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Порятунок чйлій ськйх шахтарів 

 

13 жовтня 2010 року майстер Луїс Урсуа вийшов з рятувальної кабіни і під 

грім аплодисментів вигукнув «Віва, Чилі!». Він був останнім з 33 шахтарів, 

яких урятували після 70-тиденного полону під землею на глибині 600 метрів. 

Після обвалу робітники опинились у пастці на нижніх рівнях шахти, спершу 

без будь-якого контакту з поверхнею – ніхто не знав про їхню долю. Їхній 

порятунок – це історія про відвагу, винахідливість, і, врешті-решт, про один з 

найбільш успішних проектів останніх часів. 

5 серпня 2010 року команда робітників шахти Сан Хосе з видобутку золота 

і міді (північ Чилі) якраз добула свою зміну до половини, коли раптом 

здригнулась земля і частина тунелів обвалилась, ув’язнивши 33 шахтарів у 

нижній галереї шахти. Хоча їм безпосередньо нічого не загрожувало, але 

вони перебували на глибині більше ніж півкілометра від поверхні. Найгірше 

те, що в них не було можливості повідомити про себе, отож їхня доля 

залишалась таємницею і для їхніх сімей, і для рятувальників. У таких умовах 

основною метою було виживання – невеликі запаси їжі, які в них були з 

собою, вдалось розтягти на 17 днів, доки рятувальники не змогли 

просвердлити дірку у стелі їхнього тунелю. Після виявлення шахтарів було 

розгорнуто величезну рятувальну операцію.  

Перше завдання – не дати шахтарям померти. Через вузький канал вдалось 

передати їжу, воду, кисень, ліки, одяг та інші необхідні речі. Окрема група 

відповідала за комунікації з шахтарями, передаючи їм повідомлення від 

родин і намагаючись їх підбадьорити, а в цей час проектна команда 

розробляла можливий план порятунку.  

Ситуація була критична. Поміж важливих проблем, які вимагали негайного 

практичного  вирішення, були наступні: 

1. Як визначити конкретне місцезнаходження шахтарів? 

2. Як швидко до них добратись? 

3. Як безпечно їх евакуювати? 

Тунелі при обвалі постраждали так сильно, що для того, щоб просто 

викопати прохід до шахтарів, потрібно було б кілька місяців. Завданням 

рятувальної операції було евакуювати робітників якнайшвидше. 

Американсько-чилійська компанія Geotec Boyles Brothers збирала критично 

необхідні ресурси по всьому світі. Дві компанії з західної Пенсільванії, які 

мали досвід роботи з шахтовими завалами, були долучені до проекту. 



Кур’єрською службою була доставлена спеціальна бурова установка, яка 

могла просвердлити достатньо широку діру, щоб у неї могла пролізти 

людина. Служба UPS привезла цю установку безкоштовно всього за 48 

годин. Загалом UPS протягом операції перевезла більше ніж 22 тонни 

необхідного устаткування. Рятувальну кабіну сконструював інженер  NASA 

Клінтон Крег і його 20 підлеглих, чиєю метою було придумати і розробити 

спосіб евакуювати шахтарів на поверхню по одному.  

У середині серпня на місце аварії прибули лікарі NASA і експерти 

підводного флоту США, які слідкували за фізичним і психологічним 

здоров'ям шахтарів. На основі свого досвіду щодо психічного і 

інтелектуального тиску, що виникає під час перебування у тривалій ізоляції, 

вони розробили режим дня і спеціальні вправи для шахтарів, які повинні 

були надати їм відчуття впорядкованості і відповідальності за певні 

обов’язки. Шахтарі знали, що їх намагаються врятувати, але вони не мали ані 

найменшого уявлення про технічні проблеми, які виникали на кожному 

кроці. Тим не менш, маючи контакт з поверхнею, вони були в курсі останніх 

новин. 

Експерт з буріння Джеф Харт був відкликаний з Афганістану, де він 

допомагав знаходити воду. Його завданням стало управління спеціальною 

бурильною установкою.  33 дні поспіль він пробурював тверді породи, щоб 

дістатись до шахтарів у пастці на нижніх рівнях шахти. Задіяно було 3 

бурильні машини, які пробурювали ходи у різних напрямках.  Лише 17 

вересня бурильна установка Харта досягла тунелю з шахтарями, але діаметр 

отвору був лише 12 см. Для капсули було потрібно хоча б 63 см – розширити 

отвір настільки можна було лише за кілька тижнів. Тим не менш це вже був 

успіх. Завдяки досвіду і вмінням гірників вдалось мінімум на два місяці 

скоротити час, який, як прогнозували експерти, був потрібен для цієї фази 

операції.  

Перша рятувальна капсула «Фенікс» прибула на місце аварії 23 вересня – 

ще дві капсули були в процесі будівництва і за графіком повинні були бути 

привезені за два тижні. Капсула «Фенікс» нагадувала циліндричну трубу.  Її 

довжина була майже 4 метри, вага майже 500 кг, а діаметр всередині лише 55 

см. У ній був кисень, спеціальні кріпильні ремені і засоби зв’язку, а також 

знімні колеса. Загальна ідея була наступна: капсула достатньо мала, щоб 

прослизнути у пробурений отвір, але достатньо велика, щоб одна людина 

могла у ній вміститись. Для того, щоб кожен з 33 шахтарів гарантовано 

помістився у капсулу, їх посадили на рідку дієту і розробили комплекс вправ, 

який вони мусили виконувати, доки на поверхні закінчували фінальні 

приготування. 



Нарешті, після пробного тестування проектна команда вирішила, що отвір 

достатньо безпечний для спроби евакуації і перша капсула Фенікс була 

запущена. Спершу капсула опустила вниз добровольців – парамедика і 

експерта-рятівника, які повинні були координувати рятувальну операцію. 

Перший врятований шахтар ступив на поверхню опівночі 13 жовтня. Менш 

ніж за 22 години потому останнього з них, начальника зміни майстра Урсуа 

витягли на поверхню, завершивши цей небезпечний рятувальний проект. 

Рятувальна операція у Чилі стала одним з найбільш успішних 

надзвичайних проектів у новітній історії. Вона була яскравим прикладом 

вміння людей працювати разом, знаходити ресурси, отримувати підтримку і 

використовувати інновації для гуманітарних цілей. Завдання, які стояли 

перед командою, були надзвичайно складні: перш за все, технічні проблеми, 

пов'язані просто зі знаходженням шахтарів і встановленням з ними контакту; 

по-друге, визначення способу, яким чином їх можна безпечно евакуювати; 

по-третє, забезпечення фізичного і психологічного здоров'я шахтарів; і 

нарешті, розробка і використання новітніх технологій, які до цього ніколи не 

застосовувались. В цих складних умовах рятувальна команда демонструвала 

чудеса, евакуювавши 33 шахтарі живими і здоровими.  

 

Запитання до кейсу 

1. Історія врятування чилійських шахтарів є прикладом використання 

менеджменту міжнародних  проектів у  сучасних умовах. А у яких ще 

сферах можна застосовувати проектний менеджмент? Наведіть 

приклади. 

2. Успішний менеджмент проекту вимагає чіткої організації, ретельного 

планування і хорошого виконання. Яким чином ці стадії життєвого 

циклу проекту відображені у кейсі? 
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