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НАДЗЁННАЕ

12 сакавіка 2019 г.

СТАЛІЦА І ЯЕ СПАДАРОЖНІКІ
Прэзідэнт правёў сустрэчу са старшынёй Мінгарвыканкама
Анатолем Сіваком

Новага кіраўніка, які быў да таго міністрам транспарту
і камунікацый, беларуская сталіца атрымала крыху
больш за тры месяцы таму. У хуткім часе пасля
прызначэння актыў Мінска чакала вялікая нарада
ў Прэзідэнта, на якой былі вызначаны асноўныя
кірункі ў развіцці сталіцы. Сярод іх: рост гарадоўспадарожнікаў, безбар'ернае асяроддзе, пашырэнне
канцэпцыі «разумнага горада», удасканаленне
транспартнай інфраструктуры, рэканструкцыя
і добраўпарадкаванне тэрыторый.
Асноўнымі пытаннямі чарговай сустрэчы сталі сфера
будаўніцтва жылля (у тым ліку
і арэнднага), палітыка цэнаўтварэння ў гэтай галіне, мадэрнізацыя Нацыянальнага
аэрапорта Мінск і транспартнай інфраструктуры сталіцы.
«У былыя часы мы прынялі
канцэпцыю будучай забудовы
і добраўпарадкавання Мінска
і дамовіліся пра тое, што паціху, наколькі атрымаецца,
будзем зварочваць будаўніцтва ў сталіцы і выносіць яго
ў гарады-спадарожнікі, каб
не паўтарыць сумны лёс роднасных нам гарадоў. Вазьміце
Кіеў, Піцер, я ўжо не кажу пра
Маскву, калі рэсурсы, у тым
ліку і працоўныя, сцягваюцца
ў адно месца», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.
Бе ла рус кая ста лі ца ўжо
мае два мільёны жыхароў, а
гэта больш за 20 % ад агульнай колькасці насельніцтва
краіны. «Мінск не гумавы, —
падкрэсліў Прэзідэнт і дадаў: —
Я ве даю, як мін ча не гэ та
ўспрынялі. Яны падтрымліваюць такую тэндэнцыю. Ды і
гарады-спадарожнікі вызначаны. Яны недалёка. Галоўнае,
каб былі транспартная сувязь
і рабочыя месцы».
Яшчэ адна тэма для абмеркавання кіраўніка краіны і мэра — уладкаванне аэрапорта.
Паводле слоў Прэзідэнта, за
былым міністрам транспарту
і камунікацый ёсць «доўг» —
другая ўзлётна-пасадачная
паласа. «Мы яе павінны з
вамі наведаць у красавіку —
маі, калі вы вызначыце, увесці ў эксплуатацыю», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Акрамя абнаўлення самога
аэрапорта, трэба палепшыць

і транспартную сувязь паміж
сталіцай і галоўнай паветранай артэрыяй краіны. «Мы
павінны былі запусціць туды
цягнік з улікам існуючых чыгуначных пуцей, — нагадаў
беларускі лідар і акцэнтаваў
увагу: — Трэба ў гэтым годзе,
максімум у наступным, рэалізаваць гэтую ідэю».
Гаворачы пра перспектывы
гарадоў-спадарожнікаў, Прэзідэнт адзначыў: «Людзі павінны

разумець, што мы кожны год,
пасля ІІ Еўрапейскіх гульняў
асабліва ўзмоцнена, пачнём
скарачаць аб'ёмы будаўніцтва
ў Мінску. Таму той, хто зразумее гэта раней усіх, той і выйграе. Я ведаю, што ўжо каля
паўтары тысячы, а можа, і дзве
тысячы чаргавікоў хочуць будавацца ў Смалявічах».
Аляк сандр Лу ка шэн ка
падкрэсліў, што прыйдзецца
пайсці і на непапулярную для
пэўных асоб меру па цэнавой
палітыцы ў галіне будаўніцтва.
Прэзідэнт яшчэ раз нагадаў
пра абмежаванне рэнтабельнас ці будаў ніц тва да пя ці
працэнтаў. «Завод эфектыўных прамысловых канструкцый ужо пабудаваў не адзін
дом. На мой погляд, выдатна
атрымалася. Чаму мы павінны

мець справу з рознага роду
жулікамі, іначай іх не назавеш,
якія скуру дзяруць з людзей?!
Пяць працэнтаў рэнтабельнасці, прадпрыемства будуе,
мае грошы. Людзі плацяць
у два разы менш пры куплі
жылля», — паведаміў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт даручыў за вясну вы ву чыць гэ ты во пыт і
да ла жыць пра маг чы мас ці
распаўсюджвання названай
схемы. «На прынцыпах Завода эфектыўных прамысловых
канструкцый прыходзьце і будуйце з пяціпрацэнтнай рэнтабельнасцю. Хто хоча, хай
будуе. Хопіць лазіць у кішэню
людзям», — акцэнтаваў увагу
на гэтым прынцыповым пытанні Аляксандр Лукашэнка.
Марыя ДАДАЛКА.

 Каментарый у тэму

Хуткасны трамвай звяжа Сухарава з цэнтрам
Аб гэтым у размове з журналістамі расказаў старшыня Мінгарвыканкама Анатоль Сівак. Перавага хуткаснага трамвая перад метро — у кошце будаўніцтва.
Трамвай будзе складацца з некалькіх
вагонаў і нагадваць цягнік метро.
«Прэзідэнту было даложана, што ідзе распрацоўка бізнес-плана, не проста кароткага
тэхніка-эканамічнага разліку. Ён павінен паказаць і цану пытання, і акупнасць хуткаснага
трамвая. Прэзідэнту даложана, што выбрана
траса: з Сухарава ў раён Кальварыйскай, —
паведаміў сталічны мэр. — Зарэзервавана
тэрыторыя пад пракладку трамвая па вуліцах
Панамарэнкі, Харкаўскай».
Адно з важных даручэнняў Прэзідэнта —
развіццё гарадоў-спадарожнікаў і наладжванне выдатных транспартных зносін з імі. Таму
актуальнае ўдасканальванне транспартнаперасадачных вузлоў.
«Я выказаў Прэзідэнту ідэю, якая пачала гучаць у Мінску, — «сухія ногі». Гэта значыць, людзі будуць перамяшчацца з аднаго
транспарту ў другі, не выходзячы на адкрытую прастору ці ў крайнім выпадку не ідучы
пад адкрытым небам», — расказаў Анатоль
Сівак.
Атрымана згода кіраўніка дзяржавы і на
развіццё тэрыторыі побач з Нацыянальным
аэрапортам.

«Землі, якія па генплане павінны быць у
горадзе, але застаюцца ў вобласці, пэўныя
ўчасткі, якія побач з аэрапортам, Прэзідэнт
адобрыў перадачу гораду, каб іх развіваць.
Аэрапорт — твар рэспублікі, і ён павінен
атрымліваць апераджальнае развіццё», —
падкрэсліў мэр Мінска.
Прэзідэнт падтрымаў унесены ўрадам
праект указа па будаўніцтве дома з фінансавай падтрымкай для тых, хто мае патрэбу,
у Смалявічах.
«Гэта пакуль эксперымент. Планы будаўніцтва ў гарадах-спадарожніках з улікам гэтага эксперымента будуць карэктавацца. Яны
будуць нарастаць, калі паспяхова атрымаецца. Рэальных людзей, якія пажадаюць туды
ісці будавацца, мы ўбачым, калі прапануем
чаргавікам напісаць заяву», — адзначыў Анатоль Сівак.
Расказаў мэр і пра забудову тэрыторыі
былога аэрапорта ў цэнтры сталіцы. Зараз
там узводзіцца квартал «Мінск-Мір», але па
ўзроўні інфраструктуры гэта частка горада
значна адстае і трэба выйсці на апераджальныя тэмпы яе развіцця.
«Класічны падыход да будаўніцтва — спачатку інфраструктура, потым аб'екты — трохі
парушаецца. Аб'екты растуць хутчэй. Мы не
можам стрымліваць інвестара, мы павінны
апярэджваць яго. І адставанне мы сёлета ліквідуем», — запэўніў мэр.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Кітай прыпыніў палёты Boeіng 737
пасля авіякатастрофы ў Эфіопіі
Кітайскія ўлады прыпынілі палёты самалётаў Boeіng 737-8
пасля крушэння аналагічнага лайнера ў Эфіопіі. Пасажырскі
авіялайнер Boeіng 737 накіроўваўся з Адыс-Абебы ў Найробі і
ўжо праз некалькі хвілін пасля ўзлёту знік з экранаў радараў.
У выніку авіякатастрофы загінулі ўсе 157 чалавек, якія знаходзіліся на борце. Сярод загінулых — прадстаўнікі 35 краін.
Boeіng 737 MAX — чацвёртае пакаленне самалётаў Boeіng
737, якое прыйшло на змену Boeіng 737 Next Generatіon.
Першы палёт гэтай мадэлі адбыўся ў студзені 2016 года.
Самалёт можа перавозіць 162—175 пасажыраў. За апошнія
пяць месяцаў гэта ўжо другая катастрофа адпаведнай мадэлі. У канцы кастрычніка мінулага года Boeіng 737 MAX 8
інданезійскай кампаніі Lіon Aіr упаў у Яванскае мора неўзабаве пасля вылету з аэрапорта Джакарты. Загінулі
189 чалавек. Тады пілоты не маглі справіцца з аўтаматычнай
сістэмай, якая прадухіляе завышэнне носа самалёта, страту
цягі і зрыў у штопар. Сістэма, як паказала расследаванне,
пастаянна апускала нос, нават калі самалёт не губляў цягі.
Пілоты спрабавалі выправіць становішча, але аўтаматыка
больш за 20 разоў не давала ім гэта зрабіць.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага
народа і сябе асабіста выказаў спачуванні Прэзідэнту Эфіопіі СахлеВорк Зеўдэ ў сувязі з крушэннем самалёта «Эфіопскіх авіяліній».

Паўночную Карэю злавілі на падрыхтоўцы
да магчымага запуску ракеты
Спадарожнікавыя здымкі тэрыторыі ваеннага навукова-даследчага цэнтра Санумдон недалёка ад Пхеньяна
сведчаць аб тым, што Паўночная Карэя, магчыма, рыхту-

ецца да запуску ракеты або
спадарожніка. Пра гэта паведамляе BBC. Было заўважана перамяшчэнне вялікіх
транспартных сродкаў вакол
аб'екта. Раней такая актыўнасць сведчыла аб тым, што
КНДР, прынамсі, рыхтуецца
перавезці ракету ў раён запуску. Днямі стала вядома, што
Паўночная Карэя пачала аднаўляць палігон Сохэ, з якога
раней запускала міжкантынентальныя балістычныя ракеты.
Работы па яго дэмантажы пачаліся ў канцы мінулага года і
былі прыпынены пасля таго, як перагаворы са Злучанымі
Штатамі зайшлі ў тупік, адзначае BBC. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што Вашынгтон будзе расчараваны, калі
КНДР працягне ядзерныя выпрабаванні. Аналітыкі мяркуюць,
што на дадзеным этапе Пхеньян, хутчэй за ўсё, мяркуе запусціць спадарожнік, а не ракету.

У Італіі ўвялі безумоўны даход
У Італіі запрацавала сацыяльная праграма, па якой беспрацоўныя і маламаёмасныя грамадзяне забяспечваюцца
безумоўным базавым даходам. Віцэ-прэм'ер і міністр працы
Луіджы Дзі Маё, які працаваў над гэтым праектам, падкрэсліў,
што ўрад стрымаў сваё абяцанне. Паводле яго слоў, на выплаты дзяржавы могуць разлічваць пяць мільёнаў італьянцаў
— «людзей-невідзімак, далёкіх ад палітычных дэбатаў». Старт
рэформы выдаўся напружаным, піша Reuters: па выплаты
адначасова звярнуліся тысячы грамадзян, яны абступілі паштовыя аддзяленні і цэнтры падатковай дапамогі. Разам з тым
адзначаецца, што, нягледзячы на пастаянны паток заяўнікаў,
неразбярыхі няма, паколькі многія прыслухаліся да рэкамендацыі не ісці афармляцца ў першы ж дзень.

НАША СІЛА —
У ЛЮДЗЯХ
Перад вялікімі выхаднымі Аляксандр Лукашэнка ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды
і пагоны найвышэйшаму афіцэрскаму складу.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што з нядаўніх часоў
урачыстасці Дня абаронцаў Айчыны і вясновага жаночага свята 8 Сакавіка аб'ядноўваюцца, каб сабраць
разам доблесных мужчын і жанчын, паспяховых у
прафесіі, а таксама шматдзетных маці, якія прысвяцілі
жыццё выхаванню дзяцей.
Звяртаючыся да прысутных, беларускі лідар адзначыў, што «сіла нашага народа, а значыць, дзяржавы —
у такіх, як яны, — у людзях мэтанакіраваных і самаадданых, адданых Радзіме, сям'і і сваёй справе».
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў значэнне ўзнагарод: афіцэрскія пагоны — гэта сімвал мужнасці, адвагі
і вернасці абавязку. Ордэн Маці — сімвал жаноцкасці
і захавання сямейнага ачага. Прызнанне прафесійных
дасягненняў — сімвал таленту і працавітасці.
Ордэнам Маці за нараджэнне і выхаванне пяці і больш
дзяцей Прэзідэнт узнагародзіў Святлану Ачыновіч, Алену Коптур, Аксану Лішко, Юлію Рыжую, Ніну Чапелкіну,
Вольгу Якуцёнак, а таксама Таццяну Казлову.
Кіраўнік дзяржавы ўзнагародзіў ордэнам Пашаны
Эмілію Каламіец, медалём «За адзнаку ў воінскай
службе» — Алену Шаўчук, медалём «За працоўныя
заслугі» — Марыну Гарохаву, Святлану Дашкевіч,
Алену Іванову, Вольгу Патапкіну, Любоў Сцяшко і
Алену Церашкову.
Медаль Францыска Скарыны атрымалі Жанна
Камарова, Святлана Мельнікава, Святлана Цімохіна
і Таццяна Шклярык.
Ганаровае званне «Заслужаны будаўнік Рэспублікі
Беларусь» атрымала Наталля Касабука.
Яшчэ Прэзідэнт узнагародзіў ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені Аляксандра Кутасіна, Сяргея
Лагадзюка, Івана Падгурскага, Аляксандра Палубінскага, Сяргея Сіманенку, Андрэя Тураўца і Андрэя
Гурцэвіча.
Медалём «За адвагу» быў узнагароджаны Павел
Шчарбакоў, медалём «За выратаванае жыццё» —
Уладзімір Клімовіч і Максім Новікаў.
Ганаровае званне «Заслу жаны спецыяліст Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь» было прысвоена
Віктару Гулевічу.
Акрамя таго, у адпаведнасці з указамі Прэзідэнта
чарговае воінскае званне генерал-маёра было прысвоена палкоўнікам Івану Багуслаўскаму і Юрыю
Шаплаўскаму, чарговае спецыяльнае званне генерал-маёра ўнутранай службы — палкоўніку ўнутранай службы Ігару Болатаву, чарговае спецыяльнае
званне генерал-маёра юстыцыі — палкоўніку юстыцыі Паўлу Ігнатаву.
Персанальнае званне дзяржаўнага саветніка мытнай службы 3-га рангу было прысвоена начальніку Мінскай рэгіянальнай мытні Аляксандру Валіеву, а класны
чын дзяржаўнага саветніка юстыцыі 3-га класа — пракурору Віцебскай вобласці Вадзіму Сушчынскаму.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Звароты —
на асаблівым кантролі
На імя кіраўніка беларускай дзяржавы ў час
падрыхтоўкі і правядзення мерапрыемства
«Вялікая размова з Прэзідэнтам» паступіла
каля 2,5 тыс. зваротаў. У адпаведнасці з даручэннем Аляксандра Лукашэнкі работа па іх
разглядзе знаходзіцца на асаблівым кантролі ў Адміністрацыі Прэзідэнта, заявіла БелТА
кіраўнік Адміністрацыі Наталля КАЧАНАВА.
Паводле яе слоў, на сённяшні дзень усе паступіўшыя звароты сістэматызаваны. Яны накіроўваюцца ў
канкрэтныя інстанцыі для далейшага разгляду і прыняцця неабходных мер. Так, пытанні, якія закранаюць
праблемы агульнарэспубліканскага ўзроўню, перадаюцца ў Савет Міністраў, профільныя міністэрствы
і камітэты. Адпаведна, пытанні мясцовага значэння,
звязаныя з канкрэтнымі тэрыторыямі (больш за
40 працэнтаў ад агульнай колькасці зваротаў), — у аблвыканкамы і Мінскі гарвыканкам. «Падкрэслю, што,
як і сказаў кіраўнік дзяржавы, ніводнае пытанне не
застанецца без разгляду і адказу», — запэўніла Наталля Качанава.
Папярэдні аналіз паказаў, што найбольш актуальнымі і злабадзённымі для жыхароў практычна
ўсіх рэгіёнаў з'яўляюцца пытанні ўзроўню заработнай
платы, пенсійнага забеспячэння, пашырэння магчымасцей выкарыстання сямейнага капіталу, прадастаўлення льгот асобным катэгорыям грамадзян,
будаўніцтва жылля з дзяржпадтрымкай, кампенсацыі
грашовых укладаў савецкага перыяду, а таксама
адсутнасці дзейсных мер, накіраваных на дынамічнае і раўнамернае развіццё рэгіёнаў. Звароты, якія
датычацца дзейнасці праваахоўных органаў, склалі
прыкладна 10 працэнтаў.

