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9 лютага 2019 г.

ЯБЛЫНІ РАЗЛАДУ

«ЛЁГКІЯ»
РАЁНА
Мясцовыя расказваюць,
што сад быў закладзены
яшчэ да Першай сусветнай вайны, а апошнія яблыні саджалі студэнты ў 1975
годзе.
— Я тут з 1980-х жыву.
Чаму і душа баліць: мы выраслі разам з гэтымі яблынямі! — не можа застацца
абыякавай да сітуацыі жыхарка раёна Алена ІВАНЮК. — Лі та раль на сто
метраў ад дарогі, а трапляеш быццам у іншы свет.
Улет ку тут усё квіт нее,
птушкі заліваюцца — такое адчуванне, быццам ты,
гарадскі жыхар, прыехаў у
нейкі санаторый. Бачыце,
вунь кар муш кі і ла вач кі?
Іх Ге надзь Ры го ра віч робіць — мясцовы ак тывіст,
71 год, ваенны адстаўнік.
— Дрэвы багата пладаносяць, сюды прыязджаюць па яблыкі з усяго горада, — дадае суседка Ірына
СОКАЛ. — Сад, па сутнасці, стаў візітнай карткай раёна: многія куплялі кватэры
менавіта з-за яго. Тут нават
прыпынак аднайменны. Па
сцежках пастаянна бегаюць
вожыкі, зайцы, перапёлкі
ўзлятаюць.
Пакуль мы шпацыруем
з жанчынамі па садзе, разпораз сустракаем лыжнікаў, дзя цей з баць ка мі,
што выбраліся пакатацца
на санках.
— Школьнікі час та ходзяць сюды на ўрокі фізкультуры, — заўважае Ірына. — Раней казалі, што
гэта зялёная зона — «лёгкія» раёна. Там далей ужо
відаць кальцавая дарога.
Та му аст ра вок пры ро ды
павінен застацца, каб горад дыхаў.

Лічбы
Падчас адной з прамых лі ній мэр ста лі цы
Ана толь Сі вак за явіў,
што трэ ба вы светліць
за па тра ба ва насць новых ганд лё ва-за баўляльных цэнтраў. Бо ў
не ка то рых з тых, што
ўжо ёсць, пустуюць плошчы. Па інфармацыі галоўнага статыс тычнага
ўпраўлен ня Мін ска, на
1 кастрычніка 2018 года ў горадзе працавала
98 гандлёвых аб'ек таў.
Іх узровень фактычнага
выкарыстання складаў
81,9 працэнта.

Згодна з горадабудаўнічым праектам, на месцы
саду запланавалі паставіць
шматфункцыянальны культурна-відовішчны цэнтр з
паркоўкай. А яшчэ зрабіць
ландшафтна-прагулачную
зону са сцежкай здароўя,
веладарожкі, гімнастычны
гарадок, пляцоўкі для гульняў, пункт пракату, гарадок
казак з атракцыёнамі, зону ціхага адпачынку «Маленькая Венецыя» і многае
іншае.
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Мяс цо вым жы ха рам
план пад аўся су мнеў ным:
столькі аб' ек таў па прос ту
не па мес ціц ца на гэ тым
участ ку зям лі — па будуюць у вы ні ку толь кі забаўляльны цэнтр, а ас татнюю пра гра му згор нуць.
І амаль не па кінуць дрэў,
хоць у экалагічным дакладзе па ацэнцы будаўнічага
праек та стан насаджэнняў
ацэнь ва ецца як здаровы.
У Маскоўскім раёне, трэба сказаць, і так праблема
з азе ля нен нем: на ад наго жы хара там прыпадае
3,5 квад рат на га мет ра
азя ле не ных тэ ры то рый
аг уль на га ка ры стан ня,
хоць норма складае 8—10
«квадра таў».
Што да інфраструктуры,
то непадалёк ёсць забаўляльны цэнтр, начны клуб,
піцэрыі, спартыўны комплекс. «Тут забаў столькі,
што ў нас няма ні часу, ні
грошай наведаць іх усе», —
усміхаецца Алена.
Наконт неабходнасці асфальтаваных дарожак у садзе ў многіх таксама ёсць
пытанні.
— Сцежкі тут грунтавыя,
лясныя. Не трэба класці асфальт — тым больш ландшафт няроўны, давядзецца
палову саду выкарчаваць.
А добраўпарадкаваныя дарожкі ёсць у парку Паўлава,
ён блізка. Але пенсіянеры
адтуль прыходзяць гуляць
сюды. Мы хочам захаваць
менавіта такі фармат адпачынку, — дзеляцца мясцовыя. — Калі інвестар хоча
ўкласці грошы, дык няхай
укладзе іх у тыя землі, дзе
нічога не расце. У нас жа
хапае ўчасткаў, якія пустуюць. Каля гіпермаркета
«Гіпа», напрыклад.
На грамадскіх абмеркаваннях жыхары прасілі: не
трэба нам таго відовішчнага цэнтра і іншых паркавых аб'ектаў. Лепш проста
пастаўце новыя лавачкі і
альтанкі ды захавайце тэрыторыю ў натуральным
выглядзе. Пад калектыўнымі заўвагамі і прапановамі
падпісалася больш за 870
чалавек.
Пра экалогію ў раёне непакояцца яшчэ і таму, што

Афіцыйна
У снежні на нарадзе з актывам Мінска Аляксандр
Лукашэнка даручаў прыкласці дадатковыя намаганні па стварэнні камфортнага асяроддзя ў сталіцы. Ён
адзначаў, што далейшае развіццё горада павінна ісці перш за ўсё за кошт рэканструкцыі тэрыторый, якія
існуюць, а не новага будаўніцтва. Напрыклад, можна
больш эфектыўна выкарыстоўваць плошчы, занятыя
вытворчымі аб'ектамі.
«Пасягаць на зялёныя насаджэнні нават і не думайце, — казаў тады кіраўнік краіны. — Майце на ўвазе,
што спецыяльна група маніторыць інтэрнэт і глядзіць,
як па краіне начальнікі і кіраўніцтва абыходзяцца з
дрэвамі, паркамі і скверамі. Аб гэтым адразу ж пісьмова інфармуецца Прэзідэнт. І мы разбіраемся з кожным гэтым выпадкам. Перш чым секчы, падумайце,
колькі дрэў вы пасадзілі. Гэта ж здароўе. Падумайце
пра дзяцей».
Ён таксама патрабаваў выключыць практыку, калі
забудоўшчыку дазваляюць адкарэктаваць праект і не
будаваць паркінгі, аб'екты сацыяльнага прызначэння і
не займацца добраўпарадкаваннем.

адразу за садам плануецца
будаўніцтва дарогі.
— Лясочак з боку Сухарава падсеклі капітальна
летась. Спачатку там будавалі дарогу — працяг вуліцы Маршала Лосіка. Згодны, гэта дарога гораду патрэбна, яна прасілася. Але
навошта яшчэ адна? Тым
больш у горадабудаўнічым
праекце напісана, што важна захаваць каштоўнае балота Сухарава, якое якраз
там знаходзіцца, — звяртаюць увагу мясцовыя на
супярэчнасці.

УЛАДЫ
ГАТОВЫ
ПРЫСЛУХАЦЦА
У камітэце архітэктуры і
горадабудаўніцтва Мінгарвыканкама пацвярджаюць:
быў распрацаваны дэталёвы план рэканструкцыі і
ўладкавання нядобраўпарад ка ва ных азя ле не ных
тэрыторый у раёне вуліц
Гарэцкага і Рафіева. Там
меркавалася пабудаваць
пляцоўкі для гульняў і адпачынку, альтанкі, пешаходныя і веладарожкі, малыя архітэктурныя формы.
А шмат функ цы я наль ны
культурна-відовішчны цэнтр
задумваўся для жыхароў
пры леглых буй ных раё-

наў — Паўднёвага Захаду,
Малінаўкі, Сухарава.
На пытанне, ці вывучалася, як гэта ўсё адаб'ецца
на экалогіі, падрабязнай
інфармацыі атрымаць не
ўда ло ся. «Рас пра ца ва ны
комплекс мерапрыемстваў,
накіраваных на захаванне і
ахову найболей каштоўных
раслінных комплексаў, а
таксама на павышэнне рэкрэацыйных магчымасцяў і
эстэтычных характарыстык
тэрыторыі», — толькі сказана ў атрыманым газетай адказе за подпісам намесніка
старшыні камітэта Вольгі
ВЕРАМЕЙ.
Будаўніцтва дарогі за садам — праектаванай вуліцы
№ 11 (працяг Мачульскага) —
тлумачаць тым, што трэба
забяспечыць дадатковую сувязь мікрараёнаў Сухарава
і Малінаўка. «Для трасіроўкі
вуліцы вылучаны ўчастак,
на якім адсутнічаюць зялёныя насаджэнні. Дадзенае
праектнае рашэнне прынята
ў адпаведнасці з генеральным планам Мінска», — зазначаюць у камітэце.
Але да мясцовых жыхароў гатовы прыслу хацца.
Па вы ні ках гра мад ска га
абмеркавання будаўніцтва
культур на-ві до вішч на га
цэнтра вырашылі выключыць з дэталёвага плана.
Наталля
ЛУБНЕЎСКАЯ.

«Антикризисный управляющий
ИООО «Сырьевые ресурсы» – ООО «Капитал Диалог»
(организатор торгов) извещает о проведении 13.03.2019 г.
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93А,
оф. 404, открытых торгов по продаже:
Дебиторской задолженности ИООО «Сырьевые ресурсы»: строительное
унитарное предприятие «Строительное управление № 51» (размер задолженности – 9 288,73 BYN) – первоначальная цена 8 359,86 BYN.
Имущества ИООО «Сырьевые ресурсы»: l3 панели для облицовки
ванны, отд ST-01 Armenian Travertine polished finish. Не вкл. смесители
и др. оборудование – 224,29 руб. В количестве 47 компл., общей стоимостью 10541,63 руб.; ванна из акрила с подконструкцией из вспененного полистирола. Размеры по проекту – 1864,33 руб. в количестве
66 шт., общей стоимостью 123045,75 руб.; Внутрення часть термостата арт.
3542597090 Dornbracht – 347,87 руб. в количестве 32 шт., общей стоимостью
11131,84 руб.; Держатель для душевой лейки арт. 3508597090 Dornbracht –
47,32 руб. в количестве 43 шт., общей стоимостью 2034,76 руб.; Держатель
для туалетной бумаги art.83500979-00 Dornbracht – 144,77 руб. в количестве
1 шт.; Запасной держатель для туалетной бумаги art. 83590979-00 Dornbracht –
93,48 руб. в количестве 2 шт., общей стоимостью 93,48 руб.; Каменный плинтус: размерысогласно проекту, отделка ST-01 Armenian Travertine polished
finish – 60,31 руб. в количестве 130,9 погон. м, общей стоимостью 7894,58 руб.;
Каменный топ, размеры согласно проекту – 1345,78 руб. в количестве
54 компл., общей стоимостью 72672,12 руб.; Кнопка смыва art. 9.240.626 Tece –
70,99 руб. в количестве 1 шт.; Комплект для ванной art. custom Interiorplus –
1281,16 руб., в количестве 21 шт., общей стоимостью 26904,36 руб.; Кресло рабочего стола согласно спецификации – 721,98 в количестве 1 шт.;
Кресло согласно спецификации – 1202,84 руб. в количестве 1 шт.; Крышка
для унитаза арт. 43183 – 20,87 руб. в количестве 1 шт.; Металлическая
вставка для порога из нержавеющей стали – 33,36 руб., в количестве
972 пог. м, общей стоимостью 32425,92 руб.; Металлическая конструкция
для колонны душевой. Размеры по проекту – 976,35 руб. в количестве 21 шт.,
общей стоимостью 20503,35 руб.; Направляющие (металлический профиль)
для стеклянной перегородки WC, в комплекте с крепежом – 724,86 руб., в
количестве 25 компл., общей стоимостью 18121,50 руб.; Направляющие
(металлический профиль) для стеклянной перегородки, в комплекте с крепежом – 1171,11 руб., в количестве 146 шт., общей стоимостью 170982,06 руб.;
Облицовка душевой колонны. Отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish – 1001,17 руб., в количестве 12 компл., общей стоимостью 12014,04 руб.;
Облицовка душевой колонны. Отделка ST-01 Armenian Travertine polished
finish – 886,22 в количестве 9 компл., общей стоимостью 7975,98 руб.;
Облицовка пола мрамором душевой поддон: отделка камень ST-01 Armenian Travertine polished finish – 506,45 руб., в количестве 13 компл., общей
стоимостью 6583,85 руб.; Облицовка пола мрамором: р600х600x20mm
отделка камень ST-01 Armenian Travertine polished finish – 176,71 руб., в
количестве 161,28 кв. м, общей стоимостью 28499,79 руб.; Облицовка
стен ST-01 Armenian Travertine polished finish – 176,71 руб., в количестве
190,89 компл., общей стоимостью 33732,17 руб.; Одностворчатая стеклянная
дверь WC:отд GL03 laquered glass – 590,66 руб., в количестве 24 шт., общей
стоимостью 14175,84 руб.; Полотенцедержатель art. 650 2700 Steinberg –
133,88 в количестве 1 шт.; Прикроватная тумба согласно спецификации –
943,51 руб. в количестве 2 шт., общей стоимостью 1887,02 руб.; Пуф согласно спецификации – 522,17 руб., в количестве 1 шт.; Раковина art. custom
made dim 510x310 Interiorplus – 551,11 руб., в количестве 1 шт.; Светильник
настенный согласно спецификации – 305,65 руб., в количестве 1 шт.; Светильник настольный согласно спецификации – 196,56 руб., в количестве
1 шт.; Сифон art. SI.2 Alape – 90,77 руб., в количестве 1 шт.; Стеклянная
перегородка WC: n1стеклофикс, отд GL03 laquered glass – 469,34 руб., в количестве 24 шт., общей стоимостью 11264,16 руб.; Стеклянная перегородка
душевой: 1 стекло фикс + 1 дверь распашная, отд GL2 with leaf effect pattern –
2491,42 руб., в количестве 24 компл., общей стоимостью 59794,08 руб.;
Стеклянная перегородка душевой: 1стеклофикс, отд GL03 laquered glass –
685,21 руб., в количестве 24 компл., общей стоимостью 16445,04 руб.; Стеклянная перегородка душевой: 1стекла фикс + 1стекло фиксир, отд GL2 with
leaf effect pattern – 1462,02 руб., в количестве 24 компл., общей стоимостью
35088,48 руб.; Топ ванны отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish.
Не включая смесители и др. оборудование – 523,34 руб., в количестве
41 компл., общей стоимостью 21456,94 руб.; Фурнитура для деревянной раздвижной двери:вкл.подконструкцию раздвижной двери,ручки –
1083,41 руб., в количестве 177 шт., общей стоимостью 191763,57 руб.;
Фурнитура стеклянной перегородки wc: вкл. подконст,петли,дв.ручки
д/стекл. перегородки – 1350,74 руб., в количестве 48 шт., общей стоимостью
64835,52 руб.
Со списком имущества, выставляемого на торги, можно ознакомится, направив заявку в адрес организатора торгов, по адресу: info@capital-dialog.by.
Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе –
5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты настоящей
публикации по 12.03.2019 г. Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 12.03.2019 г. вкл. на р/с ИООО «Сырьевые ресурсы»
р/с ВY91BPSB30120121400179330000 в белорусских рублях ОАО «БПССбербанк» г. Минск, код BPSBBY2X, УНП 100235669.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется
в течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение
5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает
цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских
дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление
участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на
организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим
торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися
в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником,
предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения
торгов не позднее чем за один день до их проведения

Республиканский благотворительный фонд помощи детям
«Подари надежду»
Количество учредителей Фонда – 2 человека, из них 2 – физические
лица.
Единица измерения – тыс. руб.
Информация о стоимости имущества Фонда «Подари надежду»
(далее – Фонд):
– остаточная стоимость основных средств на 31.12.2018 г. составляет
24 200 тыс. руб., в том числе:
– автомобиль БМВ 730 Li, 2007 г. в. – 22 900 тыс. руб. (заключение
об оценке № 13.12.2018 г. от 13.12.2018 г.).
– земельный участок общей площадью 0,25 га – 1300 тыс. руб. (согласно
данных Национального кадастрового агентства).
– поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством – 9,11 тыс. руб.
Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в Уставе Фонда, составляет 11,3 тыс. руб.
В том числе:
a) на выплату заработной платы и прочих социальных выплат сотрудникам – 0,0 тыс. руб.
b) на оплату налогов и прочих обязательных платежей – 0,0 тыс. руб.
c) на уставные и благотворительные цели – 11,3 тыс. руб.
Фонд не является учредителем унитарных предпритий, участником в
иных хозяйственных обществах, юридических лицах, созданных для осуществлени предпринимательской детельности.
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