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У Грод не прад стаў ле ны пра ект 
комп лекс най за бу до вы го ра да 
да 2030 го да. Згод на з ім, век тар 
жы лой за бу до вы змес ціц ца 
на поў нач, у но вы буй ны 
мік ра ра ён Гран дзі чы. А ўся го 
ў пра ек це — за бу до ва ад ра зу 
ча ты рох но вых мік ра ра ё наў, 
якія знач на зме няць знеш ні 
воб лік го ра да. Не ка то рыя 
ўжо знай шлі ін вес та раў.

На «пля мах» 
вы рас туць 
шмат па вяр хо ві кі

Го рад ак тыў на бу ду ец ца. Рас-
пра ца ва на не каль кі пра ек таў 
комп лекс ных за бу доў аб лас но га 
цэнт ра. І ра бо ты там ужо вя дуц-
ца. Ін та рэс да бу даў ніц тва жыл ля 
пра яў ля юць мно гія кам па ніі, не-
ка то рыя ў гэ тых мэ тах на ват на-
бы лі ўчаст кі праз аў кцы ён.

Лі та раль на два ме ся цы та-
му вя до мая ста ліч ная кам па нія 
«Амка дор-Прам буд» на бы ла ў 
Грод не пра ва арэн ды зя мель на-
га ўчаст ка пло шчай 40 со так. Гэ ты 
ўчас так да во лі пра цяг лы тэр мін 
зна хо дзіў ся ў рас пра цоў цы пад 
шмат па вяр хо вік, які ўпі са лі ў жы-
лы мік ра ра ён. Трэ ба ска заць, што 
ба раць ба за ла пік зям лі вя ла ся 
сур' ёз ная — прэ тэн да ва лі тры са-
лід ныя кам па ніі. Ста ліч ная фір ма 
ўрэш це вый гра ла тар гі, пра па на-
ваў шы амаль 420 ты сяч руб лёў, 
што ўдвая больш за пер ша па чат-
ко вую ца ну.

Дом мі ні мум на 10 па вер хаў з'я-
віц ца ка ля скры жа ван ня ча ты рох 
ма гіст ра ляў, па між буль ва рам Ле-
нін ска га Кам са мо ла і ву лі цай Гор-
ка га, не па да лё ку ад гіс та рыч на га 
цэнт ра. Шмат па вяр хо вік абя цае 
быць па вы ша най кам форт нас ці, 
з офі са мі для арэн ды і ганд лю на 
пер шым па вер се.

Сё ле та бу дуць зда вац ца два 
да мы на 19 па вер хаў у мік ра раё не 
Дзе вя тоў ка. А ў Аль шан цы пач не 
за ся ляц ца ма на літ ны вы шын ны 
дом, у якім на пер шым па вер се 
раз мес ціц ца дзі ця чая ам бу ла то-
рыя. Уся го ў го ра дзе за раз 7 да-
моў на 19 па вер хаў.

На ўскрай ку, 
але па са ні тар ных 
нор мах

У хут кім ча се пер шыя на ва-
сё лы пач нуць аб жы ваць но вы 
мік ра ра ён Гран дзі чы. Гэ та паў-
ноч нае кры ло го ра да, яго ўскра-
ек. З па шы рэн нем ме жаў вёс ка 
Гран дзі чы ўлі ла ся ў го рад і да-
ла наз ву но ва му жы ло му ра ё ну. 
Пер шы ка мень быў за кла дзе ны 
ў ве рас ні мі ну ла га го да. Да рэ чы, 
курс на поў нач — но вая кан цэп-
цыя за бу до вы го ра да. За раз тут 
раз гор ну та са мая маш таб ная бу-
доў ля.

У но вым мік ра ра ё не пло шчай 
80 гек та раў бу дуць пра жы ваць 
65 ты сяч гро дзен цаў. Тут вы зна-
чаць 22 квар та лы, з іх 8 — гэ та 
ін ды ві ду аль ная жы лая за бу до-
ва. На пер шым эта пе па бу ду юць 
два мік ра ра ё ны, дзе па леп шаць 
свае жыл лё выя ўмо вы 11 ты сяч 
га ра джан.

Пер шыя два да мы на 150 ква-
тэр бу дуць зда дзе ны ўжо вяс ной. 
А да кан ца го да бу дзе ўве дзе на 
дзевяць жы лых да моў. У пра ект 
за кла дзе на бу даў ніц тва дзі ця ча-
га садка.

Пры бу даў ніц тве мік ра ра ё на 
ў пер шую чар гу бы ла звер ну та 
ўва га на са ні тар на-ахоў ную зо-
ну. Спра ва ў тым, што за тры кі-
ла мет ры зна хо дзіц ца вы твор чы 
фі лі ял прад пры ем ства «Крас на-
сель скбуд ма тэ ры я лы». А ба за-
вая са ні тар на-ахоў ная зо на для 
гэ та га прад пры ем ства скла дае 
500 мет раў.

Як па ве да мі лі ў гар вы кан ка-
ме, яшчэ ў 2015 го дзе згод на з 
па тра ба ван ня мі за ка на даў ства 
ў га лі не за бес пя чэн ня са ні тар-
на-эпі дэ мі я ла гіч на га даб ра бы ту 

на сель ніц тва для прад пры ем ства 
быў рас пра ца ва ны пра ект са ні-
тар на-ахоў най зо ны з раз лі ка мі 
рас сей ван ня вы кі даў за брудж-
валь ных рэ чы ваў у ат мас фер-
ным па вет ры, уз роў няў фі зіч на га 
ўздзе ян ня і ацэн кай ры зы кі для 
жыц ця і зда роўя лю дзей. Па ста-
ян на вя дзец ца ана лі тыч ны кант-
роль. Больш та го, вы твор часць 
вап ны пе ра не се на з Грод на ў 
Крас на сельск.

Шчыль на 
і ра цы я наль на

Жы лыя но ва бу доў лі на стой-
лі ва «ўціск ва юц ца» ў га рад ское 
ася род дзе. І для гэ та га ёсць ня-
ма ла рэ зер ваў. Мож на вы ка рыс-
таць пус тыя тэ ры то рыі ці знес ці 
ста рыя па бу до вы. Распрацаваны 
генп лан, які пра па нуе ня ма ла но-
вых жы лых ан самб ляў.

Адзін з та кіх комп лек саў уз-
во дзіц ца на мес цы вы твор чых 
пля цо вак і вай ско вых час цей, 
якія пад ля га юць вы на су за ме-
жы га рад скіх тэ ры то рый. Учас так 
пад за бу до ву пло шчай 90 ты сяч 
«квад ра таў» зна хо дзіц ца ў ра ё не 
ву ліц Та тар ская і Кам бай нёр ская. 
Жы ха роў гэ тых ву ліц ад ся лі лі ў 
вы ні ку да во лі сур' ёз на га пад тап-
лен ня пры пра ры ве цеп ла се так. 
За раз тут рых ту ец ца пля цоў ка 
пад но ва бу доў лю. Шмат па вяр-
хо ві кі вы рас туць і на мес цы бы-
лой ва ен най час ці, што зна хо дзі-
ла ся на ву лі цы Пра ле тар скай — 
Шчор са.

Па ча ла ся за бу до ва бы ло га 
ва ен на га га рад ка па ву лі цы Лід-
скай. Тут бу дзе ўве дзе на 115 ты-
сяч «квад ра таў» жыл ля ў ча ты рох 
шмат па вяр хо ві ках. Амаль столь-
кі ж скла дзе пло шча вы шын ных 
да моў у мік ра ра ё не Вяс но вы. 
Тэ ры то рыя зна хо дзіц ца на ўзбя-

рэж жы ра кі Нё ман. Гэ та бу дзе 
эліт ны мік ра ра ён. Та кім ба чаць 
яго ста ліч ныя ар хі тэк та ры, якія 
пра па ну юць свой пра ект з да-
ма мі эк стра-кла са са шкла, ме-
та ла і бе то ну. Для гэ та га пад знос 
пад па дае ка ля 50 да моў пры ват-
най за бу до вы. У най блі жэй шай 
перс пек ты ве трэ ба знес ці яшчэ 
ка ля 100 да моў у роз ных част ках 
го ра да пад но ва бу доў лі.

У пер шую чар гу 
за бяс пе чыць 
шмат дзет ных

Для гэ тай ка тэ го рыі ква тэ ры 
пабу дуюць у но вых мік ра ра ё нах 
Гран дзі чы і Аль шан ка. У мі ну лым 
го дзе бы ло зда дзе на 460 ква тэр, 
сё ле та бу дзе яшчэ 309.

У чар зе на жыл лё ў гар вы кан-
ка ме ста іць 1308 шмат дзет ных 
сем' яў. Як рас ка за лі ў га рад скім 
упраў лен ні ка пі таль на га бу даў-
ніц тва, у 2020 го дзе ўсе шмат-
дзет ныя сем'і, якія за раз ста яць 
на чар зе, бу дуць за бяс пе ча ны 
жыл лём. Мно гія ак тыў на ка рыс-
та юц ца маг чы мас цю па бу да ваць 
улас ны дом у ра ё нах ін ды ві ду-
аль най жы лой за бу до вы, дзе 
ўчаст кі для іх вы дзя ля юц ца ў 
пер шую чар гу.

Дзе тая ву лі ца?
Па ра лель на з бу даў ніц твам 

ву лі цы атрым лі ва юць і свае 
наз вы. Пры кмет на, што мно гія 
з іх на зы ва юц ца ў го нар зна ка-
мі тых гро дзен цаў, якія пры нес-
лі сла ву го ра ду. У мік ра ра ё не 
Гран дзі чы з'я ві ла ся ву лі ца Аляк-
санд ра Кур ло ві ча ў па мяць аб 
двой чы чэм пі ё не Алім пій скіх 
гуль няў па цяж кай ат ле ты цы, 
га на ро вым гра ма дзя ні не Грод-
на. У бу ду чы ні гэ та ву лі ца ста не 
пра спектам.

У гэ тым жа мік ра ра ё не ўве ка-
ве ча на імя вя до ма га гро дзен ска га 
гіс то ры ка-края ве да Вік та ра Са япі-
на. Пра фе сій ны мыт нік за ха піў ся 
гіс то ры яй свай го го ра да і вы пус-
ціў ка ля дзя сят ка ці ка вых і па зна-
валь ных кніг з ус па мі на мі аб мі ну-
лым го ра да, аб тым, што ўда ло ся, 
а што не ўда ло ся за ха ваць.

У го нар яшчэ ад на го гро-
дзен ца, за слу жа на га бу даў ні-
ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь Вік та ра 

Глу ха ва, на зва на ву лі ца но ва га 
мік ра ра ё на. Вік тар Глу хаў не-
каль кі дзе ся ці год дзяў уз на чаль-
ваў буй ное бу даў ні чае прад-
пры ем ства «Грод на жыл буд». 
Боль шасць жыл ля ў го ра дзе па-
бу да ва на ме на ві та гэ тым прад-
пры ем ствам.

Но вая ву лі ца на мес цы бы ло га 
ва ен на га га рад ка атры ма ла наз-
ву Во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. 
Дэ пу та ты гар са ве та на мі ну лай 
се сіі пры ня лі пад ува гу іні цы-
я ты ву Гро дзен скай га рад ской 
ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за 
ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не, 
якія вы сту пі лі з ад па вед най пра-
па но вай. Яшчэ ад на ву лі ца та го ж 
мік ра ра ё на атры ма ла наз ву Пры-
нё ман ская.

Дамы ка ля ка ло дзе жа
Ка ло дзеж гэ ты не прос ты, 

а зна ка мі ты. Ме на ві та ка ля яго 
ра зы гра ла ся дра ма тыч ная сцэ-
на ў філь ме «Бе лыя ро сы», ка лі 
ста ры Фя дос Хо дас (Усе ва лад 
Са на еў) ма хаў ся ке рай на Міш-
ку Кі се ля (Ста ні слаў Са даль скі). 
Ка ло дзеж — гэ та адзі нае, што 
за ста ло ся ад той ву лі цы, дзе на 
па чат ку 80-х га доў зды ма лі куль-
та вы фільм. Лі та раль на ня даў-
на ву лі цу знес лі, каб рас чыс ціць 
мес ца но вым да мам, а ка ло дзеж 
ад нес лі блі жэй да да ро гі. За раз 
яго мож на па знаць яшчэ і па 
скульп тур най кам па зі цыі двух 
га лоў ных ге ро яў — Хо да са і Ці-
ма фея, ка ля якіх ля жыць той са-
мы пёс Ва лет.

А на мес цы пры ват най за бу-
до вы ўжо ў най блі жэй шыя га ды 
з'я віц ца но вы жы лы комп лекс, 
які бу дзе мець вы гляд су час на-
га шмат па вяр хо ва га ан самб-
ля. Ужо за вер ша на ўзвя дзен не 
сямі- і дзе вя ці па вяр хо ва га да моў 
на 167 ква тэр. За раз вя дзец ца бу-
даў ніц тва кар кас на-ма на літ ных 
вы со так на 11 і 14 па вер хаў на 
240 ква тэр. Жыл лё тут ка рыс та-
ец ца по пы там, і ўсе ква тэ ры ў но-
вых да мах ужо пры дба ны. Ма-
быць, та му, што мес ца тут зруч-
нае — аб жы ты мік ра ра ён, доб рае 
транс парт нае злу чэн не. Ёсць тут і 
мі ні-ры нак, але ў но вым жы лым 
ан самб лі на яго мес ца прый дзе 
су час ны ганд лё вы цэнтр.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 
фо та аў та ра.На мес цы «кі нош най» вёс кі бу дзе но вы мік ра ра ён.

 У тэ му
Сё ле та ў аб лас ным цэнт-

ры трэ ба ўвес ці 180 ты сяч 
«квад ра таў» жыл ля. І гэ та 
больш, чым ле тась. Знач-
ная част ка пры па дае на 
ін ды ві ду аль ных за бу доў-
шчы каў. Та кая тэн дэн цыя 
мае пад ста вы за ха вац ца 
і да лей.

ЭЛІТ НЫ МІК РА РА ЁН ЭЛІТ НЫ МІК РА РА ЁН 
ЦІ БЮД ЖЭТ НЫЯ ПА НЭЛЬ КІ?ЦІ БЮД ЖЭТ НЫЯ ПА НЭЛЬ КІ?
Як бу дзе бу да вац ца Грод на ў най блі жэй шыя 10 га доў
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РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Сукно»

Лот № 1. Здание строительного цеха с инв. № 500/С-63598. Площадь: 139,7 кв. м. Местонахождение: 

г. Минск, ул. Матусевича, 33/7. Начальная цена – 88 000,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток – 

8 800,00 бел. руб. Шаг аукциона – 4 400,00 бел. руб. Обременение: 1. Аренда до 31.05.2025. Земельный 

участок: площадь 0,0977 га, кадастровый номер 500000000006009295. Право аренды по 30.04.2028.

Условия аукциона: Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать с Продавцом договор 

купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. Победитель 

аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Объекта 

в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения аукциона, если 

иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов. Установленная в ходе аукциона цена продажи 

Объекта будет увеличена на сумму налога на добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законодатель-

ству Республики Беларусь. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Организатору 

аукциона стоимость затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 (пяти) банковских 

дней с назначенной даты проведения аукциона. 5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен 

оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 0,5 % от цены продажи Объекта без учета НДС 

в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона

Аукцион состоится 13.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Результаты 
торгов оформляются протоколом в день проведения торгов.

Продавец: ОАО «Сукно», тел. (8017) 363 99 40. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости 
и оценки».

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
220004, ул. Кальварийская, д. 4а, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Сукно», 
проводимом 13.05.2019 г. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 12.04.2019 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, 
с 13.30 до 16.00 по адресу Организатора аукциона: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание 
приема заявлений 10.05.2019 в 11.00. 

Контактное лицо для осмотра Объекта – Жуковская Татьяна Евгеньевна, тел. 8 (044) 501 62 28.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь 
от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» и Положения об организации 
и проведении аукционов

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


