Ким Чен Ун ръководи разработването на генерален план
за развитие на град Синиджу
Ким Чен Ун ръководи разработването на генерален план за развитие на граничния град
Синиджу, заедно с провициалните партийни и административни ръководители и проектантски
организации. Разглеждайки подробно разработения макет Върховният ръководител постави
задачи за изграждането на Синиджу в съответствие с всички съвременни изисквания.
Той посочи, че около централния площад на града трябва да се изградят високи жилищни и
обществени сгради, булеварди и много паркове така, че целият град Синиджу да се превърне в
„град-градина“.
Сградите трябва да са модерни и величествени в национален архитектурен стил тъй като този
граничен град е вратата през която се влиза в страната. Трябва да се изградят нови театър, кино,
спортен комплекс, зимен дворец, научно-техническа библиотека, хотел и централен магазин в
модерен стил.
Ким Чен Ун даде указание да се обнови промишлената зона на града и да се реконструират и
модернизират ж.п. гарата и летището.
Той подчерта значението на чиста околна среда като за тази цел около главните булеварди и около
промишлената зона трябва да се засадят зелени пояси като се осигури по 50 квадратни метра
озеленяване на всеки жител на града. Трябва да се направи голям градски парк и ботаническа
градина.
Той отбеляза, че най-важното в градското строителство и гражданите да не изпитват никакви
неудобства и затова е необходимо да се увеличи местното производство на електроенергия като се
използват максимално природните възобновяеми източници на енергия, модернизира се
топлофикационната система, модернизира се водоснабдяването и се изгради съвременна система
за пречистване на промишлени и битови отпадни води.
Уважаемият върховен ръководител, че генералният план трябва да се преработи в съответствие с
неговите указания и с помощта на мощните централни проектантски организации в рамките на
няколко месеца, след което той ще бъде обсъден и утвърден от ЦК на партията. След което ще
бъде съставен ежегоден график за строителството на граничния град, което ще се извършва с Той
подчерта, че великия вожд и великия пълководец са давали десетки пъти указания за
строителствто на град Синиджу и е много важно да се изпълни тяхното желание в близките
години.

