Завършва строителството на 10 000 апартамента в Пхенян
Генералният секретар Ким Чен Ун инспектира последните довършителни работи по
изграждането на нов квартал с 10 000 апартамента в Пхенян. Той беше съпроводен от
ръководители на Корейската трудова партия както и от ръководителите на обекта.
Строителството на тези 10 000 апартамента се извърши в рамките на първата година от
петгодишния план за изграждането на 50 000 апартамента в столицата Пхенян, приет на
Осмия конгрес на Корейската трудова партия. Посещението и инспекцията се извърши
точно една година след началото на строителството. Този забележителен успех се
дължи както на добрата организация на работата, така и на ентусиазма на строителите.
Новият квартал е с площ 56 хектара и в него са издигнати жилищни сгради в
съвременен стил в това число и 80 етажни сгради. Изградени са всички необходими
училища, детски градини, поликлиники и т.н. Особено внимание е отделено на
търговските обекти и на няколко парка както и на градското залесяване които да
отговарят на изискванията на социалистическата цивилизация.
Ким Чен Ун се запозна с напредъка на строителството и изрази задоволство от неговото
качество. Той особенно подчерта, че този квартал показва как архитектурата на
страната се е издигнала на по-високо равнище. Опитът получен при това строителство
трябва да се използва в цялата страна за ускоряване строителството на други подобни
мащабни обекти. Ким Чен Ун заяви, че се гордее с изграждането на 10 000 модерни
апартамента само за една година и този успех показва възможностите на икономиката,
която се базира само на собствените сили, да повишава жизненото равнище на народа.
Той отново високо оцени усилията на строителите и проектантите да гарантират високо
качество на проектиране и строителство и изрази сърдечна благодарност към тях от
името на партията и правителството.
В съвсем близко бъдеще ще бъде проведена церемонията по завършване на обекта и
хората ще започнат да се настаняват в новите жилища и така ще бъде изпълнено
пожеланието на Ким Чен Ун това да стане по повод 110 годишнина от рождението на
Президента Ким Ир Сен. Припомняме, че жилищата в КНДР се получават безплатно и
за тях не се плаща никакъв наем. Новодомците получават документ за безвъзмездно
ползване на новото жилище от държавата. Новият квартал в Пхенян е само началото на
цялостното обновяване на столицата на страната. Подобно обновяване се предвижда и
в провинциалните градове и селата.

