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відкрився художньо- 
культурний центр

Взяв би я бандуру 
Та я заграв, що знав — 
Кафедру культури

З центром привітав.
Взяв би я гітару,
Коли б її-, мав,
Я б для Вас, Тамаро, 
Пісню заспівав.

Грім перебудови 
Шостий рік лунає,
А вона, голубка, 
Алебастр шукає...

Рядки цього вірша, чи 
то, пак, пісні будуть незро
зумілими без спеціального 
пояснення. Прозвучали вони 
вперше увечері 20 вересня 
нинішнього року на кафед
рі Історії світової Й ВІТЧИ
ЗНЯНОЇ культури, яку очо
лює доцент Тамара Болесла-

вівна Буяльська. Вірші є 
плодом спільної творчості 
наших деканів, які того ве
чора на кілька хвилин об’є
дналися в колектив «Дека. 
нозо-ностра-90», щоб ство-, 
рити «безальтернативний, 
безперспективний хор поді
льських солов’їв». Співали 
на мотив знаменитої укра
їнської пісні «Взяв би я бан
дуру»...

Веселість і зворушливість 
того вечора зумовлювали 
відповідний настрій І вселя
ли надію, що ти є свідком 
події, яка не минеться піс
ля кількох приємних годин, 
а на довгі роки утвердить 
в інституті атмосферу людя
ності, розкутості й добро
зичливості І осердям його 
буде художньо-культурний 
центр, з нагоди відкриття

якого й зібрались гості та 
організатори.

Шлях до цього був дов
гим І тернистим. Ще кіль
ка років тому Ідею виношу
вав колишній проректор, до, 
ктор технічних наук, профе
сор Ю. А. Карпов, котрому 
завше не подобалась кон
сервативна закутість інже
нера, його «негуманітар- 
ність», скерованість на ма
шину й комп’ютер, а не на 
вивчення всіх набутків сві
тової культури.

Ректорат Б. I. Мокіна 
взявся за діло рішуче й на
полегливо. Першим кроком 
до цього стало заснування 
кафедри історії світової й 
вітчизняної культури. Бага
то трудів довелось поклас
ти на вівтар, нової справи 
Т. Б. Буяльській. Вона роз

повідала в гуморі, з яким 
жахом дивився на неї І спи
сок ї ї  потреб проректор 
О. І. Тарануха, як головний 
бухгалтер 3. М. Знатнова 
говорила: «Передайте рек
тору, що ми за центр, але 
грошей нема.......

Втім, все це уже позаду 
і обшарпаного поверху, який 
раніше належав кафедрам 
суспільних наук, сьогодні не 
впізнати. Зі смаком І любо
в’ю обладнані коридори, ка
бінети, аудиторії, чотири з 
яких повністю готові до за
нять — натиснув гудзичок 
вимикача і автоматично за- 
шторились вікна, розгорну
лось полотнище екрана. Є 
приміщення для виставок ху
дожньої творчості, з вели, 
ким смаком І естетичною 
доцільністю устатковано к і

мнату українського мисте
цтва. Мають свого худо
жника .дизайнера. Невдовзі 
матимуть і кабінет психоло
гічного розвантаження, лі
каря терапевта, читальний 
зал, науково-методичний 
центр, музей, навіть садів, 
ника, котрий дбатиме про 
зелену архітектуру вузівсь
кої території — ректор ви
дав спеціального наказа, 
яким оголошено відкриття 
центру з 1 жовтня І надан
ня йому статусу повної са
мостійності. Директором цен
тру призначено Т. Б. Буяль- 
ську. До 1 грудня вона має 
повністю сформувати штат 
і визначитись з напрямка
ми діяльності.

Оголошуючи наказа, про. 
ректор Ю. А. Буренніков 
відзначив, що ця подія зна

менна в першу чергу тим, 
що відбулася в технічному 
вузі, де подібні центри тра
диційно вважались невипра
вданою або й непотрібною 
розкішшю. Часи, як бачи
мо, міняються. Цілюще по
вітря відродження мусить 
стосуватися всіх сфер люд
ської діяльності.

Отже, художньо-культур- 
ний центр існує. Залишаєть
ся тільки сказати слово 
вдячності тим, хто взяв 
участь у його створенні і 
віднині почне воювати за 
добрі його діла. Це, 
крім Т. Б. Буяльської Ю. М. 
Патієв, В. М. Боровик, 
Р. М. Сокирянська, Р. А. 
Мацко, Г. Р. Білоус, В. Г. 
Кузнецов, А. В. Філонов, 
В. П. Поливаний, О. І. Ни
жник. В. ІВЧЕНКО,

З 17 по 21 вересня в 
нашому інституті проходив 
Всесоюзний симпозіум по 
діфракції і розповсюдженню
хвиль (СДВ-10), в якому взя
ли участь десятки найавто. 
ритетніших учених з усіх 
кінців Радянського Союзу 
від Владивостока й Хабаро
вська до Москви, Ленінгра
да й Києва. Заслухано со
тні доповідей і повідомлень, 
відбулася маса дискусій.

Учасники симпозіуму ви= 
словили подяку організатор 
рам за добру його підгото
вку, змістовні екскурсії по 
місту, цікаву культурну про
граму.

МІЖНАРОДНІ
З В ' ЯЗ КИ

Першокурсники інституту 
провели змагання команд 
веселих і винахідливих. Пе
ремогу в фінал! здобув ко
лектив факультету обчислю* 
вальної техніки (командир 
Іван Єфремов — студент 
групи ІП-90).

На черговому засіданні 
клубу «Світлиця» з розпо
віддю про голодомор 1947 
року виступив професор 
Вінницького педагогічного 
інституту Ілля Гаврилович 
Шульга. ★ ★ *

В лекційному залі ка
федри фізичного вихован

ня відбулись установчі збо
ри по організації Інститутсь
ко го клубурибалок. Го
ловою клубу обрано доцен
та А. С. Афоніна.

Відновила роботу народна 
хорова капела викладачів і 
співробітників інституту. Са
модіяльні митці Нотуються 
до відповідального концерту 
на підтвердження високого 
звання — народна капела. 
Програма з двох відділів 
включає українські народні 
пісні, твори сучасної радян
ської і світової класики. 
Відбулися перші репетиції,

Рік-у-рік розширюються 
і міцніють ділові і наукові 
стосунки інституту з коле
гами зарубіжних країн: об
мін студентами, спе
ціалістами, культурні і 
спортивні^ контакти. Ті
льки в цьому році в зарубі
жних поїздках побувало по
над 50 представників ректо
рату, професорсько-виклада
цького складу, студентства.

Хто ж і з якої мети по-і 
бував останнім часом в за
рубіжних відрядженнях?

Професор А. О. Жуков 
— XXI національний конгрес 
ливарників Румунії;

професор Г. О. Корчин- 
ський —■ міжнародний се
мінар з гальванотехніки в 
м. Карламарксштадті (НДР);

доцент А. Н, Гейвандовз 
групою наукових праців- 
никІв'Іміжнародний Вроцла^ 
вський симпозіум з елект. 
ромагнітного сумісництва 
(Польща) І ХМ І Генеральна 
ансамблея Міжнародної 
спілки радіотехніки (Прага), 

Нові ділові зв’язки вста
новлені із зарубіжними ву
зами і науково-дослідними 
організаціями. Інститут став 
співвиконавцем плану робіт 
з проблем комплексної про. 
грами країн-членів РЕВ, Ра

зом з ученими Болгарії та 
Румунії доктор технічних 
наук С. И. Ткаченко і до
цент А. О. Новіков розроб- 
іяють технології і облад
нання для поверхневої мо
дифікації матеріалів елек
тронним пучком. У співро
бітництві з ученими Інсти
туту інформатики і обчис
лювальної техніки (Берлін) 
професор О. П. СтахОв пра
цює над проблемою «Від- 
мовностійкі обчислювальні 
системи».

Чимало представників ін
ституту беруть участь в 
міжнародних наукових кво
румах. Так, доцент В. Г. 
АЛадьяров має виїхати у 
Болгарію на III Міжнарод
ний семінар по підвищенню 
кваліфікації молодих викла
дачів ТОЕ; група наукових 
працівників на чолі з доцен
том В. П Авакумовим одер
жали відрядження на X III 
Міжнародну конференцію з 
промислової енергетики: до. 
цент кафедри обчислюваль
ної техніки А. В. Силагін — 
в Югославію на 10-місячне 
наукове стажування до 
Аюблянського університету.

Вперше інститут почав 
налагоджувати науково-тех* 
нічне співробітництво з ву

зами капіталістичних країн. 
Ось назви держав, які по
повнили, так би мовити, мі
жнародне досьє ВПІ: 

Канада. За запрошенням 
університету Ватерлоо там в 
провінції Онтаріо нині пере
буває ректор інституту Б. І. 
Мокін.

ФРН. В жовтні наміче
но підписати договір про 
науково -Угехн ічне співробіт
ництво між ВПІ і Мюнхен
ським технічним університе
том. Професор А. О. Жуков 
виступить з доповіддю пе
ред науковцями і металур
гами міст Клаусталь І 
Аахен.

Італія. Там, в роботі V  
Міжнародного симпозіуму 
взяв участь доцент кафед
ри вищої математики В. Д. 
Кондратович.

Великобританія. У ціка
ве тримісячне наукове від
рядження виїжджає доцент 
І. С. Степанова.

Група аспірантів І студен
тів незабаром має виїхати 
у Францію.

І. ЗАХАРОВ,
\

старший інспектор де
канату по роботі з іно- 
земними студентами.



2 стор. «ЗА ІНЖІНІРН! КАДРИ»

Хобі професора 
Н а л б а н д я н а
У  ГАЗЕТЯРІВ постійний 

інтерес викликає та 
людська слабкість, що про
звана хобі: скажімо, колек. 
ціонування етикеток, чи 

старовинних годинників, ман
дрівки, чи підводні зйом
ки. Одне слово, щось не
звичайне.

Коли запитав про це де
кана енергетичного факу
льтету професора Давида 
Бегляровича Налбандяна, то 
він всміхнувся і розвів ру
ками:

— На жаль, похвалитись ні
чим: Хіба-що в юності мар
ки збирав:

А, подумавши, сказав:
— Моє хобі — мій фа

культет! Ним живу, радію, 
переживаю,..

Кажуть, що усім на сві
ті править випадок: випад
ково ми зустрічаємось з 
другом життя, пізнаємо та
ємницю. робимо відкриття, 
чи ще щось. Може воно 
справді так. Яка. приміром, 
може бути закономірність в 
тому, що молодий вірменин, 
який народився у Кисловод
ську, вчився в Ленінграді, 
працював на Уралі, ні з то
го, ні з сього опинився у 
Вінниці? Логіки в цьому 
ніби немає. Просто, його 
здібного інженера-енергети- 
ка, хтось знав у Вінниці і 
запросив на роботу у фі
ліал Київського політехні
чного інституту, що створю
вався в місті над Бугом.

Налбандян на той час уже 
був доцентом. деканом 
електромеханічного факуль
тету одного з найстаріших 
вузів країни — Уральсько
го електромеханічного ін
ституту залізничного тран
спорту. Та запрошення він 
прийняв. Справа в тому, що 
заради здоров’я дружини 
треба було змінити місце
проживання.
Але чому Вінниця? Логіч
ніше було їхати в більш те
плий Краснодар, куди його 
також запрошували до по
дібного вузу, і від якого 
рукою було подати до рід
ного Кисловодська?

Однак, і Вінниця була йо
му не чужою — тут він во
ював у роки Великої Віт
чизняної, звільняв місто
від окупантів, поріднився з 
цією землею.

Отож, у 1968 році Да
вид Беглярович разом з ди
ректором філіалу Романом 
Юрійовичем Кітелем вже ог

лядали благеньке приміщен
ня енергетичного факульте
ту.

Нема нічого клопітнішого, 
ніж починати нову спра- 
ву з нуля, особливо В ПІД
ГОТОВЦІ кадрів. Факультет
— це не стіни, а люди, 
передусім, професорсько- 
викладацький склад, ну, й, 
звісно, умови праці для них
— матеріальна база.

З того дня, як доцент 
Налбандян переступив по
ріг Вінницького політеху, 
минуло 22 роки, Нині енер- 
гофак став справді гордіс
тю інституту. Це, можна 
сказати, вуз у вузі, з де
сятками навчальних лабо
раторій, майстерень, суча
сним обчислювальним цент
ром, обладнаним найнові
шою комп’ютерною техні
кою, могутнім професорсь
ко - викладацьким корпусом.

12 тисяч квадратних метрів 
учбовоілабораторних примі
щень, сотні аудиторій, доб
ре налагоджений студентсь
кий побут дають можли
вість організувати навча
льний процес не гірше, ніж 
їв спеціалізованому вузі, 
навіть конкурувати з ним. 
Всі найновіші віяння вищої 
школи через призму влас
ного досвіду вивчає і впро
ваджує декан, вимагає цьо
го і від своїх колег.

Але давайте ще раз по
вернемося до того «нуля», 
коли, призначений на по
саду декана, тут з ’явився 
Давид Беглярович. Скаже
мо прямо, розгубився він. 
Випадало так, що мав сам 
читати лекції з різних дис
циплін, бо більше нікого не 
було в деканаті. Довелося 
молодому керівнику теж 
вдатися до запрошення іно- 
городців, що додало трудно
щів з житлом. Та й не всі 
запрошені бажали розділи
ти труднощі становлення 
факультеїу — через місяць- 
два — втікали.

Ось тоді і з ’явилась на 
світ, так звана, «налбандяні- 
вська платформа», суть якої 
— створити викладацький 
корпус з числа своїх ви
пускників. Це, як той скуль
птор. що з глини виліплює

собі подібних. Саме з них 
декан взявся готувати не 
тільки молодих інженерів- 
практиків, а й спеціалістів, 
здатних вчити Інших.

Неабияким умінням; якщо 
хочете, навіть пророцтвом, 
треба володіти, щоб за 
зовнішністю нічим неприміт
ною, вгледіти непересічний 
талант, творчий вогник, ба
жання ділитися своїми на- 
бутками. Давид Беглярович 
знаходив таких І, як дбай
ливий селекціонер, ростив. 
Уже з першого випуску в 
1972 році отримав першу, 
як він каже, золоту еліту 
— червонодипломників.

Через кілька років, закін= 
нивши цільову аспірантуру 
у вузах Москви, Києва, ін= 
ших міст, вони повернули^ 
ся до Вінницького політеху 
вже кандидатами технічних 
наук, готовими зайняти від= 
повідальні місця на кафед
рах,

Потім були ще випуски 
і ще більше істино своїх, 
корінних викладачів-вїнни- 
чан одержав факультет. Тож 
тепер більше половини ви
кладацького складу станов
лять саме вони. Чимало їх 
уже просто не сприймають
ся, як колишні, ще зовсім 
недавні скромні студенти, 
які боязко стояли перед ек
заменаторами, молячи бога, 
аби не попалось важке за
питання. Тепер вони самі 
можуть і навчити, і спитати. 
Про ті. колишні тривоги, 
мабуть, уже і не згадує, 
приміром, заступник дека-* 
на, доцент Микола Павло
вич Свиридов, ні кандидат 
технічних наук Олександр 
Миколайович Демов, ні 

декан заочного факультету 
Василь Олександрович Аеон- 
тьєв. Вже багато вихован
ців енергетичного — з ви
сокими титулами і званнями. 
А Олександр Володимиро
вич Кобилянський пішов да
лі — в докторантуру, де під 
керівництвом ректора інсти
туту, професора Бориса Іва
новича Мокіна працює над 
докторською дисертацією.

Ось такий викладацький 
корпус має тепер енергети
чний факультет.

До повного здійснення 
наближається і друга про. 
грама-платформа декана — 
створення зразкової матері
альної бази, такої, яка б 
перекреслила будь.які сум
ніви щодо доцільності іс
нування у Вінницькому по

літеху такого факультету. 
Адже для підготовки висо
кокваліфікованих фахівців- 
енергетиків потрібно бага
то років навчання в спеціа
лізованих вузах з «повною 
начинкою» учбового проце
су технічними засобами.

ідея збудувати новий су
часний корпус вже з пер
ших днів призначення на 
посаду декана заволоділа 
ним безроздільно. Але тре
ба було 12 літ, щоб вона 
здійснилася. У т! роки де
кану можна було сміливо 
призначити й другу став
ку — виконроба будівник 
цтва. Проекти, кошториси, 
ескізи, безперервні поїздки в 
Міністерство, Держплан, 
трести, щоб «вибити» буд
матеріали, ліміти, підрядни
ків і субпідрядників, оста
точно позбавили можливості 
«по-людськи» відпочивати, 
займатися сім ’єю. Але до
брий кінець- всьому вінець. 
Нині енергетичний факуль
тет Вінницького політехні
чного інституту, якому від
дав стільки зусиль декан 
Д. Б. Налбандян, — один з 
кращих в республіці. Не
дарма саме в ньому засно
вано єдиний на Україні фа
культет підвищення кваліфі
кації інженерно-технічних 
працівників Міненерго УРСР 
і СРСР, в якому щороку 
одержують знання сотні 
практиків з різних кінців 
нашої країни, а також Ку
би, В ’єтнаму.

Коли я оглядав кабінет де
кана, увагу привернув бар, 
вистий ескіз, що лежав на 
столі.
— Це фрагмент інтер’єру 
однієї з аудиторій, — по
яснив професор.

Виявляється, що задумав 
він тепер створити комфорт 
для викладачів і студентів, 
поєднавши офіційність то
чних наук з естетикою, зро
бити приємними години пе
ребування на факультеті. 
Для цього запросив спеці
алістів дизайну. Розробля
ються ескізи, макети, при
крашаються мозаїчними пан
но фасади будинку, зали.

Що й казати, прекрасне 
хобі у професора Надбандя- 
на — любов до свого фа
культету. до своєї роботи.

У\. ЛЕОНІДОВ.

ПРОСТІ МУДРОСТІ

ВИКЛАДАЧУ НА ЗАМІТКУ
Працюючи тривалий час 

в учбовому відділі інсти
туту, а згодом в лабораторії 
соціологічних досліджень, 
я привчив себе постійно з 
великою увагою вивчати лі
тературу, в якій відобража
ється життя вищої школи. 
В одному з журналів вия
вив, на мій погляд, виключ
но корисні поради по лек
торській майстерності і га
даю за доцільне запропону
вати їх нашим викладачам.

Ось деякі з них.
Примушуючи поважати 

«свій» предмет, не прини
жуй ІНШІ.

З першої ж лекції не 
прагніть здаватися ні стро
гим, ні добрим — залишай
теся самим собою за умови, 
що ви самі по собі достой
на людина,.

Зроби все, щоб студент 
відчув систему у викладан
ні курсу (експерименти до
цільні лише в прикладах, 
ілюстраціях і у відповідях на 
запитання).

У виборі темпу викладан
ня не орієнтуйся ні на ти
хохода, ні на спринтера, 
перший примусить більшу 
частину аудиторії та й те
бе самого нудьгувати, а за 
другим ти і сам можеш не 
угнатися.

Не переоцінюй зацікав
леності студентів твоїми ле
кціями — це може зашко
дити тобі краще до них го
туватися,

Не пускай студентів, що 
запізнилися в аудиторію, 
але тільки в тому випадку, 
коли сам не запізнюєшся.

Не сподівайся , що, не

поважаючи твій предмет, 
студенти будуть поважати 
тебе.

Не шкодуй часу на по
яснення основ, читай кра
ще менше, але глибше.

Читай пристрасно, щоб 
не було так: «лектор пові
льно, але явно засипав —  
аудиторія його набагато обі
гнала».

Не віщуй, не читай — 
бесідуй!

Читай не так швидко, 
щоб слова обганяли думки, 
але й не так, повільно, щоб 
думкам було скучно без слів.

Вдумаймося, друзі викла
дачі; в кожній з цих по
рад є зерно істини.

М. СИНЕЛЬНИХ, 
співробітник лаборато
рії соціологічних дос

ліджень.
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ЛИСТИ ДО БАГАТОТИРАЖКИ

СОНЦЕ СХОДИТЬ 
ЗА СИБІРОМ

НАФТОЮГАНСЬК -  ТОЧКА ДОКЛА- 
ДАННЯ СИЛ БУДЗАГОНІВЦІВ і 
СБЗ «СОЮЗ» ВПОРЯДКОВУЄ МІС
ТО, А МІСЦЕВІ ЛЕДАРІ ПИЯЧАТЬ 
СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, ЩО МІ
РА БЕЗГОСПОДАРНОСТІ ЗРОСТАЄ 
З ВІДДАЛЕНІСТЮ ВІД УКРАЇНИ

трудовому семестрі. Кращі 
з них: Анатолій Страховим, 
Анатолій Сторожук, Володи
мир Черняк, Анатолій М ику. 
ляк. Коли ж потрібне якесь 
цікаве Інженерне вирішен
ня для полегшення робіт, то 
тут відзначаються наші ра
ціоналізатори Альберт Маг- 
денко, Олександр Фертюк 
і Віталій Садурєький.

Взагалі у «Союзу» є гар^ 
ні традиції. Не дивно, що 
чотири колишні бійці цього 
загону вже самі стали керів
никами СБЗ. Два роки Під
ряд саме цим загоном ке
рує завідуючий сектором 
студентських будзагонів 
хайло Семенюк.

Через рік ці студенти ста.- 
путь Інженерами, тож і не 
дивно, що придивлялисьг.ао* 1 
ни і до того, як буяй ор
ганізовані роботи, як ведуть 
себе в різних ситуаціях 
бригадири, майстри, Інші 
трудівники. На жаль, ці вра
ження не назвеш відрадни
ми. Доводиться стикатися з 
людьми, які безповоротно 
забули про свої обов’язки 
перед суспільством, ганеб
но байдужі до наслідків своєї 
праці. Це і шофери, що роб. 
лять рейси куди їм зама
неться (частіше всього — 
наліво), і недбайливі робіт
ники, які пояснюють прогул 
тим, що напередодні отова
рили талони на горілку. На 
жаль, такі виправдовування 
приймаються тут.
* Нелегко доводиться на
шим будзагонівцям. Ці 
труднощі якраз і є наслідком 
байдужості, безвідповідаль
ності місцевих служб. Навіть 
не віриться, що це відбу
вається в славному сибір
ському краї, виходці якого 
відзначились в роки Вітчи. 
зняної війни відвагою і 
патріотизмом, умінням во
ювати і трудитись. Взагалі, 
складається таке враження, 
що в міру віддаленості від 
центру, від України безгос
подарність зростає. Однією 
з причин є те, що 100 ти. 
сяч нафтоюганців вважають 
себе тимчасовими мешканця
ми. До речі, половина жи
телів, з яким довелося тут 
спілкуватися — українці. ;

Суворий край сибірський 
і не кожний тут може жи
ти. Але природні багатства 
в ньому справді невичерп
ні. і ДЛЯ того, щоб їх узя
ти, поставити на службу 
Вітчизні, з усіх республік 
їдуть в Сибір молоді па
тріоти. Серед них I будза- 
гонівці нашого інституту, які 
зводять молоде місто Наф" 
тоюганськ. і

Це одне з наймолод
ших міст Тюменської об
ласті, якому 16 жовтня 
виповниться лише 23 роки. 
Своїм народженням воно 
зобов’язане багатющим за
пасам нафти Усть-Баликсь- 
кого родовища. Саме дяку, 
ючи його відкриттю були 
створені всі передумови для 
організації в Середньому При- 
об’ї нової нафтодобувної 
бази.

Та час йде, і злободен
ним став заклик — перейти 
від освоєння до обживання 
нафтоносного краю. Тому 
першим питанням, яке роз
глянув новий склад Нафто- 
юганської міськради, було' 
виконання наказу виборців 
привести місто В порядок, 
зробити його затишним і 
впорядкованим.

Одним з етапів вирішен
ня поставленої задачі стало 
залучення до робіт по бла
гоустрою будівельних заго
нів. Два з них, що відгу
кнулися, — з Вінницького 
політехнічного інституту: 
‘ «Радист» (командир Ана-) 
толій Маркевич) і «Союз» 
(командир Анатолій Стра- 
кович). Перший уже закін
чив договірний строк і по
вернувся у Вінницю. А дру
гий, що складається з сту
дентів 5-го курсу радіо
технічного факультету. ще 
протягом деякого часу про
довжуватиме роботу.

І хоч цей будзагін ще 
працює, але вже можна під
бити деякі підсумки зробле
ного, Тут слід відзначити і 
озелененая— 13000 квадрат
них метрів території навко
ло житлових будинків, і 
близько 2000 метрів бетон
них доріжок, укладених ру
ками студентів.

Звичайно, чимало було 
також труднощів, та до 
них бійцям «Союзу» не 
звикати. Більшість третій чи 
четвертий раз бере участь у

М. ПРИСЯЖНИЙ, 
комісар загону.

м. Нафтоюганськ.

НА СВІТАНКУ,
Фотоетюд П КочубІЯ:

Звертаюся до тих нача
льників і тих головних (го
ловний енергетик, ■головний 
механік, головний інженер 
та інші), які відповідають 
за порядок в інституті: до
яких пір в головному уч
бовому у корпусі так погано 
працюватимуть ліфти? Звер
таюсь від студентів, а, 
передусім, від старих лю- 
дей-відвідувачів інституту, 
Інвалідів, вагітних жінок, які, 
піднімаючись на 8-й чи сьо
мий поверхи, хотіли б скори
статись ліфтом, а вимуше
ні підніматися сходами. Два 
ліфти не працюють, вони 
взагалі відключені.

Дивна річ, за обслугову
вання ліфтового господарст
ва хтось одержує гроші, але 
ремонтом обладнання ніхто 
не займається, То ж вини

кає думка, чи використову
ються ці кошти за призна
ченням?

Аби знали усі ці нача
льники і головні, скільки 
на їх адресу сиплеться слів 
обурення, особливо від тих, 
хто, направляючись в біб. 
піотечні зали, зупиняється 
перед недіючим ліфтом. А 
скільки було випадків, коли 
люди застрягали в кабінці 
і годинами чекали допомо
ги, щоб їх хтось, звільнив 
з полону. Та де там? Загу
бились десь інститутські лі
фтери.

Коли верстався цей но
мер, один ліфт запрацював. 
Чи надовго?

Ю, КНЯЗЄВ

Редактор
І. ВОЛОШЕНЮК.


