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РАЗГЛЕДЖАНА НА СЕСІІ

Справы мінулага
і сучаснасці
Вуліцы ў Гомелі вярнулі
дарэвалюцыйнае імя...
Гомельскі гарадскі Савет дэпутатаў прыняў рашэнне
пра змену назвы вуліцы Дзям'яна Беднага на Мікольскую.
Пакуль што шыльды зменены толькі на браме пры ўваходзе
ў манастыр. На дамах насупраць яшчэ значыцца
«вуліца Д. Беднага».

але тыя даследаванні, якія зрабілі нашыя вучоныя,
сведчаць пра магчымасці стварэння тут сур'ёзнага імпартазамяшчэння, прыкладна працэнтаў на пяцьдзясят.
Патрэбны вялікія інвестыцыі, але шмат якія дзяржавы
стымулююць развіццё хіміі, каб быць самадастатковымі. І калі ўжо нешта будаваць, то не даганяючую
вытворчасць, а працаваць на апярэджанне. Пры гэтым
павінен быць вельмі магутны сінтэз навукі і вытворчасці. У гэтую галіну трэба актыўна ўцягваць замежных інвестараў, няхай лепей яны будуць нашымі партнёрамі,
а не канкурэнтамі. У выніку мы будзем мець доступ да
новых тэхналогій, рынкаў, інфармацыі.
Дарэчы, у Дзяржаўную праграму інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016—2020 гады ўключана 111 інавацыйных праектаў, з іх 40 заснаваныя на
тэхналогіях пятага-шостага тэхналагічных укладаў.
З пачатку рэалізацыі дзяржпраграмы ў краіне ўведзены ў эксплуатацыю вытворчасці па 33 праектах. Так на
УП «АДАНІ» сфарміраваны інавацыйна-прамысловы
комплекс высокіх тэхналогій у галіне складанай медыцынскай тэхнікі, сістэм гарантавання бяспекі, абсталявання неразбуральнага кантролю і аналітычнага
прыборабудавання.

На базе ААТ «Інтэграл» — кіруючая кампанія холдынга
«Інтэграл» арганізаваны новыя вытворчасці эпітаксіяльных структур і факальных плоскасцяў на аснове фотаадчувальных прыбораў з зарадавай сувяззю з часовай
затрымкай і назапашваннем зараду, якія ўжываюцца
айчыннымі распрацоўшчыкамі і вытворцамі ў перспектыўных спадарожнікавых сістэмах для назірання і дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі. Інстытут мікрабіялогіі
НАН Беларусі арганізаваў доследна-прамысловую вытворчасць ферментаў для сінтэзу лекавых субстанцый і
атрымання найноўшых дыягностыкумаў. А ў Інстытуце
хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі — доследную вытворчасць кампазіцыйных матэрыялаў на базе айчынных тэрмапластаў для экструзійнага 3D-друку.
Усяго 372 прадпрыемствы прамысловасці Беларусі выкарыстоўвалі летась у арганізацыі вытворчасцяў
розныя тыпы інавацый.
У межах рабочай паездкі ў Магілёў Міхаіл Мясніковіч таксама ўручыў памятныя знакі работнікам і
арганізацыям, якія зрабілі значны ўнёсак у падрыхтоўку і правядзенне на высокім арганізацыйным узроўні
V Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

як драйвер
членам Савета Рэспублікі Сяргеем РАХМАНАВЫМ завода «АДАHІ»
сфакусаваныя на стварэнне нечага
новага», — паведаміў кіраўнік прадпрыемства.
Кожны год 8,5 працэнта ад абароту кампаніі інвестуецца ў распрацоўкі. Каля 460 беларускіх клінік
карыстаюцца рэнтгена-дыягнастычным абсталяваннем прадпрыемства, і гэта, як запэўніваюць тут,
яшчэ не мяжа.
«Нядаўна па замове Міністэрства аховы здароўя мы сталі вы-

рабляць тамографы. Гэта абсталяванне разлічана на паліклінікі,
баль ні цы, пры ём ныя ад дзя ленні, — падзяліўся Уладзімір Лінеў, —
акрамя таго, каля трох мільёнаў
чалавек штогод праходзяць абсле да ван не на на шым аб ста ляванні».
Свае надзеі на развіццё вытворчасці, у тым ліку міжнароднага супрацоўніцтва, выказаў і Сяргей
Рахманаў.

«Хацелася б, каб у нас была кааперацыя з перадавымі краінамі ў
гэтай галіне. І Японія ў гэтым сэнсе з'яўляецца фінансавым і тэхналагічным донарам. Звычайна яна
разглядае партнёраў з двух пунктаў гледжання: магчымасці рынку
збыту тавараў і як крыніцу сыравіны. Беларусь жа прапаноўвае трэці
варыянт: каб узаемадзеянне было
ў сферы інавацый для выхаду на
рынкі трэціх краін. Можа быць, мы
ўбачым новыя тэхналогіі ў галіне
навуковых даследаванняў. Менавіта таму супрацоўніцтва з Японіяй
для нас такое істотнае», — адзначыў
сенатар.
Пасля невялікай экскурсіі па
прадпрыемстве пасол Японіі Такунага Хірокі выказаў намер запрасіць у Беларусь японскіх бізнесменаў.
«Я ўпэўнены, што мы павінны
больш ведаць аб тэхналогіях вашай краіны. Паміж намі ёсць вялікі
патэнцыял, і трэба выкарыстаць яго
для больш шырокага супрацоўніцтва, у тым ліку для развіцця тэхналогій, навукі і бізнесу», — падкрэсліў дыпламат.
Ганна ЮНЧЫЦ.
Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Дарэчы, Свята-Нікольскі храм у гэтым месцы знаходзіцца
больш, чым стагоддзе. Цяпер тут яшчэ і мужчынскі манастыр.
Яго насельнікі нагадваюць, што імя рэвалюцыйнага паэта вуліца атрымала ў другой палове 1920-х гадоў. Мікольскай тады
далі імя Дзям'яна Беднага — менавіта таму, што паэт актыўна
выступаў супраць рэлігіі.
Між тым храм быў пабудаваны ў пачатку XX стагоддзя
недалёка ад вакзала Палескай чыгункі. Сцвярджаюць, што
благаславіў пабудову Нікольскага храма, а таксама ахвяраваў
на гэтыя мэты сродкі святы Іаан Кранштацкі. Царкву будавалі з
1901 да 1904 года па праекце вядомага архітэктара Станіслава
Шабунеўскага. Мікольская вуліца пачала забудоўвацца, пачынаючы ад аднайменнай царквы. Чыгуначнікі ў той час актыўна
засялялі Залінейны раён. Гэтую частку горада ў народзе ведаюць пад такой назвай і сёння.

Нікольскай царкве ў ГомеІмя рэвалюцыйнага
лі пашанцавала: яе не знеслі,
як многія іншыя. Аднак у 1929
паэта вуліца
годзе храм закрылі, званіцу і
атрымала ў другой
купал разбурылі, а ў будынку
палове 1920-х гадоў.
арганізавалі склады і майстэрМікольскай тады
ні. Падчас Вялікай Айчыннай
вайны ён аднавіў работу і доўгі
далі імя Дзям'яна
час заставаўся адзіным у абласБеднага — менавіта
ным цэнтры, дзе ішлі набажэнтаму, што паэт
ствы.
Дарэчы, калі абмяркоўваактыўна выступаў
лася прапанова аб вяртанні
супраць рэлігіі.
гістарычнай назвы, улічваліся і
меркаванні супраць. Яны былі
звязаны з тэхнічнымі пытаннямі. Жыхароў супакоілі: змены ў
дакументы трэба будзе ўносіць па неабходнасці іх планавай
замены, а шыльды на будынках паступова заменяць камунальныя службы.

...і перадалі будынак
для крызіснага цэнтра
Тое ж рашэнне Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў
прадугледжвае бязвыплатную перадачу будынка на вуліцы Свярдлова, 21 Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа. Цяпер у доме будзе
знаходзіцца крызісны цэнтр для людзей, якія апынуліся ў
цяжкай жыццёвай сітуацыі. Размова ідзе пра сацыяльную
адаптацыю былых асуджаных і асоб без вызначанага месца
жыхарства.
Аднапавярховы дом плошчай 99,5 квадратнага метра Чырвоны Крыж арандуе з 1997 года. Улічваючы бездакорную рэпутацыю арандатара, улады вырашылі перадаць будынак ва
ўласнасць пры ўмове размяшчэння ў ім крызіснага цэнтра.
Для Гомеля гэта прэцэдэнт, бо раней вывядзенне нерухомасці са складу гарадской маёмасці праходзіла толькі праз
аўкцыёны.
На перапланіроўку будынка пад патрэбы цэнтра адвялі не
больш за год. Выкарыстоўваць яго па іншым прызначэнні забаронена пад пагрозай адчужэння. Курыраваць рэалізацыю
праекта будзе УУС Гомельскага аблвыканкама.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

11

