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НАДЗЁННАЕ

7 жніўня 2019 г.

«Візітоўка» Кітая ў Еўропе

У Мінску да 2023 года з'явяцца новыя спартыўныя аб'екты міжнароднага ўзроўню
Прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку далажылі аб
рэалізацыі праектаў тэхніка-эканамічнай дапамогі
«Басейн міжнароднага стандарту» і «Нацыянальны
футбольны стадыён».
«Мы даўно планавалі пабудаваць гэтыя аб'екты. Натуральна, гэта вялікія выдаткі, зразумела, што падобныя
грошы заўсёды адшукваюцца з намаганнямі, таму што
ніводзін прыватнік, думаю, за гэтыя аб'екты не возьмецца, а з дзяржаўнага бюджэту грошы вы ведаеце, куды
ідуць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Па дапамогу звярталіся да іншых краін, але там грошай — ці жадання — не знайшлося. На асабістую ініцыятыву Аляксандра Лукашэнкі адгукнуўся кіраўнік Кітая Сі
Цзіньпін: праекты будуць пабудаваныя за кошт бязвыплатнай тэхніка-эканамічнай дапамогі КНР. Падчас апошняга
візіту Прэзідэнта Беларусі ў Кітай у сёлетнім красавіку
Сі Цзіньпін прадэманстраваў макеты басейна і футбольнага стадыёна.
«Будаўніцтва падобных спартыўных аб'ектаў у Мінску ў
рамках супрацоўніцтва Беларусі і Кітая — беспрэцэдэнтнае і
павінна стаць прыкладам для іншых праектаў, якія плануецца рэалізаваць у будучыні. Для нас вельмі важна стварыць
усе неабходныя ўмовы, каб пабудаваць басейн і стадыён у
найкарацейшыя тэрміны, на належным узроўні і па міжнародных стандартах», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Менавіта з упорам на гэта ён прасіў падрыхтаваць праекты
ўказаў, каб, атрымаўшы грошы, не «валакіціць» партнёраў,
не выклікаць нараканняў.
Пры правядзенні субпадрадных работ будуць прыцягвацца беларускія будаўнічыя арганізацыі і максімальна
выкарыстоўвацца беларускія будматэрыялы. Аляксандр
Лукашэнка папярэдзіў адказных асоб, што на прадукцыю
павінны быць уведзены еўрапейскія стандарты, а айчынныя
пакінутыя толькі там, дзе яны не горшыя.
Кітайскі бок гатовы пачаць будаўніцтва ў першай палове наступнага года — і пачне, адзначыў Прэзідэнт, бо гэта
залежыць толькі ад беларускіх партнёраў. Ад адказных
службовых асоб Прэзідэнт запатрабаваў далажыць, як ідзе
падрыхтоўка пляцовак.
Аляксандр Лукашэнка ведае, што ёсць праблемы па
грунтах, асабліва ў раёне будаўніцтва плавальнага басейна. Патрабуюць увагі і рабочыя моманты па размяшчэнні
нацыянальнага стадыёна. Кіраўнік дзяржавы яшчэ раз папярэдзіў, каб не ссякалі лішнія дрэвы, а замест ссечаных
высаджвалі новыя побач ці ў іншых месцах.
«У мяне пытанне: чаму мы аддаём гэтыя будоўлі Рэспубліканскаму цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі па водных відах
спорту і Нацыянальнаму алімпійскаму стадыёну «Дынама»
(атрымальнікі дапамогі. — «Зв.»), ці не хочуць міністры і
начальнікі вялікія на чыесьці плечы скінуць адказнасць?
І галоўнае, ці справяцца ўстановы з кантрольнымі функцыямі, ці забяспечаць інжынерна-тэхнічнае, юрыдычнае
суправаджэнне і эксплуатацыю аб'ектаў?» — выказаў насцярожанасць Прэзідэнт.

Да таго ж, паколькі стадыён і басейн будуць пабудаваныя
да 2023 года, Аляксандр Лукашэнка лічыць неабходным
ужо сёння планаваць і прапрацоўваць правядзенне міжнародных спаборніцтваў высокага ўзроўню.
«Будаваць будзем. Стадыён і плавальны басейн нам
вельмі патрэбныя, таму што гэта не дзяржава, калі яна не
мае падобных нацыянальных аб'ектаў. Футбол — народны
від спорту, від спорту нумар адзін у нашай краіне, ім займаецца больш за ўсё людзей, пачынаючы ад маленькай вёсачкі да сталіцы. І не мець футбольнага стадыёна, дзе будзе
выступаць нацыянальная зборная, гуляць найлепшыя нашы
клубы і дзе будуць праводзіцца матчы міжнароднага ўзроўню, — нядобра», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.
Ён нагадаў, што плаванне, нароўні з лёгкай атлетыкай, —
медалеёмісты від спорту, у якім у нас нядрэнная школа.
«Трэба рыхтавацца. Шчыра кажучы, у футбол мы гуляць
не ўмеем, плаваць — развучыліся. Але гэта асобная размова», — падвёў вынік Прэзідэнт.

ПА СУСВЕТНЫХ СТАНДАРТАХ
Міністр эканомікі Беларусі Дзмітрый КРУТОЙ паведаміў кіраўніку краіны, што поўнае ўзаемаразуменне бакоў дасягнутае, і праінфармаваў, што агенцтва, якое адказвае за
заключэнне міжурадавых пагадненняў, перадала падпісаны
мемарандум па прыярытэтах тэхдапамогі для Беларусі.
Міністр расказаў журналістам, што работа з Кітаем па
асваенні сродкаў міжнароднай тэхнічнай дапамогі пачалася
ў 2007 годзе. З таго часу ў Беларусі завершана восем праектаў, на якія выдзелена больш за 125 мільёнаў долараў
бязвыплатных сродкаў. Сёння ў рабоце сумы на 95 мільёнаў долараў.
На два будучыя спартыўныя аб'екты кітайскім бокам
зарэзервавана 235 мільёнаў долараў.
«Кітай лічыць гэтыя аб'екты сваім «тварам» у Еўропе, таму яны вельмі сур'ёзна ставяцца. Гэта будуць сапраўды знакавыя будынкі, як сказаў Прэзідэнт, аналагаў якім не вельмі
шмат у нашым рэгіёне», — падкрэсліў Дзмітрый Крутой.
Акрамя стадыёна і басейна, КНР запланавана выдзяленне сродкаў індустрыяльнаму парку «Вялікі камень»,
мытнаму і пагранічнаму камітэтам, на трэці этап будаўніцтва сацыяльнага жылля і іншыя кірункі — разам каля ста
мільёнаў долараў.
Як паведаміў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Мікалай СНАПКОЎ, выхад на будаўнічую пляцоўку
плануецца не пазней за ліпень наступнага года. Практычны
этап работы пачнецца пасля падпісання Указа Прэзідэнта.
Выбар кантрольных устаноў абгрунтаваны: яны адпавядаюць
патрабаванням рэгламенту атрымання тэхніка-эканамічнай
дапамогі. Аляксандр Лукашэнка даручыў вызначыць службовых асоб, якія будуць несці персанальную адказнасць за ход
рэалізацыі праектаў і вытрымліванне адпаведных тэрмінаў.
«Два гэтыя аб'екты — сімвал сяброўскага, пазітыўнага
ўваходжання Кітая ў Еўропу на прыкладзе адносін з Беларуссю. Сапраўды, тэхніка-эканамічная дапамога Кітая,

праекціроўшчык і генеральны падрадчык — кітайскія арганізацыі, грошы кітайскія, але будавацца аб'екты будуць
па міжнародных стандартах, зацверджаных і ўзгодненых
міжнароднымі федэрацыямі футбола і плавання», — падкрэсліў Мікалай Снапкоў.
Па яго словах, кітайскі бок прапанаваў эксклюзіўнае будаўнічае і функцыянальнае рашэнне стадыёна і басейна,
аналагаў якому ў свеце пакуль няма.
Варвара МАРОЗАВА.

Парламенцкі дзённік

ПАСПЕЦЬ ДА ВЫБАРАЎ
Работа больш чым па 80 % законапраектаў, унесеных у парламент,
павінна завяршыцца падчас асенняй сесіі
Гэта падкрэсліў старшыня ніжняй палаты парламента Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА падчас пасяджэння Савета Палаты
прадстаўнікоў. Задача цяперашняга складу парламента —
пакінуць мінімум нявырашаных пытанняў калегам, якія будуць абраныя ў заканадаўчы орган восенню. Цяпер у рабоце
дэпутатаў знаходзіцца 47 законапраектаў, з іх толькі шэсць
будуць разглядаць у першым чытанні.
«Многія законапраек ты дастаткова няпростыя. І пастаянным камісіям трэба над імі вельмі сур'ёзна папрацаваць. Асабліва з такімі законапраек тамі,
як па пытаннях натарыяльнай
дзейнасці, па пытаннях гаспадарчых таварыстваў, па пытаннях выканаўчай вытворчасці.
Па законапраекце па абароне
правоў карыстальнікаў жыллёва-камунальных паслуг паступілі
аб'ёмныя заўвагі», — сказаў спікер Палаты прадстаўнікоў.
Асаблівую ўвагу на сесіі, якая
пачнецца 2 кастрычніка, звернуць на работу над «бюджэтным
пакетам» на 2020 год. Прыняць
яго па традыцыі павінен дзеючы
склад ніжняй палаты парламента. Над гэтым законапраектам
ця пер ак тыў на пра цуе ўрад,
ство ра на ад па вед ная між ве-

дамасная камісія. «Ідзе пошук
адпаведных крыніц росту, таму
што ў будучым годзе завяршаецца пяцігодка і трэба максімальна ўсе рэсурсы падцягнуць
для таго, каб выканаць па максімуме ўсе раней прынятыя рашэнні», — расказаў намеснік
старшыні Палаты прадстаўнікоў Баляслаў ПІРШТУК.
З нагоды пачатку выбарчай
кампаніі не абмінулі журналісты
і пытанняў наконт чаканняў ад
яе. Па словах Баляслава Пірштука, у асноўным заканадаўчым
ор га не кра і ны па він ны быць
прадстаўнікі ўсіх сфер дзейнасці грамадства: «Важна, каб у
парламенце працавалі прафесіяналы, якія ведаюць жыццё
не па чутках, якія валодаюць
рэальнай сітуацыяй у тых галінах, якія будуць прадстаўляць ці

працаваць у камісіях. Няважна
персанальна, хто будзе. Гэта не
мае значэння. Важна, каб былі людзі, якія перажываюць за
краіну, за сваіх выбаршчыкаў і
ўмеюць прафесійна адстойваць
сваю пазіцыю».
На думку парламентарыя, застанецца і пераемнасць у дэпутацкім корпусе. Яна неабходна
для захавання сувязяў у міжнароднай дзейнасці. «Гэта складаныя ўмовы. Такія арганізацыі,
як АБСЕ, ПАСЕ — там складана
навічкам пачынаць», — заўважыў Баляслаў Пірштук.
Перад дэпутатамі стаіць задача не толькі давесці да лагічнага
завяршэння пачатыя законапраекты, але і працягнуць работу па
інфармаванні грамадзян аб ужо
прынятых навелах.
«Не за лежна ад таго, хто з
дэпу татаў будзе балатавацца
на новы тэрмін, усім неабходна
ак тывізаваць работу ў выбарчых акругах. За мінулую сесію
намі быў прыняты шэраг даволі
рэзанансных рашэнняў, якія цяпер абмяркоўваюцца ў грамадстве. Гэта, у прыватнасці, зако-

ны аб змяненнях у Працоўны,
Жыллёвы кодэксы, аб карэкціроўцы антынаркатычных артыкулаў Крымінальнага кодэкса,
аб адтэрміноўцы ад вайсковай
службы. Шматлікія палажэнні
новых законаў патрабуюць дадатковага тлумачэння, абгрунтавання новаўвядзенняў і іх наступстваў для грамадзян», —
звярнуўся да ка лег Ула дзі мір
Андрэй чанка.
Будучыя месяцы багатыя на
ме ра пры ем ствы па лі ніі міжпарламенцкага супрацоўніцтва.
Пла ну ец ца ўдзел бе ла рус кіх
дэпу татаў у 28-й Парламенцкай канферэнцыі Балтыйскага
мора. Асноўная задача дэлегацыі — атрымаць статус наглядальніка ў аб'яднанні. У верасні
Федэральны сход Швейцарыі
прыме ў нашай краіны эстафету па правядзенні канферэнцыі
Гру пы пад трым кі Шаў ко ва га
шляху Парламенцкай Асамблеі
АБСЕ. У канцы будучага месяца дэпутатаў чакаюць на нарадзе спікераў парламентаў краін
Еўразіі ў Нур-Султане.
Марыя ДАДАЛКА.

Місія
выканана
Урад Беларусі разлічвае сёлета
восенню падпісаць пагадненне
аб спрашчэнні візавага рэжыму
з Еўрапейскім саюзам
Пра гэта на сустрэчы з кіраўніком
прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза
ў Беларусі Андрэа Віктарын паведаміў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей
Румас. Нагодай для размовы стала завяршэнне дыпламатычнай місіі еўрапейскага палітыка ў нашай
краіне.
«Думаю, з нашага боку да восені мы
скончым усе ўнутрыдзяржаўныя працэдуры для ўзгаднення дакумента. Вельмі
спадзяюся, што восенню пагадненне будзе падпісана. Прынамсі, беларускі бок
будзе рабіць усё для таго, каб гэта падзея адбылася», — перадае словы Сяргея
Румаса БелТА.
На думку кіраўніка беларускага ўрада,
за апошнія чатыры гады адносіны нашай
краіны і Еўрапейскага саюза выйшлі на
новы ўзровень. Доказ гэтаму — візіты ў
Беларусь еўракамісараў, развіццё крэдытна-інвестыцыйнага супрацоўніцтва з
еўрапейскімі інстытутамі, плённыя перагаворы па ўступленні Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.
Сяргей Румас выказаў гатоўнасць да
далейшага развіцця адносін з Еўрапейскім
саюзам і канструктыўнага супрацоўніцтва
з новым кіраўніком прадстаўніцтва.

