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НАДЗЁННАЕ

11 кастрычніка 2019 г.

ДУХОЎНАСЦЬ,
ГІСТОРЫЯ, ЭКАНОМІКА...
У Палацы Незалежнасці абмеркавалі агульнае мінулае
і будучыню Беларусі і Наўгародчыны
Члены дэлегацыі Наўгародскай вобласці, што гэтымі
днямі наведваюць Беларусь,
прызнаюцца: перад ад'ездам
землякі па-добраму ім зайздросцілі і прасілі паціснуць
руку Аляксандру Лукашэнку.
У госці ж наўгарадчане прыехалі не з пустымі рукамі:
пасля сустрэчы з Прэзідэнтам стала вядома, што расійская вобласць мае намер да
500-годдзя Жыровіцкага манастыра адліць у падарунак
абіцелі тры званы.
Аляксандр Лукашэнка назваў візіт губернатара Наўгародскай вобласці Расіі Андрэя Нікіціна добрай
магчымасцю пазнаёміцца з нашай
краінай, ацаніць яе эканамічны і
прамысловы патэнцыял, па-новаму
зірнуць на перспектывы развіцця
двухбаковага супрацоўніцтва.
«Вы ведаеце, што я вельмі вялікую ўвагу аддаю супрацоўніцтву
Беларусі з рэгіёнамі Расіі. Шчыра
кажучы, некаторыя СМІ насцярожвае, што мы часта маем зносіны з
кіраўнікамі рэгіёнаў. Павінны вам
сказаць, што тут ніякай канспіралогіі», — расставіў кропкі над «і»
Прэзідэнт. Ён прапанаваў госцю
ставіцца да пэўнай інфармацыі,
якую можна прачытаць у некаторых тэлеграм-каналах, як да выдумкі, якой яна і з'яўляецца.
У прыклад Аляксандр Лукашэнка прывёў сапраўдную «рэвалюцыю», якая паднялася ў расійскіх
СМІ ў сувязі з затрыманнем, што
нібыта мела месца, у Беларусі грамадзянкі Расіі, якая трапіла пад
санкцыі па справе аб «умяшанні ў
выбары прэзідэнта ЗША».
«Трэба разумець, што мы практычна дзейнічаем як на тэрыторыі
адной дзяржавы ў падобных выпадках. Што Расія ў адносінах да
нашых грамадзян, што мы ў адносінах да расійскіх. І тут не можа быць
ніякіх іншых варыянтаў, як абарона
інтарэсаў Расіі і грамадзян Расійскай Федэрацыі. Таму накручваць
там чагосьці, што ў Беларусі затрымалі і гэтак далей...», — адзначыў беларускі лідар. «А як інакш?
Вось у нас адзіная сістэма. Чалавека, які прыбывае ў Беларусь, засяляецца, — мы ж ІT-краіна — у
камп'ютары высвечваецца прозвішча чырвоным шрыфтам. Гэта
значыць ён знаходзіцца пад нечай
увагай. Я вобразна кажу: чырвоны колер — паглядзелі, такі-такі чалавек... Што трэба зрабіць?
Разабрацца. Можа быць, чалавек
здзейсніў забойства, яшчэ нешта.
Мы ж не ведаем, мы бачым толькі
прозвішча. Вось мы і ўдакладнялі,
што да чаго. Калі мы ўбачылі, што
нібыта нехта ўмешваўся ў амерыканскія выбары, то пасля гэтага
размовы не было», — растлумачыў Аляксандр Лукашэнка.
Ён падкрэсліў, што «накрутка»
пачалася з боку расійскіх СМІ, бо
на тэрыторыі Беларусі падобных
каналаў няма.
«Праўда, адзін наш апанент,
вельмі сур'ёзны, што мяне здзівіла, сказаў: слухайце, а як беларусы мусілі зрабіць? Павінны былі
высветліць, што гэта за чалавек.
А тое, што яна будзе адпушчана, не
выклікае сумненняў. Так ён сказаў
да таго, як высветлілі ўсе абставіны», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Пра ка мен та ваў Аляк сандр
Лукашэнка і меркаванне, што з
расійскага боку падобны выпадак

мог быць «лакмусавай» паперкай,
каб праверыць Беларусь на стаўленне да Расіі.
«Калі гэта так у кагосьці, то гэта
глупства несусветнае. Нам гэта не
трэба. Трэба вось так супрацоўнічаць: прыехаў губернатар... Я пры
падрыхтоўцы гэтай сустрэчы паглядзеў, у якіх сферах мы можам
супрацоўнічаць. Ва ўсіх», — сказаў
беларускі лідар.
«Ведаем, што элементарна —
накарміць людзей і апрануць. Тады
не разваліцца ні Расія, ні Беларусь.
Мы ж Савецкі Саюз развалілі, як я
часта кажу, з-за пральных парашкоў. Бедныя жанчыны (ажно перад
вачыма ў мяне) стаялі ў чарзе суткамі, каб купіць пральны парашок.
А імпартныя — ну гэта ўвогуле
мара была! Дык што, мы не маглі ў Савецкім Саюзе пяць-дзесяць
фабрык пабудаваць? Ды за паўтара года пабудавалі б і забяспечылі
народ. Але ніхто гэтым не займаўся. Яны далёкія былі, кіраўнікі нашы, ад гэтага. Вось космас, нейкую
стрэльбу новую вынайсці — так.
А займацца жыццём людзей ніхто
не жадаў. Таму вось наша сфера,
дзе мы можам з рэгіёнамі Расіі працаваць», — выказаў меркаванне
Аляксандр Лукашэнка.
У прыватнасці, Беларусь гатовая падзяліцца досведам у развіцці
сельскай гаспадаркі. «У жывёлагадоўлі, племянной справе, вырошчванні агароднінных культур,
аснашчэнні малочнатаварных фермаў у нас досвед вялікі. Калі будзе
зацікаўленасць, па сходнай цане
можам пабудаваць і аснасціць», —
прапанаваў наўгародскаму губернатару Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены, што адносіны Беларусі і Расіі
захаваныя менавіта дзякуючы стасункам паміж рэгіёнамі, нягледзячы на складанасці, якія ўзнікалі з
пастаўкамі газу, нафты. І пытанні,
якія існуюць, будуць вырашаныя.
«Нам нельга згубіць адно аднаго. Ні ў якім выпадку. Што, у вас
ёсць больш блізкі саюзнік, чым Беларусь? Больш блізкай краіны за
Расію ў нас таксама няма. Таму мы
павінны супрацоўнічаць», — упэўнены Прэзідэнт.
Ён адзначыў, што і Беларусь
мусіць у рэгіёне бачыць сваіх суседзяў: Украіну, Польшчу, краіны
Балтыі, Еўрапейскі саюз. Аляксандр Лукашэнка заклікаў не глядзець на Беларусь як на ворага, які
адвярнуўся спінай да Расіі.
«Гэтага ніколі не было і не будзе.
Нас асабліва там не чакаюць, бо
перашкодай для гэтага з'яўляецца
нават не дыктатура Лукашэнкі, а
эканоміка. З нашай эканомікай у
Еўрасаюзе мы нікому не патрэбныя! Таму што там машынабудаванне не горшае за нашае (усё,
акрамя БелАЗаў). Усё астатняе вырабляюць: і малако, і мяса, і іншае.
І на рынак нас ніхто не пускаў і не
пусціць. Я ўвесь час іх за гэта крытыкую, хоць у нас прадукцыя, і яны
гэта прызнаюць, нашмат лепшая
па многіх параметрах», — падкрэсліў беларускі лідар.
Але ён не стаў хаваць, што ў гэтым плане намеціліся праблемы і
з Расіяй. Праўда, у іх вырашэнні
кіраўнік Беларусі ўпэўнены — тут,
па меншай меры, гаворка ідзе на
адной мове.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што асабісты ўдзел губернатараў — краевугольны камень у

наладжванні адносін. Калі кіраўнік
зацікаўлены, справы будуць паляпшацца. Асабліва важна, што Наўгародчына і Беларусь зацікаўлены не
проста ў развіцці гандлю, але ў пашырэнні кааперацыйных сувязяў.
«Мы разлічваем на ваша садзейнічанне ў пытаннях удзелу нашых будаўнікоў у вас... Я калісьці
прасіў кіраўнікоў рэгіёнаў: калі беларусы да вас ідуць, вы дайце нам
добры аб'ект альбо квартал, каб вы
бачылі беларускі досвед у будоўлі.
Каб насельніцтва бачыла, што беларусы прыехалі, пабудавалі гэты аб'ект. Гэта наш твар. Хочам
і гэтымі аб'ектамі прысутнічаць у
рэгіёнах Расійскай Федэрацыі», —
прапанаваў госцю Прэзідэнт.
Таксама ён нагадаў, што яшчэ
з савецкіх часоў Беларусь моцная
машынабудаваннем. Цяпер у краіне выпускаецца шырокая лінейка
грузавой, дарожнай, камунальнай
і будаўнічай тэхнікі. Наўгародцам
таксама прапануюць сучасныя аўтобусы МАЗ з рознымі тыпамі рухавікоў і тралейбусы з павялічаным
аўтаномным ходам. Упэўніцца ў іх
экалагічнасці і эканамічнасці госці
могуць на свае вочы.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў
увагу госця, што галоўная наша
мэта — паглыбленне эканамічных
кантактаў, двухбаковага ўзаемадзеяння. Будзе інтарэс у эканоміцы — усё астатняе дадасца. Беларускі лідар запрасіў губернатара
Наўга род скай воб лас ці пры язджаць часцей, паабяцаў усялякую
дапамогу і падтрымку.
У сваю чаргу Андрэй Нікіцін
перш за ўсё падзякаваў за славутую беларускую гасціннасць. Па
перакананні губернатара, у гісторыі Беларусі і яго рэгіёна ёсць
па меншай меры дзве нязменныя
рэчы. Адна з іх — памяць пра Вялікую Айчынную вайну. «На Наўгародскай зямлі зарадзіўся пошукавы
рух, зараз у ім актыўна ўдзельнічаюць у тым ліку атрады з Беларусі.
Штогод прыязджае атрад з Брэста.
Толькі за апошнія гады адшукалі
каля 80 чырвонаармейцаў, народжаных на Беларусі, у наўгародскіх
лясах і балотах. Сёлета пошукавікі
знайшлі ўраджэнца Гомельскай
вобласці Івана Іванавіча Зарэцкага.
8 мая, напярэдадні 75-годдзя Перамогі, яго астанкі будуць урачыста
пахаваныя на Наўгародскай зямлі», — паведаміў Андрэй Нікіцін.
Ён выказаў перакананне, што такую гістарычную сувязь не парушыць ніякімі тэлеграм-каналамі
і нічым іншым. Гэтая сувязь —
назаўсёды.
Як і Сафія Наўгародская з Сафіяй Полацкай — аснова і фундамент усёй нашай гісторыі. Гэта тое,
што немагчыма адмяніць і неяк перайначыць, упэўнены губернатар.
Адзначыў ён і актыўнае супрацоўніцтва Наўгародскага і Полацкага
музеяў.
«Ведаю, што вы нядаўна з нашым прэзідэнтам на саміце СНД гаварылі пра неабходнасць сумесных
прарыўных праектаў. Наўгародская
зямля гатовая быць адным з удзельнікаў такіх праектаў. Вось ужо нашы
наўгародскія аграрыі прагаласавалі
за беларускую тэхніку, не чакаючы ніякіх камандаў з нашага боку.
Ужо, напэўна, больш за 50 працэнтаў тэхнікі — беларуская. Працэнт
гэты расце», — праінфармаваў Прэзідэнта Андрэй Нікіцін.
Варвара МАРОЗАВА.

Блізкая ўлада

ШТО НАРАДЖАЕ
ПРАБЛЕМУ?
З гэтым пытаннем спрабаваў
разабрацца памочнік Прэзідэнта — інспектар па Мінску
Віталь ПРЫМА на прыёме
грамадзян у адміністрацыі
Першамайскага раёна сталіцы.
«Падчас такіх прыёмаў неабходна не толькі зразумець сутнасць праблемы, але і яе першапрычыны», — лічыць ён. Памочнік
Прэзідэнта стараўся выслухаць
абодва бакі: ведаць пазіцыю і грамадзяніна, і мясцовых уладаў.
Вялікі рэзананс выклікала пытанне з капрамонтам дамоў № 18,
20, 22 па вуліцы Калініна, які цягнецца з 2015 года. Па словах
жыхароў, у гэтых дамах неабходны абнаўленне і рамонт сістэмы
ацяплення — за чатыры апошнія
гады адбылося сем аварый. Аднак гэты від работ не ўключаны ў
праект капрамонту з мэтай эканоміі. Як варыянт вырашэння праблемы жыхары прапануюць матэрыяльнае пакрыццё за няякасныя
матэрыялы і работу.
Яшчэ адно вострае пытанне —
не да хоп пар ко вач ных мес цаў.
У двары названых дамоў ёсць
участкі, дзе пешаходы вымушаны
перамяшчацца ў зоне руху аўтамабіляў з шасці напрамкаў. Віталь
Прыма даручыў пракантраляваць
выкананне графікаў работ па капітальным рамонце, разабрацца з
недахопамі, прапрацаваць пытанні абмежавання руху аўтамабіляў
і абсталяваць ходнікі.
З прапановамі з нагоды парковак да інспек тара па Мінску
звяр нулі ся прад стаў ні кі ТАА
«Белспецаўтаэвакуацыя». У кам-

На пытанні
будуць адказы
У гэтую суботу з 9 гадзін раніцы да 12 дня ў
аблвыканкамах і Мінскім
гарвыканкаме адбудуцца тра ды цый ныя прамыя тэ ле фон ныя лі ніі
прадстаўнікоў органаў
дзяржаўнага кіравання
з насельніцтвам.
Можна тэлефанаваць па
пазначаных ніжэй нумарах, і вам дадуць адказ
на пытанні, якія вас хвалююць:
першы намеснік старшыні
БРЭСЦКАГА аблвыканкама
Валерый Васілевіч Рабкавец.
Тэл.: 80162213121;
кіраўнік спраў ВІЦЕБСКАГА
абл вы кан ка ма Аляксандр
Ул а д з і м і р а в і ч
Сысоеў.
Тэл.: 80212222222;
намеснік
старшыні
ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама
Уладзімір Аляксандравіч Прывалаў. Тэл.: 80232331237;
першы намеснік старшыні
ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Іван Алёйзавіч Жук.
Тэл.: 80152735644;
кіраўнік спраў МАГІЛЁЎСКАГА аблвыканкама Рыгор Аляксандравіч Варонін.
Тэл.: 80222501869;
кіраўнік спраў МІНСКАГА
абл вы кан ка ма Ула дзі мір
Аляксанд ра віч Гу ры но віч.
Тэл.: 80175004160;
намеснік старшыні МІНСКАГА гар вы кан ка ма Аляксандр Вікенцьевіч Дараховіч.
Тэл.: 80172224444.

паніі распрацавалі інавацыйны
прадукт для электроннага ўліку
транспартных сродкаў, якія не
эксплуатуюцца. База даных дапаможа ўкараніць у сталіцы адзіны
інфармацыйны падыход. Віталю
Прыму такая ініцыятыва спадабалася, аднак канчатковае рашэнне
застаецца за гарадскімі ўладамі.
У іншай сітуацыі з рашэннем
таварыства ўласнікаў спісваць з
жыхароў узносы на ўладкаванне
і ўтрыманне шлагбаума не пагадзілася адна з членаў таварыства
ў Ленінскім раёне. Жанчына лічыць, што такія меры з'яўляюцца парушэннем заканадаўства, а
платная паслуга — навязаная.
Усяго за час прыёму да памочніка Прэзідэнта паступіла 16
пытанняў. Абмяркоўваліся ў тым
ліку тэмы падзелу зямельных
участкаў і перанясення іх межаў,
атрымання льгот па аплаце ЖКП,
пазбаўлення бацькоўскіх правоў,
праблемы даўгабудаў.
Па словах Віталя Прымы, практыка паказвае, што за адзін раз
вырашыць праблему падчас прыёму немагчыма. Бываюць выпадкі,
калі некаторыя пытанні разглядаюцца па два-тры разы. «Ёсць некаторыя пытанні, па якіх існуюць
розныя меркаванні аб прымяненні
законаў. Наша задача — выпрацаваць адзіны пункт гледжання і вызначыцца з варыянтам вырашэння
праблемы або ўнесці прапановы
на заканадаўчым узроўні, як такую
праблему можна вырашыць», —
падвёў вынікі гутаркі з мінчанамі
памочнік Прэзідэнта — інспектар
па Мінску.
Паводле БелТА.
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