську) теплову та Уль
бiнську (Рiддерiвську} гiдроцентраль. 

Караrанdинська електровня, працюючи на штибi караrандин
ських копалень. постачатиме електроенерriю низцi niдnриемств: 
кам'яновугiльним коnа .. 'lьням Караrанди, мiдетопильнi, мiдяним 
копал~ням району, заводам коксобензоловому, синтетичного 
амонiяку, сiрчаноi кислоти та сульфату амонiйного, а та кож 
для побутових nотреб людности й радгоспам у районi електро
внl та ii niдстанцiй. Оrже ця електровня матиме величезну вагу 
в справi iндустрiялiзацil краю й пасамперед у справi створення 
в Караrандинському районl великого iндустрiяльного та зер
нового центру. Потужнiсть · станцii першоi 'ieprи (наприкiнцi 
n'ятирiччя) становитиме не менше як 60 тис. kw, а в другому 
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п~ятирiччi, коли ввiЙд~ть в експлуатацiю коксохе~iчнi завоДИ 
i видобувания вуriлля в Караrандi дiйде запроектованих рQз
мiрiв на 15 млн. т,-потужнiсть електровнi (другоi ~ерги) збiль
шиться до 300 тис. kw. 

· Щоб постачати електроенерriю зазпаченим вище niдприем
ствам, намiчено двi основнi високовольтовi лiнii пересилання: 
Караrанда-Спаський комбiнат-Коунрадськi копальнi, завдовж~и 
на 390 км, i Караrанда-Джилтаiвська група, завдовжки на 60 км. 

Ленrеровська районова електровня, що працюватиме J!.a мiс
цевому вуriллi Ленrеровського родовища (за 30 км вiд Чiмкенту), 
постачатиме електроенерriю запроектованим промнеловим пiд
приемстваи Чiмкентськоi округи (фабрикам кенафовiй та тех
нiчних тканин, бавовноочисному та олiйному заводам, млинам 
тощ о), на побутов потрf: б и м. Чiмкенту, а так о ж Турланському 
олив'яному родовищу з йога пiдприемствами. Потужнiсть еле
ктровнi, що ii запроектовано закiнчити в першому п'ятирiччi, 
становитиме 15 тис. kw. У друго .v. у п'ятирiччi потужнiсть 
електроввi буде доведено до 150 тис. kw. , 

У .льб1нську r1дроелектровню (на р. У льбi), що постачатиме елек· 
троенерriю рiддерськiй кольоровiй,. металюрrii (заступивши тепе .. 
рiшнi устави малоi потужности), запроектовано збу дувати вже в 
nершому п'ятирiччi. ПотужНiсть ii-lбтиc.kw вартiсть-16 млн.крб. 

Крiм того перший п'ятирiчний ПJ}:ЯН запроектував збу дувати 
низку комупальних електровень (довiвши загальну потужнiсть ix 
до 19560 kw проrи теперintньоi на 2110kw)i фабрично- заводських 
електровень а за гальною потужнiстю на 10 250 kw. 

За ос1аннiми накресленнями казакстанських плянових орга
нiв перспективний плян еле к; робу дiвництва чимало поширюеться 
вiдповiдно до накреслених тем пiв соцiялiстичноi реконструкцП 
народнього господарства казакстану. Електробу дiвництво роз
гортатиметься на основi широкого використавня як вуriлля, так 
i riдpoeнeprii. Пiд «iнець другого п'ятирiччя накреслено довести 
потужнiсть електровень Казакстану до 2 ~54 тис. kw. Найбiль
шими теплоними електровнями бу дуть зазнаЧенi вище- Кара
rандинська, Балхашська з потужнiстю на 200 тис. kw i Ленге
ровська (Чiмкентська). 3 гiдроелектровень слiд вiдзначити : 
Iртишську- на 350 тис. kw, Чiрчiкську- на 140 тис. kw та lлiй
сы~у- на 48 тис. kw. 

Географiчне розмiщення електровень пов'язуеться з перспек
тивами розвитку лромислово~ти, тр·анспорту та сiльськоrо го
сподарства. Електровнi буде об'еднано лiнiями високовольтних 
пересилань i, отже, вони комбiнуватимуться в единi енерrетичнi 
кiльця, зв'язанi одне з одним i з електрокiльцями сусiднiх ек~но
мiчних районiв. 

Б. Мета.пюрriя та машинобудl~ництво 

1. Металюрrl чорних металiв. Органiзацiя виробництва за
лlза е для Казакстану цiлком нова галузь. 1 Залiзорудянl родо-

1 У n'ятирlчцi Держлляну виробюiцт~а залiза зовсlм не nередбачеliо 
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ьнща в Каркаралiнсь!(бму раЙонi 3 чималими запасами · рудИ, 
досить доброi на якi сть, близькiсть цих родсвищ до коксiвного 
вугiлля Караrанди та Еюбастуссу, що, як можна вже - бачити iз 
зроблених лябораторних дослiдiв, дадуть задовiльний металюр
riйний кокс, i, наостанку, виriдне географiчне станонище Казак
стану поруч районiв, дуже бiдних на власнi родовища залiза,
все це доводить доцiльнiсть органiзувати в Казакстанi залiзне 
виробництво, що задоволь·няло б не тiльки внутрiшнi потреби 
краю, а й потреби дефiцитних сумежних районiв (Середня Азiя, 
по части Сибi р ), а так о ж давало б продукцiю для межливого 
вивозу залiза до Зах1днього Китаю. Не може бути за проти
показний чинник той момент, що район каркаралiнських родо
вищ не· мае залiзничих шляхiв , бо проект прокласти залiзницю 
Петропавловськ-Акмолiнськ- .k.араrанда, як маriстральну залjз
ницю через Каркаралiнськ на Сергiопiль _- Бахти, висуиена неза
лежно вiд питания органiзацii виробництва залiза, а залiзниця 
ця пройде якраз по каркаралiнських родовищах. Крiм того, в тому 
самому районi мають прокласти найближчих рокtв лiнiю Кара .. 
rанда-Каркаралiнськ-Бертиш; збу дувати цю залiзницЮ треба для 
того, щоб розвинути · в цьому районi виробництво мiдi та роз
робляння цинксвих родсвищ 

Щодо маштабiв продукцii залiза, то п'stтирiчний плян }\азак
стану, визначаючи запаси ру ди на 42 млн. т з вмiстом залiза 
в них близько 25 млн. т, вважа~ за забезпечену сировиною 
продукцiю 1 250 тис. т залiза, при чом у реченець амортизацii 
ру дяних за 1lactв становить 20 рокiв; ринок длЯ такого розм1 ру 
топления вважаеться за цiлком забезпечений. Проте плян прий
мав стандартний тип потужиости металюрriйного заводу на 
650 тис. т чавуну при 4 дiйових виробничих arperaтax; за та· 
кого маштабу топления завод б у де забезпечений рудою на 
40 рокiв. 

Пiзнiшi (1932 р.) накреслення плянових органiв Казакстану 
до всесоюзноi конференцt'i в справi розмiщення продукцiйних 
сил iдуть б ага то далi. 1 , 

Казакстан ставить у другому п'ятирiччi завдання ширше 
розвинути чорну металюрriю на базi виявлених нових запасiв 
залiзноi руди в сполученнi. з коксiвними караrандинськими ву
гiллями та дуже добр им манrаном поблизу залiзних руд. Накрес
лено збу дувати металюрriйний завод у Семипа,лятiнську потужнi· 
стю на 1.2 млн. т. · та завод у Сари- Су поту жнiстю на 650 тис. т. 
О ·· же, топления чавуну проектуеться довести на 1937 р. до 
1,9 млн. т. 

Казакстан не являе собою тiльки ру досировинну базу, а по
винен поруч видобувания вугiлля, чарних i кольорових металiв 
також i розробляти ix та переробляти на мiсцi як _ для власних 
потрео, так i для потреб iнших районiв, доцiльних з народнь.о
господарсь~ого погляду. Виходячи з цiei передумови, Казакстан 

1 Див. статтю голов и Раднаркому Казакстану И. Май .мина-· "Казакстан во 
второй пятилетке", в газ. "Экон~ жизиQ• вfд Юflll 1932 р. 
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проектуе збудувати 23 машинобудiвельних i метальообробних 
пiдприемств (разом з пiдприемствами мiсцевого значения), що 
мають випустити 1937 р. продукцii, приблизно, на 900 млн. крб. 
Проектуеться побу лувати заводи свердлового, гiрничопрохiд· 
ницы<оrо та збага чноrо устатковання, потрiбного для металюр
riйноi та вугiльноi промисловости, для заводiв шляхових машин, 
залiзних конструкцiй, кабельного, трансформаторного, акумуля
торного, струментового, автозбиральноrо тощо. 

2. Кольорова металюрriя. Вище зазначено, що багатством 
на колъоровi та полiметалевi ру ди Казакстан стоiть серед iнших 
районlв СРСР на першояу .мiсцi. Тим то цiлком слушне те 
твердження, що проблема розвитку кольоровоi металюрrii 
в Казакстанi е по сутi. проблема форсаваного розвитку ii в 
СРСР. . 

Найважливiше завдання в цiй галузi - , розвинути продукцiю 
мiдi. 

В поточному п'ятирiччi розвиток мiдяного виробництва кон
центруеться в двох пунктах: на Джезказганських родовищах 
i мiдяних родовИщах схiдньоказакського степу. 

Карсакпайський комбiнат, що працюе тепер на джезказган
ськiй рудi, розраховано на цродукцiю 5 600 т чорновоi м дi; 
плян накреслюе довести потужнiсть йоrо до 10 000 т. Крiм 
того, запроектовано збу дувати нову збаrаЧfвальну фабрику 
потужнiстю на 500 т добовоi переробки ру ди ( теперiшню фаб
рику розраховано на 200 т) i нову електровню на 2 тис. kw 
встановленоi потужности. 

Щоб пощирити такою мiрою виробництво, треба поширити 
потужнiсть мiдяних копалень та потужнiсть вугiльних копалень 
(Байконурських).1 

На базi ру довищ Караrанди (в районi Караrандинських ву
гiльних колалень) намiчено б у л о спору дити Центральпий Казак
етаиський мiдетопильний комбiнат, що складатиметься з централь
ного мiдетолильноrо заводу потужнiстю на 50 тис. т чорновоi 
мiдi, ciтi колалень i збаrачувальних фабрик при них. Заrальна 
потужнiсть копалень (Коунраду, Джiлтавськоi rрупи та копалень, 
Спасько-У спенськоrо району) эапроектовано на 3 200 тис. т, 
а эагальну потужнiсть збагачувальних фабрик-на 10 165 т за 
добу (на Коунрадi -7 500 т, . на Джiлтавських копальнях-
2 500 т i Спасько- Успенських-665 т). 

Ui накреслення будуть набагато эбiльшенi вiдповiдно до ко
лосальних ресурсiв району. В серпнi 1931 р. Рада працi й обо
рони поклала на Пiвденний трест кольоровоi металюрrii (Юж
цветмет) завдання роэгорнути роба.ту так, щоб Прибалхашський 
м ; детопильний , завод уже 1935 року дав промисловостi СРСР 

,не менше як 175 тис. т мiдi. Це мае становяти половину вciei 

1 Карсакпайський комбiнат складаеться з Байконурських вугlльних шахт, 
Джезказганських мt,п.яних копалень та мiдетопильного заводу, продукцiя якого 

мае чималу питому , BfrY в мiдянiй промисловостj Союзу. Комбtнат мiститься за 
350 ".и вiд залiзliицi. 
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nродукцii мiдетопильних заводi в ·союзу, намiченоi ~:~а кiнець другоi 
п'ятирiчки, й мае у трое перевищити всю. ПР.одукцiю мiдетопиль· 
ноi промисловости 1931 р. · 

Найпотужнiшi в свiтi американсь~i мiдетопильнi заводи да~ 
ють . при ловиому эава~таж~ннi 150 тис. т продукцti. От же При
балхашський велетень мае випередити Америку. За · найближчi 
2 - 3 роки на уэбережжi Балхашу та н::~ те ритор i Коунраду 
в-иростуть мiдетопильний, сiрчанокислотний i riдрометалюр
riйний заводи, эбагачувальhа фабрика, електровня й багато iн
шнх пiдприемств. Орiентовна вартiсть Балхашського комбiнату-
475 млн. крб. Пiдготовн~ роботи до б у дiвництва почато · ще 
1930 р., а 1934 р., останнього року перед повним пуском ком
бiнату в експлуатацiю, накреслено закiнчити окремi аrреrати, 
i комбiнат мае дати цього року 26 тис. т мiдi. 1 

Б у дуючи комбiнат такоi потужности, треба прокласти вiдпо
вiднi залiэничi лiнii, що спалучили б як окремi виробництва ком
бlнату мiж собою, так i центр виробництва э сiттю залiзниць 
СРСР. У зв'язку э цим з'апроектовано збудувати залiзничу лiнiюАк
молlнськ- Караrанда- Каркаралiнськ, Каркаралlнськ- Коктас
Джартас i Каркаралiнськ-Бер тишська пристань (на озерi Балхаш). 
Ко.v1б!нат мае давати 1933 р. 30 тис. т, а починаючи з 1934 р.-
50 тис. т чорновоi мiдi. 

Загальна сума вкладань на мiдяиу промисловlсть Казакстану 
становитяме 160 млн. крб. 

Розвинути полiметалеве виробництво перший п'ятирiчний плян 
Казакстану запроектував у трьох пункт ах: а) поширити Рiддерськi 
родовиtца (Алтайська група) олив'яно-цинкових руд; б) викори
стати Ачi-Сайськi родовища олив'яних руд (Турланська гр у па), 
що лежать у пiвденнозах · днiй частинi Казакстану за 70 к.м вiд 
мiста Туркестану, i в) Баяно- Бекаринськi полlметалевi родовища 
в схiднiй частинl Ка 3акського степу. 

а) Piddepcькa група олив'яно- цинкових руд е одна в найпо
тужнiших у Союзi. Розробляти цi ру ди розпоухали ще у XVIII ст. 
Гlрничi розLtобутки Алтаю свого tracy посiдали перше мiсце 
в свiтовому видобуваннi олива та срiбла, але згадом занепали. 
1917 року органiзовано Рiддерське товариство, але воно не 
змог л о швидко розгорпути виробництво такою мiрою, що вiд
повiдала б природним ресурсам району. Мало змiнилосЯ стано
вище й за рокJв вiдбу довного перiоду. 

Перший п'ятирiчний плян Казакстанузапроектував розробляння 
рудовищ Рiддеру такими розмjрами, що забезпечили б витоплення 
25 тис. т електролiтного цинку, 18 тис. т олива, 1 500 т мiдi, 
5 т золота i 30 т срiбла. Щоб 'ВИконати цю програму, треба 
крlм вiдnовiдного поширемня копалень збу дувати: електролiтний 
цинковий эаво.n потужнiстю на 25 тис. т, довес.ти потужнiсть 
теперiшнього олив'яного заводу до 18 тис. т та збудувати нову 
збагачувальну фабрику, эбу дувати riдроелектровню (на рlчцi 

t Див .• Правда• вiд 10 квiтня 1932 р. Gт. А. Tpenqлo~fl. .при<?а~хаwстрой ~ 
Магнитогорск цветной металлургии • ~ ' 
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У.льбi), збу дувати сiрчанокислотний завод потужнiстю на 50 тис. 
т, . щоб використ-ати вiдхiднi гази, . провести залiзничу лiнlю 
Усть- Каменоrорськ- Карповка. . 

б) Турланська група. Зriдно з розвiдками останнього часу, 
запас руди Турлаяського родовища (Ачi-Сай) визначено на 
800 тис. т э вмiстом олива, залежно вiд типу руд и, вiд 3 до 
50°/о; пересiчкий вмiст олива на в:ю масу руд- близько 15°/0, 

а на бiльш збагачену частину-220/0• Збу дувати олив'яний завод 
на базi ачi-сайських руд запроектовано в районi м. Чiмкенту; 
за термiн пуску заводу на повну потужнiсть його- 30 тис. т 
олива-намiчено 1933 р. Загальна вартiсть Турлаяського олив'я-
uого комбiнату станов;итиме 29 725 млн. крб. · 

в) Бекаринська та Прибаянаульська zpynu охоплюють дуже 
багато полiметалевих ро~овищ: олив'яноrо блиску, цинковоi 
свiтнl, мlдяиого iскриwу та niритiв. Запаси цих родсвищ дуже 
великf: · наприклад, запаси самоi тiльки Бекаринськоi групп об
числено на 100 З"ИС. т металю, 250 т срiбла та 15 т' золота. 
Щоб використати цi заnаси, запроектовано збу дув а т и оли в'яний 
завод у районi Караrанди та збагачувальнi фабрики для здобу
вання концентратiв, зокрема цинксвих концентратiв на 25 тис. т 
рiчно. Концентрати транспортуватиметься до мiсця топления 
зал.lзницями, що ix б у де спору джено для мlдяного виробництва. 
Капiтальнl вкладення на комбiнат становитимуть 20 500 тис. крб. 
Рlчна продукц я комбiнату (8 тис. т олива, 25 тн~ т циикових 
концентратiв. 1 50J т мiдi та концентратiв i 25 т срiбла) ста
нови rиме на rpowi 9 000 тис. крб. 

За останнiми (1932 р.) накресленнями казакстанцiв, кольора
ва металюрriя Казакстану, витоплювання мiдi 1937 р. nовиннi 
становяти 377,5 тис. т. Стрижнем цього пляну буде будiвництво 
Прибалхашського (Коунрадського) мiдетопильиого комбiнату
велеrня, що не матиме собt рiвноrо в свiтl. Потужнiсть комбlнату 
становит им е 175 тис. т м iдi. ' 
, Прибалхашський комбiнат, цей "Магнiтобуд мiдi та олива", 
рiвннй своiм народньогосподарським значениям Магнiтогорсько
му велетневl~ сt<ладнiстю технiчного заll.уму та обlяrом капiта
ловкладень навiть перевищить, на думку казакстанцiв~ магнlтор .. 
ське б у дiвництво. 1 1 

Пiд кiнець 1937 р. крiм Коунрадськоi мtдетопнi працювати
муть на повну потужнiсть також Джезказrанська, Бопii- Кульсы\1, 
Карсакнайська мiдетопнi, а також Рiддерiвсъкий, Iртишський i 
Чiмкентський nолiметалевi комбiнати. 

Топления цинку в Казакстанi дiйде 1937 р. 275 тис. т, то· 
плення олива- 250 тис. т, алюмiн ю- 40 тис. т. 

Пtд кiнець другого п'ятирiччя кольорава металюрriя Казак
стану мае перетворитиен на величезt~ий комплекс кольорових 
метальопiдприемств Союзу. Ii питома вага в мiдi становитиме 
близько 65° J 0, в оливi - 60°10 i в цинковi - 35°1 о· 

' 

1 Дйв. ст. М. Ру.х.мана та И. РЬtбальс"ого • Бутевич у газ. "Экон. жизнь" 
Вiд 5/111 1932 р, 
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Розвинути намiченими розмiрами кольораву металюрriю, що 
являе собою основний кiстяк iндустрiялiзацii Казакстану, вима
гають iнтереси всьоrо Союзу, бо саме Казакстэц~ маючи най
багатшi запаси кольорових металiв, мае вiдiгра1·и вирlшальну 
ролю в питаннi зменшення дефiциту краiни на кольоровi металi. 

В. Хемiчна промисловiсть 

Осиовна база для розвитl!у хемiчноi промисловости Казак
стану-це величезнi запаси фосфоритних родовищ; щодо цьоrо 
Казакстановi безперечно палежить перше мiсце серед решти 
районiв Союзу. Виключну потужнiсть мають фосфоритнi родо
вища в районi Актюбiнську. та Тимlру. Запаси ix обчислено 
бiльше як на 300 млн. т, при чому 2/з цих Запасiв приступнi 
для вiдкритих робiт. · . 

Крiм Актюбiнських родовищ на територii Казакстану е й iншi 
фосфоритнj родовища; але цi родовища ще не розвiданi. "' 

Хоч здобувнi можливостi актюбiнських фосфррwriв величеэнi 
(технiчно видобувания тут можна довести до величини понад 
8 млн. т за рiк), проте, зважаючи на вiдсутнiсть фосфоритних 
родовищ на територН Сибiру та Середньоа зiятських ресnублiк, 
з другого боку, на колосальну потребу на добрива попiирюва
ноrо сiльськоrо rосподарства цих районiв (особливо бавовnиnьких 
ланiв Середньоi Aэii), nерши .. й п~ятирiчний плян Казакста.ну вважав 
за вчасне поста вит и питания про розвiдки й iнших фосфоритних 
родовищ Казакстану, наприклад: а) родовища попа д рiчкою 
Сир-Дар'я мiж станцiями Джусали та Казалiнськ, б) родовища 
в Каракалпакii по над рiчкою Аму-Дар'я (в горбах Бирли-Та у); 
в) фосфоритнi родовища Мангишлаку. Поруч розвiдок плян 
висувае також потребу широко постанити спроби концентрацН 
та збагачування фосфоритних руд. 

На перше п'ятирiччя запроектовано було збу дувати Актюбiн-
ський комбiнат виробництва фосфоритних добрив. . 

Намiчено збудувати суперфосфатний завод виробляти 20 .. вiд
сотковий суперфосфат. Вих,дна сировина для заводу- це моно
гlдрат; його здобуватиметься вlд цинкового виробництва, пере
робляючи вiдхiднi сiрчистi гази та актюбiнськi фосфорити. Надалi 
зайвину збагачених фосфоритiв д.овозитиметься до сiрчанокис
лотного заводу РJддерiвського комбiнату, чому тут i намiчено 
збудувати суперфосфатний завод; термiн закjнчення · цього заводу 
прига няеться до часу пуску в хiд Рiддерського сiрчанокислот
ного заводу. 

Загальна вартiсть хемкомбiнату становитяме понад 100 млн. крб. 
Слiд також вiдзначити видобувания сульфату в Карабугазы<iй 

затоni Каспiйського моря. 1929 року утворено трест Карабугаз
Сульфат (з мiсцем перебува чня в Баку), що об'еднав промисли 
Казакстану з промнеламп Тур~менii. t 

• 

1 Особливоi ваги набирае Карабугазький сульфатний трест у зв'язку з про~ 
дукцlею мlрабlлlту (глявберовоi соли). Остаанього виробничого сезону видобуток 
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Загалом розмах оснойноi хемtчноi тg kokcoxeмtчнoi nроми~
Jiовости Казакстану залежить вiд розвитку кольоровоi та чор
ноi металюрrii, великих маштабiв коксування караrандинських 
вугiлJ1iв,. баrатющого залягання фосфоритiв, лупакiв i глявберо
воi соли. За пiан~шими накресленнями казакстанцiв, пiд кiнець 
п'ятирiч ч я намiчено довести виробництво фосфорнотукових 
добрив до 650 тис. т, салiтри- до 1192 тис. т i сульфату
до 2, 7 млн. т. 

Нарештi, чималий iнтерес мае можливiсть розвинути в Казак
станi виробництво навчуку, за сировину для чого буде "хандри
ля"- кавчукодай ta рослипа чагарникового виду. Трест "Кавчуко
нос" розвивае такi заходи щодо хондрилi: а) органiзуе експе
дицiйнi дослiдження, щоб виявити кавчукодайнi та створити 
спецiяльну мапу; б) органiзуе три дослiднi станцП; в) ширить 
в колектинних та iндивiдуальних господарствах насадження та 
зас1ви х~ндрилi i г) б у дуе промисловi плянтацii. 

Г. Мlсцева промисловiсть 

Продукцiя сiльського господарства Казакста ну, а також багатi 
зложища вапняку глини., тощо стапавлять досить широку базу, 

щоб розвинуrи низку галузей промисловости- пасампередобро -. 
бляння шкiр, шерсти, б<:tвовни, б у дiвельних та лiсовихма терiялiв. 
Розгляньмо основнi галузi так званоi мiсцевоi промисловости. 

1. Текстильна промисловiсть. Дарма що в Казакстанi е ве
личезнi можливостi, щоб розвинути тут текстильну промис· 
ловiсть, цi.ei галузi тут фактично нема, коли не рахувати едину 
сукняну фабрику в Ал м а- Атi (збу довано П 1910 р.), ЩQ спожи· 
вае тiльки невеличку частипу тiе ! шерсти, що ii дае район. 

Потребу внутрiшнього ринку, визначену бiльше як на мiльйон 
метрiв грубошерстнr1х тканин, задовольняеться тiльки на 14°/0• 

Шерстяна промисловiсть. Перший п'ятирiчний плян Казак
стану передбачав: поширити Алма- Атинську r:укнярню, вклавш~ 
на це 1 200 тис. крб., при чому реконструкцiю ii палежить закiJ.Jчити 
на початку 1931/32 р.; б) спорудити сукнярню в Семипалатiн
ську, вклавши 4 :200 тис. крб. Крiм того, плян · Казакстану 
ставить питанИя про потребу збу дувати таку саму сукнярню 
в Актюбiнську, вклавши на неi 4 200 тис. крб., та фабрику 
технiчних тканин у м. ЧiмкентL 

Питания про потребу збу дувати фабрику технiчних тканин 
ставиться з мiркувань конечноi потреби використати широченнi 
сировиннi можливостi. 

Ба11овняна промисловiсть так само мае досить сприятливi 
nередумови для своrо розвитку. наприклад-сировина енерrе

тичнi ресурси, робоча сила та ринок збуту. Практикована з 

цього вельми цtнного для nромисловости nponyкry дНiшов 8,5 тис. т, не зва· 
жаючи на крайню примlтивнfсть метод виробництва (збирliН я тiльки тих мае 
мlраб1лlту, що 1х викидав море, tрд.нспортування його верблюдами). Tpecr ста· 
вить питания np'J доцfльнlс1ь механlзувати вироб1-1ицтво, бо це набагато збtль· 
шить видобувания й змеишить соб1вартlсть nродукту: · 
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1929/30 р. nромнелова ексnлуатацiя новоi технiчноi кульtурli _.. 
кендирю -. ще бiльше nасилить сировиннi ресурси. В низах 
рiчки Сир- Дар'i органiзуеться радгоспно- колrоспне об'еднання 
Кара- Узя к з загальною площею niд кендирем на 40 тис. га 
i ще 4 великi радrоспи з загальною nлощею близько 25 тис. га. 

Будуються 2 бавовнянi фабрики. Продукцiя обох фабрик 
(простий: ас · ·· ртимент для мiсцевого ринку) становитяме близько 
14 млн. м тканин. , 

Кенафоsа пром.ислоsiсть розвиваеться в Казакстанi найбiльше, 
рiвняючи з iншими районами СРСР, де розпочато культивування 
кенафу. 

Зважаючи на такий: достаток сировини для виробництва м'якоi 
тари (лантухи), можна б у л о б nоставити питания про те, щоб 
переробляти на . джутових фабриках, якi тяжiют·ь до Одеського 
та Ленiнградського портiв, н азаксrанський кенаф, замiсть екс
портованого з- за кордону джуту. Проте цю справу утру дню е 
ма~а транспортабельнiсть казакстанськоrо кенафу, коли nере
возити йоrо до вiддалених районiв виробн цтва м'якоi тари 
(Украiни та П.- з. области). Доцiльнiше збудувати кенафовi 
фабрики в самому Каза[{станi, тим nаче, що для збуту iхньоi 
продукцii е досить мiсткий ринок як у . Середнjй Aзii, так i в 
тих районах, що тяжiють до неi. До таких районiв можна залi
чцти Туr кестан, Урал, Сибlр та райони Нижньоi Волги. Крiм 
тоГо, кенафовi фабрики Казакстану можуть праuювати й на 
експорт до краiн Сходу. 

Шовкова промислоsiсть, у зв'язку з тим, що Казакстан мае 
сприятливl умови (клiматичнi, rрунтовi та соцiяльно - економiчнi) 
для розвитку шовкiвництва, так само мае достатнi nередумови, 
що.б ту r розвинутися. Виявилася можливiсть заготу вати в Ка
заксrанi за першi три роки n'ятирiчки 563-,2 т с'ирових замо
ток на рiк; на 1932 р. эаnроектовано 1 085 I(L, на 1933 р.'-
2 756 т (вихiд сухих замо 1 ок становить 33-35°/0 вiд сирових). 
Цi сировиинi можливостi забезnечують будiвиицтво пасамперед 
шовкомотальних фабрик, ·а далi й шовкосукальних та шовко
ткацьких. 

Эапр }ектовано збудувати двi шовкомотальнi фаррики-Алма
Атинську на 240 тазiв на Каракалпакську- на 128 тазiв. Обом 
фабрикам тrеба буде близько 1120 т сухих замо 1 ок i 3 100 ро
бiтникi t-t . Фабрику закiнчать на 1 жовтня 1933 р. 

Наостанку, щоб рац · овально використати найменш якiсну, 
грубошерс r я ну сировину та замiнити К ) стар не перероблення П 
(валяц~ вэуття, nо Rстiнь) на полjnшене механiчне, треба розви
нути sалюшне виробництsо в по~рчно~у n'ягирiччi. Запроекто
вано реконструювати двi теперiшнi фабрики (Петропавлiвську 
та Уральську) i <. порудити нову фабрику. 

У другому п'ятирiччi Каза ,,стан стане одним з о.сновиих 
районiв Со!{ зу у виробництвi високоцiнннх i спецlяльиих тех
нlчних культур (кавчукодайнi росJiини, бавовна, новолуб'янi, 
риж, цукор тощ о). Збiльшення сп оживания 1937 р. вдвое· втрое 
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проти 1932 р. набагато поширюе перероблення на . мiсцi дуже 
баrатих сировинних запасiв технlчних i спецiяльних культур 
Казакстану, а це примушуе форсувати розвиток легкоl про
:мисло .-~ости. 

2. Метальообробна промисJJовlсть. Щоб розвину'ти цю rалузь 
промне 10ВОСГИ, е ЦiJIKOM CПpИrtTJIИBi nередумови ЯК 3 ПОrЛr"!ду 
металевих руд та палива, так i ' з погляду эбуту продукцii; збут 
эабеэпечуеться насамп~ред розвитком промисловости та сlль
ського господарства, зокрема бавовництва. Найсприятливiшим 
для розви rку метальообробноi промисловости е Караrандинський 
район, а тому плян про ктуе пасамперед збудувати в Караrандi 

. механlчний завод потужнiстю на 5 тис. т чавунноrо ·литва; завод 
виrотовлятиме переважно апаратуру для хемiчноi промислово

сти, а також сlльськогосподарськl машнии та эапаснi частнии 
дл~ тракторlв i сiльськогосподарс ьких машин. 

Крiм Караrандииського заводу запроектовано эбу дувати 7 од-
· нотипових чавуноливарних i Мt-1Ханiчних эаводiв (у Семипала
тiнську, Алма- Атi, Чiмкентi, ·Акмолiнську тощо) по ; ужнiстю 
на 500 т кожен; щоб обслугuвувати . сiлвське господарсrво 
ремонтом тракторiв i сiльськогосподарських машин. Заrальну 
вартiс' ь цих заводiв визначено на 4.9 млн. крб. Крiм того, за
проектовано реконструювати й · поширити 4- теперiшнi механiчнi 
заводи (в Уральську, Актюбiнську, Петропавловську та Кокче
танi), довiвши потужнiсть кожного з них до 5\.;0 т . 

.' Отже плян запроек.тував эбудува rи 8 новнх механiчних заво
дiв та реконструювати 4 старих (з заrальною потужнiстю на 
12 500 . т), в клавши 13,9· мЛн. крб. на эаводське б у дiвництво та 
2,6 млн. крб. на житлобудiвництво. , · 

3. Промисловiсть будiвельних матерlя;ulв. Б у дiвництво в ycix 
галузях наоодньоrо господаоства Казакстану поста -< ИЛО уже ·В 
першому п'ятирiччi величезний поnиr на б у дiвельнi матерiяли. 
Варriсть самих тiльки великих об'ектiв промислового будiвни
птва за 1931 ~ 1933 рр. становитиме близько - 1 427 млн. I<рб. 
(без еле'ктробудiвництва); крiм того, на електробудiвництво, 
будiвництво пiдприемств громадськоrо користування та на кому
нальне б у д вництво ( :3О:Крема сiльське) буде в и трачено близь ко 
2-2,5 млрд. крб.; разом отже 3,5-4 млрд. крб. Беручи nи1ому 
вагу будматерiялiв у загальнiй вартостi будiвництва за 35°/0, 

варriсть потрiбних бу дмате._Jiилiв на три рок и не менше · як 
1 млрд. крб. Переважну частипу цих матерlялiв, зважаючи на 
малу транспортабельнiсть ix, треба виробити на мiсцi. 

У зв'язку з цим запроектовано вiдповiдно розвинути промис· 
ЛОRiсть б у д ...,атерiялiв. Намiчено збу дувати 2 новi цементарнi - · 
в Екiбастусському та Чiмкент . ькому районах- i поширити те
перiшнi Чуйськi цеменrарнl; загальна продуктивнiсть цемента
рень -100 тис. т цементу рiчно. Далi намiчено збу дувати низку 
великих цеrелень у рiзних пунктах К(;lзакстану. Намiчено дуже 
розвинути виробництво дахових матерiялiв, при чому за найдо· 
цiльнiше в ум()вах Казакстану визкано черепичне та дахово
лупакове виробництво. 
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У другому п'ятирiччi в Казакстанi дуже розвинеться вироб
ництво б у дматерiялiв. Програма цього виробництва: стернiт-
15 млн. шт., соломiт- 4 млн. кв м, камишiт- 1 О млн. кв м, 
даховий лупа к- 16 млн. шт.. тол i руберойд- 5· м л н. кв .м. 
тощ о. На базi багатющих родовищ мерrелю, г лив и та iншоi 
сировини в другому п'ятирiччi розгорнеться виробництво це
менту- 2,6 млн. т, вапна- 2,2 млн. т i iнших б у дматерiялiв. 

4. Не зупиняючись докладно на iнших галузях промислово
сти мiсцевоrо значения, подамо тiльки коротенький перелiк вкла
день на цi . галузi. 

У галузi основноi хемiчноi промисловости, яко.i тепер у Ка
закстанi зовсiм нема, б у дуеться гута в районi Екiбастуссу 
потужнiстю на 11 тис. т . шибкового скла. Б у дiвництво пале
жить закiнчити й частково пуrтити гуту 1932/33 р. Далi намiчено 
вкладення на содове виробництво (дослiдження сульфатно- содо
вих озiр, проектування й б у дiвництво со~ во го заводу в си
стемi Ка рабугазтресту-на ст. Б. Ракушi fур'евськоi округи) 
на суму 3 млн. крб. ' 

У шкiрянiй промисловостi питома вага Казакстану, як району 
переважно скотарського, була вельми велика й довоенного часу; 
надалi, ми у зв'язку з збiльшенням заготiвель шкiрсировини та 
виходу ii для реалiЗац1i на ринк~ це виробництво мае ще бtльше 
ро ~винутися. Те пер плянована вiд Центральноi РНГ Казакстану 
шкiряна промисловiсть мае 12 niдприемств, при чому найпотуж
нiшi територiяльно згрупованi чинбарнi об'еднано 1928/29 р. в 
державний шкlряний трест "Казшкiра". Щодо нового будiвни
цтва (крiм заkiнченоi 1928/29 р. новоi чинбарнi в Семипалатiнську 
на 100 тис. шкiр, вартiстю 850 тис. крб.) перший п'ятирiчний плян 
проектував збу дувати новi чинбарнi: а) в Кара- Калпакськiй 
областi на 100 тис. шкiр; б) в Петропавловськiй окрузi на 
200 тис. шкiр; в) чинбарн1о в м. Алма- Атi продуктивнiса-ю 
на 360 тис. великих шкiр. Запроектовано реконструювати 
2 старi чинбарнi (в Уральськiй та Петропавловськiй окруt ах). 
Крiм того, запроектовано збудувати вАлма- Атi взуттеву фабрику 
на 1 млн. пар взуття (з можливiстю далi збiльшити продуктивнiсть 
фабрики до 2 млн. пар) i хромовий завод на 360 тис. шкiр хромовоi 
чинби. Нарештi, запроектовано збу дувати два . смушевi заводи~ 
в Актюбiнську та Акмолiнську, коже н продуктивнiстю на 1 000 тис. 
штук смушкiв. Вартiсть усього нового бу дiвництва в шкiрянiй 
промисловостi становитиме 11 540 тис. крб., а разом з витратами 
на жит лобу дiвництво та на реконструкцiю стар их чинбарень-
17 млн. крб. 

Для ро3витку nanepoвoi п роммсловости природнi умови Казак
стану дають цiлком сприятливi умови: заростi очерету, вiдходи 
вiд кендирю та хондрилi дають ба1 ату сировинну базу для про
дукцii середнiх rатункiв паперу, а заростi чагарнику чiя (росте 
в районi р. Iлi) забезпечують сировиною продукцiю в щих га
тункiв па11еру розмiром, достатнiм не тiльки на те, щоб задо
вольнити потреби Казакстану, а й на. те, щоб задовольнити по-

. пит за йог о межами. За географiчний пункт б у дiвпицтва цеJtю .. 

220 



льозно- паперовоrо~комбiнату намiчено ст. kapa .. Vэя~ ttсн5лизу 
мiста К зил -Орда, бо в районi цього мiста е дешеве мiсцеве де
ревне палива (саксау.1I) та потрiбнi доnомiжнi матерtяли- вапно, 
сульфа r, виварна сiль i каолiн. Вартiсть комбiнату разом з еле
ктровнею та iншими споруджеfldЯМИ, а також з житлобудiвни
цтвом визначено круг л о на 14,4 млн. крб. Пустити пiднриемства 
намiчено 1932/33 р. на повну продуктивнiсть 70 тис. т целюльо
зи та 45 тис. т паперу середнiх rатункiв. Крiм того, запроек
товано збудувати папtроьу фабрику нар. lлi/ продуктивнiстю на 
20 тис. т високоrатункового паnеру; вартiсть фабрики, рахуючи 
й целюльозне виробництво,- 15-18 млн. крб.; пустит·и пiдпри
емства в експлуатацiю намiчено 1933/34 р. 

На хемiко- фармацевтичне виробництво (виробництво санто
нiну, н•котину, альколоiд опiю, морфiну, коде1ну тощо) та на 
екстрактово- чинбову та жирову промисловiсть запроектовано 
вкласти 10,8 млн. крб. 

У дiлянцi харч.осмаковоl про.мисловости намiчено пасамперед 
розвинути в Казакстанi цукровв виробництво. Це вtдпов1дае ке
рiвним директивам про нов е reorpaфi qне розмiщення б у дtвни
цтва цу.кроварень. Цiлком сприятлив1 умови, як niдсонневi та 
rрунтовt (особливо в пiвденносх~днiй частинi казакстану), так i 
забезпеченiсть виробництна добривами (майбутнiй великий су
перфосфатний завод на Рiддерi), дозволяють розвинути тут цу
крове виробництво величезними розмiрами, що не тiльки задо
вольнять потреб у краю, а й дадуть чималi експортнi ресурси 
на винiз до краiн Сходу. Намiqено: а) зоудувати нову цукро
варню продукrивнiстю на 10 тис . .trt добоноrо переробдиння 
буряка i з ~ерiодом виробництва на 120 днiв i б) переки
нути з Украiни одr1у з консервованих цу.кроварень середньоi 
потужности. Нову цукроварню намiчено, щоб не витрачати марно 
часу та ~ коштiв на спецiяльне проектування, збудувати за гото
вим проектом цукроварнi, що ii збу дув~в 19~9 р. на У краiнi 
Укрсельцукр у Веселому Подолi; на це намiчено витратити 
7 МЛd. крб.- (5 млн. крб. на б у дiвництво цукроварнi й 2 млн. крб. 
на орrанiзацiю радго~пу та колrоспу на площi 4 тис. га.) 

ТютюJtова про.мисловiсть. Г рунти та niдсонневi умови пiвден
носхiдньоi частнии краю, головио в Алма- АТИdСЬкiй окрузi, до· 
зволяюrь розгорнуги тут вt:ликим маштабом культивування жов· 
ТИХ T.IOTIOHiB не ТiЛЬКИ На За,J.ОВОЛt:ННЯ краЙОВОГО ТЮГЮНОВОГО ВИ· 
робництва, а й на чималий вивiз. До цього треба додати й те, 
що культивувати жовтi тютюни в Алма- Атинськiй окруз1 почали 
кiлькадесят рокiв тому, отже людНiСТЬ мае вiАПОВiдний досвiд. 
Зо1р тютюну, що 1929 р. становив тiльки 211 т, надалi запроек· 
товано такий: 1960 р.-1300 т, 1931 p.-2UOO т, 193~ р.-
3 OUO т i 1933 р.- 5 ouo т. Намiчено переустаткувати crapy 
Алма-Атинську фабрику новими nоту.tКними машинами й nоши
рити ii, а також створити paдrocn, щоб забезnечити фабрику 
сталою сировинною базою, витративШи на цю галузь 2,4 млн. крб. 

Пiдсумовуючи розвиток iндустрii в Каасtкстанi, ми вище BlA· 
;iначили, що пiд кi,нець 1932 р. питома вага промисловul про-
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Аукцil збiльшнться до 43,1°/0• Надалi, в друtому п~ятирiччi, цеh 
вiдсоток набагато збiльшиться. Казакстан 'Рiшуче розгортае 
кольораву металюрriю, стаючи основною базою Союзу у ви
робництвi кольорових металiв, розвивае свою чорну металюр
riю та машинобу дiвництво в межах по-треб народнього госпо.:. 
дарства Казакстану, дуже розгортае легку та хар,чову iндустрiю. 

РОЗДIЛ ЧЕТВЕРТ11Й 

Сiльсьне rосподарство 

Сiльське господарство посiдае виключне мiсце 8 народньому 
добутку Казакстану, а в самому сiльському господарствl досi 
переважне значения мае скоtарство. Це доводять данi за остан-
нi роки. ' 
· Навiть пfсля руiни громадянськоi вiйни та голоду, що особливо 
згубно вiдбилися на скотарствi, воно вiдновилося порiвняно швид
ко, i вже 1926 р. склад стада перевищив число 1913 . р. (30427 
тис. проти 29 938 тис. голiв), а наступних рокiв склад стада 
збiльшився до 38919 тис. 1927 р., до 39059 тис. 1928 р. i до 
40 509 тис. голiв 1929 р. (на веснi 1930 р. стадо гостро зменши
лося, , як i в рештi районiв Союзу). 

Система тваринJiицтва в Казакстанi- над то вiдстала. Тiль«и 
в niв'нiчнiй частинi краiни т·варинництво мае культурний, стай .. 
невий характер з лiтнiми випасами та сiнокосами, 3 травосiянням 
l заготовл~нням кормiв на зиму. В · рештi краiни скотарство мае 
кочовий характер з переходами на сотнi кiлометрiв, що залежить 

. в~д пiдсонневих та rрунтових особливост~й краiни. В безводя
них пустелях, де сонце випалюе рослиннiсть,.прогодувати стадо 

можна тiльки переганя:ючи його з мlсц<.1 na мiсце. Це пояснюе й 
велику перевагу овець у стадi, бо менw вередлива вiвця легше 
здобува~ собi корм у цих умовах. . 

А втiм те пер скотарськi rосподарства , помiтно осiдають ~а 
мiсця. Частина скотарських господарств осiдала остаточно, 
а частипа переходил·а на напiвкочову форму rосподарства, ма
ючи хлiборобство т.Iльки як допомiжне господарство. Разом з 
осiданням змiнювався вiдповiдно й склад ~тада: набаrато збlль
шувалася питома вага великоi poraтoi худо б и в стадi, скотарi 
бралися косити сiно та заrоrовляти кормd· на зиму. Заразом зб ~ль
шення числа рогатоi худоби в стадi послаблювала у таких на· 
пiв«очiвниt<iв стимул до вiдновлення кочовоrо скотарства. 

Дарма що ще 1930 р. в Казакстанl було 567 тис. кочових та 
н'аniвкочових господарств, тобто 70°/0 усього числа rосподарств, 
усе ж процес Ьсiдання Itабирае вищих темпiв. За самий тiльки 
1929 30 р. ociJJи бiльше як 84 тис. rосподарств. Велике ~начен
ня в цьому про цесi _мае ко.лективiзацiя, що вiдбуваетьсЯ тут 
покищо в найпростiших ii формах- в opraнiзaцii с~отарс-ьких 
артiлей i товариств сnl.льного оброблення землi. Процеа ко· 
лективiзац1i вLдбуваеться далi пасиленим темпом, о·статочно пе
реборюючи onip соцiяльJ{оi веР,Х~ВI(И · скотарськоi людност,и .... ка· 
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заkських o3it5; що обстоюють патрiярхальне коiiове госnода Р• 
ство. 

Вельми великi успiхи першоi п'ятирiчки в соцiялiстичнiй 
реконструкцii тваринництва . . Пiд кiнець 1932 р. поголiв'я roцi· 
ялiстичнuго сектора становитиме 751о усього поголiв'я. Вже 
1932 р. в основltому заt<iнчиться перехiд кочових i навпiкочо
вих господарств на осiлiсть. Т,iльки в СРСР можна домогтися 
таких успiхiв. ,

1 
, 

Друга п'ятирiчка накреслюе низку заходiв у кiлькiсному та 
якiсном:у эростаннi тваринництва Казакстану. Загальне пого-
лiв'я стада за п'ятирiччя мае збiльшитися вдвое. 1 

, Рiльництво в Казакстанi дуже нестiйке, i навiть урожайних 
рокiв збори з пoлii:J вiдносно малi. За причину цьому, э одного 
боку, е те, що обробляння землi не обмежуеться добре зроше.: 
ними районами, а виходить за межi ix, чому засiви часто ги·нуть 
вiд посухи ; з другого боку- примiтивнi способ и обробляння та 
збирання, брак реманепту (в бiльшостi господарств нема не тiль· 
ки вiялок, а навiть плугiв i за зн 1 ряддя тут правлять . примiтИв· 
ний омач, молотильний камiнь тощ о). Трактори почали дqвозити 
до Казакстану 1923/24 р. i за п'ять рокiв-до 1927/28 p.-ix 
завезено всього iз 700 штук. 1928/29 р. почалося rостре зрушен
ня в справi постачаиня Каз::tкстановi тракторiв та iнших сiльсько
господарських машин i до 1931 р. завезено близько 3000 трак· 
торiв та над 2 млн. iнших сiльськоrосподарських машин. Крiм 
тоrо, за цi два роки набагато поширено сiть аrроnунктiв, эбiль
шено плоЩу зрошуваtiоi землi та здiйr -,ено iншi аrрозаходи, 

. через що врожайнiсть помiтно збiльшилск:я. 
' Засiв·на площа Казакстану, що катастрофiчно зменшилася за 

г.ромадянсь.коi вiйни (1922 р. вона становила тiльки 52°j0 засlвноi 
/площi 1917 р.), 1930 р. вже перевищила дореволюцiйну засiвну· 
площу (4 350 га проти 4188 тис. га 1917 р.). Проте й тепер niд 
засiви викqристовуеться тiльки вельми невелику частипу npJt
дaтнoi пiд о ранку землi, i з по г ляду розвитку рiльництва~ Ка
закстан мае велнчезнi можливостi: 

1 

в самому тiльки ·пiвнi·чному 
районi е близьХ<о 30 млн. га вiльноi площi, а запаси випасних 
дiлянок (пастiвникiв) достатнi, щрб прогодувати 75 млн. голiв 
худоби. 1 

1932 р. досягиена дальших успiхiв в розвитку соцiялlстич
ного рiльництва, в механiзацП йог~. Тепер у Казакстанi 130 
зернових i тваринницьких paдrocnjв, 143 МТС, 170 машиносiн
них станцiй (а це мае величезне значения, щоб форсувати роз
виток кормовоi бази). 3аrальний трактерний парк мае вж.е 
150 тис. кiн. сил. У другому п'ятирiччi про·сктуеться збiльшити 
на 1937 р. число МТС та МСС до 466, довiвши вiдсоток меха
нlзацii сiвби та збирання до 90. Тра кторний пар к накреслено 
збiльшити всемеро. 

Окр - Mi райони Казакстану матимуть свою районову спецiя
лiзацiю. 

1 r. Чел~tаренко -"Казакстан" (полlт .• ef..OHOM. нарис), вид. DПролетар·~ 1931 р. 
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Оснбйki рiльннчi райони t1iвнiчного Каэйkстану-Акмолiнськнй; 
Актюбiнський, Кустанайський, Уральський, Петропавловський, 
Кокч~тавський" Павлодарсь.кий:, Семипалатjнський, Бухтармiн
ський i Ус1'Ь- Каменоrорський. Цю зону характериэуеться в п'яти
рiчному плянi Держпляну як с.мугу розвин,ен,оzо рiльництва. Тут 
переважав переложна система рiльtiицтва; в товаровiи продукцii 
перенажав пшениця та продуктивне тваринництво з розвиненим 

маслоробством. Реконстр,укцiю господарства. в цiй смузi треба 
спрямувати на збiльшення ваги товарового рiльництва (особливо 
пшеницi), на дальше збiльшення питомоi ваги тваринництва та 
дальший розвиток маслорабства й свинарства. 

Зоnсiм iнший характер ма~ пiвденний рlльничий район. Тут 
господарет-во rрунтуеться цiлком на штучному зрошуваннi 1• 

Держплян характеризуе цю зону як зону поливного рiльництва 
й дiлить ii на два райони : 

а) Пiвн,iчниu район поливного рiльництва (повiти Лейсинський, 
Талди- Курrанський i Зайсанський)- з перевагою в господарствi 
тваринництва. Плян передбачав посилити тут значения рiльництва 
й широко розвинути кормовi та почасти технiчнi культури (ли
манне зрошення), розвину т и м'якововняне вiвчарство та цiннiшi 
форми конярства. 

б) Пiвденний район, !}Олuвн,ого рiльництва (повiти Алма- Атин
ський, Аулiе-Атинський: та Джаркентський:)-з виробництвом тех~ 
нiчних культур, садiвництвом та чималою кормовою базою для 
тваринництва. Добрi природнt умови та проведения Туркестано
€иоiрськоi залiзницi являють собою сnриятлив1 переду мови, щоб 
розвинути в цьому районi культуру рижу, садiвництво, культуру 
технiчних i сnецiяльних рослин, тонкововняне вiвчарство та м'я
со- мо.~!очарське тваринництво (з органiэ·ацiею мас)iоробства та 
сироварства). · 

Uкремо слiд вiдэначити район,и поширюван.ого бавовн,ицтва 
(повiти Ч1мкентський, Ташкентський i Туркестанський та Кара~ 
Калnакська автономна область). Досi niд культурою бавовнику 
було не бiльше вiд 1/ 4 вciei Зdсiвноi площi району, а решту площi 
засiвали рижом та зерновими хл.абами; це слiд пояснити т им, що 
тi rосподарства, якi культивували бавовник, не були забезнеченi 
реrулярно ностачан~ям хл1ба. Пiсля проведения 1 урксибу стано
вище эмlнюеться, бо пастачания бавовницьким районам Казак
стану сибiрськоrо хл1ба дае змоrу набаrато поширити зас1ви ба
вовнику. Треба посилити розв-иток у цьому районi бавовництва 
та носилит и споживче значения тваринництва (в Кара- Калпакii 
на~iчено далi розвинути каракульне В1вчарство). 

Щuб зд1йснити запроекто~анi в пл~нi нерспективи розвитку 
рiльництва в Казакстанi, треба виконати чималi мелiоративнi 
заходи й пасамnеред провести обводнювальнi та зрошувальнi 
роботи. 

1 Система зрошення тут нескладна. Вtд рiчки копають rоловнt эроwувальн1 
канали (арики), що дdлi розrалужуються на численнi др!бнl канали. За nравильним 
роэподtлоы води по канадах наг.двдае пристамена до цьоrо особа. 
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Поруч розвитку полiвництва розвиватиметься також як якiс
ною, так i кiлькiсною стороною тваринництво. Розвит<>к рiльни
цтва в пiвнiчному районi, де вже й тепер маемо чимале моло

чарське та м'ясне rосподарство, переведе всi господарства цього 
району на осiле .Рiльництво, стаенне тваринництво з травосiянням 
та заrотовлянням кормiв на зиму. Це створить умови для даль
того розвитку маслоробства. Кочовi госп( ;дарства пiвденного 

району потирять табунне конярство та вiвчарство, а ociлi ro· 
сподарства цього району розводи-г и муть рогатуху д об у на м' я со. 
У центральному Казакстанi основою господарства кочовоi людно
сти лишаеться в вчарство та розведения верблюдiв; основним, 
засобом полiпшити господа ре тв о е тут паширения сiнокосiння 
та заготовления кормiв на зиму, а так само спорудження до

статнього числа колодязiв на кочових шляха~. Цей район б у де 
основним продуцентом шерсти. 

Перша п'ятирiчка Казакстану в дiлянцi сiльського господар
ства закiнчуеться чималими успiхами : засiвну площу збiльшено 
пр от и 1926 р. на 50°/0• П'ятирiчний плян з технiчних куль тур 
виконано на 196 )~' а засiвну площу пiд цими культурами збiль
шено проти 1929 реку у 3,5 рази. Колективiзацiею в основних 
районах i в районах технiчних ку:льтур охоплено вже близько 
80% ycix господа рств. · 

Величезнi фонди придатних пiд оранку земель у Казакстанi 
(близько 50 млн. га), а також величезнi площi пасовиськ вiд
кривають у другому п'ятирiччi перспектяви дальшого буйного 
розвитку сiльськ9го господарства. Зокрема, засiвну площу 
проектуе~ься збiльшити в 2,5 рази. · -

РОЗДIЛ П'ЯТИЙ 

. 
· Транспорт ·. 

Поданi в попереднiх роздiлах данi характеризують Казакстан 
як район, що сполучае блискучi перспективи розвитку сiльськоrо 
господарства з широкими можлИвостями промислового розвитку. 
Коли лiмiти першого п'ятирiччя не дозволили розгорпути вже 
цьоrQ п'ятирiччя промнелове б у дiвництво в Казакстанi до 
таких розмiрiв, що цiлком вiдповiдали б йоrо можливостям, то 
вельми важливим е питания про те, щоб створити умови для 
буйнiшого розвитку промисловости краю за нас-;упного п'яти
рiччя. 

Однiею з дуже важливих умов е розвиток транспорту. Ми 
знаемо, я кий величезний ефект мало спору дженням Турксибу, 
як транзитноi лiнii для м~районових зв'язкiв Сибiру з пiвден
ними республiками азiятськоi частпни Союзу. Проте це rран
дiозне спору дження не розв'язуе питания цiлком, бо розвиток 
сiльського господарства та утворення тут низки гiрничопро

мислових, металюрr1 йних i iнших центрiв вимагае провести цiлу 
низку пiд'iзних ШJ!Яхiв до маriстралi, що ма.ют·ь . з'еднаtи .з мari-
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стралею ц1лу низку родовищ i будованих на цiй базi комбiнатiв, 
якi покищо лежать остарань вiд залi3ничих зв'язкiв. 

Про залiзничi лiнii на територii Казакстану, як уже будованi, 
так i заnроектованi (Акмолiнськ-Караrанда. Каркаралiнськ-Бал
хаш . Акмолiнськ- Кустанай тоща), ми вже ЗГ(1дували в роздiлi 
про транспорт Урала- кузнець:кого :комбiнату i тут на uьому не 
зупинятимемося. ВiДзначмо тiльки,· що за перше п'ятирiччя здiйс· 
нено низку1 заходiв, щоб уреrулювати та поширити водянi шляхи 
спалучения на озерi Балхаш, А.ральському морi та рiчках Ipтиuii, 
Аму- Дар'i та lлi. Набагато пол пшено niд'iзнi шляхи для возо· 
воrо транспорту та для автомобiль ~ого сполучення. 

Певна рiч, запроектованi на перше п'ятирiччя заходи, щоб 
розвинути транспортов! зв'язки Казакстану, становлять тiльки 
невелику частину того, · чого потребують величезнi простари 
краю. Отже завдflнням наступних п'ятирiч буде вкрити територiю 
краю такою сlттю залtзничих i безрейкових шляхlв, що вiдпо.: 
вiдали б йога потребам. 

Зекрема в другому п'ятирiччi накреслено спорудитя 6 тис. км, 
нових залiзниuь, а це збiльшить загальну сiть експлуатованих 
залiзниць Казакстану до 14- 15 тис. кJ.t. У дiлянцi беЗ рейкового 
транспорту на к реелен о ·вкрнти 5 500 к м шляхiв шту~ним укрит
тям i вiдповiдно розвинути автомобiлiзацiю. 

* * * ' 1 

ЦiЛком слушно в;дзначае наша преса, що вiдтепер будiвни· 
'· цТ. во . в Каза:кстанi, васамперед Караrанда- Коунрад, треба поста· 
вити пiд невсипущий контроль партiйноi та радянськоi rромад
ськос·ти. "Перетворення Каза:кстану на основний нерв промисло· 
воет и кольороних метал iв,- пише "Правда",- вiдкриття потуж
них зложищ караrандинсь:коrо вуr1лля (трете мjсце щодо запа
сiв), :майбутньоi енерrетичноi баэи Магнiтоrорська, розrорненt.tя 
ширuкоi ciтl залiJнкfiих шляхiв-} се це перетворrое урало- си
б рську проб~ему на урало- сибiрсько- казакста~ську" .1 . ~ . ' 

1 див .• Правда•, .N2 95 вJд б квlтня 1931 р. ст. К.лев'.лен.д • К.ле1енсыеого 
.дороrа казакстанской меди f• 
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