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«ДЫНАМА» ВЫРАШАЕ І ПЕРАМАГАЕ

ВОСЬ ВАМ
І АТЭРАСКЛЕРОЗ
Абсалютная большасць усіх «сардэчна-сасудзістых» смерцяў
абумоўлена, па сутнасці, добра вядомымі захворваннямі,
якія яшчэ называюць хваробамі-спадарожнікамі, — атэрасклерозам і артэрыяльнай гіпертэнзіяй. Гэтыя станы можна
разглядаць як разам, так і паасобку. У большасці людзей
артэрыяльная гіпертэнзія, або павышаны ціск, не звязаны
з нейкімі захворваннямі ўнутраных органаў. Тым не менш
часам мае быць цесная сувязь з захворваннямі нырак і эндакрыннай сістэмы. Артэрыяльная гіпертэнзія з'яўляецца
фактарам рызыкі развіцця атэрасклерозу.
Атэрасклероз — гэта змяненні ўнутранай абалонкі артэрый, звязаныя з адкладаннем у ёй халестэрыну. Фарміраванне халестэрынавых, або ліпідных, бляшак прыводзіць да нераўнамернага звужэння
прасвету сасудаў, што парушае нармальны краваток, а значыць,
тканкі арганізма атрымліваюць менш крыві і кіслароду з ёй. Такім
чынам, калі арганізму патрабуецца больш кіслароду (пры фізічнай і
эмацыянальнай нагрузцы) і кровазварот павінен узмацніцца, сасуды
аказваюцца не здольнымі прапусціць больш крыві. Няздольнасць
праяўляецца болем. Па сутнасці, гэта і ёсць ішэмія. Статыстыка
сведчыць, што колькасць знаёмых з ішэмічнай хваробай сэрца ў нас
прырастае фактычна год ад года.
Наогул фактары рызыкі сардэчна-сасудзістых захворванняў, звязаных з атэрасклерозам (у першую чаргу размова ідзе пра ішэмію),
вывучаліся і яшчэ працягваюць вывучацца. Налічваецца, можа,
не менш за сотню самых розных прычын, механізмаў, кандыдатаў
у фактары рызыкі, якія разглядаюцца вучонымі. Паводле слоў вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі медыцынскіх
інфармацыйных тэхналогій РНПЦ «Кардыялогія» Ігара КАЗЛОВА, дакладна вядома, што сардэчна-сасудзістым захворванням,
звязаным з атэрасклерозам, спрыяюць:
1. Артэрыяльная гіпертэнзія.
2. Высокі ўзровень халестэрыну і парушэнне балансу паміж
ліпапратэідамі нізкай шчыльнасці («дрэнным» халестэрынам)
і ліпапратэідамі высокай шчыльнасці («добрым» халестэрынам)
на карысць першага.
3. Курэнне.
4. Лішняя вага.
5. Нізкая фізічная актыўнасць.
6. Нерацыянальнае, незбалансаванае харчаванне (лішак калорый; насычаных, жывёльнага паходжання, тлушчаў; недахват
гародніны і фруктаў).
7. Парушэнне згусальнасці крыві, узроўню мачавой кіслаты (падагра), цукровы дыябет.
Як бачым, размова ідзе найперш пра лад жыцця асобна ўзятага
чалавека. Здаецца, нічога складанага, і тым не менш, мяркуючы па
захваральнасці і смяротнасці ад сардэчна-сасудзістай паталогіі ў
нашай краіне, мала хто сапраўды прытрымліваецца здаровага ладу
жыцця. Спецыялісты знаходзяць гэтаму псіхалагічнае тлумачэнне:
эфектыўнасць асваення новых метадаў паводзін прама прапарцыянальна звязана з хуткасцю атрымання заахвочвання. І наадварот,
адтэрміноўка пакарання за няправільныя паводзіны рэзка зніжае
згаданую эфектыўнасць. Здаровы ці нездаровы лад жыцця ў маладым узросце прынясе свой «плён»… толькі праз гады.

ЯШЧЭ БОЛЬШ КАНСЕРВАТЫЗМУ
У ліпені стаў вядомы новы варыянт рэкамендацый Еўрапейскага
таварыства кардыёлагаў і спецыялістаў па лячэнні артэрыяльнай
гіпертаніі. Рэкамендацыі вылучаюцца яшчэ большым кансерватызмам у падыходах да дыягностыкі і лячэння. У прыватнасці, для ўсіх
пацыентаў узровень сісталічнага ціску павінен імкнуцца да значэння
ніжэй за 140 мм рт сл. Дыясталічны ціск — асабліва для пажылых
і хворых на цукровы дыябет — да значэнняў ніжэй за 85 мм рт. сл.
Звяртаецца ўвага на важную ролю сутачнага манітарыравання
артэрыяльнага ціску. У нашай краіне, дарэчы, толькі 14 працэнтаў
апытаных пацыентаў з артэрыяльнай гіпертэнзіяй праходзілі падобнае даследаванне. Між тым, гэты метад дыягностыкі дазваляе
атрымаць паказчыкі артэрыяльнага ціску па-за межамі медыцынскай установы. Бываюць выпадкі, што ў хатніх умовах чалавек мае
ціск у межах нормы, аднак у медыцынскай установе ён павышаны. У новых рэкамендацыях па-ранейшаму вялікая ўвага надаецца
ўжыванню солі не больш за 5–6 г у суткі (раней было 9–12 г). Індэкс
масы цела не павінен быць вышэй за 25. Акружнасць таліі ў мужчын — менш за 102 см, у жанчын — менш за 88 см. Наогул страта
вагі больш як на 5 кг для гіпертоніка азначае зніжэнне ціску на 5–6 мм
рт. сл. Дадатковая фізічная нагрузка зніжае ціск на 5–8 мм. рт. сл.
У медыкаментознай тэрапіі, як і раней, прымяняецца пяць класаў
прэпаратаў.

НОВАЯ ТЭХНАЛОГІЯ
ДЛЯ ЦЯЖКІХ ВЫПАДКАЎ
Шырока распаўсюджаная ў любой папуляцыі хранічная сардэчная
недастатковасць — гэта і інваліднасць, і вялікія затраты на медыкаментознае і хірургічнае забеспячэнне такіх пацыентаў. Паводле слоў
загадчыцы лабараторыі хранічнай сардэчнай недастатковасці
РНПЦ «Кардыялогія» Алены КУРЛЯНСКАЙ, у нашай краіне для
сардэчнай недастатковасці прымяняюцца практычна ўсе метады, якія
адпавядаюць сусветным стандартам, — медыкаментозная тэрапія,
імплантацыя кардыёстымулятараў і сінхранізуючых прыстасаванняў,
хірургічная карэкцыя, трансплантацыя сэрца. Ажыццяўляюцца і новыя навуковыя праекты па вывучэнні дыягностыкі і лячэння хранічнай
недастатковасці.
Вядзецца і навуковае даследаванне па вызначэнні прагнозу для
пацыентаў з хранічнай сардэчнай недастатковасцю. Укараняецца
новая тэхналогія лячэння хранічнай недастатковасці — інэрвацыя
ныркавых артэрый. Парушэнне ў рабоце нырак можа спрыяць падтрымцы высокіх лічбаў ціску. Маніпуляцыя прымяняецца ў цяжкай катэгорыі хворых, калі медыкаментозная тэрапія з некалькіх
прэпаратаў не дазваляе дасягнуць мэтавых лічбаў ціску. Такія людзі
маюць высокую рызыку раптоўнай смерці ад інфаркту ці інсульту.
Апрабіраваная на Захадзе тэхналогія паляпшае работу сэрца, яго
скарачальныя здольнасці. Праз сцегнавую артэрыю мікракатэтар
падводзіцца да ныркавай артэрыі, на нервовыя канчаткі аказваецца ўздзеянне токам, што дае зніжэнне ціску. Поўнасцю здаровым
пацыент не становіцца, аднак ён можа ўжываць менш прэпаратаў і
пазбегнуць крызаў.
Святлана БАРЫСЕНКА


Считать недействительным страховое свидетельство обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь
серии ВР № 3051007 СООО «Белкоопстрах».
УНП 100706519
ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Гомельхлебопродукт»
16 августа 2013 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Гомельхлебопродукт».
2. О внесении изменений в устав Общества.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, актовый зал ОАО «Гомельхлебопродукт». Начало в 14.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, тел. (8 0232) 72 59 40.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Гомельхлебопродукт».
УНП 400010980

Хакейнае «Дынама» атрымлівае першую перамогу падчас
падрыхтоўкі да новага першынства Кантынентальнай
хакейнай лігі, а футбольнае ў драматычным паядынку
літаральна вырывае вікторыю з рук брэсцкіх
аднаклубнікаў. У апошнія дні на інфармацыйную прастору
выйшлі хлопцы з літарай «Д» на футболках і хакейных
світарах.

1.

Чым бліжэй завяршэнне другога адрэзка
чэмпіянату краіны па футболе,
тым больш эмацыянальнага
можна пабачыць на нашых футбольных палях. Сустрэча 19-га
тура паміж мінскімі і брэсцкімі
дынамаўцамі прэзентавала балельшчыкам сапраўднае асарці
з непрадказальных падзей,
забітых галоў і пярчынкі ў выглядзе выдалення брэсцкага
афрыканца Сімона Агара, які
яшчэ доўга пасля чырвонай
карткі ад злосці маляваў у паветры незразумелыя фігуры.
А мінчане ў чарговы раз
прадэманстравалі свой характар. Саступалі 1:2, але здолелі
сабрацца і яшчэ двойчы перайграць галкіпера гасцей. «У пера-

пынку я сур'ёзна паразмаўляў з
футбалістамі, — адкрыта на пасляматчавай прэс-канферэнцыі
кажа Роберт Мааскант, галоўны
трэнер мінскага «Дынама». —
Паабяцаў, што, калі будуць гуляць так, як раней, я зраблю
тры замены. Замены надалі
нам дадатковай энергіі, мы сталі
гуляць лепш і заслужылі перамогу». А вось жодзінскае «Тарпеда», якое нядаўна папоўніла
абойму вядомым варатаром
Васілём Хамутоўскім і лепшым
бамбардзірам чэмпіянату Арменіі
Нарайрам Гезалянам, саступіла
дома аўтсайдару — мазырскай
«Славіі» (0:1). Астатнія гульні
прынеслі наступныя вынікі: «Нафтан» (Наваполацк) — БАТЭ
(Барысаў) — 1:5, «Гомель» —

«Белшына» (Бабруйск) — 1:3,
«Шахцёр» (Салігорск) — «Нёман» (Гродна) — 2:0, «Дняпро»
(Магілёў) — «Мінск» — 2:2. Паранейшаму групу лідараў узначальвае салігорскі «Шахцёр»
(46 балаў), на другім месцы
ідзе БАТЭ (42 балы), а на трэцяй пазіцыі знаходзіцца мінскае
«Дынама». Ад другога месца
мінчане адстаюць на 11 балаў.
Хакейнае «Дынама»
распачало другі этап
падрыхтоўкі да чарговага
чэмпіянату КХЛ. Сталічная
дружына паспела правесці ў
Бабруйску першы кантрольны
паядынак, у якім сустрэлася з
чалябінскім «Чалметам». Матч
не быў роўным і скончыўся
п е р а к а н аў ч а й п е р а м о г а й
беларусаў — 6:0. Адзначым, што
ў параўнанні з мінулым сезонам
у складзе каманды адбыліся
пэўныя змены. Клуб пакінулі
Уладзімір Дзянісаў, Цеему Лайнэ, Коры Мёрфі, Янэ Ніскала,
Лібар Піўка, Цім Стэплтан, Кім

калектывамі, але і паспелі
пацешыць мясцовых хакейных балельшчыкаў прыемнай
акалічнасцю. Разам з камандай
са сталіцы Расіі ў Пінск прыехаў
Кубак Гагарына, галоўны трафей
КХЛ, з якім мог сфатаграфавацца на памяць кожны ахвотны.
Брэсцкі гандбольны клуб
імя Мяшкова заняў 3-яе
месца на прадстаўнічым турніры
ў польскіх Кельцах. Беларусы саступілі мясцовай камандзе «Вівэ» (26:29), нямецкаму
«Гепінгену» (26:27) і перамаглі
славацкі «Татран» (30:27).
У бліжэйшую суботу
ў Маскве стартуе 14-ы
чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы. Спаборніцтвы, якія прыме спарткомплекс «Лужнікі»,
будзе асвятляць тэлеканал
«Беларусь-2». Першая трансляцыя пачнецца 10 жніўня ў 16:00.
Не прапусціце! «Хварэем» разам за беларусаў!
Тарас ШЧЫРЫ
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БГК імя Мяшкова заняў трэцяе месца
на прадстаўнічым гандбольным турніры ў Польшчы.

Хіршавіц, Ерэ Каралахці. Тым
часам дынамаўскі світар ужо
апранулі тры навічкі — канадзец
Джэйкаб Міклфлікер, які раней
выступаў за швейцарскі «Біль»,
Дэрэк Міч з вядомага заакеанскага «Вініпега» і славацкі нападаючы Томаш Суровы. Ра-

ней гэты форвард выступаў
за пражскі «Леў».
А вось маскоўскае «Дынама», чэмпіён КХЛ, у чарговы
раз месцам для збораў выбрала наш Пінск. У горадзе над
Прыпяццю масквічы не только
правялі спарынгі з беларускімі
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 Факт

 Тэніс

Абаненты
МТС асабліва
балбатлівыя
вясной...

ЗАЦІШША ПЕРАД БУРАЙ ЦІ ПАЛАСА НЯЎДАЧ?

Найбольш актыўна паслугамі роўмінгу абаненты МТС
карыстаюцца ў летні час, а
восенню роўмінгавая актыўнасць істотна зніжаецца — да
такой высновы прыйшлі супрацоўнікі кампаніі МТС, якія
вырашылі прааналізаваць, як
змяняецца характар спажывання абанентамі паслуг мабільнай сувязі ў залежнасці
ад часу года.
Больш ак тыў нае ка ры стан не
роўмінгам летам тлумачыцца сезонам водпускаў і масавым выездам беларусаў за межы краіны: у
летнія месяцы аб'ёмы спажытых
за мяжой паслуг мабільнай сувязі
павялічваюцца на 60% у параўнанні з іншымі сезонамі. А восенню
абаненты МТС становяцца больш
ак тыўнымі ў «родных сетках». У
прыватнасці, у восеньскія месяцы
беларусы на 25-29% больш спажываюць паслуг мабільнага аператара
ў параўнанні з сярэднегадавымі паказчыкамі. Таксама восень лідзіруе
сярод іншых сезонаў і па колькасці
адпраўленых SMS-паведамленняў
— іх на 10% больш, чым у сярэднім у годзе.
Зімой назіраецца зніжэнне абаненцкай ак тыўнасці: спажыванне
галасавых паслуг на 6-8% меншае
за сярэдні паказчык па годзе, а колькасць SMS-паведамленняў — меншая на 3—5%. Аб'ём спажывання
паслуг мабільнага інтэрнэту знаходзіцца ў рамках нязначных сезонных
ваганняў.
Вясна характарызуецца ростам
актыўнасці абанентаў у карыстанні
галасавымі паслугамі (на 12% больш
у параўнанні з сярэднегадавымі паказчыкамі). Іншыя паслугі, якія прапануе мабільны аператар, спажываюцца абанентамі ў веснавыя месяцы
раўнамерна.
Па звестках мабільнага аператара, у сярэднім адзін абанент МТС
спажывае каля 500 хвілін галасавога
трафіку штомесяц, больш як 700 МБ
інтэрнэт-трафіку і 23 разы прыбягае
да SMS-паслуг.
Надзея НІКАЛАЕВА



Вяртацца на корт пасля сур'ёзнай траўмы заўсёды няпроста.
Удвая цяжэй, калі ты не проста
гулец першай сотні, а трэцяя ракетка свету з двума «мэйджарамі» ў актыве і неблагімі перспектывамі на апошні турнір Вялікага
шлема ў сезоне. Ці справілася з
гэтай задачай Вікторыя Азаранка, адназначна сказаць цяжка.
Свой першы фінал пасля вяртання з
месячнага «бальнічнага» (нагадаем, у
матчы першага круга Уімблдона Вікторыя атрымала цяжкую траўму калена)
беларуская тэнісістка прайграла. Прычым прайграла нязвыкла проста, амаль
што без аніякіх намёкаў на барацьбу. І
справа не ў тым, што іншая фіналістка Саманта Стосур правяла выдатны
матч, не пакінуўшы сваёй саперніцы
ніводнага шанца. Проста ў той дзень
у Вікі не атрымлівалася амаль нічога — хранічныя праблемы на падачы,
процьма памылак і тактычныя пралікі.
Тэлевізійныя каментатары здзіўляліся: «Як так, гэта ж ужо чацвёрты матч
пасля вяртання?!» І насамрэч, трохі
дзіўна: турнір беларуская «зорка» адгуляла па сыходнай. У першым крузе
Азаранка ўлёгкую прайшла Франчэску

ШАШКІ
Наш госць
Сёння да нас завітаў Віктар
Студзянцоў (на фота). Па прафесіі
ён — матэматык: у 1986 годзе па гэтай спецыяльнасці скончыў Вільнюскі
дзяржаўны ўніверсітэт. У вольны час
захапляецца старадаўняй гульнёй, ды
так, што нядаўна
яму было з чым
сус трэць сваё
пяцідзесяцігоддзе:
тры разы быў
чэмпіёнам Літвы
па практычнай
гульні ў шашкі ў
складзе каманды
Вільнюса, 27 — па
рашэнні кампазіцый і чатыры — па іх
складанні. Гэтыя поспехі прынеслі яму
найвышэйшыя ў Літве нацыянальныя
спартыўныя званні: гросмайстра — па
кампазіцыі і майстра — па іх рашэнні.
Ва ўсім свеце вядомыя толькі тры
кампазіцыі, у якіх чорныя ў працэсе

Ск'явоне, у дзень свайго нараджэння
таксама хутка расправілася з Урсулай
Радваньскай, у паўфінале ўжо пазмагалася з Анай Іванавіч (для перамогі
над сербкай спатрэбіліся тры сэты), а
вось да тытульнай сустрэчы зусім «рассыпалася».
Безумоўна, і ў гэтай бочцы дзёгцю
пры жаданні можна знайсці лыжку мёду. Вярнуцца пасля непрыемнага пашкоджання і адразу пачаць з фіналу
турніру прэстыжнай катэгорыі — зусім

нядрэнна, скажуць аптымісты. І мелі
б яны рацыю, калі на другі дзень пасля прайгранага фіналу не з'явілася б
трывожная навіна: Вікторыя Азаранка
знялася з наступных спаборніцтваў у
Таронта. Прычына — траўма спіны. Сёлета гэта ўжо пятая адмова ад удзелу
ў заяўленых турнірах! Апошні раз такая паласа няўдач праследвала прыму беларускага тэніса ў 2010 годзе. Па
прызнанні спартсменкі, менавіта ў той
нялёгкі перыяд яна падумвала пра спы-

Пад рэдакцыяй мiжнароднага
арбiтра Мiкалая ГРУШЭЎСКАГА

Белыя: 23, 30, 31, 37, 38, 41, 43,
44 (8). Чорныя: 7, 8, 10, 13, 14, 20,
21, 22 (8). Поўнасцю сіметрычная і
практычная расстаноўка пазіцыі. У ёй
ажыццяўляюцца два «турэцкія» ўдары
і тры — на правіла большасці: 18 (27)
9, 4, 19 (46 А) 5х. А (41) 46х.

рашэння 7 разоў збіваюць большасць
белых шашак і… прайграюць. Адна з
іх належыць таленавітаму літоўскаму
аўтару. Яму таксама ў мініяцюры
ўдалася рэдкая тэма «Трайное выкарыстанне правіла большасці з фіналам
«слупняк». І невыпадкова, што па
выніках міжнародных спаборніцтваў
ён стаў майстрам ФМЖД.
Пазнаёмцеся з камбінацыйнай праблемай, дасланай ім у рэдакцыю:

ненне спартыўнай кар'еры. Не хочацца
праводзіць такіх малапрыемных аналогій, але хроніка выступленняў самай паспяховай беларускай тэнісісткі ў апошні
час сапраўды больш нагадвае перапіс
медыцынскай карткі.
І няхай з таго 2010 года мінула не так
шмат часу, але цяперашняя Віка ўжо
мала чым нагадвае тую знерваваную
дзяўчыну, якая быццам аголены провад была гатова «ўзгарэцца» ў любы
момант. Так што, здаецца, заўзятары
Вікторыі могуць спаць спакойна: паспешных рашэнняў не будзе. Яна зноў
вернецца, як ужо вярталася не раз, і
працягне здабываць перамогі на самых
прэстыжных тэнісных турнірах. Да таго
ж калі ёсць мэта, праблем з матывацыяй быць не павінна. Віка нядаўна заявіла, што хоча ні многа ні мала выйграць
Адкрытае першынство ЗША па тэнісе.
Што ж, як ні парадаксальна, але першы
крок да гэтага яна ўжо зрабіла. Дзякуючы фіналу ў Карлсбадзе Азаранка вярнулася на другі радок рэйтынгу і
будзе спрабаваць замацавацца на гэтай пазіцыі ўжо на наступным тыдні ў
Цынцынаці. Дык можа, гэта чарговае
зацішша перад бурай?
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ


У яго чарговых заданнях белыя пачынаюць і выйграюць:
№ 18/5. Белыя: b2, b6, e5, f6, g5 (5).
Чорныя: a5, c7, d2, d8, h4 (5).
№ 18/6. Белыя: 13, 14, 18, 25, 30,
дамка 21 (6). Чорныя: 7, 16, 28, 36, 37,
38, 43, дамка 39 (8).

Аўтарскі-18
Конкурс працягвае першы міжнародны майстар па шашачнай кампазіцыі сярод беларускіх стваральнікаў
камбінацыйных праблем, эцюдаў і задач Віктар Шульга. Сёлета мінчанін
узначаліў Камісію па кампазіцыі ФМЖД.

   
Тэрмін для адказаў традыцыйны —
два тыдні. Накіроўвайце іх на адрас:
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага,
10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».
Рашэнні
Аўтарскі-18 (В. Шульга): № 3 —
g3 (f4A) e5 (hg3B) c7, a7 (h2) g1 (e3)
a7, ef2x. A (f2) g3, e5 (e3) c7, f2/g1x і
№ 4–41, 29, 9, 3 (25) 30, 44x.
«Пагода ў доме» (М. Грушэўскі):
№ 9/23 — f8, e7, b8, b8: g3: a5, c1#,
№ 9/24 — hg7, bc7, c7 (c5A) g1, h4 (e3)
e1x. A (d6) c1, c1: a3: d6: e1x і па-за
конкурсам: fd2, b2, f8 (h8A) g3, b8, a1x.
A (g7) h4, f2, h6x.
«Памяці рашальніка, складальніка» (У. Сапяжынскі): 3. bc7 gh6 4. ef6
і г. д.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Объекта долевого строительства «14-16-этажный жилой дом типовых потребительских качеств №26 (по генплану)
со встроенно-пристроенными объектами обслуживания в микрорайоне «Каменная Горка-5»
Информация о Застройщике
Заказчик – СООО «Восточная строительная компания», зарегистрировано Минским горисполкомом
13.12.2010 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 190565789.
Адрес застройщика: 220035, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Гвардейская, д. 16, пом. 2Н; т./ф. 203 71 73.
Режим работы: понедельник–пятница с 9.00 до
17.30, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30.
В период с 2007 г. по 2009 г. предприятие выступало генподрядчиком при строительстве двух многоэтажных жилых домов в г. Минске по ул. Крупской
с устройством административных помещений в цокольных этажах.
Информация о проекте
Цель проекта – строительство жилого дома со
встроенными помещениями многоцелевого назначения. Предметом договора является долевое строительство жилого помещения.
Строящийся жилой дом расположен на землях
Фрунзенского административного района г.Минска
в микрорайоне «Каменная Горка-5» на земельном
участке площадью 0,9163 га, предоставленном
СООО «Восточная строительная компания» во временное пользование на период строительства.
Земельный участок, предоставленный для строительства объекта, ограничен: с севера – улицей Казимировская, с юга – границей строящегося жилого
дома № 15 по генплану, с запада – границей строящегося жилого дома № 17 по генплану, с востока –
улицей Неманская.
Нормативная продолжительность строительства
жилого дома – 39,6 месяца.
Предполагаемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию – декабрь 2013 г.

Объект долевого строительства – 6-подъездный,
14-16-этажный, 308-квартирный жилой дом со
встроенными на первых этажах помещениями административного и общественного назначения общей площадью 2985,1 кв.м, техническим подпольем
и «теплым» техническим чердаком, пассажирскими
и грузопассажирскими лифтами. Высота жилых помещений (пол-потолок) – 2,7 м, административных
– 3,0 м.
Конструкция здания – монолитный железобетонный каркас с плоскими монолитными перекрытиями
с сеткой колонн, наружные стены из блоков ячеистого бетона, окна из ПВХ профиля с двухкамерными
стеклопакетами. Наружная и внутренняя отделка
решена на основе применения современных отделочных материалов и конструкций.
Благоустройство участка включает подъезд к
дому, автомобильную стоянку на 77 машино-мест,
плиточное покрытие пешеходных связей, детские площадки общей площадью 153 кв.м и площадки для
отдыха взрослого населения 40 кв.м, озеленение территории с установкой малых архитектурных форм.
Жилые помещения: все квартиры располагаются на 3-14 (16) этажах. Общая площадь жилой части
дома составляет 18 557 кв.м. Всего 308 квартир.
Для привлечения физических лиц, не состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к строительству по договорам создания
объекта долевого строительства в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от
15.06.2006 № 396 предлагается 30 (Тридцать) квартир,
со стоимостью за 1 кв.м 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) белорусских рублей, из них:
• однокомнатные – 13 квартир, максимальной
площадью 41,55 м2;

• двухкомнатные – 7 квартир, максимальной площадью 63,94 м2;
• трехкомнатные – 5 квартир, максимальной площадью 81,09 м2;
• четырехкомнатные – 5 квартир, максимальной
площадью 123,84 м2.
В зависимости от типа квартир и порядка внесения
платежей применяется гибкая система скидок.
Строительная готовность жилых помещений:
- штукатурка стен (без окраски стен и потолков);
- бетонная подготовка под полы (без покрытия);
- двери: входные – деревянные, внутренние – не
устанавливаются;
- монтаж электропроводки согласно проектной документации с установкой счетчиков учета эл. энергии;
- горячее и холодное водоснабжение – стояки с
приборами учета;
- канализация – монтаж канализационных стояков
с подключением одного унитаза;
- монтаж системы отопления с установкой радиаторов;
- вентиляция – вытяжная естественная;
- телефонизация, радиофикация, телевидение –
согласно проекта.
Строительная готовность помещений общего
пользования (тамбур, вестибюль, лифтовые холлы,
лестничные клетки, коридоры и др.) – стопроцентная
чистовая отделка.
Общее имущество, которое будет находиться
в общей долевой собственности: межквартирные
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, крыши, чердаки, другие места общего назначения, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся
за пределами или внутри жилых и (или) нежилых

помещений, элементы озеленения и благоустройства, иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Строительство производится при наличии у застройщика следующих документов:
- заключение Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 27.05.2011 № 05-27/108Ф;
- проектная документация, прошедшая государственную экспертизу (экспертное заключение от
20.01.2010 №2157-5/09 с дополнениями от 28.04.2010
№ 240-15/10, от 11.11.2011 № 905-15/11, от 29.12.2011
№ 1170-15/11, от 21.06.2013 № 460-15/13);
- решение Мингорисполкома от 29.04.2010 №1029
с изменениями, внесенными решениями Мингорисполкома от 27.01.2011 № 233, от 12.07.2012 № 2213;
- свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка от 25.07.2012
№500/1109-3567 с изменениями, внесенными согласно извещению от 29.12.2012 №500/1312-844;
- договора строительного подряда с ООО «КвадроМонтажСтрой» №ГП-22/01-13 от 22.01.2013.
- разрешение на производство строительномонтажных работ № 2-208Ж-063/10, выданное инспекцией Департамента контроля и надзора за
строительством по г. Минску.
Предложение, указанное в настоящей Проектной
декларации, действует до момента выхода новой Проектной декларации и отменяет опубликованное ранее.
Информацию по объекту долевого строительства
и условиям заключения договоров можно получить
в риэлтерской компании ОДО «Твоя столицаконсалт»
по адресу: г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, тел.
(017) 286 38 38; моб. тел. (029) 680 01 01.
06 августа 2013 года
Директор

Д.Н. Миневич

