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ПРАРВАЦЦА ПРАЗ ЦIШЫНЮ
Сярод нас жыве шмат людзей з абмежаванымi
магчымасцямi. Праблемы са здароўем у кожнага
з iх розныя. Але пераважна яны звязаны
з органамi адчуванняў. Класiчны прыклад
гэтага мы бачым, калi па вулiцы iдзе невiдушчы
чалавек у чорных акулярах з белым кiем.
Аднак куды радзей мы заўважаем у натоўпе
тых, хто мае праблемы са слыхам. Хаця гэтым
людзям таксама няпроста: ад прыроды яны
збольшага пазбаўлены хараства музыкi,
птушыных спеваў… Але не здаюцца i знаходзяць
сябе ў iншых сферах жыцця. Каб упэўнiцца
ў гэтым, карэспандэнты «Звязды» выправiлiся
ў сталiчную школу-iнтэрнат № 13.
Першае, што прыкмячаем, —
гэта даволi павольны тэмп гаворкi школьных педагогаў. На
гэта ўплывае спецыфiка навучальнай установы. Справа
ў тым, што людзi, якiя маюць
пашкоджаны слых, у значнай
ступенi арыентуюцца на артыкуляцыю i рухi вуснаў субяседнiка.

Працоўная
кнiжка —
ужо ў 14 гадоў
У звы чай ных школах ды
гiм на зi ях уро кi пра цоў на га
навучання не выходзяць далей за заняткi ў майстэрнях.
Школа-iнтэрнат жа на гэтым
фо не ства рае моц ны кантраст. Ужо больш за 10 гадоў у
ёй iснуе другасная працоўная
занятасць, якой ахоплены ўсе
вуч нi. Ча тыр нац ца цi га до выя
падлеткi атрымлiваюць падрабязныя медыцынскiя даведкi, у
якiх пазначаны тыя сферы, дзе
яны могуць працаваць. Бацькi
даюць пiсьмовы дазвол — i пасля гэтага маладога чалавека
цi дзяўчыну прымаюць на працу, заключаюць з iм працоўны
дагавор. Усё як i ў звычайным
жыццi. Толькi вось пасля трох
месяцаў працы iм прадастаўляюць аплачаны 9-дзённы адпачынак.
— Тут мы даём дзецям элементарныя працоўныя навыкi,
якiя спатрэбяцца ў будучынi.
Дзяўчаты шыюць начныя сарочкi, спаднiцы, пасцельную
бялiзну, шторы, фартухi, мяккiя
цацкi, хусцiнкi — адным словам,
усё, што спатрэбiцца будучай
хатняй гаспадынi, — гаворыць
ды рэк тар шко лы-iн тэр на та
№ 13 Галiна Гурбо. — Гэтыя вiды вышыўкi выбраны не проста так, а пасля кансультацый
з медыцынскiмi спецыялiстамi.
Справа ў тым, што вязанне на
спiцах добра развiвае дробную
маторыку пальцаў, а гэта, у
сваю чаргу, дазваляе палепшыць маўленне. Дзецi адносяцца да сваiх твораў вельмi
беражлiва, бо на сабе спазналi,
колькi часу i намаганняў было
на гэта выдаткавана. I, вядома
ж, атрымлiваюць бясцэнны вопыт атрымання сваiх першых
заробленых грошай!
Сёння ў школе працуюць
дзве брыгады, падзеленыя ў

асноўным па гендарным прынцыпе: швачкi i рабочыя па добраўпарадкаваннi тэрыторыi. Педагогi выступаюць за тое, каб
спектр прафесiй пашыраўся.
У мэтах — стварэнне брыгады
сталяроў, слесараў, каб выконваць дробныя работы па доме.
— Дзiўна, але вельмi мала
стар ша клас нi каў ма ты ва вана на атрыманне вышэйшай
адукацыi, — працягвае Галiна
Гурбо. — Нашы дзецi хочуць
быць рабочымi. Пасля школы
юнакi, якiя маюць праблемы
са слыхам, iдуць пераважна на
так званую «шумную» вытворчасць, дзе чалавеку з нармальным слыхам было б не зусiм
камфортна, — у машынабудаванне, дрэваапрацоўку. Дзяўчаты ж хочуць быць цырульнiкамi, ку харамi, дызайнерамi,
мадэльерамi… А першыя крокi
да гэтага яны робяць у кабiнеце
працоўнага навучання. Многiя
з iх запiсваюцца ў гурткi дэкаратыўна-прыкладной творчасцi «Юны ўмелец», «Бiсерапляценне».

БЕЛАРУСКIЯ КАЗКI ЗМОГУЦЬ
ЧЫТАЦЬ ВА ЎСIМ СВЕЦЕ
Адмысловы падарунак да Каляд зможа атрымаць беларуская
дзятва, чые бацькi карыстаюцца планшэтамi i смартфонамi
Аррlе. Рыхтуецца да запуску праграма для мабiльных прылад
«Кнiгi дзеткам» — вiртуальная палiчка з казкамi народаў свету, пры дапамозе якой можна будзе чытаць i слухаць казкi на
беларускай i англiйскай мовах. Першымi на палiчку дададуць
казкi з яркiмi iлюстрацыямi для дзетак 2–4 гадоў.

ужо цяжэй, аднак iмёны спартсменаў больш-менш вядомыя.
I ўжо вельмi рэдка згадваюцца
гульнi Дэфлiмпiйскiя, на якiх збiраюцца выключна людзi з праблемным слыхам.
Перад уваходам на спартыўную пляцоўку школы-iнтэрната
знаходзiцца сапраўдная Зала
славы. Яе ўпрыгожвае безлiч
залатых кубкаў, здабытых навучэнцамi ў камандных спаборнiцтвах на самых розных
узроўнях — ад гарадскiх да мiжнародных. Сёлета ў Сафii прайшлi XXII Дэфлiмпiйскiя гульнi,
на якiх каманда з 48 спартсменаў заняла вынiковае чацвёртае
месца. Былi сярод iх i выпускнiкi школы-iнтэрната: Н. Дзеева,
I. Грэсь, А. Таранаў, Т. Чабатарова (Папкова), Г. Козiч (Селiванава), Ю. Кастрамiна, М. Грэсь,
М. Барысевiч, В. Гакуць, К. Ка«Цiхая» Алiмпiяда
наш, А. Лагадзюк, Н. Клiмовiч…
За перыпетыямi Алiмпiйскiх Дэфлiмпiйцы Беларусi заваявагульняў у свеце могуць аднача- лi цэлы россып медалёў — двасова назiраць мiльярды чала- наццаць залатых, адзiнаццаць
век. Крыху менш вядома Пар- сярэбраных i чатыры бронзаалiмпiяда, у якой удзельнiчаюць выя. На шы спарт сме ны тут
людзi з абмежаванымi магчы- здолелi абысцi нават каманды
масцямi. Карцiнку з iх убачыць Кiтая i ЗША! А выпускнiцы школы-iнтэрната Галiна
Козiч i Таццяна Чабатарова сталi рэкардДэфлiмпiйскiя гульнi вядуць адлiк
сменкамi свету — у
гiсторыi з 1924 года. Тады ў Парыжы
эстафеце 4х400 м i
адбылiся першыя сусветныя гульнi
4х100 м.
людзей з парушаным слыхам. Перша— На жаль, дрэнпачаткова яны ўваходзiлi ў склад вядоны
слых не лепшым
мых усiм Паралiмпiйскiх гульняў. Але
чы нам ад бі ва ец ца
ў гэтых людзей быў парушаны толькi
на фiзiчнай падрыхслых. А той жа апорна-рухальны апатаванасцi вучняў у
рат быў у спартсменаў параўнаўльна
параўнаннi са звыў норме. I таму яны пачалi заваёўваць
чайнымi дзецьмi, —
адзiн залаты медаль за другiм. Iнтрыга
канстатуе настаўнiк
забiвалася ледзьве не на каранi, i цiкавасць да гульняў паступова пачала
фi зiч най культу ры
знiжацца, бо выяўленне пераможцы
Тамара Малахава. —
станавiлася фактычна сакрэтам палiIм трэ ба ву чыц ца
шынэля. Таму чыноўнiкi ад сусветнага
быць больш лоўкiмi,
спорту вырашылi адасобiць удзельнiразвiваць хуткасць
каў, якiя слаба чуюць.
рухаў, сiлу — адным
Дэфлiмпiйскiя гульнi праходзяць
словам, пастаянна
адзiн раз у чатыры гады. Ад Алiмпiйпрацаваць. Усё гэта
скiх яны адстаюць на год. А прычына
ўза е ма звя за на —
гэтага самая банальная — фiнансы.
пры па ляп шэн нi
Даволi накладна праводзiць у адзiн
га вор кi ста но вiц ца
год i Алiмпiйскiя, i Паралiмпiйскiя, i Дэлепшай каардынафлiмпiйскiя гульнi.
цыя ру хаў, i наад-

Даведка «Звязды»

 Гiсторыi ў смартфоне

варот. Атрымлiваецца такое
своеасаблiвае замкнёнае кола.
Пераадольваецца яно, сярод iншага, каманднымi гульнямi —
валейболам, баскетболам…
Працуем мы па той жа праграме, што i агульнаадукацыйныя школы. Але спе цы фi ка
на ву чан ня ўсё ж на клад вае
на нас адбiтак. Калi ў простым
класе, як правiла, у спартыўны зал адначасова прыходзяць
20–25 дзяцей, то ў нас iх не
больш за 12. Таму iнтэнсiўнасць працы куды вышэйшая,
што дапамагае падыходзiць да
кожнага вучня iндывiдуальна.
На стаў нi ку трэ ба пра яўляць
творчы падыход, прыдумваць
нейкiя нестандартныя хады…
I самае галоўнае — зацiкавiць
спортам як мага раней. Бо падлетка ўцягнуць у спорт з нуля
ўжо куды цяжэй не толькi фiзiчна, але i маральна.

Незвычайныя
прадметы
ў школьным
раскладзе
На першы погляд, расклад
заняткаў у школе-iнтэрнаце iстот на не ад роз нi ва ец ца ад
агуль на аду ка цый ных школ.
Але тут можна заўважыць нязвыклыя прадметы — «Сацыяльна-бытавая арыенцiроўка»,
«Жэс тавая мова», «Развiцце
вуснай мовы i слыхавога ўспрымання»… Для дзяцей, якiя дрэнна чуюць, распрацавана спецыяльная методыка, накiраваная
на амаль цалкам вiзуальнае
ўспрыманне iнфармацыi. Тым
не менш, яна дазваляе будучым
абiтурыентам канкурыраваць
пры паступленнi ва ўнiверсiтэты на роўных. Так, летась два
вы пуск нi кi школы-iн тэр на та
здолелi паступiць у Маскоўскi
дзяр жаў ны тэх нiч ны ўнi версiтэт iмя Н. Э. Баўмана, якi лiчыцца адной з прэстыжнейшых
ВНУ Расii.
Успомнiце з маленства, як
вас вучылi арыентавацца сярод шматлi кiх хат нiх рэ чаў
бацькi? Яны называлi нейкi

прадмет i прасiлi штосьцi з iм
зра бiць — па кра таць, прынесцi, пераставiць… А вось
чалавеку, якi дрэнна чуе, растлумачыць назвы рэчаў такiм
чынам ужо немагчыма. Таму
спецыялiсты пайшлi па iншым
шляху. У прасторным кабiнеце
сацыяльна-бытавой арыенцiроўкi на палiцах стаяць разнастайныя муляжы звычайных у
побыце i апiсаных у лiтаратурных творах рэчаў. Усе прадметы падпiсаны вялiкiмi тлустымi
лiтарамi.
— Гэты прадмет выкладаецца толькi ў пачатковай школе,
калi дзецi актыўна назапашваюць лексiчны запас. Дзецi тут
могуць працаваць як iм заўгодна — i за сталом, i на дыване, —
гаворыць намеснiк дырэктара
па вучэбнай працы Ала Дранчук. — Аднак не ўсё проста i тут.
З першымi цяжкасцямi мы сутыкаемся, калi тлумачым словы,
якiя маюць часовыя абстрактныя паняццi. Калi слова «тапкi»
яшчэ зразумела, то ўжо падчас
тлумачэння прызначэння вусцiлак узнiкаюць пытаннi.
— Шмат гадзiн у навучальнай праграме адведзена на
карэкцыйны кампанент. Iнакш
кажучы, гэта заняткi па развiццю вуснай мовы i слыхавога ўспрымання, — расказвае
настаўнiк-дэфектолаг Наталля
Валянкова. — Велiзарны матэрыял назапашаны па кожным
гуку, нацiску, iнтанацыi, лагiчных звязках. I, вядома ж, нам
вельмi дапамагае камп'ютарная
тэхнiка.
Цэнтрам каардынацыi працы педагогаў школы-iнтэрната
стаў кабiнет слыхавой работы.
Ён абсталяваны спецыяльным
камп'ютарным маўленча-слыхавым трэнажорам. Пасля збору
ўсiх неабходных даных на кожнага вучня ствараецца вiртуальная картатэка, з дапамогай
якой i пралiчваецца далейшая
карэкцыйная работа.
— Такiм чынам, тут праяўляецца максiмальна iндывiдуальны падыход, — гаворыць
на стаў нiк-дэ фек толаг Та ма-

ра Шальпук. — Спецыяльныя
кам п'ю тар ныя пра гра мы вучаць правiльна вымаўляць гукi i
ўспрымаць iх на слых. Кожнае
працоўнае месца абсталявана
навушнiкамi i мiкрафонам — зусiм як у радыёстудыi!

Iнтэрнацыянальная
бязгучная мова
Уявiце сабе, што вы паехалi
за мяжу. Каб гутарыць з тамтэйшымi людзьмi, вам трэба або
вучыць якуюсьцi з мiжнародных
моў, або загадзя набыць размоўнiк. I ўсё роўна памiж вамi
будзе захоўвацца камунiкатыўны бар'ер, калi толькi вы не валодаеце вiртуозна патрэбнай
мовай. А вось, людзi, якiя дрэнна чуюць, выдатна разумеюць
сваiх глухiх таварышаў нават з
далёкiх краiн замежжа. I прычына тут простая: яны ведаюць
жэставую мову.
— У iнтэрнаце працуе нават студыя песнi «Зачараваныя жэс там», — рас каз вае
Галiна Гурбо. — Але само выкладанне жэставай мовы з'явiлася ў раскладзе заняткаў не
так даўно… Праходзiць урок
адзiн раз на тыдзень. Ён быў
уведзены за кошт адной гадзiны рускай мовы. Сапраўдным
падзвiжнiкам на гэтай глебе
стаў настаўнiк Уладзiмiр Мелехавец, якi не адзiн год вядзе працу па папулярызацыi
гэтай бязгучнай мовы. Зараз
ён рыхтуе мiжнародны слоўнiк
жэстаў. Ён адзiн са стваральнiкаў праграмы на тэлеканале
«Жэст», якi рэтранслюецца ў
сталiчнай кабельнай сетцы. На
гэтым канале i будзе паступова прэзентаваць свой слоўнiк.
Людзей з дрэнным слыхам
можна назваць у добрым сэнсе
ўпартымi. Нягледзячы на тое,
што iх такiм чынам абдзялiла
прырода, яны iмкнуцца жыць
так, як i ўсе мы. I ўжо толькi
за гэта заслугоўваюць павагi.
I паразумення!
Валяр'ян ШКЛЕННIК.
Фота Надзеi БУЖАН.

Мабiльныя прылады цяпер ёсць амаль у кожнага. I малеча часам
засвойвае iх хутчэй за дарослых, бо бацькi даюць iх дзецям, каб тыя
гулялiся. А неўзабаве з'явiцца магчымасць яшчэ чытаць i слухаць казкi
пры дапамозе дэвайсаў.
— «Кнiгi дзеткам» — гэта ўнiкальны для Беларусi праект, якi фактычна ствараецца ў рэальным часе, — распавяла «Звяздзе» каардынатар праграмы Таццяна Цуканава. — Ён уяўляе сабой частку вялiкага культурнага праекта, створанага людзьмi з розных краiн. Над iм
працуюць аўтары, перакладчыкi, iлюстратары, дызайнеры, дыктары,
гукарэжысёры i, безумоўна, праграмiсты. Ужо iснуюць руская, польская, украiнская, нямецкая, в'етнамская палiчкi. Цяпер рыхтуюцца
французская i грэчаская. Мы ствараем беларускую.
Сёння каманда беларускай палiчкi перакладае i агучвае казкi сучасных расiйскiх аўтараў. Бо сэнс такой своеасаблiвай мiжнароднай
дзiцячай бiблiятэкi ў тым, што беларускiя кнiгi будуць перакладацца
на мовы ўсiх фiлiялаў. Такiм чынам, нашы народныя i аўтарскiя казкi
змогуць чытаць дзецi з iншых краiн на сваёй мове. А беларускiя дзеткi,
акрамя сваiх, атрымаюць магчымасць прачытаць цi паслухаць казкi iншых народаў свету на роднай мове. Да таго ж у дадатку будзе прадугледжана функцыя пераключэння моў з беларускай на англiйскую.
Таксама можна будзе выбраць фармат кнiгi — з агучваннем цi без.
— Усе ўладальнiкi прылад на базе iОS змогуць запампаваць сабе
дадатак у выглядзе кнiжнай палiцы. Некаторыя казкi будуць бясплатнымi, iншыя — платнымi, але кошт будзе невысокiм. Нiякiх спецыяльных настроек для таго, каб пампаваць казкi, не спатрэбiцца, — паведамiла Таццяна Цуканава.
Над агучваннем беларускiх аўдыяверсiй казак працуюць музыкант, тэлевядучы i мастак Андрусь Такiнданг i даследчыца архаiчных
спеваў Руся.
— Я вельмi рада далучыцца да такой працы, бо лiчу, што культурныя праекты на беларускай мове — гэта важна, — падзялiлася спявачка. — Здорава, што беларускамоўны культурны кантэнт з'яўляецца
ў сучаснай форме, што ён зроблены з густам i розумам. Шкада, што
пакуль гэта ўсё проста добраахвотная праца каманды людзей, якiя
разумеюць узаемасувязь культурнага выхавання i сацыяльна-палiтычнага жыцця чалавека. Але такiх iнiцыятыў з'яўляецца ўсё больш.
Асабiста мне было цiкава працаваць над праектам. Я вельмi люблю
агучваць менавiта дзiцячыя фiльмы i мультыкi. Пасля такой агучкi на
ўвесь дзень настрой становiцца па-дзiцячаму шчаслiвым.
Цяпер каманда праекта «Кнiгi дзеткам» знаходзiцца ў пошуку распрацоўшчыка андроiд-версii, каб кнiгi былi даступнымi большай колькасцi дзяцей. Дарэчы, усе будучыя чытачы могуць паўплываць як на
знешнi выгляд дадатку, так i на яго змест. Аўтары заахвочваюць усiх выказваць свае меркаваннi на старонках праграмы ў сацыяльных сетках.
Можна дапамагчы выбраць знешнi выгляд iконкi, а таксама падзялiцца
сваiмi ўлюбёнымi беларускiмi казкамi, каб яны трапiлi на палiчку.
Дзiяна СЕРАДЗЮК



Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование

Характеристика
ЛОТ 1

Наименование
объекта, краткая
характеристика

Капитальное строение, инв. № 412/С-23409
(назначение – здание многофункциональное,
наименование – здание сепараторного отделения),
площадью 242,3 кв.м, с пристройкой

Местонахождение
объекта

Гродненская область, Мостовский р-н,
а.г. Лунно, ул. Гродненская, д. 8

Земельный
участок

Кадастровый номер 424082706601000553,
площадью 0,1386 га
(назначение – земельный участок
для обслуживания здания свинарника)

Начальная
цена продажи

57 052 800
(пятьдесят семь миллионов пятьдесят две тысячи
восемьсот) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка

5 705 280 (пять миллионов семьсот пять тысяч
двести восемьдесят) белорусских рублей

Продавец

ОАО «Щучинский маслосырзавод»,
231513, г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45,
тел.: 8-01514-270-82

Организатор
торгов

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона

Без условий

Условия оплаты

По договоренности сторон

Срок заключения
договора
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с
для перечисления
задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 11 декабря 2013 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

 Фестываль

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью

КАЛI КУЛЬТУРА ЯДНАЕ
Прадстаўнiкi 10 нацыянальнасцяў з 9 рэгiёнаў Мiншчыны
збяруцца ў Маладзечне на юбiлейным X абласным фестывалi нацыянальных культур 30 лiстапада.
Фестываль дэманструе дасягненнi творчасцi розных народаў,
якiя жывуць у цэнтральным рэгiёне. Многiя ўдзельнiкi сябруюць
з музычным форумам з самага пачатку яго заснавання. Гэта
Арцём Ахпаш i Артур Мiхайлаў (Беларускае грамадскае аб'яднанне грэкаў «Пелапанес»), Дзмiтрый Рудык (Маладзечанскае
культурна-асветнiцкае аб'яднанне ўкраiнцаў «Краяны»), Юлiя
Абрамовiч (культурна-асветнiцкае аб'яднанне «Саюз палякаў
на Беларусi», г. Маладзечна) i iншыя.
У фае Палаца культуры адбудзецца выстаўка, дзе прадстаўнiкi
розных нацыянальнасцяў пазнаёмяць гасцей са сваёй самабытнай
культурай, з нацыянальнымi творамi дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва i лiтаратуры. Падчас выстаўкi-дэгустацыi можна будзе
пакаштаваць стравы грэчаскай, рускай, украiнскай, польскай, узбекскай, армянскай кухнi, таксама пабачыць выступленне вакальнага казацкага ансамбля «Люба, браткi!» з Барысаўскага раёна.
Дадам, што з 2011 года прадугледжана намiнацыя «За захаванне i пераемнасць нацыянальных традыцый сямейнай
творчасцi». На гэты раз яе ўдзельнiкамi стануць сямейны дуэт
Саарбекян (прадстаўнiкi армянскай культуры з Нясвiжа) i танцавальны калектыў сям'i Самiевых са Старадарожскага раёна,
якiя прадстаўляюць узбекскую культуру.
Абласны фестываль праводзiцца раз у два гады. Па яго вынiках журы вызначыць лаўрэатаў X Рэспублiканскага фестывалю
нацыянальных культур, якi пройдзе ў чэрвенi наступнага года ў
Гродне. Старшыня журы — Народны артыст Беларусi, мастацкi
кiраўнiк Нацыянальнага акадэмiчнага народнага хору iмя Г. Цiтовiча, прафесар Мiхаiл Дрынеўскi.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства
Информация о застройщике:
Застройщик (Заказчик) – СП «Промекс» ООО
зарегистрировано решением Министерства внешних
экономических связей Республики Беларусь № 30
от 27.02.1997 г. в Реестре общереспубликанской
регистрации за № 1295, ЕГР № 100349659.
Юридический адрес застройщика: г. Минск, ул. Быховская, 35, помещение 12Н, комната 1.
Почтовый адрес застройщика: г. Минск, ул. Интернациональная, 27, тел.: (017) 328-50-51, 328-50-47,
факс (017) 328-55-52.
Режим работы: понедельник–пятница с 9.00 до
17.00 без обеда.
Предприятие осуществляет строительство объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций.
За последние три года предприятием построен
Комплекс жилых домов объектами соцкультбыта и
подземной автостоянкой на 25 машино-мест в квартале улиц Воронянского-Авакяна, 72-квартирный панельный дом № 14 по ул. Быховской, 190-квартирный
5-подъездный 8-, 9-, 13-, 15-этажный жилой дом со
встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта
и подземной автостоянкой на 207 машино-мест в
квартале улиц Воронянского – Авакяна – Быховской
– Радищева, завершается строительство 18-этажного односекционного жилого дома на 136 квартир
в квартале улиц Воронянского – Жуковского – Быховской – Радищева.
Информация о проекте:
Строительство осуществляется в соответствии
с условиями решения Мингорисполкома № 2670 от
25 октября 2013 года «Об изъятии, предоставлении
земельных участков и разрешении строительства»
Объект долевого строительства – «Строительство многоэтажных жилых домов, не относящихся

к категории повышенной комфортности, со встроенными объектами общественного назначения и
сносом 1-2-этажных жилых домов в границах улиц
Воронянского – Жуковского – Быховской – Радищева». 2-я очередь. Жилой дом № 6 по г/п.
Комплекс состоит из жилого дома, с размещением на 1-2 этажах встроенных помещений
общественного назначения. Конструкция дома –
каркасно-блочная. Наружные стены из керамзитобетоных блоков, внутренние перегородки – из
керамзито-бетоных блоков и кирпичной кладки.
Наружная отделка – утепление, окраска акриловой
краской. Высота типовых жилых этажей – 2,7 м.
Все подъезды оснащены мусоропроводом. Отделка
квартир не осуществляется. Все квартиры имеют
лоджии.
Межквартирные лестничные клетки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши,
тех. подполье, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и (или) нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
Благоустройство включает озеленение территории, устройство тротуаров, дорожек, размещение
площадок отдыха, детских и хозяйственных, устройство плоскостных автостоянок на 35 машино-мест.
Вышеприведенные характеристики подтверждены решением КУП «БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО
ГОРОДУ МИНСКУ» № 294-60/12 от 30.05.2012 г.
Нормативный срок строительства в соответствии
с проектной документацией – 22,3 месяца.

Срок окончания строительства – IV квартал
2015 года.
Жилая часть общей площадью 13266,0 м.кв.
Всего квартир 168:
Однокомнатные – максимальная площадь 47,17
м.кв., трехкомнатные – максимальная площадь
109, 83 м.кв.
Для заключения договоров долевого строительства предлагаются:
6(шесть) трехкомнатных квартир общей площадью 109,83 м.кв. и 108,57 м.кв. стоимостью 1 метра
квадратного 1570 долларов США.
4(четыре) однокомнатные квартиры общей площадью 45,24 м.кв. и 47,17 м.кв. стоимостью 1 метра
квадратного 1670 долларов США.
3(три) нежилых помещения стоимостью 1 метра
квадратного в эквиваленте 1360 долларов США.
На предприятии действует система скидок. Возможны различные графики оплаты.
Настоящая проектная декларация действует до момента публикации следующей проектной декларации.
Застройщиком получены:
1. Решение Мингорисполкома № 2670 от 25 октября 2013 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков и разрешении строительства».
2. Проектно-сметная документация, прошедшая
в установленном порядке гос. экспертизу, заключение КУП «БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРОДУ
МИНСКУ» № 294-60/12 от 30.05.2012 г.
3. Разрешения на производство строительномонтажных работ, выданного органом государственного строительного надзора № 2-204Ж-019/13 от
08.11.2013 г.
4. Свидетельства о государственной регистрации
земельного участка № 500/1032-8500 от 25 ноября
2013 г. и № 500/1032-8501 от 25 ноября 2013 г.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе)
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор,
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 04.06.2013 г. № 100 (27465).
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений – 5 декабря 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

