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НАДЗЁННАЕ

16 ліпеня 2020 г.

«...СТАБІЛЬНАСЦЬ У ДЗЯРЖАВЕ —
ГЭТА АСНОВА ЛЮБОГА РАЗВІЦЦЯ»

«Рэформы не могуць быць
усёабдымныя»
Краіна, якая не валодае багатымі прыроднымі рэсурсамі, мае асаблівы шлях і хуткасць развіцця, лічыць Алякандр Лукашэнка.
«У нас няма вялікіх запасаў вуглевадародаў.
У нас няма золата, металу. І нам прыходзіцца
выкручвацца, як толькі магчыма... — растлумачыў ён. — Нам прыходзіцца выкручвацца, прыстасоўвацца, каб выратаваць
сваю краіну і развівацца».
Віцебшчыну Прэзідэнт назваў сваёй зямлёй, дзе ён нарадзіўся, вырас, таму для яго
гэтае месца асаблівае. Але гэта не значыць,
што яму аддаецца больш увагі: «Не, вы самі ў гэтым упэўніліся. Можна было і больш
для Віцебшчыны зрабіць, улічваючы, што
і ў сельскай гаспадарцы — гэта зона крытычнага земляробства... Сам працаваў недалёка, ведаю, што такое пасеяць і ўбраць
тут, на поўначы».
Асаблівасці ёсць і ў прамысловасці, бо
працоўныя рэсурсы мігрыравалі ў іншыя
рэгіёны.
Прэзідэнт паставіў задачу больш рабіць
для падтрымкі турыстычнага комплексу ў
Віцебскай вобласці. Шмат для станаўлення горада зрабіў яго брэнд — фестываль
«Славянскі базар». Турызм, па словах
кіраўніка краіны, гэта «бясплатныя грошы»,
якія прывозяць госці ў рэгіён. «Калі ў нас
будзе развітая турыстычная галіна, тут
і ўвогуле ў краіне, нам не трэба будзе
рвацца праз граніцы і вывозіць кудысьці
нашу прадукцыю. Людзі прыедуць і з'ядуць
тут і малако, і мяса, якое на Віцебшчыне навучыліся рабіць», — акцэнтаваў ён.

«Лагістычная» мара Прэзідэнта
Аляксандр Лукашэнка падчас размовы з
актывам Віцебскай вобласці паведаміў, што
хоча звязаць сталіцу з Віцебскам і Полацкам
больш сучаснай дарогай праз Бягомль.
«Я вельмі б хацеў, каб мы з Мінска на
Полацк і Віцебск пабудавалі дарогу. Я даручыў, каб гэты праект ужо зрабілі, і каб ён
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ляжаў у нас на стале і ў патрэбны момант
(гэта адзіная мая вялікая мара) каб з Мінска
праз Бягомль ажыццявілі будаўніцтва гэтай
дарогі», — сказаў Прэзідэнт.
Пакуль для гэтага праекта час не надышоў — няма эканамічнай неабходнасці, не будзе загрузкі для акупнасці. Месцамі дарогу ўжо
пачалі прыводзіць у парадак, за некалькі гадоў
адновяць і дабудуюць да чатырох палос.

Пра нафту, пандэмію і сяброўства
Завод «Нафтан» кіраўнік краіны ахарактарызаваў як «адзін з флагманаў беларускай нафтаперапрацоўкі». Па яго словах, як
і на іншыя «смачныя кавалкі нашай эканомікі», на завод прэтэндавалі і сёння таксама
прэтэндуюць ахвотныя яго купіць.
«Гэта прадпрыемства для нас стратэгічнае. Гэта экспарт, гэта валютная
выручка, пытанне эканамічнай бяспекі
краіны. Таму натуральна, сёння ніякай размовы не можа быць аб прыватызацыі гэтага
прадпрыемства», — заявіў Прэзідэнт.
У бягучай пяцігодцы праведзеная рэканструкцыя тэхналагічных установак на
«Нафтане». Краіна сама знаходзіць грошы
і паступова праводзіць мадэрнізацыю, каб
вывесці завод на самы высокі ўзровень.
Асаблівая ўвага аддадзена ў рэгіёне аб'ектам аховы здароўя. Менавіта Віцебшчына
разам з Мінскам першымі сутыкнуліся з праблемай каранавіруса. Прэзідэнт падзякаваў
урачам і кіраўніцтву рэгіёна за напрацоўкі
для ўсёй краіны па лячэнні ковід-хворых.
Па словах Прэзідэнта, Віцебск — цэнтр
славянскай культуры, які быў і застаецца мостам паміж брацкімі народамі Беларусі і Расіі.
«У нас няпростыя часы ў адносінах з Расіяй,
але павінен вам сказаць, мы гэта пераадолеем. Нам наканавана жыць разам. Не могуць
расіяне без беларусаў, а беларусы без Расіі. Нам наканавана і гісторыяй, і сённяшнім
днём», — канстатаваў Прэзідэнт.
«Давядзём да розуму і запусцім першы,
а затым другі блок АЭС — нам ніхто не перашкодзіць гэта зрабіць», — паведаміў Прэзідэнт і дадаў, што жыць у міры неабходна з
усімі суседзямі, але менавіта пазіцыя Літвы
ў дачыненні да БелАЭС стала праблемай у
адносінах з гэтай краінай.

«Лічу пастаноўку пытання не проста палітызаванай, а неразумнай», — сказаў ён.
АЭС будуюцца ва ўсім свеце, заўважыў
Аляксандр Лукашэнка. Сёння на планеце
функцыянуе больш за 200 станцый, якія даюць 12 % электраэнергіі.
«Увесь свет пераходзіць на электрычную
энергію, — сказаў Прэзідэнт. — Да таго ж,
атамная станцыя — гэта самыя высокія тэхналогіі, імкненне нашай краіны ў будучыню,
абсалютна іншае яе аблічча».

Намёкі не ў той бок
Па словах Аляксандра Лукашэнкі, Беларусь напярэдадні выбараў апынулася ў сітуацыі, калі заходнія краіны адносяцца да нас
з пазіцыі двайных стандартаў. «Яны ўжо нам
пачынаюць намякаць: вы глядзіце, каб усё
было дэмакратычна, каб, не дай бог, на вуліцы
не было сутыкненняў», — паведаміў ён.
Пры гэтым ніхто не крытыкуе Францыю
за падаўленне «жоўтых камізэлек», ЗША —
за выкарыстанне слёзатачывага газу. «Вы
пакрытыкуйце Трампа, пакрытыкуйце ЗША
за адсутнасць дэмакратыі, на Расію паспрабуйце наехаць! Пабойваюцца. І вось яны,
мабыць, вырашылі патрэніравацца на Беларусі. Не атрымаецца. Мы сваю краіну
будзем абараняць усімі законнымі метадамі. Незаконна ніхто нічога рабіць не
будзе. Але сваю краіну мы нікому не аддадзім», — сказаў Прэзідэнт.
У ахвотных была магчымасць зарэгістравацца назіральнікамі на выбарах, заўважыў ён, але «не трэба паказваць пальцам, як нам жыць». Па словах Аляксандра
Лукашэнкі, прадузятай увагай да Беларусі
некаторыя краіны прыкрываюць свае ўнутраныя праблемы.
Разам з тым, на думку кіраўніка краіны,
у заходніх партнёраў ёсць чаму вучыцца —
развіццю бізнесу, выкарыстанню новых тэхналогій, і мы гэтаму паспяхова вучымся.

Рэгіёны для жыцця
Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены, што без
вёскі не бывае славянства і «жыватворныя
карані» трох народаў — беларусаў, расіян і
ўкраінцаў — адтуль.

«Нашы бацькі, дзяды, яны адтуль — ад
зямлі. Нельга загубіць свае карані, знішчыць
вёскі. Аб гэтым я гаварыў чвэрць стагоддзя
таму, — нагадаў ён. — Мы выратавалі вёску — значыць ёсць дзяржава. Не было б
вёскі — не было б дзяржавы».
Прэзідэнт нагадаў віцебскаму актыву, што
распрацаваны праграмы развіцця малых і
буйных гарадоў краіны. Пачалі з Оршы, якая
стала прыкладам для іншых. «Прашу мець
на ўвазе, што за выкананне гэтых праграм
спытаем вельмі сур'ёзна,— звярнуў увагу
Аляксандр Лукашэнка. — І будучая пяцігодка прысвечана малой радзіме. Нам трэба
падняць рэгіёны, каб людзі ў аграгарадку
адчулі сябе, як у Мінску».

Думаць на гады наперад
Прэзідэнт пазначыў, што неабходна не
проста сабраць ураджай, але і стварыць
рэзерв па хлебе ў Віцебскай вобласці.
«Чаго б нам ні каштавала. Неабходна
актывізавацца, нягледзячы ні на якія выбары ўбраць хлеб. Выбары скончацца,
9 жніўня дакладна. Есці неабходна будзе і
пасля 9-га. Нельга страціць гэты год. Для
Віцебшчыны ён вельмі паказальны», —
заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Віцебскую вобласць ён арыентаваў на
заснаванне ў будучай пяцігодцы інавацыйнага прадпрыемства. Гэта патрабаванне
да кожнага рэгіёна. Прыкладам айчынных
рэформаў можа стаць і развіццё базавых
вытворчасцяў Беларусі.
«Мы павінны стаць на плечы нашых
прадпрыемстваў-гігантаў і развівацца далей. Нельга нічога разбураць, — запатрабаваў Прэзідэнт. — Наша рэформа — гэта
паглыбленне таго працэсу вытворчасці,
які мы сёння маем».
Адзін з асноўных пасылаў — без строгай
выканаўчай і тэхналагічнай дысцыпліны ўсе
планы пойдуць прахам.
«Дысцыпліна, выканаўчая і тэхналагічная, стабільнасць у дзяржаве — гэта аснова
любога развіцця. Ніякія «майданы» і рэвалюцыі нас не выратуюць», — рэзюмаваў
Аляксандр Лукашэнка.
Марыя ДАДАЛКА, г. Віцебск.

«МЫ НІЧЫМ НЕ ЎТРЫМАЕМ НАШЫХ ЛЮДЗЕЙ,
КАЛІ НЕ БУДЗЕМ ПЛАЦІЦЬ НАРМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ»
Прэзідэнт адкрыў адноўлены Полацкі пуцеправод у Віцебску
Знач ная част ка ра бо ча га
тыд ня кі раў ні ка дзяр жа вы
праходзіць на поўначы краіны. У парадку двух дзён на
Віцебшчыне — пытанні і палітычныя, і культурныя, і інфраструктурныя. Адзін з пунктаў
візіту ў абласным цэнтры —
адноўлены пуцеправод.

Помнік на стагоддзі
Па новым мосце Прэзідэнт праехаў у трамваі. Па рэйках, пакладзеных па еўрапейскай тэхналогіі,
трамвай ідзе мякка, заўважылі пасажыры.
Аляксандр Лукашэнка, перарэзаўшы чырвоную стужку, урачыста адкрыў адноўлены пуцеп-

Фота БелТА.

Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў і генеральны дырэктар ААТ «Мастабуд»
Сяргей Вашкевіч далажылі кіраўніку дзяржавы аб ходзе будаўніцтва моста, а таксама праблемных
участках горада: развязцы і кальцы вакол Віцебска.
Мікалай Шарснёў звярнуў увагу на ўчастак вуліцы Гагарына, на
мадэрнізацыю якога амаль хопіць
сэканомленых пры рэканструкцыі
пуцеправода грошай.
«Да наступнага «Славянскага
базару» і прымем, запросіш», —
абазначыў адразу тэрміны кіраўнік
краіны.

18 буйных мастоў, а да канца пяцігодкі — каля сарака невялікіх. Так
што работа ў маставікоў і будаўнікоў у Беларусі будзе. Галоўнае —
забяспечыць годную зарплату.
«Мы нічым не ўтрымаем нашых людзей тут, у Беларусі, калі
не будзем плаціць нармальную
зарплату. Будаўнікі — малайцы,
яны ж працуюць у любое надвор'е. Добра, што мы захавалі
нашы калектывы мостабудаўнікоў — далёка не кожная краіна
можа пабудаваць мост. Мы гэта
ўмеем рабіць. Калі за паўтара года ствараюць такія помнікі — гэта
дарагога варта», — падзякаваў
Прэзідэнт.
равод. «Уяўляю, якая была бяда
ў Віцебску, калі гэтага пуцеправода не было, быў стары. Якая была
праблема, калі стары пуцеправод
закрылі на паўтара года і пачалі
будаўніцтва гэтай развязкі. Пагадзіцеся, што без гэтага цуда-збудавання Віцебск існаваць не мог.
І далей было б горш і горш», —
звярнуўся да мос табудаўнікоў і
гараджан лідар.
Вельмі своечасовае адкрыццё
дарогі напярэдадні «Славянскага
базару».
Прыедуць госці з замежжа, з
Беларусі і ўбачаць сучасны, прыго-

жы горад. Вельмі сучасная, вельмі
прыгожая, вельмі зручная атрымалася развязка. Гэта помнік на
стагоддзі, які мы пакідаем нашаму славянскаму гораду. Гэта найважнейшая дарога, і мы яе зрабілі.
А значыць, для жыхароў Беларусі,
для нашых гасцей наш Віцебск стаў
яшчэ больш прывабны», — заўважыў кіраўнік дзяржавы.
У па ня дзе лак, ад кры ва ючы
мост цераз раку Сож у Слаўгарадзе Магілёўскай вобласці, Аляксандр Лукашэнка расказаў, што
ў найбліжэйшыя тры гады будуць
рэканструяваныя і мадэрнізаваныя

Іспыт вытрымалі
Аляксандр Лукашэнка падтрымаў рашэнне аб будаўніцтве кальцавой дарогі вакол Віцебска — ён
упэўнены, што трэба выключыць
праезд транзітнага транспарту
праз горад. І такое пажаданне ён
выказаў адносна ўсіх беларускіх
гарадоў.
Пра гэта казалі і самі работнікі
ААТ «Мастабуд». Прадстаўніца калектыву падзякавала кіраўніку дзяржавы за ўвагу да развіцця дарожнай інфраструктуры, магчымасць
будаўнікам працаваць на радзіме, і
асобна — за падтрымку стварэння

паўночна-заходняга абходу Віцебскай кальцавой аўтадарогі.
«Такія маладыя людзі непакояцца аб паўночна-заходнім
абходзе, пуцеправодах — значыць, у нас, у нашай нацыі ёсць
будучыня», — пахваліў Аляксандр
Лукашэнка. Ён запэўніў: на праект
грошы знойдуцца, і паабяцаў рэалізаваць яго ў наступную пяцігодку.
Мікалай Шарснёў нагадаў, якую
рэзалюцыю паставіў на лісце з
просьбай аб падтрымцы рэканструкцыі Полацкага пуцеправода паўтара года таму Прэзідэнт:
«Думайце пра людзей». Дзякуючы
гэтаму фінансаванне ішло без перапынку, добра спрацавалі праектанты, не падвялі будаўнікі.
«Любыя прэзідэнцкія выбары
(акрамя таго, што да 7 лістапада
мы заўсёды народу падарункі робім у выглядзе новых пабудоў, у
асноўным) — гэта іспыт. Не я буду здаваць экзамен — я таксама,
але больш за ўсё вы (кіраўніцтва
Віцебшчыны. — «Зв.»). Што тут
дрэннага? Напэўна, прэзідэнцкія
выбары нас моцна падагналі, і мы
хацелі нешта зрабіць віцябчанам,
каб яны добрае слова сказалі пра
нас. Гэты іспыт маставікі вытрымалі, і губернатар таксама», — даў
ацэнку Аляксандр Лукашэнка.
Варвара МАРОЗАВА.

