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НАДЗЁННАЕ

18 красавіка 2017 г.

УСЁ Ў НАС АТРЫМАЕЦЦА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У сваю чаргу архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дзімітрый падкрэсліў важнасць захавання сапраўдных каштоўнасцяў і звароту да веры, асабліва з улікам шматлікіх
цяжкасцяў, якія адбываюцца ў свеце. Ён
падзякаваў Аляксандру Лукашэнку і кіраўніцтву краіны ў цэлым за намаганні па падтрыманні добрых адносін і супрацоўніцтва
паміж дзяржавай і царквой, а таксама за
захаванне ў Беларусі міру і згоды.
Кіраўнік дзяржавы запаліў свечку і перадаў у дар храму ікону «Ісус Хрыстос Уседзяржыцель». Прэзідэнту паднеслі ў дар
абраз Аляксандра Неўскага, паведамляе
прэс-служба Прэзідэнта.
Пасля наведвання храма Аляксандр
Лукашэнка цёпла пагутарыў з мясцовымі
жыхарамі, расказаўшы пра перспектывы
развіцця ўсяго Аршанскага раёна.
«Я вельмі добра ведаю праблемы, якія
складваюцца тут — Балбасава, Барань, Орша, — у гэтым рэгіёне. Гэта адзін з самых

складаных рэгіёнаў у Беларусі па працаўладкаванні, занятасці насельніцтва. Так
быць не павінна, — сказаў Прэзідэнт. — І ў
найбліжэйшы час ва ўрадзе мы вельмі сур'ёзна разгледзім пытанні развіцця гэтага рэгіёна, асабліва гэтых населеных пунктаў».
Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі,
ёсць перспектывы для развіцця малых населеных пунктаў у Аршанскім раёне і самой Оршы. Гаворка ідзе як аб вытворчым
сектары, прыцягненні інвестыцый, так і аб
будаўніцтве жылля, транспартнай інфраструктуры. «Будзем развіваць гэты рэгіён. І на працягу года-двух, паверце, мы ў
асноўным знімем тыя праблемы, якія сёння
існуюць», — заявіў Прэзідэнт. Аляксандр
Лукашэнка заклікаў і да актыўнасці саміх
грамадзян: «Трэба прывыкаць да таго, што
людзі павінны ісці за працай. Не праца да
людзей, а так, як прынята ва ўсім свеце».
Кіраўнік дзяржавы рас тлумачыў, што
трэба будзе ўдзяліць увагу развіццю менавіта малых населеных пунктаў, асабліва дзе ёсць добрая інфраструктура. А за

 Блізкая ўлада

кошт удасканалення транспартных зносін
жыхары змогуць досыць хутка дабірацца
на працу ў суседнія, больш буйныя населеныя пункты.
«Гэта не работа, што самыя добрыя
прыгожыя месцы, зручныя для жыцця людзей, мы не можам прывесці ў парадак.
Не скажу, што яны не ў парадку, але яны
павінны быць яшчэ лепшыя, і людзі павінны мець тут працу. Вось гэта галоўнае
пытанне, якое мяне хвалюе. Справа не ў
тым, што гэта мая радзіма. Мая радзіма
сёння — уся Беларусь. Але гэта месца заслугоўвае свайго развіцця, таму што інфраструктура тут адпаведная», — падкрэсліў
Прэзідэнт.
«Паверце, мы ўмеем рабіць усё. Часам
і людзі нашы не вельмі актыўныя, чакаюць
чагосьці ад Госпада, але і ўлады не заўсёды
варушацца так, як трэба. Я гэта прызнаю.
Жывіце доўга, моцнага вам здароўя. Усе
праблемы, паверце, мы вырашым», — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.

Упартасць —
не самы лепшы
дарадчык
Жыльцы могуць пазбавіцца
капрамонту з-за суседкі
Шэсць чалавек звярнуліся да старшыні
Мінаблвыканкама
Сямёна ШАПІРЫ
падчас выязнога
прыёму грамадзян
у Любані. Кіраўнік
цэнтральнага
рэгіёна ўважліва
выслухаў кожнага
з наведвальнікаў.
Разам з тым некаторыя
Фота БЕЛТА.
пытанні аказаліся не настолькі
значнымі, каб ісці з імі да губернатара.

 Парламенцкі дзённік

ШЧОДРЫ ПАДАРУНАК У ДЗЯСЯТАК МАШЫН
У гэтым годзе Беларусь і Кітай адзначаюць 25-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін. Гэта ўчора згадаў і беларускі,
і кітайскі бок падчас сустрэчы спікераў абедзвюх палат парламента нашай краіны са старшынёй Пастаяннага камітэта
Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Чжан Дэцзянам.
Візіт кітайскай дэлегацыі працягнецца тры дні. Панядзелак
быў асабліва прыемным для беларускага боку: замежныя
госці бязвыплатна перадалі Нацыянальнаму сходу Рэспублікі
Беларусь дзесяць легкавых аўтамабіляў маркі Geely.
У верасні мінулага года ад- АНДРЭЙЧАНКА заявіў, што візіт
былася сустрэча Прэзідэнта Бе- кітайскай дэлегацыі стане наголарусі Аляксандра Лукашэнкі з дай для актывізацыі двухбаковай
Чжан Дэцзянам. Па словах Мі- працы ў гандлёва-эканамічнай
хаіла МЯСНІКОВІЧА, старшыні сферы. Па словах парламентаСавета Рэспублікі Нацыяналь- рыя, у апошнія гады Беларусі і
нага сходу Беларусі, сёлетні Кітаю ўдалося значна прасунуцвізіт у пэўным сэнсе з'яўляецца ца ў рэалізацыі культурных, адупрацягам той сустрэчы і рэаліза- кацыйных, навуковых праектаў.
цыі тых дамоўленасцяў, якія былі «Гэта вельмі важна, паколькі
сучасная эканоміка — гэта экадасягнуты непасрэдна ў Пекіне.
номіка ведаў», — падкрэсліў
Так, асабістыя адносіны, якія
старшыня Палаты прадстаўнісклаліся паміж лідарамі Кітая і коў. Падчас сустрэчы якраз абБеларусі, — гэта «трывалы пад- мяркоўваліся шляхі пашырэння
мурак для ўсебаковага супра- такога ўзаемадзеяння: гаворка
цоўніцтва». Пры гэтым, адзначыў ў тым ліку ідзе пра двухбаковы
спікер верхняй палаты беларус- абмен студэнтамі і сумесныя накага парламента, нашы кантакты вуковыя даследаванні.
паспяхова развіваюцца не толькі
Кітайскі бок выказаў асабна вышэйшым узроўні, але і на лівую зацікаўленасць у абмене
рэгіянальным. «У рэгіянальным вопытам у заканадаўчай сферы.
супрацоўніцтве мы бачым вельмі На думку старшыні Пастаянвялікія рэзервы», — сказаў Міха- нага камітэта Усекітайскага
іл Мясніковіч і дадаў, што пры гэ- сходу народных прадстаўнітым бакі будуць канцэнтравацца коў Чжан ДЭЦЗЯНА, неабходна пытаннях развіцця адносін на на бесперапынна паглыбляць
перспектыву, паглыбленні палі- дружбу і кантакты паміж закатычнага дыялогу, эканамічнага надаўчымі органамі дзвюх краін,
супрацоўніцтва, рабоце з трэцімі бо яны выконваюць незаменную
ролю ва ўсебаковым развіцці
дзяржавамі.
Па выніках сустрэчы, пасля міждзяржаўных адносін. «Мы
падпісання сумеснай заявы аб павінны максімальна задзейсупрацоўніцтве старшыня Пала- нічаць асаблівасці і перавагі
ты прадстаўнікоў Нацыяналь- нашых заканадаўчых органаў,
нага сходу Беларусі Уладзімір паглыбляць кантакты па лініі

Фота БЕЛТА.

Беларусь у гэтыя дні наведвае парламенцкая дэлегацыя з Кітая

профільных камітэтаў і рабочых
органаў, удасканальваць прававое асяроддзе для практычнага супрацоўніцтва», — адзначыў Чжан Дэцзян. Акрамя таго,
старшыня Пастаяннага камітэта
сказаў, што для Кітайскай Народнай Рэспублікі важна сумесная праца ў межах ініцыятывы
«Адзін пояс і адзін шлях».
У другой палове панядзелка
парламенцкая дэлегацыя КНР
наведала некалькі аб'ектаў Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень»,
у тым ліку падстанцыю — асноўную крыніцу электразабеспячэння, а таксама гандлёва-лагістычны цэнтр. Падчас гэтага візіту
Надзвычайны і Паўнамоцны
Пасол Беларусі ў Кітаі Кірыл
РУДЫ паведаміў журналіс там
пра планы дзвюх краін стварыць
сумесную вытворчасць робатаў
для тушэння пажараў і ліквідацыі надзвычайных здарэнняў.
«Кітайская і беларуская кампаніі

вядуць перагаворы. Такую вытворчасць плануецца адкрыць
калі не ў нашым індустрыяльным
парку, то дакладна дзесьці ў Беларусі», — сказаў Кірыл Руды.
Ён адзначыў, што індустрыяльны парк з'яўляецца адным з трох
міжнародных праектаў, якім у Кітаі ўдзяляецца асаблівая ўвага.
«Гэта не проста наш сумесны
праект, гэта і праект дружбы Кітая і Беларусі. Мы павінны разам
прыкладаць намаганні для развіцця індустрыяльнага парка «Вялікі
камень». Гэта наша агульная справа», — сказаў Чжан Дэцзян падчас
наведвання парка.
Апроч іншага, у праграме візіту кітайскіх гасцей — наведванне музея гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны, ускладанне
вянка да манумента Перамогі
і экскурсія ў Нацыянальны мастацкі музей Беларусі.
Вераніка ПУСТАВІТ.
pustavіt@zvіazda.by



ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
На рэферэндуме ў Турцыі
перамаглі прыхільнікі Эрдагана

Кандыдат у прэзідэнты Францыі мае намер
высылаць тэрарыстаў у Антарктыду

Пад лік га ла соў на рэ ферэндуме ў Турцыі па ўнясенні
паправак у канстытуцыю, які
прайшоў 16 красавіка, завяршыўся — выйгралі прыхільнікі
заканадаўчых змяненняў, якія
ўводзяць прэзідэнцкую форму
кіравання ў рэспубліцы. Між
тым адрыў тых, хто выказаўся
за папраўкі, ад прыхільнікаў ранейшай формы кіравання аказаўся адносна невялікім (51,3% супраць 48,7%).
У цэлым дзень рэферэндуму ў Турцыі прайшоў у спакойнай
атмасферы, за выключэннем некаторых лакальных інцыдэнтаў.
У правінцыі Дзіярбакыр з-за адрозненняў у палітычных поглядах пасварыліся члены мясцовых кланаў — у выніку страляніны
загінулі тры чалавекі.
Прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган заявіў, што «было
прынята гістарычна важнае рашэнне па пытанні сістэмы кіраўніцтва краінай, пра якую спрачаліся апошнія 20 гадоў». «Нацыя
абараніла сваю будучыню, і ўсе, у тым ліку саюзнікі Турцыі, павінны паважаць гэтае рашэнне нашага народа», — сказаў ён.

Нікаля Дзюпон-Эньян, кандыдат у прэзідэнты і лідар руху
«Уставай, Францыя», заявіў аб намеры весці жорсткую барацьбу супраць тэрарызму ў выпадку абрання яго на вышэйшую пасаду ў дзяржаве. Палітык выступаў у эфіры тэлеканала TF-1.
«У маёй перадвыбарчай праграме змяшчаецца прапанова высылаць злоўленых у Францыі тэрарыстаў на архіпелаг Кергелен,
які ёй належыць, размешчаны за 12 тыс. кіламетраў ад Парыжа,
побач з Антарктыдай, — і я маю намер выканаць гэта абяцанне ў
выпадку перамогі на выбарах», — сказаў Дзюпон-Эньян.
Ён паведаміў, што «на архіпелагу ёсць ужо будынкі, якія
зараз выкарыстоўваюцца вучонымі», і стварэнне пенітэнцыярнага цэнтра там цалкам магчыма. «Я не магу пагадзіцца з
тым, што тых радыкальных ісламістаў, якія забіваюць людзей
на тэрыторыі Францыі, затым змяшчаюць у турмы, якія па сваіх
выгодах больш нагадваюць чатырохзоркавыя гасцініцы. І я не
мае намеру, стаўшы прэзідэнтам, дапускаць, каб французская
юстыцыя разглядала як звычайных крымінальных злачынцаў
тых, хто пераразаў людзям горла ў Сірыі, а затым спакойна
вярнуўся на французскую тэрыторыю», — заявіў кандыдат у
прэзідэнты.

Міхаіл Купрыянавіч з вёскі Белы Слуп паскардзіўся на недасканалую, з яго пункту гледжання,
сістэму медыцынскага абслугоўвання ў вёсцы Обчын. Пацыентаў адсюль накіроўваюць у амбулаторыю аграгарадка Рэчань. А ўжо затым трэба ехаць
на кансультацыю да вузкіх спецыялістаў у Любань.
Хоць раней выпісвалі накіраванне непасрэдна ў раённую бальніцу. Гэта стварае для старых людзей
шмат клопатаў і нязручнасцяў. Між іншым пенсіянер
паскардзіўся і на недахоп машын хуткай дапамогі.
Сямён Шапіра растлумачыў заяўніку, што пытанне па закрыцці амбулаторыі ў Рэчані вывучалася
спецыялістамі, але з такім рашэннем не згодныя
мясцовыя жыхары. Акрамя таго, як адзначыў старшыня райвыканкама Сяргей Казецкі, у раёне недастаткова брыгад «хуткай»: толькі тры на 32 тыс.
насельніцтва. У перспектыве аўтапарк медабслугоўвання для насельніцтва будзе пашырацца.
Акрамя таго, мужчына папрасіў кіраўніка цэнтральнага рэгіёна пасадзейнічаць у асфальтаванні
ўчастка дарогі ад Обчына да Шыпілавіч. Сямён Шапіра канстатаваў, што такой магчымасці няма. Тым
больш гравійка цалкам адпавядае патрабаванням руху і бяспекі. Губернатар яшчэ раз нагадаў: у кожным
раёне створана камісія з кампетэнтных спецыялістаў,
якія вырашаюць, што перш за ўсё трэба рамантаваць.
А спісы чарговасці надрукаваны ў раённых газетах.
Сямён Шапіра адзначыў, што ў Мінскай вобласці
шмат дарог, якія знаходзяцца ў значна горшым стане і патрабуюць неадкладнага ўпарадкавання. Напрыклад, найбольш такіх у буйных населеных пунктах
Мінскага раёна. У прыватнасці, у Калодзішчах, дзе
пражываюць 16 тыс. чалавек.
Міхаіл Міхайлавіч з вёскі Палічын хоча выкупіць
дом, які належыць адкрытаму акцыянернаму таварыству «Любанскі райаграсэрвіс». Ды паводле палажэння, што зацверджана сельгаспрадпрыемствам, у
спіс тых, хто мае на гэта права, не ўключаны работнікі
сацыяльнай сферы. А Міхаіл Міхайлавіч з жонкай
працуюць у школе. «Рашэнне павінна прымацца на
ўзроўні мясцовых улад, — выказаў меркаванне Сямён Шапіра. — Калі дазвол на гэта дадуць старшыня
райвыканкама і кіраўнік сельгаспрадпрыемства, то
вы можаце купіць дом. Прычым, палажэнне арганізацыі аб выдзяленні і продажы жылля трэба прывесці ў
адпаведнасць з дзеючым заканадаўствам».
Кіраўнік фермерскай гаспадаркі Зарбалі Алахвердыеў у вялікай крыўдзе на Слуцкі мясакамбінат,
які не разлічыўся з ім за здадзеную свініну. А доўг
немалы — 160 млн недэнамінаваных рублёў. Сямён
Шапіра звязаўся з дырэктарам прадпрыемства,
каб высветліць падрабязнасці. Сітуацыя аказалася
неадназначнай. Да ўмоў утрымання жывёлы фермеру прад'яўляла прэтэнзіі санітарная служба, ды
і якасць мясной прадукцыі, па словах дырэктара
камбіната, была не самая лепшая. Тым не менш
Сямён Шапіра даручыў кіраўніку разлічыцца з пастаўшчыкамі ў парадку чарговасці.
Пытанні, з якімі звярнулася Людміла Мікалаеўна з
Любані, мякка кажучы, выклікаюць непаразуменне.
Шматкватэрны дом па вуліцы Кірава, дзе яна пражывае, уключаны ў план капітальнага рамонту. Але
яго не могуць пачаць... па прычыне нязгоды самой
заяўніцы. Справа ў тым, што ў кватэрах неабходна
расшырыць кухні на 10 сантыметраў за кошт жылых
пакояў. Для таго, каб паставіць сюды пліту, іншае абсталяванне, пракласці камунікацыі для санвузла. Як
высветлілася, іншыя жыльцы не супраць перапланіроўкі. Але без згоды ўсіх наймальнікаў жылля работы
не могуць пачацца. Сямён Шапіра растлумачыў, што
пазіцыя аднаго чалавека можа стаць падставай да
выключэння дома з графіка капітальнага рамонту.
На ўсе пытанні мясцовых жыхароў, а гэта падтапленне вуліц і прыватных падворкаў, паляпшэнне жыллёвых умоў, пасля адпаведнага вывучэння
будуць дадзены пісьмовыя адказы.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ. lazovskaya@zviazda.by



