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 Выпрабавана на сабе
У Беларусі ў будынках устаноўлена каля 37 тысяч
ліфтаў, большасць з якіх перамяшчае пасажыраў
і грузы штодзённа, без перапынку на выхадныя
і святочныя дні. Але якімі толькі не выглядаюць
пад'ёмныя машыны перад сваімі карыстальнікамі:
старэнькімі і зусім новымі, бясшумнымі і не зусім...
Падтрымліваюць такую велізарную колькасць
пад'ёмнікаў у належным тэхнічным стане на першы
погляд не вельмі прыкметныя, але такія важныя
ў вялікім горадзе брыгады электрамеханікаў. Іх
змена нагадвае сапраўднае баявое дзяжурства.
Карэспандэнты «Звязды» вырашылі паназіраць за іх
працай.

Паспець за 40 хвілін Дзікуны
— Неяк з цягам часу склалася, што
электрамеханікамі па рамонце і тэх- ў чалавечым
нічным абслугоўванні ліфтаў працуюць пераважна мужчыны, — гаворыць абліччы

ЛІФТ ВЫКЛІКАЛІ?
ламаюць сякерамі дзверы, намагаюцца разукамплектаваць машынныя
аддзяленні. У выніку ліфт прастойвае
пэўны тэрмін, а людзі злуюцца: яны ж
вымушаны рэгулярна падымацца па
лесвіцы ўгору, плацячы пры гэтым за
абслугоўванне пад'ёмніка! Вядома, з
дапамогай міліцыі мы злачынцаў усё
роўна знаходзім і спаганяем з іх страты. Але на гэта патрэбны час.

лавек захрасне ў такім ліфце падчас
масавага адключэння электраэнергіі па
раёне, механіку давядзецца не адзін
раз падымацца ў машынныя аддзяленні
амаль на самы верх гмахаў.

Як правіла, электрамеханікі працуюць удвух.

«Ліфт давай!..»

Нармальная
праца ліфта амаль
цалкам залежыць
ад жыхароў

начальнік вытворчага ўчастка № 4
— Чаго толькі не робяць у ліфтах!
ААТ «Ліфтсэрвіс» Леанід БАБУК. — абураецца электрамеханік 6-га раз— А вось на рэгулярны агляд тэхніч- раду па ліфтах участка № 4 Іван Вара— З кожным годам на ўчастку з'яўнага стану пад'ёмных машын ходзяць жун. — Ёсць у мяне на абслугоўванні ляецца ўсё больш новых ліфтаў. Стазбольшага жанчыны. Яны працуюць адзін такі «шматпакутны» пад'ёмнік у рыя машыны, якія сваё адпрацавалі,
два дні па дванаццаць гадзін. Пасля ж дванаццаціпавярховым доме. Я пла- саступаюць месца сучасным. Пад'ёмдвое сутак спецыялісты адпачываюць. фоны ў кабіне памяняў восем разоў. нікаў, выпушчаных у 1970-я гады, на
Уначы ж у якасці аператара за пуль- Кнопак — і не злічыць ужо. Адзін ча- ўчастку ўжо амаль не засталося, нятам працуе дзяжурны электрамеханік. лавек прыйдзе, выкліча ліфт і паедзе. гледзячы на пэўныя цяжкасці з фінанЁн прымае экстранныя заяўкі і пера- А другі абавязкова торкне адвёрткай саваннем праграмы па іх замене. 25
адрасоўвае іх у аварыйную службу.
у пластмасавую кнопку. Навошта так гадоў эксплуатацыі для ліфта — гэта
Участак, якім кіруе Леанід Бабук, рабіць? Здаралася, калі ў ліфце за- ні ў якім разе не догма. Проста пасабслугоўвае 1636 ліфтаў. У сваю чар- храсалі дзеці. А бацька вызваляў іх з ля кантроль за састарэлай машынай
гу, ён падзелены на шэсць прарабскіх дапамогай... сякеры. Ну ці не дзікун- становіцца яшчэ больш пільным. Пры
участкаў. Грузавых ліфтаў тут — усяго ства гэта?
беражлівым абыходжанні яна можа
толькі 45. Сталічныя Паўднёвы Захад
Што і казаць, вандалы ліфты не праслужыць значна даўжэй. Па стаі Малінаўка — гэта спальныя раёны. шкадуюць. Падпаленыя кнопкі, разма- тыстыцы, у 95% даўгавечнасць працы
Тут вельмі шмат дамоў, колькасць ляваныя сцены, выбітыя дзверы — гэ- ліфта залежыць ад жыхароў. Але скапаверхаў якіх 12 і больш. А тады, па тыя сляды дзейнасці хуліганаў бачылі заць, што ўсё новае — супернадзейнормах, у такіх высотных
нае і застрахаванае
пад'ездах павінны быць
ад паломак, мы не
устаноўлены ўжо два пад'можам, — запэўніёмнікі.
вае Леанід Бабук.
У дыспетчарскім пунк— Ёсць свае плюсы
це ўчастка можна бачыць
і мінусы як у стадзве сіс тэмы кіравання
рых савецкіх, так і
ліф та мі. Са ста рэй шай
ў новых машын. Па
мы знаёмы па савецкіх
частцы непераборкі на стуж ках: дыс пет чар
лівасці эксплуатапрымае выклік, седзячы
цыі невялікую фору
за металічнымі скрынкадаюць усё ж старыя
мі, на якіх шмат лямпачак і
ліфты. Сваю лепту
пераключальнікаў. Новы ж
сюды ўносіць і час,
блок кіравання меншы за
які патрабуецца на
сістэмны блок камп'ютара,
на лад ку ма шы ны
а на маніторы можна сапасля яго ўстаноўкі.
чыць за ліфтамі ў рэжыме
Паступова механікі
рэальнага часу. На экране
да вод зяць ма шывідаць, на які паверх пану, як кажуць, «да
ехаў пэўны ліфт, адчыняе Дыспетчар Ірына Цырынская сочыць за дзясяткамі ліфтаў
розуму», і працэнт
ці зачыняе ён дзверы... Ка- у рэжыме рэальнага часу.
паломак рэзка палі ж пад'ёмнік выйдзе са
ніжаецца.
строю, то часам яшчэ ў дыспетчарскім многія. А калі іх ловяць, то матывацыя
Самая распаўсюджаная прычына,
пункце можна вызначыць харак тар дзеянняў часцей за ўсё адна: «Прос- па якой захрасаюць людзі, — гэта
паломкі. Што ў значнай ступені спра- та захацелася зрабіць». Церпяць з-за таўханне і скокі, асабліва пры руху
шчае і паскарае працу механіка.
гэтага як жыхары, так і абслуговая ўніз. Спрацоўваюць сістэмы абароны,
— Выклікі да нас пераважна пасту- арганізацыя, якая вымушана лішні раз кабіну істотна трасе, і яна застывае
паюць раніцай, вечарам і ў выхадныя, марнаваць грошы на рамонт.
на месцы. «Любяць» гэтым займац— гаворыць дыспетчар Ірына ЦЫ— Вя ліз ныя вы дат кі мы ня сём ца пераважна дзеці. Для пасажыра
РЫНСКАЯ. — Вельмі крыўдна, калі з-за гэтага, — тлумачыць сітуацыю гэта небяспечна: дзесьці паўгадзіны
людзі ў захраслым ліфце пачынаюць галоўны інжынер ААТ «Ліфтсэр- давядзецца правесці ў «падвешаным»
спаганяць злосць на дыспетчары. Ні- віс» Георгій ІВАШКА. — А запасныя стане. Тыповую памылку пры захрабыта ён можа запусціць машыну ці па- часткі нам чараўнік на самалёце не санні чалавек дапускае, спрабуючы
пярэдзіць яе спыненне... У любым вы- дастаўляе — мы набываем іх за ўлас- самастойна выбрацца. Але гэта рабіць
падку электрамеханік прыйдзе не паз- ныя сродкі. Да таго ж мы атрымалі ў ні ў якім разе нельга. У кабіне чалавек
ней, чым праз 40 хвілін пасля моманту спадчыну ад савецкіх часоў пасажыр- знаходзіцца ў бяспецы. Пасажыру ўсяпадачы заяўкі. Хаця ёсць для нас адна скія ліфты, вырабленыя па-за межамі го толькі трэба націснуць кнопку сувязі
напружаная ноч — навагодняя. Многія Беларусі, — напрыклад, у Расіі ці ва і дачакацца адказу аператара. Можа
спяшаюцца сустрэць 1 студзеня па-за Украіне. І камплектуючыя для іх куп- здарыцца і так, што хопіць парад дысмежамі сваёй кватэры. І пры гэтым ляюцца ўжо за валюту. Ёсць у нас на петчара. Бывалі выпадкі, што чалавек
забываюцца, што стандартны ліфт балансе дом, кватэры ў якім калісьці проста недаціскаў да канца кнопку паразлічаны ўсяго толькі на 350-400 кі- атрымлівалі ўніверсітэцкія выкладчыкі трэбнага паверха. Ліфт зачыняўся і,
лаграмаў вагі! А пасля электрамеханік і прафесары. Дык там ліфты ламаліся вядома, нікуды не ехаў...
выпускае кампаніі з 6-8 чалавек. Няў- раз у год-паўтара. А ў некаторыя даРэдка, але ўсё ж здараецца так,
жо лепш чакаць у захраслым ліфце мы электрамеханікі ходзяць на заяўкі што на раёне масава адключаецца
спецыяліста, чым спусціцца на першы так часта, як у краму па хлеб. Ван- электраэнергія. Самае важнае ў гэтым
паверх у два-тры заходы?
далы падпальваюць кнопкі выкліку, выпадку — не разгубіцца, калі залітая

яркім святлом кабіна адразу становіцца цёмнай. Справа ў тым, што сувязь з
дыспетчарам не залежыць ад лініі, ад
якой сілкуецца ліфт, і нагадвае нешта
накшталт праваднога радыё са сваім
уласным напружаннем. Сапраўдны галаўны боль для спецыялістаў — гэта
зладзеі, якія жадаюць пажывіцца за
кошт ліфтавога абсталявання...
— З ліфтамі я працую ўжо 23 гады, — працягвае Леанід Бабук. — За
гэты час пракаціліся ўжо як мінімум
чатыры хвалі разукамплектоўкі. Ці то
цана на каштоўныя металы тады павышаецца, ці то ў людзей зніжаюцца
даходы. Апошняя хваля пракацілася
паў тара года таму, калі пацярпела
больш за сотню ліфтаў. Зламыснікам
быў наркаман. Ён ішоў на ўсё, каб
толькі займець грошы для набыцця
чарговай дозы.

«Кландайк»
у ліфтавой шахце
Калі ліфт прыязджае на першы паверх, то паміж дзвярыма і падлогай кабіны ўтвараецца прадаўгаватая шчыліна. Яна вядзе ў прыямак. Чаго там
толькі не знаходзяць электрамеханікі!
Справа ў тым, што людзі чамусьці выкарыстоўваюць яго ў якасці... ёмістасці для смецця. Хоць гэта забаронена
ўсімі існуючымі нормамі! Пераважна ў
прыямак ляцяць рэкламныя буклеты і
рэкламныя лісткі з паштовых скрыняў.
Ляцяць туды і недакуркі, якіх электрамеханікі часам выграбаюць амаль
вёдрамі. Дастаткова адной іскры ад
непатушанай цыгарэты — і пачнецца буйны пажар. Дык навошта самім
сабе закладваць міну запаволенага
дзеяння?
У нашых людзей чамусьці існуе адна дзіўная звычка. Яны пачынаюць даставаць ключы, яшчэ едучы ў ліфце.
Хопіць аднаго неасцярожнага руху,
каб яны выслізнулі з рук і апынуліся ў
прыямніку. Тады неахайніки звоняць

у дыспетчарскую
і просяць дастаць
з дна прыямка патрэбны прадмет.
І элект ра меха нік
ідзе і дастае ключы, тэлефон, кашалёк... Хоць гэта
і не ўваходзіць у
яго прамыя абавяз кі. У гэ ты ж
час можа захраснуць чалавек, які будзе чакаць спецыяліста з-за таго, што хтосьці не змог
утрымаць у руцэ тэлефон. Знаходзілі ў
прыямках і канверты з лістамі, якія кідалі адрасатам у паштовую скрынку.
— Я памятаю выпадак, які здарыўся, калі толькі пачынаў працаваць
электрамеханікам, — прыгадвае Леанід Бабук. — Сям'я ехала набываць
новы аў тамабіль, і людзі ўпусцілі ў
прыямак поўны кашалёк грошай. Аўтамабіль тады каштаваў тысяч пяць
рублёў — значная сума! Пачкі грошай рассыпаліся, і купюры вартасцю
ў пяцьдзясят і сто рублёў разляцеліся
па ўсім прыямку. Іх даставалі адтуль
пад вельмі пільным кантролем...

Народ на выдумкі
хітры
Сва іх до ма рос лых «кулі бі ных»
хапала ва ўсе часы. Хітрыкі выдумляюць як малыя дзеці, так і людзі ва
ўзросце.
У шматпавярховых дамах даволі
часта сустракаюцца ліфты з рухомай
падлогай. Яны разлічаны на мінімальную вагу грузу ў пятнаццаць кілаграмаў. Зроблена гэта для таго, каб у
кабіне не ездзілі самастойна малыя
дзеці. Адзін хлопчык, які вельмі любіў катацца на ліфце ў адзіночку, закатваў з сабой у кабіну камень, каб
хапала вагі.
Хіт рыя кам бі на цыі вы дум ля лі і
асобы без пэўнага месца жыхарства.

Электрамеханікаў можна выдатна навучыць працы на тэхніцы. Аднак ніхто не вучыць іх асаблівасцям
дыпламатычных перамоў і навыкам
псіхолага. Ніхто не ведае, як можа
зрэагаваць захраслы чалавек. Адзін
рызыкуе проста моцна спалохацца.
У другога можа пачацца прыступ боязі замкнёнай прасторы. Трэці пачне
буяніць. А чацвёрты будзе спакойна
чакаць механіка...
— Рабіў я планавы тэхнічны агляд
ліфта. Павесіў перад тым таблічку:
«Ліфт на рамонце». Тут раптам чую
моцны ўдар у дзверы, — успамінае
Іван Варажун. — Я крычу: «Ліфт на
рамонце!» Сярод плыні нецэнзурнай
лаянкі ледзьве разабраў:
«Ты мне ліфт да вай!»
«Праз паў та ры га дзі ны
пойдзе!» — адказваю. П'яны ўдарыў нагой у дзверы
— тыя пагнуліся. Іду да яго,
а ён мяне пабачыў і аднекуль выхапіў манціроўку.
Я хуценька пабег наверх,
у машыннае аддзяленне,
і па сувязі прасіў дыспетчара выклікаць міліцыю.
Праз колькі часу прыехаў
экіпаж. Кватэру, дзе жыве
злачынца, вылічылі хутка.
Зайшлі ў жытло, а буян ляжыць п'яны ў сапраўдным
вэрхале. Растаўхалі яго.
У машынным аддзяленні.
Я пытаюся: «Ты чаго за
мной ганяўся з манціроўЯны ўпадабалі ліфт у якасці бясплат- кай?» «Ну, прабачце, не забіў жа...» Я
нага прытулку над галавой. Бадзягі на ліфтах працую з 1978 года. Пабачыў
заходзілі ў ліфт позна ўначы, даяз- шмат непрыкрытага цынізму. Але гэты
джалі да сярэдзіны, націскалі кнопку выпадак скалануў да глыбіні душы...
«Стоп» і спакойна ўкладваліся спаць.
Прыходзяць раніцай людзі, якім трэба
ехаць на працу. А ліфт не выклікаецца! Даводзілася чакаць аварыйную,
марнаваць бензін, час... «Выкурыць»
Невядома чаму, але ў гарадскім
бамжоў таксама цяжкавата: пакуль не
фальклоры дагэтуль захаваліся байкі
прыпужнеш — бадзягі не хочуць пакіпра тое, як ліфт можа забіць чалавека.
даць імправізаванае прыстанішча...
Маўляў, а што будзе, калі раптам троМеханікі прыгадваюць, як у пачатку сы абарвуцца? Ёсць людзі, якія ў гэта
1990-х гадоў у ліфце гасцініцы «Зор- вераць і таму вельмі баяцца ездзіць у
ка» аднойчы захраслі дзесяць кітай- пад'ёмніках. Аднак спецыялісты зацаў. І кожны з іх меў вялікую сумку. Як пэўніваюць: тросы, якія і прыводзяць
яны ўсе там змясціліся, так і засталося у рух кабіну, маюць дванаццацікратзагадкай...
ны запас трываласці. Верагоднасць
таго, што яны абарвуцца ўсе разам,
меншая, чым падзенне метэарыту. Да
таго ж калі хуткасць кабіны ўзрасце
больш чым на 15%, спрацуюць лоўнікі.
Іх надзейнасць яшчэ паўтара стагодПачаць працаваць на ліфтах аднача- дзя таму даказаў на сабе іх вынаходсова і проста, і не зусім. Любы чалавек нік Оціс, стаўшы пад кабінай і загадаўпры жаданні можа навучыцца абслугоў- шы абсячы адначасова ўсе тросы. Не
ванню пад'ёмных машын нават тады, можа праваліцца і падлога кабіны, бо
калі ён раней нават не меў ніякага да- яна праектуецца так, каб вытрымаць
чынення ні да электрычнасці, ні да тэх- дзясяткі тон грузу. Так што карыстайнікі. Медыцынскія патрабаванні, аднак, цеся ліфтамі спакойна. І шануйце іх,
крыху жорсткія. Само сабой, рукі і ногі як і спецыялістаў, якія абслугоўваюць
павінны быць цалкам здаровымі. Пажа- пад'ёмнікі. Ад якасці працы гэтых недана мець добры зрок і, вядома ж, слых. заўважных людзей вельмі залежыць
А вось «па сэрцы» цяпер могуць і забра- якасць камфортнага пражывання ў
каваць. Справа ў тым, што ў апошнія вялікім горадзе...
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
гады акцэнты сталічных горадабудаўФота Надзеі БУЖАН
нікоў змясціліся на ўзвядзенне гмахаў

Падманлівы
фальклор

Як стаць
электрамеханікам?

вышынёй у 16—25 паверхаў. І калі ча-



 Нашы суседзi

На чым «стаiць» сучасны Ноўгарад?
Ка жуць, ёсць Маск ва з
Санкт-Пецярбургам, а ёсць
Расiя — настолькi рознiцца
ўзровень жыцця сталiчных
гарадоў i перыферыi. Карэспандэнт «Звязды» пабывала
памiж двума мегаполiсамi i
даведалася, як жывецца ў
«сярэдняй» расiйскай глыбiнцы. Аказваецца, не толькi багатай гiсторыяй i старажытнымi храмамi слаўная
наўгародская зямля.

АРЫЕНТАЦЫЯ —
НА ТУРЫЗМ
Сёння эканомiку Наўгародскай вобласцi фармiруюць прадпрыемствы пяцi асноўных вiдаў
дзейнасцi. Гэта апрацоўчыя вытворчасцi (30,9% даходаў), аптовы i рознiчны гандаль (13,4%),
транспарт i сувязь (11,3%), будаўнiцтва (5,1%), сельская гаспа дар ка (2,3%). Ся род прадпрыемстваў, якiя пералiчваюць
у бюд жэт найбольшыя сродкi
— «Акрон» (выраб мiнеральных
угнаенняў), Баравiцкi камбiнат
вогнеўпораў (матэрыялы, якiя
захоўваюць свае ўласцiвасцi пры
высокiх тэмпературах), структурныя падраздзяленнi Расiйскай
чыгункi, ААТ «Сбербанк Расii»
i iншыя.
Але вытворчасць — не адзiнае, на што арыентуецца мясцовая ўлада. Як адзначыў намеснiк
губернатара Наўгародскай вобласцi Аляксандр Смiрноў, яшчэ
не да канца раскрыты турыстычны патэнцыял рэгiёна. Доля
турызму ў абласным бюджэце
складае 1,5-3%, цягам трох-ча-

тырох гадоў яе плануюць павялiчыць да 10-15%. Кiраўнiцтва
рэ гi ё на мае на мер раз вi ваць
гэты кiрунак, пашыраючы сетку
гасцiнiц i хостэлаў (бо багатая
на славутасцi Наўгародчына не
мае патрэбы ў новых турыстычных аб'ектах). За апошнiя тры
гады колькасць турыстаў у Вялiкiм Ноўгарадзе павялiчылася
на 25%. У многiм гэта адбылося
дзякуючы правядзенню тут XXIX
Ганзейскiх дзён (грунтуючыся на
традыцыях сярэднявечнага саюза гандлёвых гарадоў, у 1980
годзе быў створаны мiжнародны
Ганзейскi саюз Новага часу, якi
цяпер аб'ядноўвае 181 горад з 16
краiн свету, у тым лiку беларускiя
Полацк i Вiцебск. Вялiкi Ноўгарад
стаў першым расiйскiм горадам,
якi ўвайшоў у новы саюз). Падчас свята Ноўгарад наведалi 84
дэлегацыi з 14 краiн Еўропы, у
мерапрыемствах удзельнiчала
каля 500 тысяч чалавек (пры насельнiцтве горада ў 200 тысяч
чалавек).
Акрамя цэнтральных турыстычных аб'ектаў — храмаў, манастыроў i iншых помнiкаў архiтэктуры, Наўгародчына прываблiвае гасцей славутымi iмёнамi,
звя за ны мi з гэ тым рэ гi ё нам.
Сярод такiх асоб, напрыклад,
кампазiтар Сяргей Рахманiнаў,
помнiк якому стаiць у цэнтры
Ноўгарада, цi Фёдар Дастаеўскi,
якi жыў у Старой Русе i напiсаў
там «Братоў Карамазавых». Таму, хто трапляе на гэтую зямлю,
становiцца зразумела, што кнiга
вялiкага пiсьменнiка (продкi якога, дарэчы, выхадцы з Беларусi)
працятая атмасферай гэтага велiчнага духоўнага цэнтра Расii.

«БЕЛАРУСЬ —
НАША ЗДРАЎНIЦА»
Мiж iншым, Беларусь з Наўгародчынай звязвае не толькi
асоба Фёдара Мiхайлавiча. У
2001 годзе памiж адмiнiстрацыяй вобласцi i беларускiм урадам
бы ло за клю ча на па гад нен не
аб гандлёва-эканамiчным, навукова-тэхнiчным i культурным
супрацоўнiцтве. Дзейнiчае праграма «Развiццё расiйска-беларускага супрацоўнiцтва ў галiне
дызельнага аўтамабiлебудавання», якая прадугледжвае распрацоўку i вытворчасць дызельнай
аў та ма бiль най тэх нi кi но ва га
пакалення. Акрамя гэтага, бюджэтаў тваральнае акцыянернае
таварыства «Акрон» пастаўляе
нам мiнеральныя ўгнаеннi, а ў
Беларусi закупляе калiйныя. Вялiкiм попытам у жыхароў Наўгародскай вобласцi карыстаецца i
беларуская сельскагаспадарчая
прадукцыя — мяса, малако. У цэлым сёлета за першае паўгоддзе
экспартныя пастаўкi ў Беларусь
склалi 26,5 млн долараў ЗША, iм-

прывозяць вельмi добрыя водгукi. Гэта сведчыць пра высокую
якасць санаторна-курортных паслуг».
Рэалiзуецца i яшчэ адзiн сумесны праект: сёлета ў пасёлку
Пралетарый Наўгародскага мунiцыпальнага раёна пачаў працаваць дзiцячы садок, пабудаваны
беларускай фiрмай. Садок разлiчаны на 175 месцаў i мае басейн.
Такое вось супрацоўнiцтва.

КАБ ДАКТАРЫ
НЕ БЕГЛI Ў СТАЛIЦУ
Па вод ле звес так ор га наў
дзяржаўнай статыстыкi, агульная
колькасць людзей, што прыехалi ў Наўгародскую вобласць, за
першае паўгоддзе сёлета склала
11,5 тысячы чалавек. Выехала
10,6 тысячы чалавек. У параўнаннi з аналагiчным леташнiм перыядам гэтыя лiчбы павялiчылiся
на 7,2% i 1,6% адпаведна. Пры
гэтым з iншых рэгiёнаў краiны
прыбыло 3,9 тысячы чалавек,
яшчэ 1,4 тысячы — мiгранты з
замежжа.

Многiя ездзяць у беларускiя санаторыi, прывозяць
добрыя водгукi. Гэта сведчыць аб высокай якасцi
санаторна-курортных паслуг.
партныя паступленнi — 46,1 млн
долараў ЗША.
«Беларусь становiцца здраўнiцай для жыхароў нашага рэгiёна, — дадаў намеснiк губернатара Наўгародскай вобласцi
Аляксей Афанасьеў. — Многiя
(i некаторыя неаднаразова) ездзяць у беларускiя санаторыi,

Колькасць жа працоўных мiгрантаў у вобласць не перавышае
1% ад эканамiчна актыўнага насельнiцтва краю. Асноўныя галiны, дзе прымяняецца замежная
працоўная сiла — будаўнiцтва,
апра цо вач ная вы твор часць,
сельская i лясная гаспадарка,
транспарт i сувязь. Прыцягваць

iншаземных работнiкаў даводзiцца як па прычыне недахопу
ўласных працоўных рэсурсаў, так
i для падтрымкi i рэалiзацыi шэрагу iнвестыцыйных праектаў.
Сёння ў органах службы занятасцi вольнымi застаюцца 9732
вакансii. Патрабуюцца спецыялiсты ў сферы адукацыi, медыцыны,
сельскай гаспадаркi. Расце попыт
на тэхнiчныя, будаўнiчыя, энергетычныя спецыяльнасцi. Апроч
мiграцыйнай, няпростай застаецца i дэмаграфiчная сiтуацыя. Таму кiраўнiцтва вобласцi вялiкую
ўвагу надае стварэнню прывабных умоў для пераезду жыхароў
iншых рэгiёнаў на Наўгародчыну. У прыватнасцi, зацверджана «Доўгатэрмiновая мэтавая
праграма Наўгародскай вобласцi па садзейнiчаннi добраахвотнаму перасяленню ў Расiйскую
Федэрацыю суайчыннiкаў, якiя
жывуць за мяжой, на 2013—2015
гады». Праграма прадугледжвае
прыём землякоў па ўсёй тэрыторыi вобласцi, за выключэннем
самога Вялiкага Ноўгарада. Плануецца, што яе ўдзельнiкамi стануць 1092 чалавекi.
Iснуюць i захады па прыцягненнi на працу ў вобласць маладых спецыялiстаў. Як адзначыў
намеснiк губернатара Аляксандр
Смiрноў, уся моладзь з'язджае
ў Маскву i Санкт-Пецярбург па
лепшыя заробкi i ўмовы жыцця.
Асаблiва востра гэтая праблема
праявiлася ў недахопе медыкаў.
«У нас доктар «хуткай дапамогi», у адпаведнасцi з указамi
прэзiдэнта i нашымi дадатковымi «ўлiваннямi» ў гэту сферу,
атрымлiваў каля 40 тысяч рублёў
(амаль 11,5 мiльёна беларускiх

рублёў. — Аўт.), а ў Пiцеры —
70 тысяч. Урачы з'язджалi, але
цяпер сiтуацыя пакрысе стабiлiзуецца. У прыватнасцi, мы выдзяляем грошы на атрыманне
жылля — 500 тысяч рублёў»,
— распавёў Аляксандр Смiрноў.
Акрамя таго, ў сёлах дзейнiчае
федэральная праграма «Земскi
доктар», паводле якой маладому
спецыялiсту, якi едзе працаваць

У сёлах дзейнiчае
федэральная праграма
«Земскi доктар»,
паводле якой маладому
спецыялiсту, якi едзе
працаваць у вёску,
выдзяляецца мiльён
расiйскiх рублёў.
у вёску, выдаецца мiльён расiйскiх рублёў. А ўвогуле сярэднi
абласны заробак, па словах намеснiкаў губернатара, складае
22400 рублёў (прыкладна 6,3
мiльёна беларускiх рублёў).

УСТОЙЛIВАСЦЬ
«НА ТРОХ НАГАХ»
Горад Баравiчы — райцэнтр
расiйскай глыбiнкi, адметны буйным прадпрыемствам, якое з'яўляецца бюджэтаўтваральным у
вобласцi — Баравiцкiм камбiнатам вогнеўпораў. Неспецыялiсту складана зразумець, што там
вырабляюць. Сярод убачанага ў
адным з вытворчых цэхаў, дзе
давялося пабываць, — цэгла,

якая вытрымлiвае высокiя тэмпературы (з яе складваюць доменныя печы), комiны. А колькi
яшчэ засталося неагледжанага!
Прадпрыемства ўяўляе сабой
гэткi «завод для заводаў»: выпускае прадукцыю для чорнай i
каляровай металургii, нафтавай,
хiмiчнай, шкляной, цэлюлознапапяровай, будаўнiчай прамысловасцi. Камбiнат вогнеўпораў
першы ў Расii засвоiў i вытворчасць прапантаў, якiя выкарыстоўваюць у нафтаздабывальнай
пра мыс ло вас цi. Сва iм вы глядам прапанты нагадваюць круглы буйны пясок, iх засыпаюць у
разлом пароды, i гэта не дае ёй
змыкацца i аблягчае здабычу
нафты з нетраў. Баравiцкi камбiнат вогнеўпораў мае багатую
гiсторыю з 1857 года, сёлета нават адкрыўся музей прадпрыемства, якi сапраўды ўражвае сваёй экспазiцыяй у некалькi вялiкiх
залаў.
«Цяпер наша вытворчасць
рас паўсюдж ва ец ца не толь кi
на металургiю, але i на iншыя
вiды прамысловасцi. Паралельна мы набылi кантрольны пакет
акцый «Новабанка». Такiм чынам, мы ўстойлiва стаiм «на трох
нагах» — выраб вогнеўпораў,
прапантаў i банкаўская дзей-

насць», — падсумаваў генеральны дырэктар камбiната Уладзiмiр
Мажорын.
На камбiнаце працуе больш
за 4,5 тысячы чалавек — дзясятая частка насельнiцтва Баравiч. Пра тое, што прадпрыемства прыбытковае, сведчаць не
толькi словы гендырэктара. Так,
адным з праектаў камбiната стаў
адкрыты ў 2007 годзе фiзкультурна-аздараўленчы комплекс
«Алiмп». Для правiнцыйнага гарадка ён выглядае самавiта. Тут
i аквапарк, i боўлiнг з бiльярдам,
спартзалы i салон прыгажосцi,
а таксама гасцiнiца, рэстаран,
бар... Апроч ФАКа, на рахунку
камбiната — санаторый-прафiлак торый, медсанчасць, спартыўны стадыён, база адпачынку,
Дом культуры, аб'екты грамадскага харчавання, даступныя не
толькi супрацоўнiкам прадпрыемства, але i ўсiм гараджанам.
Можна задацца пытаннем, навошта невялiкаму гораду такая
шырокая рэкрэацыйная iнфраструктура? Зрэшты, не ведаю, як
наконт астатнiх аб'ектаў, але па
забаўляльна-аздараўленчыя паслугi ў «Алiмпе» стаялi чэргi...
Дзiяна СЕРАДЗЮК.
Мiнск — Наўгародская вобласць — Мiнск



