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РАЗВІТВАЮЧЫСЯ 
З «ЛІСТАПАДАМ»

РЭГІЁНАМ — 
ДА СВЯТА

Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас з Днём Каст рыч ніц кай рэ-

ва лю цыі.

У ле та пі се ча ла вец тва гэ та са праў ды 

эпа халь ная да та ста ла для пра цоў ных уся го 

све ту сім ва лам аб наў лен ня, вы зва лен ня ад 

гнё ту і но вых на дзей на свет лую бу ду чы ню.

З тых ча соў мі ну ла ўжо больш як сто 

га доў. Мож на па-роз на му ста віц ца да па-

дзей мі ну ла га, ацэнь ва ю чы тых або ін шых 

гіс та рыч ных дзея чаў. Ад нак ме на ві та та ды 

бы лі за кла дзе ны асно вы для на цы я наль на-

га ад ра джэн ня мно гіх на ро даў і іх пра ва на 

са ма вы зна чэн не.

Су час ная Рэс пуб лі ка Бе ла русь упэў не-

на ідзе ўлас ным шля хам раз віц ця. Ства-

раль ная пра ца, па ва га да гіс то рыі, сла ву-

тых тра ды цый і здзяйс нен няў мно гіх па ка-

лен няў — га лоў ныя фак та ры кан са лі да цыі 

бе ла рус ка га гра мад ства. Упэў не ны, што 

сва ім ро зу мам, та лен там і пра ца ві тас цю 

мы за ха ва ем, пры мно жым і пе ра да дзім 

на шчад кам наш бяс цэн ны на цы я наль ны 

на бы так — су ве рэн ную Бе ла русь.

Ад усёй ду шы жа даю вам, да ра гія су-

гра ма дзя не, зда роўя, даб ра бы ту і но вых 

да сяг нен няў у імя Ай чы ны!

Прэ зі дэнт  

Рэс пуб лі кі Бе ла русь  

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Мост здаў «іс пы ты» ў канцы каст-

рыч ні ка. Ён па ві нен вы трым лі ваць 

экс плу а та цый ную на груз ку. Ле там 

па гэ тай да ро зе пра яз джае ка ля 

2800 аўта ма бі ляў на дзень. Пры 

гэ тым до ля гру за во га транс пар ту 

скла дае ка ля 35—40 %. Мост быў 

па бу да ва ны ў 1985 го дзе, а кошт 

сё лет няй рэ кан струк цыі ацэнь ва-

ец ца ў 35 міль ё наў руб лёў.

Не па срэд на на ад ноў ле ным 
мос це кі раў нік дзяр жа вы Аляк-
сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з 
мяс цо вы мі жы ха ра мі і бу даў ні ка-
мі, якія пра ца ва лі над ад наў лен-
нем паў на вар тас най су вя зі па між 
бе ра га мі.

«Сён ня пас ля доў гіх і цяж кіх і, 

га лоў нае, у ка рот кі пра ме жак ча-

су пра ве дзе ных ра бот мы ўво дзім 

у строй гэ ты пры га жун-мост праз 

на шу пры го жую ра ку Пры пяць. Усе 

па мя та юць тую сі ту а цыю, ка лі з-за 

ава рый на га ста ну гэ ты мост быў 

за кры ты. Гэ та быў сне жань 2017 

го да, зу сім ня даў на. Гэ та ста ла 

над звы чай най праб ле май для жы-

ха роў Жыт ка ві чаў і Ту ра ва. Ар га-

ні за ва ныя пан тон ная і па ром ная 

пе ра пра вы толь кі част ко ва ра ша лі 

гэ тыя цяж кас ці», — ска заў Прэ-

зі дэнт.

Ён ад зна чыў, што праб ле мы з 

пе ра пра вай — гэ та «ка та стро фа 

для лю дзей», бо на дру гі бе раг яны 

ез дзяць і на ра бо ту, і па аса біс-

тых спра вах. Мост быў уз ве дзе-

ны над звы чай на хут ка. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пра па на ваў уз на га ро-

дзіць тых, хто меў да чы нен не да 

гэ та га бу даў ніц тва.

«Як мне дак лад ва юць, сціс лыя 

тэр мі ны не ад бі лі ся на якас ці, — 

звяр нуў ува гу кі раў нік дзяр жа-

вы. — Ра бот ні кі да рож на-бу даў-

ні чай сфе ры не толь кі ра шы лі 

скла да ныя пы тан ні і да бі лі ся па-

стаў ле ных мэт, але і на бы лі каш-

тоў ны во пыт. І не толь кі ўзры ваць 

мас ты, ха ця гэ та бы ла апе ра цыя 

скла да ная».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя-

ка ваў удзель ні кам гэ тай бу доў лі, а 

так са ма да даў, што раз ві тая транс-

парт ная інф ра струк ту ра — важ ны 

эле мент раў на мер на га раз віц-

ця рэ гі ё наў. «За раз пра во дзіц ца 

ацэн ка ста ну ўсіх мас тоў у кра і не. 

Усіх. Мі ністр толь кі што да ла жыў аб 

мас тах рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня, 

вель мі важ ных, якія зна хо дзяц ца 

на асноў ных тра сах, — 32 мас ты, 

якія не сён ня, дык заўт ра нам прый-

дзец ца рэ кан стру я ваць, ма дэр ні зі-

ра ваць», — па ве да міў Прэ зі дэнт. 

Але кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 

што лю дзі жы вуць усю ды, — не ка-

то рыя мяс цо выя да ро гі і мас ты не 

менш важ ныя за рэс пуб лі кан скія 

і між на род ныя. Та му ў пер шым 

квар та ле 2019-га, пас ля пра ве дзе-

ных да сле да ван няў, бу дзе пры ня та 

кан чат ко вае ра шэн не ў цэ лым па 

мас тах. Сён ня, як па ве да міў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, бы ла па пя рэд няя 

да моў ле насць пра тое, што на 3-10 

мас тах у да да так да тых двац ца ці, 

на якіх ужо вя дуц ца ра бо ты, бу дзе 

не ад клад на рас па ча ты 

ра монт.

Да стар ту са май маш-

таб най спар тыў най 

па дзеі Еў ро пы 2019 

го да за ста ло ся менш за 240 дзён, та му 

пад рых тоў ка да Гуль няў вы хо дзіць на 

фі ніш ную пра мую. 29 ліс та па да на рэш-

це бу дзе прад стаў ле ны та ліс ман тур ні-

ру, а на гэ тым тыд ні ў Іс па ніі ад бу дзец-

ца Ге не раль ная асамб лея Еў ра пей скіх 

алім пій скіх ка мі тэ таў, ку ды ад пра ві ла ся 

і бе ла рус кая дэ ле га цыя. Там яна прад ста-

віць прак тыч на фі наль ную спра ва зда чу 

аб пад рых тоў цы да ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў у Мін ску. Пер шы на мес нік ды рэк та ра 

фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» Ана толь КО ТАЎ пе ра ка на ны, 

што гэ тая спра ва зда ча бу дзе ўспры ня та 

па зі тыў на, та му што бе ла ру сы ўжо зра-

бі лі вель мі мно гае, пад рых тоў ка, ня гле-

дзя чы на тое, што гра фік на пру жа ны, 

у яго ўклад ва ец ца.

Спар тыў ныя аб' ек ты
Усе спар тыў ныя аб' ек ты па бу да ва ныя, 

апош нім бу дзе ўве дзе ны ў строй цір імя Ці-

ма шэн кі, гэ та па дзея за пла на ва на на ка нец 

го да. Бу даў ні чыя ра бо ты там ужо за вер ша ны, 

ця пер ча ка ец ца ман таж не па срэд на страл ко-

ва га аб ста ля ван ня. «Тым не менш на кож ным 

з аб' ек таў трэба правесці пэў ныя кас ме тыч ныя 

ра мон ты і, са мае га лоў нае, адап та цыю іх пад 

пра вя дзен не Еў ра пей скіх гуль няў, — рас каз вае 

Ана толь Ко таў. — Утры ру ю чы, дзе ўчо ра бы ла 

спарт за ла, сён ня па він на быць ста ло вая».

За раз за вяр ша ец ца пад рых тоў ка апе ра тыў-

ных пла наў ра бо ты на аб' ек тах пад час пра вя-

дзен ня Гуль няў. «Гэ та да стат ко ва сур' ёз ныя 

да ку мен ты, — тлу ма чыць Ана толь Ана то ле-

віч. — Якія ўклю ча юць па ра дак ра бо ты аб' ек та, 

уза е ма дзе ян не ўсіх дзей ных служ баў аб' ек та 

з ды рэк цы яй і пры ез джа га пер са на лу роз ных 

функ цы я наль ных на прам каў. Усе функ цыі ад 

хар ча ван ня да ла гіс ты кі бу дуць 

пра ца ваць у нас як га дзін нік». СТАР. 7

ПА ДА РУ НАК 
НАД 

ПРЫ ПЯЦ ЦЮ
Мост па між Жыт ка ві ча мі і Ту ра вам ад кры ты

Коль кі бу дуць 
каш та ваць бі ле ты, 
ка го мы ўба чым 
ся род ва лан цё раў 
і ці ўсе аб' ек ты 
га то выя да 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

Фі ніш ная пра мая для пад рых тоў кі
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Кастрычніцкая рэвалюцыя — аснова для на цы я наль на га ад ра джэн няКастрычніцкая рэвалюцыя — аснова для на цы я наль на га ад ра джэн ня

За год мост це раз Пры пяць, які звяз вае Ту раў з рай цэнт рам, 

не раз аказ ваў ся ў на ві нах. Спяр ша па ім пай шла рас ко лі на, 

з-за якой мост пры зна лі ава рый ным, а лю дзям да вя ло ся 

ез дзіць у да лё кі аб' езд. По тым по бач уз вя лі пан тон ную 

пе ра пра ву, якую зне сла хут кай плын ню, — з-за гэ та га 

мяс цо вых пе ра праў ля лі на ка та ры, а пан то ны ад наў ля лі. 

У кра са ві ку Прэ зі дэнт даў дак лад нае да ру чэн не: мост 

па ві нен быць ад ноў ле ны да 7 ліс та па да. У вы ні ку бу даў ні кам 

прый шло ся зра біць мно гае: пе ра но сі лі рэ чы шча ра кі, уз ры ва лі 

ста ры пра лёт мос та, уз во дзі лі но вы... І вось на стаў час 

пры маць ра бо ту. СТАР. 2

Фо
 та

 Б
ел
ТА

.


