
Па спець за 40 хві лін
— Не як з ця гам ча су скла ла ся, што 

элект ра ме ха ні ка мі па ра мон це і тэх-
ніч ным аб слу гоў ван ні ліф таў пра цу-
юць пе ра важ на муж чы ны, — га во рыць 
на чаль нік вы твор ча га ўчаст ка № 4 
ААТ «Ліфт сэр віс» Ле а нід БА БУК. 
— А вось на рэ гу ляр ны агляд тэх ніч-
на га ста ну пад' ём ных ма шын хо дзяць 
зболь ша га жан чы ны. Яны пра цу юць 
два дні па два нац цаць га дзін. Пас ля ж 
двое су так спе цы я ліс ты ад па чы ва юць. 
Уна чы ж у якас ці апе ра та ра за пуль-
там пра цуе дзя жур ны элект ра ме ха нік. 
Ён пры мае эк стран ныя за яў кі і пе ра-
ад ра соў вае іх у ава рый ную служ бу.

Учас так, якім кі руе Ле а нід Ба бук, 
аб слу гоў вае 1636 ліф таў. У сваю чар-
гу, ён па дзе ле ны на шэсць пра раб скіх 
участ каў. Гру за вых ліф таў тут — уся го 
толь кі 45. Ста ліч ныя Паў днё вы За хад 
і Ма лі наў ка — гэ та спаль ныя ра ё ны. 
Тут вель мі шмат да моў, коль касць 
па вер хаў якіх 12 і больш. А та ды, па 
нор мах, у та кіх вы сот ных 
пад' ез дах па він ны быць 
уста ноў ле ны ўжо два пад'-
ём ні кі.

У дыс пет чар скім пунк-
це ўчаст ка мож на ба чыць 
дзве сіс тэ мы кі ра ван ня 
ліф та мі. Са ста рэй шай 
мы зна ё мы па са вец кіх 
кі на стуж ках: дыс пет чар 
пры мае вы клік, се дзя чы 
за ме та ліч ны мі скрын ка-
мі, на якіх шмат лям па чак і 
пе ра клю чаль ні каў. Но вы ж 
блок кі ра ван ня мен шы за 
сіс тэм ны блок кам п'ю та ра, 
а на ма ні то ры мож на са-
чыць за ліф та мі ў рэ жы ме 
рэ аль на га ча су. На эк ра не 
ві даць, на які па верх па-
ехаў пэў ны ліфт, ад чы няе 
ці за чы няе ён дзве ры... Ка-
лі ж пад' ём нік вый дзе са 
строю, то ча сам яшчэ ў дыс пет чар скім 
пунк це мож на вы зна чыць ха рак тар 
па лом кі. Што ў знач най сту пе ні спра-
шчае і па ска рае пра цу ме ха ні ка.

— Вы клі кі да нас пе ра важ на па сту-
па юць ра ні цай, ве ча рам і ў вы хад ныя, 
— га во рыць дыс пет чар Іры на ЦЫ-
РЫН СКАЯ. — Вель мі крыўд на, ка лі 
лю дзі ў за храс лым ліф це па чы на юць 
спа га няць злосць на дыс пет ча ры. Ні-
бы та ён мо жа за пус ціць ма шы ну ці па-
пя рэ дзіць яе спы нен не... У лю бым вы-
пад ку элект ра ме ха нік прый дзе не паз-
ней, чым праз 40 хві лін пас ля мо ман ту 
па да чы за яў кі. Ха ця ёсць для нас ад на 
на пру жа ная ноч — на ва год няя. Мно гія 
спя ша юц ца су стрэць 1 сту дзе ня па-за 
ме жа мі сва ёй ква тэ ры. І пры гэ тым 
за бы ва юц ца, што стан дарт ны ліфт 
раз лі ча ны ўся го толь кі на 350-400 кі-
ла гра маў ва гі! А пас ля элект ра ме ха нік 
вы пус кае кам па ніі з 6-8 ча ла век. Ня ў-
жо лепш ча каць у за храс лым ліф це 
спе цы я ліс та, чым спус ціц ца на пер шы 
па верх у два-тры за хо ды?

Дзі ку ны 
ў ча ла ве чым 
аб ліч чы

— Ча го толь кі не ро бяць у ліф тах! 
— абу ра ец ца элект ра ме ха нік 6-га раз-
ра ду па ліф тах участ ка № 4 Іван Ва ра-
жун. — Ёсць у мя не на аб слу гоў ван ні 
адзін та кі «шмат па кут ны» пад' ём нік у 
два нац ца ці па вяр хо вым до ме. Я пла-
фо ны ў ка бі не па мя няў во сем ра зоў. 
Кно пак — і не злі чыць ужо. Адзін ча-
ла век прый дзе, вы клі ча ліфт і па е дзе. 
А дру гі аба вяз ко ва торк не ад вёрт кай 
у пласт ма са вую кноп ку. На вош та так 
ра біць? Зда ра ла ся, ка лі ў ліф це за-
хра са лі дзе ці. А баць ка вы зва ляў іх з 
да па мо гай... ся ке ры. Ну ці не дзі кун-
ства гэ та?

Што і ка заць, ван да лы ліф ты не 
шка ду юць. Пад па ле ныя кноп кі, раз ма-
ля ва ныя сце ны, вы бі тыя дзве ры — гэ-
тыя сля ды дзей нас ці ху лі га наў ба чы лі 

мно гія. А ка лі іх ло вяць, то ма ты ва цыя 
дзе ян няў час цей за ўсё ад на: «Прос-
та за ха це ла ся зра біць». Цер пяць з-за 
гэ та га як жы ха ры, так і аб слу го вая 
ар га ні за цыя, якая вы му ша на ліш ні раз 
мар на ваць гро шы на ра монт.

— Вя ліз ныя вы дат кі мы ня сём 
з-за гэ та га, — тлу ма чыць сі ту а цыю 
га лоў ны ін жы нер ААТ «Ліфт сэр-
віс» Ге ор гій ІВАШ КА. — А за па сныя 
част кі нам ча раў нік на са ма лё це не 
да стаў ляе — мы на бы ва ем іх за ўлас-
ныя срод кі. Да та го ж мы атры ма лі ў 
спад чы ну ад са вец кіх ча соў па са жыр-
скія ліф ты, вы раб ле ныя па-за ме жа мі 
Бе ла ру сі, — на прык лад, у Ра сіі ці ва 
Укра і не. І кам плек ту ю чыя для іх куп-
ля юц ца ўжо за ва лю ту. Ёсць у нас на 
ба лан се дом, ква тэ ры ў якім ка лісь ці 
атрым лі ва лі ўні вер сі тэц кія вы клад чы кі 
і пра фе са ры. Дык там ліф ты ла ма лі ся 
раз у год-паў та ра. А ў не ка то рыя да-
мы элект ра ме ха ні кі хо дзяць на за яў кі 
так час та, як у кра му па хлеб. Ван-
да лы пад паль ва юць кноп кі вы клі ку, 

ла ма юць ся ке ра мі дзве ры, на ма га-
юц ца раз укам плек та ваць ма шын ныя 
ад дзя лен ні. У вы ні ку ліфт пра стой вае 
пэў ны тэр мін, а лю дзі злу юц ца: яны ж 
вы му ша ны рэ гу ляр на па ды мац ца па 
лес ві цы ўго ру, пла ця чы пры гэ тым за 
аб слу гоў ван не пад' ём ні ка! Вя до ма, з 
да па мо гай мі лі цыі мы зла чын цаў усё 
роў на зна хо дзім і спа га ня ем з іх стра-
ты. Але на гэ та па трэб ны час.

Нармальная 
праца ліфта амаль 
цалкам залежыць 
ад жы ха роў

— З кож ным го дам на ўчаст ку з'яў-
ля ец ца ўсё больш но вых ліф таў. Ста-
рыя ма шы ны, якія сваё ад пра ца ва лі, 
са сту па юць мес ца су час ным. Пад' ём-
ні каў, вы пу шча ных у 1970-я га ды, на 
ўчаст ку ўжо амаль не за ста ло ся, ня-
гле дзя чы на пэў ныя цяж кас ці з фі нан-
са ван нем пра гра мы па іх за ме не. 25 
га доў экс плу а та цыі для ліф та — гэ та 
ні ў якім ра зе не дог ма. Прос та пас-
ля кант роль за са ста рэ лай ма шы най 
ста но віц ца яшчэ больш піль ным. Пры 
бе раж лі вым абы хо джан ні яна мо жа 
пра слу жыць знач на даў жэй. Па ста-
тыс ты цы, у 95% даў га веч насць пра цы 
ліф та за ле жыць ад жы ха роў. Але ска-
заць, што ўсё но вае — су пер на дзей-

нае і за стра ха ва нае 
ад па ло мак, мы не 
мо жам, — за пэў ні-
вае Ле а нід Ба бук. 
— Ёсць свае плю сы 
і мі ну сы як у ста-
рых са вец кіх, так і 
ў но вых ма шын. Па 
част цы не пе ра бор-
лі вас ці экс плу а та-
цыі не вя лі кую фо ру 
да юць усё ж ста рыя 
ліф ты. Сваю леп ту 
сю ды ўно сіць і час, 
які па тра бу ец ца на 
на лад ку ма шы ны 
пас ля яго ўста ноў кі. 
Па сту по ва ме ха ні кі 
да вод зяць ма шы-
ну, як ка жуць, «да 
ро зу му», і пра цэнт 
па ло мак рэз ка па-
ні жа ец ца.

Са мая рас паў сю джа ная пры чы на, 
па якой за хра са юць лю дзі, — гэ та 
таў хан не і ско кі, асаб лі ва пры ру ху 
ўніз. Спра цоў ва юць сіс тэ мы аба ро ны, 
ка бі ну іс тот на тра се, і яна за сты вае 
на мес цы. «Лю бяць» гэ тым зай мац-
ца пе ра важ на дзе ці. Для па са жы ра 
гэ та не бяс печ на: дзесь ці паў га дзі ны 
да вя дзец ца пра вес ці ў «пад ве ша ным» 
ста не. Ты по вую па мыл ку пры за хра-
сан ні ча ла век да пус кае, спра бу ю чы 
са ма стой на вы брац ца. Але гэ та ра біць 
ні ў якім ра зе нель га. У ка бі не ча ла век 
зна хо дзіц ца ў бяс пе цы. Па са жы ру ўся-
го толь кі трэ ба на ціс нуць кноп ку су вя зі 
і да ча кац ца ад ка зу апе ра та ра. Мо жа 
зда рыц ца і так, што хо піць па рад дыс-
пет ча ра. Бы ва лі вы пад кі, што ча ла век 
прос та не да ціс каў да кан ца кноп ку па-
трэб на га па вер ха. Ліфт за чы няў ся і, 
вя до ма, ні ку ды не ехаў...

Рэд ка, але ўсё ж зда ра ец ца так, 
што на ра ё не ма са ва ад клю ча ец ца 
элект ра энер гія. Са мае важ нае ў гэ тым 
вы пад ку — не раз гу біц ца, ка лі за лі тая 

яр кім свят лом ка бі на ад ра зу ста но віц-
ца цём най. Спра ва ў тым, што су вязь з 
дыс пет ча рам не за ле жыць ад лі ніі, ад 
якой сіл ку ец ца ліфт, і на гад вае неш та 
на кшталт пра вад но га ра дыё са сва ім 
улас ным на пру жан нем. Са праўд ны га-
лаў ны боль для спе цы я ліс таў — гэ та 
зла дзеі, якія жа да юць па жы віц ца за 
кошт ліф та во га аб ста ля ван ня...

— З ліф та мі я пра цую ўжо 23 га-
ды, — пра цяг вае Ле а нід Ба бук. — За 
гэ ты час пра ка ці лі ся ўжо як мі ні мум 
ча ты ры хва лі раз укам плек тоў кі. Ці то 
ца на на каш тоў ныя ме та лы та ды па-
вы ша ец ца, ці то ў лю дзей зні жа юц ца 
да хо ды. Апош няя хва ля пра ка ці ла ся 
паў та ра го да та му, ка лі па цяр пе ла 
больш за сот ню ліф таў. Зла мыс ні кам 
быў нар ка ман. Ён ішоў на ўсё, каб 
толь кі зай мець гро шы для на быц ця 
чар го вай до зы.

«Клан дайк» 
у ліф та вой шах це

Ка лі ліфт пры яз джае на пер шы па-
верх, то па між дзвя ры ма і пад ло гай ка-
бі ны ўтва ра ец ца пра даў га ва тая шчы-
лі на. Яна вя дзе ў пры ямак. Ча го там 
толь кі не зна хо дзяць элект ра ме ха ні кі! 
Спра ва ў тым, што лю дзі ча мусь ці вы-
ка рыс тоў ва юць яго ў якас ці... ёміс тас-
ці для смец ця. Хоць гэ та за ба ро не на 
ўсі мі іс ну ю чы мі нор ма мі! Пе ра важ на ў 
пры ямак ля цяць рэ клам ныя бук ле ты і 
рэ клам ныя ліст кі з паш то вых скры няў. 
Ля цяць ту ды і не да кур кі, якіх элект-
ра ме ха ні кі ча сам вы гра ба юць амаль 
вёд ра мі. Да стат ко ва ад ной іск ры ад 
не па ту ша най цы га рэ ты — і пач нец-
ца буй ны па жар. Дык на вош та са мім 
са бе за клад ваць мі ну за па во ле на га 
дзе ян ня?

У на шых лю дзей ча мусь ці іс нуе ад-
на дзіў ная звыч ка. Яны па чы на юць да-
ста ваць клю чы, яшчэ еду чы ў ліф це. 
Хо піць ад на го не асця рож на га ру ху, 
каб яны вы сліз ну лі з рук і апы ну лі ся ў 
пры ям ні ку. Та ды не ахай ніки зво няць 

у дыс пет чар скую 
і про сяць да стаць 
з дна пры ям ка па-
трэб ны прад мет. 
І элект ра ме ха нік 
ідзе і да стае клю-
чы, тэ ле фон, ка-
ша лёк... Хоць гэ та 
і не ўва хо дзіць у 
яго пра мыя аба-
вяз кі. У гэ ты ж 
час мо жа за храс-
нуць ча ла век, які бу дзе ча каць спе цы-
я ліс та з-за та го, што хтось ці не змог 
утры маць у ру цэ тэ ле фон. Зна хо дзі лі ў 
пры ям ках і кан вер ты з ліс та мі, якія кі-
да лі ад ра са там у паш то вую скрын ку.

— Я па мя таю вы па дак, які зда-
рыў ся, ка лі толь кі па чы наў пра ца ваць 
элект ра ме ха ні кам, — пры гад вае Ле-
а нід Ба бук. — Сям'я еха ла на бы ваць 
но вы аў та ма біль, і лю дзі ўпус ці лі ў 
пры ямак поў ны ка ша лёк гро шай. Аў-
та ма біль та ды каш та ваў ты сяч пяць 
руб лёў — знач ная су ма! Пач кі гро-
шай рас сы па лі ся, і ку пю ры вар тас цю 
ў пяць дзя сят і сто руб лёў раз ля це лі ся 
па ўсім пры ям ку. Іх да ста ва лі ад туль 
пад вель мі піль ным кант ро лем...

На род на вы дум кі 
хіт ры

Сва іх до ма рос лых «ку лі бі ных» 
ха па ла ва ўсе ча сы. Хіт ры кі вы дум-
ля юць як ма лыя дзе ці, так і лю дзі ва 
ўзрос це.

У шмат па вяр хо вых да мах да во лі 
час та су стра ка юц ца ліф ты з ру хо май 
пад ло гай. Яны раз лі ча ны на мі ні маль-
ную ва гу гру зу ў пят нац цаць кі ла гра-
маў. Зроб ле на гэ та для та го, каб у 
ка бі не не ез дзі лі са ма стой на ма лыя 
дзе ці. Адзін хлоп чык, які вель мі лю-
біў ка тац ца на ліф це ў адзі ноч ку, за-
кат ваў з са бой у ка бі ну ка мень, каб 
ха па ла ва гі.

Хіт рыя кам бі на цыі вы дум ля лі і 
асо бы без пэў на га мес ца жы хар ства. 

Яны ўпа да ба лі ліфт у якас ці бяс плат-
на га пры тул ку над га ла вой. Ба дзя гі 
за хо дзі лі ў ліфт поз на ўна чы, да яз-
джа лі да ся рэ дзі ны, на ціс ка лі кноп ку 
«Стоп» і спа кой на ўклад ва лі ся спаць. 
Пры хо дзяць ра ні цай лю дзі, якім трэ ба 
ехаць на пра цу. А ліфт не вы клі ка ец-
ца! Да во дзі ла ся ча каць ава рый ную, 
мар на ваць бен зін, час... «Вы ку рыць» 
бам жоў так са ма цяж ка ва та: па куль не 
пры пуж неш — ба дзя гі не хо чуць па кі-
даць ім пра ві за ва нае пры ста ні шча...

Ме ха ні кі пры гад ва юць, як у па чат ку 
1990-х га доў у ліф це гас ці ні цы «Зор-
ка» ад ной чы за храс лі дзе сяць кі тай-
цаў. І кож ны з іх меў вя лі кую сум ку. Як 
яны ўсе там змяс ці лі ся, так і за ста ло ся 
за гад кай...

Як стаць 
элект ра ме ха ні кам?

Па чаць пра ца ваць на ліф тах ад на ча-
со ва і прос та, і не зу сім. Лю бы ча ла век 
пры жа дан ні мо жа на ву чыц ца аб слу гоў-
ван ню пад' ём ных ма шын на ват та ды, 
ка лі ён ра ней на ват не меў ні я ка га да-
чы нен ня ні да элект рыч нас ці, ні да тэх-
ні кі. Ме ды цын скія па тра ба ван ні, ад нак, 
кры ху жорст кія. Са мо са бой, ру кі і но гі 
па він ны быць цал кам зда ро вы мі. Па жа-
да на мець доб ры зрок і, вя до ма ж, слых. 
А вось «па сэр цы» ця пер мо гуць і за бра-
ка ваць. Спра ва ў тым, што ў апош нія 
га ды ак цэн ты ста ліч ных гора да бу даў-
ні коў змяс ці лі ся на ўзвя дзен не гма хаў 
вы шы нёй у 16—25 па вер хаў. І ка лі ча-

ла век за храс не ў та кім ліф це пад час 
ма са ва га ад клю чэн ня элект ра энер гіі па 
ра ё не, ме ха ні ку да вя дзец ца не адзін 
раз па ды мац ца ў ма шын ныя ад дзя лен ні 
амаль на са мы верх гма хаў.

«Ліфт да вай!..»
Элект ра ме ха ні каў мож на вы дат-

на на ву чыць пра цы на тэх ні цы. Ад-
нак ні хто не ву чыць іх асаб лі вас цям 
дып ла ма тыч ных пе ра моў і на вы кам 
псі хо ла га. Ні хто не ве дае, як мо жа 
зрэ а га ваць за храс лы ча ла век. Адзін 
ры зы куе прос та моц на спа ло хац ца. 
У дру го га мо жа па чац ца пры ступ бо-
я зі за мкнё най пра сто ры. Трэ ці пач не 
бу я ніць. А чац вёр ты бу дзе спа кой на 
ча каць ме ха ні ка...

— Ра біў я пла на вы тэх ніч ны агляд 
ліф та. Па ве сіў пе рад тым таб ліч ку: 
«Ліфт на ра мон це». Тут рап там чую 
моц ны ўдар у дзве ры, — ус па мі нае 
Іван Ва ра жун. — Я кры чу: «Ліфт на 
ра мон це!» Ся род плы ні не цэн зур най 

ла ян кі ледзь ве ра за браў: 
«Ты мне ліфт да вай!» 
«Праз паў та ры га дзі ны 
пой дзе!» — ад каз ваю. П'я-
ны ўда рыў на гой у дзве ры 
— тыя па гну лі ся. Іду да яго, 
а ён мя не па ба чыў і ад не-
куль вы ха піў ман ці роў ку. 
Я ху цень ка па бег на верх, 
у ма шын нае ад дзя лен не, 
і па су вя зі пра сіў дыс пет-
ча ра вы клі каць мі лі цыю. 
Праз коль кі ча су пры ехаў 
экі паж. Ква тэ ру, дзе жы ве 
зла чын ца, вылічылі хут ка. 
Зай шлі ў жыт ло, а бу ян ля-
жыць п'я ны ў са праўд ным 
вэр ха ле. Рас таў ха лі яго. 
Я пы та ю ся: «Ты ча го за 
мной га няў ся з ман ці роў-

кай?» «Ну, пра бач це, не за біў жа...» Я 
на ліф тах пра цую з 1978 го да. Па ба чыў 
шмат не пры кры та га цы ніз му. Але гэ ты 
вы па дак ска ла нуў да глы бі ні ду шы...

Пад ман лі вы 
фальк лор

Не вя до ма ча му, але ў га рад скім 
фальк ло ры да гэ туль за ха ва лі ся бай кі 
пра тое, як ліфт мо жа за біць ча ла ве ка. 
Маў ляў, а што бу дзе, ка лі рап там тро-
сы аба рвуц ца? Ёсць лю дзі, якія ў гэ та 
ве раць і та му вель мі ба яц ца ез дзіць у 
пад' ём ні ках. Ад нак спе цы я ліс ты за-
пэў ні ва юць: тро сы, якія і пры вод зяць 
у рух ка бі ну, ма юць два нац ца ці крат-
ны за пас тры ва лас ці. Ве ра год насць 
та го, што яны аба рвуц ца ўсе ра зам, 
мен шая, чым па дзен не ме тэа ры ту. Да 
та го ж ка лі хут касць ка бі ны ўзрас це 
больш чым на 15%, спра цу юць лоў ні кі. 
Іх на дзей насць яшчэ паў та ра ста год-
дзя та му да ка заў на са бе іх вы на ход-
нік Оціс, стаў шы пад ка бі най і за га даў-
шы аб ся чы ад на ча со ва ўсе тро сы. Не 
мо жа пра ва ліц ца і пад ло га ка бі ны, бо 
яна пра ек ту ец ца так, каб вы тры маць 
дзя сят кі тон гру зу. Так што ка рыс тай-
це ся ліф та мі спа кой на. І ша нуй це іх, 
як і спе цы я ліс таў, якія аб слу гоў ва юць 
пад' ём ні кі. Ад якас ці пра цы гэ тых не-
за ўваж ных лю дзей вель мі за ле жыць 
якасць кам форт на га пра жы ван ня ў 
вя лі кім го ра дзе...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН

�
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ЛІФТ ВЫ КЛІ КА ЛІ?

Ка жуць, ёсць Маск ва з 
Санкт-Пе цяр бур гам, а ёсць 
Ра сiя — на столь кi роз нiц ца 
ўзро вень жыц ця ста лiч ных 
га ра доў i пе ры фе рыi. Ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» па бы ва ла 
па мiж дву ма ме га по лi са мi i 
да ве да ла ся, як жы вец ца ў 
«ся рэд няй» ра сiй скай глы-
бiн цы. Аказ ва ец ца, не толь-
кi ба га тай гiс то ры яй i ста-
ра жыт ны мi хра ма мi слаў ная 
на ўга род ская зям ля.

АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — 
НА ТУ РЫЗМ

Сён ня эка но мi ку На ўга род-
скай воб лас цi фар мi ру юць прад-
пры ем ствы пя цi асноў ных вi даў 
дзей нас цi. Гэ та апра цоў чыя вы-
твор час цi (30,9% да хо даў), ап-
то вы i роз нiч ны ган даль (13,4%), 
транс парт i су вязь (11,3%), бу-
даў нiц тва (5,1%), сель ская гас-
па дар ка (2,3%). Ся род прад-
пры ем стваў, якiя пе ра лiч ва юць 
у бюд жэт най боль шыя срод кi 
— «Акрон» (вы раб мi не раль ных 
угна ен няў), Ба ра вiц кi кам бi нат 
вог не ўпо раў (ма тэ ры я лы, якiя 
за хоў ва юць свае ўлас цi вас цi пры 
вы со кiх тэм пе ра ту рах), струк тур-
ныя пад раз дзя лен нi Ра сiй скай 
чы гун кi, ААТ «Сбер банк Ра сii» 
i iн шыя.

Але вы твор часць — не адзi-
нае, на што ары ен ту ец ца мяс цо-
вая ўла да. Як ад зна чыў на мес нiк 
гу бер на та ра На ўга род скай воб-
лас цi Аляк сандр Смiр ноў, яшчэ 
не да кан ца рас кры ты ту рыс-
тыч ны па тэн цы ял рэ гi ё на. До ля 
ту рыз му ў аб лас ным бюд жэ це 
скла дае 1,5-3%, ця гам трох-ча-

ты рох га доў яе пла ну юць па вя-
лi чыць да 10-15%. Кi раў нiц тва 
рэ гi ё на мае на мер раз вi ваць 
гэ ты кi ру нак, па шы ра ю чы сет ку 
гас цi нiц i хос тэ лаў (бо ба га тая 
на сла ву тас цi На ўга род чы на не 
мае па трэ бы ў но вых ту рыс тыч-
ных аб' ек тах). За апош нiя тры 
га ды коль касць ту рыс таў у Вя-
лi кiм Ноў га ра дзе па вя лi чы ла ся 
на 25%. У мно гiм гэ та ад бы ло ся 
дзя ку ю чы пра вя дзен ню тут XXIX 
Ган зей скiх дзён (грун ту ю чы ся на 
тра ды цы ях ся рэд ня веч на га са-
ю за ганд лё вых га ра доў, у 1980 
го дзе быў ство ра ны мiж на род ны 
Ган зей скi са юз Но ва га ча су, якi 
ця пер аб' яд ноў вае 181 го рад з 16 
кра iн све ту, у тым лi ку бе ла рус кiя 
По лацк i Вi цебск. Вя лi кi Ноў га рад 
стаў пер шым ра сiй скiм го ра дам, 
якi ўвай шоў у но вы са юз). Пад-
час свя та Ноў га рад на ве да лi 84 
дэ ле га цыi з 14 кра iн Еў ро пы, у 
ме ра пры ем ствах удзель нi ча ла 
ка ля 500 ты сяч ча ла век (пры на-
сель нiц тве го ра да ў 200 ты сяч 
ча ла век).

Акра мя цэнт раль ных ту рыс-
тыч ных аб' ек таў — хра маў, ма-
нас ты роў i iн шых пом нi каў ар хi-
тэк ту ры, На ўга род чы на пры ваб-
лi вае гас цей сла ву ты мi iм ёна мi, 
звя за ны мi з гэ тым рэ гi ё нам. 
Ся род та кiх асоб, на прык лад, 
кам па зi тар Сяр гей Рах ма нi наў, 
пом нiк яко му ста iць у цэнт ры 
Ноў га ра да, цi Фё дар Да ста еў скi, 
якi жыў у Ста рой Ру се i на пi саў 
там «Бра тоў Ка ра ма за вых». Та-
му, хто трап ляе на гэ тую зям лю, 
ста но вiц ца зра зу ме ла, што кнi га 
вя лi ка га пiсь мен нi ка (прод кi яко-
га, да рэ чы, вы хад цы з Бе ла ру сi) 
пра ця тая ат мас фе рай гэ та га ве-
лiч на га ду хоў на га цэнт ра Ра сii.

«БЕ ЛА РУСЬ —
НА ША ЗДРАЎ НI ЦА»

Мiж iн шым, Бе ла русь з На ў-
га род чы най звяз вае не толь кi 
асо ба Фё да ра Мi хай ла вi ча. У 
2001 го дзе па мiж ад мi нiст ра цы-
яй воб лас цi i бе ла рус кiм ура дам 
бы ло за клю ча на па гад нен не 
аб ганд лё ва-эка на мiч ным, на-
ву ко ва-тэх нiч ным i куль тур ным 
су пра цоў нiц тве. Дзей нi чае пра-
гра ма «Раз вiц цё ра сiй ска-бе ла-
рус ка га су пра цоў нiц тва ў га лi не 
ды зель на га аў та ма бi ле бу да ван-
ня», якая пра ду гледж вае рас пра-
цоў ку i вы твор часць ды зель най 
аў та ма бiль най тэх нi кi но ва га 
па ка лен ня. Акра мя гэ та га, бюд-
жэ таў тва раль нае ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «Акрон» па стаў ляе 
нам мi не раль ныя ўгна ен нi, а ў 
Бе ла ру сi за ку пляе ка лiй ныя. Вя-
лi кiм по пы там у жы ха роў На ўга-
род скай воб лас цi ка рыс та ец ца i 
бе ла рус кая сель ска гас па дар чая 
пра дук цыя — мя са, ма ла ко. У цэ-
лым сё ле та за пер шае паў год дзе 
экс парт ныя па стаў кi ў Бе ла русь 
скла лi 26,5 млн до ла раў ЗША, iм-

парт ныя па ступ лен нi — 46,1 млн 
до ла раў ЗША.

«Бе ла русь ста но вiц ца здраў-
нi цай для жы ха роў на ша га рэ-
гi ё на, — да даў на мес нiк гу бер-
на та ра На ўга род скай воб лас цi 
Аляк сей Афа нась еў. — Мно гiя 
(i не ка то рыя не ад на ра зо ва) ез-
дзяць у бе ла рус кiя са на то рыi, 

пры во зяць вель мi доб рыя вод-
гу кi. Гэ та свед чыць пра вы со кую 
якасць са на тор на-ку рорт ных па-
слуг».

Рэа лi зу ец ца i яшчэ адзiн су-
мес ны пра ект: сё ле та ў па сёл ку 
Пра ле та рый На ўга род ска га му нi-
цы паль на га ра ё на па чаў пра ца-
ваць дзi ця чы са док, па бу да ва ны 
бе ла рус кай фiр май. Са док раз лi-
ча ны на 175 мес цаў i мае ба сейн. 
Та кое вось су пра цоў нiц тва.

КАБ ДАК ТА РЫ
НЕ БЕГ ЛI Ў СТА ЛI ЦУ

Па вод ле звес так ор га наў 
дзяр жаў най ста тыс ты кi, агуль ная 
коль касць лю дзей, што пры еха-
лi ў На ўга род скую воб ласць, за 
пер шае паў год дзе сё ле та скла ла 
11,5 ты ся чы ча ла век. Вы еха ла 
10,6 ты ся чы ча ла век. У па раў на н-
нi з ана ла гiч ным ле таш нiм пе ры-
я дам гэ тыя лiч бы па вя лi чы лi ся 
на 7,2% i 1,6% ад па вед на. Пры 
гэ тым з iн шых рэ гi ё наў кра i ны 
пры бы ло 3,9 ты ся чы ча ла век, 
яшчэ 1,4 ты ся чы — мiг ран ты з 
за меж жа.

Коль касць жа пра цоў ных мiг-
ран таў у воб ласць не пе ра вы шае 
1% ад эка на мiч на ак тыў на га на-
сель нiц тва краю. Асноў ныя га лi-
ны, дзе пры мя ня ец ца за меж ная 
пра цоў ная сi ла — бу даў нiц тва, 
апра цо вач ная вы твор часць, 
сель ская i ляс ная гас па дар ка, 
транс парт i су вязь. Пры цяг ваць 

iн ша зем ных ра бот нi каў да во-
дзiц ца як па пры чы не не да хо пу 
ўлас ных пра цоў ных рэ сур саў, так 
i для пад трым кi i рэа лi за цыi шэ-
ра гу iн вес ты цый ных пра ек таў.

Сён ня ў ор га нах служ бы за ня-
тас цi воль ны мi за ста юц ца 9732 
ва кан сii. Па тра бу юц ца спе цы я лiс-
ты ў сфе ры аду ка цыi, ме ды цы ны, 
сель скай гас па дар кi. Рас це по пыт 
на тэх нiч ныя, бу даў нi чыя, энер-
ге тыч ныя спе цы яль нас цi. Апроч 
мiг ра цый най, ня прос тай за ста ец-
ца i дэ ма гра фiч ная сi ту а цыя. Та-
му кi раў нiц тва воб лас цi вя лi кую 
ўва гу на дае ства рэн ню пры ваб-
ных умоў для пе ра ез ду жы ха роў 
iн шых рэ гi ё наў на На ўга род чы-
ну. У пры ват нас цi, за цвер джа-
на «Доў га тэр мi но вая мэ та вая 
пра гра ма На ўга род скай воб лас-
цi па са дзей нi чан нi доб ра ах вот-
на му пе ра ся лен ню ў Ра сiй скую 
Фе дэ ра цыю су ай чын нi каў, якiя 
жы вуць за мя жой, на 2013—2015 
га ды». Пра гра ма пра ду гледж вае 
пры ём зем ля коў па ўсёй тэ ры-
то рыi воб лас цi, за вы клю чэн нем 
са мо га Вя лi ка га Ноў га ра да. Пла-
ну ец ца, што яе ўдзель нi ка мi ста-
нуць 1092 ча ла ве кi.

Iс ну юць i за ха ды па пры цяг-
нен нi на пра цу ў воб ласць ма ла-
дых спе цы я лiс таў. Як ад зна чыў 
на мес нiк гу бер на та ра Аляк сандр 
Смiр ноў, уся мо ладзь з'яз джае 
ў Маск ву i Санкт-Пе цяр бург па 
леп шыя за роб кi i ўмо вы жыц ця. 
Асаб лi ва вост ра гэ тая праб ле ма 
пра явi ла ся ў не да хо пе ме ды каў. 
«У нас док тар «хут кай да па мо-
гi», у ад па вед нас цi з ука за мi 
прэ зi дэн та i на шы мi да дат ко-
вы мi «ўлi ван ня мi» ў гэ ту сфе ру, 
атрым лi ваў ка ля 40 ты сяч руб лёў 
(амаль 11,5 мiль ё на бе ла рус кiх 

руб лёў. — Аўт.), а ў Пi це ры — 
70 ты сяч. Ура чы з'яз джа лi, але 
ця пер сi ту а цыя па кры се ста бi лi-
зу ец ца. У пры ват нас цi, мы вы-
дзя ля ем гро шы на атры ман не 
жыл ля — 500 ты сяч руб лёў», 
— рас па вёў Аляк сандр Смiр ноў. 
Акра мя та го, ў сё лах дзей нi чае 
фе дэ раль ная пра гра ма «Зем скi 
док тар», па вод ле якой ма ла до му 
спе цы я лiс ту, якi едзе пра ца ваць 

у вёс ку, вы да ец ца мiль ён ра сiй-
скiх руб лёў. А ўво гу ле ся рэд нi 
аб лас ны за ро бак, па сло вах на-
мес нi каў гу бер на та ра, скла дае 
22400 руб лёў (пры клад на 6,3 
мiль ё на бе ла рус кiх руб лёў).

УСТОЙ ЛI ВАСЦЬ 
«НА ТРОХ НА ГАХ»

Го рад Ба ра вi чы — рай цэнтр 
ра сiй скай глы бiн кi, ад мет ны буй-
ным прад пры ем ствам, якое з'яў-
ля ец ца бюд жэ таў тва раль ным у 
воб лас цi — Ба ра вiц кiм кам бi на-
там вог не ўпо раў. Не спе цы я лiс-
ту скла да на зра зу мець, што там 
вы раб ля юць. Ся род уба ча на га ў 
ад ным з вы твор чых цэ хаў, дзе 
да вя ло ся па бы ваць, — цэг ла, 

якая вы трым лi вае вы со кiя тэм-
пе ра ту ры (з яе склад ва юць до-
мен ныя пе чы), ко мi ны. А коль кi 
яшчэ за ста ло ся не агле джа на га! 
Прад пры ем ства ўяў ляе са бой 
гэт кi «за вод для за во даў»: вы-
пус кае пра дук цыю для чор най i 
ка ля ро вай ме та лур гii, наф та вай, 
хi мiч най, шкля ной, цэ лю лоз на-
па пя ро вай, бу даў нi чай пра мыс-
ло вас цi. Кам бi нат вог не ўпо раў 
пер шы ў Ра сii за сво iў i вы твор-
часць пра пан таў, якiя вы ка рыс-
тоў ва юць у наф та зда бы валь най 
пра мыс ло вас цi. Сва iм вы гля-
дам пра пан ты на гад ва юць круг-
лы буй ны пя сок, iх за сы па юць у 
раз лом па ро ды, i гэ та не дае ёй 
змы кац ца i аб ляг чае зда бы чу 
наф ты з не траў. Ба ра вiц кi кам-
бi нат вог не ўпо раў мае ба га тую 
гiс то рыю з 1857 го да, сё ле та на-
ват ад крыў ся му зей прад пры ем-
ства, якi са праў ды ўраж вае сва-
ёй экс па зi цы яй у не каль кi вя лi кiх 
за лаў.

«Ця пер на ша вы твор часць 
рас паў сюдж ва ец ца не толь кi 
на ме та лур гiю, але i на iн шыя 
вi ды пра мыс ло вас цi. Па ра лель-
на мы на бы лi кант роль ны па кет 
ак цый «Но ва бан ка». Та кiм чы-
нам, мы ўстой лi ва ста iм «на трох 
на гах» — вы раб вог не ўпо раў, 
пра пан таў i бан каў ская дзей-

насць», — пад су ма ваў ге не раль-
ны ды рэк тар кам бi на та Ула дзi мiр 
Ма жо рын.

На кам бi на це пра цуе больш 
за 4,5 ты ся чы ча ла век — дзя-
ся тая част ка на сель нiц тва Ба-
ра вiч. Пра тое, што прад пры ем-
ства пры быт ко вае, свед чаць не 
толь кi сло вы ген ды рэк та ра. Так, 
ад ным з пра ек таў кам бi на та стаў 
ад кры ты ў 2007 го дзе фiз куль-
тур на-азда раў лен чы комп лекс 
«Алiмп». Для пра вiн цый на га га-
рад ка ён вы гля дае са ма вi та. Тут 
i аква парк, i боў лiнг з бiль яр дам, 
спарт за лы i са лон пры га жос цi, 
а так са ма гас цi нi ца, рэ ста ран, 
бар... Апроч ФА Ка, на ра хун ку 
кам бi на та — са на то рый-пра фi-
лак то рый, мед сан часць, спар-
тыў ны ста ды ён, ба за ад па чын ку, 
Дом куль ту ры, аб' ек ты гра мад-
ска га хар ча ван ня, да ступ ныя не 
толь кi су пра цоў нi кам прад пры-
ем ства, але i ўсiм га ра джа нам. 
Мож на за да цца пы тан нем, на-
вош та не вя лi ка му го ра ду та кая 
шы ро кая рэ крэ а цый ная iнф ра-
струк ту ра? Зрэш ты, не ве даю, як 
на конт ас тат нiх аб' ек таў, але па 
за баў ляль на-азда раў лен чыя па-
слу гi ў «Алiм пе» ста я лi чэр гi...

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.
Мiнск — На ўга род ская воб-

ласць — Мiнск

�

На чым «ста iць» су час ны Ноў га рад?
На шы су се дзiНа шы су се дзi  ��

У Бе ла ру сі ў бу дын ках уста ноў ле на ка ля 37 ты сяч 
ліф таў, боль шасць з якіх пе ра мя шчае па са жы раў 
і гру зы што дзён на, без пе ра пын ку на вы хад ныя 
і свя точ ныя дні. Але які мі толь кі не вы гля да юць 
пад' ём ныя ма шы ны пе рад сва і мі ка рыс таль ні ка мі: 
ста рэнь кі мі і зу сім но вы мі, бяс шум ны мі і не зу сім... 
Пад трым лі ва юць та кую ве лі зар ную коль касць 
пад' ём ні каў у на леж ным тэх ніч ным ста не на пер шы 
по гляд не вель мі пры кмет ныя, але та кія важ ныя 
ў вя лі кім го ра дзе бры га ды элект ра ме ха ні каў. Іх 
зме на на гад вае са праўд нае ба я вое дзя жур ства. 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» вы ра шы лі па на зі раць за іх 
пра цай.

Дыс пет чар Іры на Цы рын ская со чыць за дзя сят ка мі ліф таў
у рэ жы ме рэ аль на га ча су.

 Як пра ві ла, элект ра ме ха ні кі пра цу юць удвух.

У ма шын ным ад дзя лен ні.У ма шын ным ад дзя лен ні.

У сё лах дзей нi чае 
фе дэ раль ная пра гра ма 
«Зем скi док тар», 
па вод ле якой ма ла до му 
спе цы я лiс ту, якi едзе 
пра ца ваць у вёс ку, 
вы дзя ля ец ца мiль ён 
ра сiй скiх руб лёў.

Мно гiя ез дзяць у бе ла рус кiя са на то рыi, пры во зяць 
доб рыя вод гу кi. Гэ та свед чыць аб вы со кай якас цi 
са на тор на-ку рорт ных па слуг.


