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Супрацоўніцтва
на «Планеце ідэй»
Ё

сць цікавая ідэя. Але што патрэбна, каб яе ажыццяўленне
стала як мага больш рэальным?
Гэтаму прадстаўнікоў органаў мясцовага самакіравання і турыстычных, грамадскіх арганізацый Польшчы, Украіны і Беларусі навучаюць
дзякуючы міжнароднаму праекту
«Планета ідэй». Чарговая сустрэча партнёраў з мэтай увасаблення
існуючых задум у рэальныя праекты нядаўна адбылася на Гродзеншчыне.
Цікавых ідэй у самых розных сферах у
кожным рэгіёне сапраўды шмат. Некаторыя з
іх былі прэзентаваны на сустрэчы ў Каралінскім фальварку Тызенгаўза, які знаходзіцца
ў Гродзенскім раёне. Пасля чаго ўдзельнікі
праекта падзяліліся на групы для абмеркавання канкрэтных ідэй. Наладжваліся асабістыя сувязі, шукаліся варыянты яднання
ў сумесным праекце таго, што ўжо напрацавана і хочацца зрабіць яшчэ ў кожным з
рэгіёнаў.
А потым партнёры накіраваліся ў падарожжа па Гродзеншчыне (Шчучын — Ліда
— Навагрудак), каб на свае вочы пабачыць
тыя аб'екты, якія маюць перспектывы ў міжнародных праектах. У прыватнасці, пабывалі
ў доме-музеі Чэслава Немэна ў Старых Васілішках, у Лідскім замку, на возеры Свіцязь, у
музеі яўрэйскага супраціўлення ў Навагрудку... Акрамя таго, цікавыя праекты «саспяваюць» у Астравецкім, Свіслацкім, Слонімскім
і іншых раёнах.
Дарэчы, у рамках «Планеты ідэй» такія
сустрэчы адбыліся і на Валыні, Падляссі.
Напрыклад, бургамістр Аўгус това Войцэх
Валюлік адзначыў, што ён гатовы супрацоўнічаць з беларускім бокам па пытанні развіцця Аўгустоўскага канала і ўключэння яго
ў спіс помнікаў ЮНЕСКА. Жаданне наладзіць
кантакты з Гродзеншчынай выказаў і кіраўнік адміністрацыі гміны Супрасль Радаслаў
Дабравольскі. Сярод варыянтаў партнёрства
— развіццё музея праваслаўных абразоў у
Супраслі і стварэнне турыстычнага маршруту, звязанага са старажытнымі цэрквамі абарончага тыпу ў Беларусі (Малое Мажэйкава,
Сынкавічы) і Польшчы (Супрасль).

Праект дзеля новых... праектаў
Удзельнікі «Планеты ідэй»
абмяркоўваюць сумесныя праекты.

У кожным рэгіёне ёсць цікавыя напрацоўкі. Праўда, толькі наяўнасці перспектыўнай
задумы не дастаткова — трэба ўмець граматна яе ажыццявіць.
— Людзі часта думаюць, што калі ў іх ёсць
суперпрыгожая ідэя, то яе адразу ж ацэняць і
падтрымаюць фінансаваннем. Але гэта, калі
казаць аб праектах трансгранічнага супрацоўніцтва, зусім не так. Трэба граматна распрацаваць канцэпцыю, мерапрыемствы праекта,
аформіць заяўку і абараніць яе, пераканаўшы
міжнародны маніторынгавы камітэт, што ваша
ідэя сапраўды вартая падтрымкі. І, зразумела,
знайсці ў замежжы партнёра, чыя ідэя супадае
з вашай. На гэта, каб дапамагчы сфарміраваць ідэю і адаптаваць яе да патрабаванняў
праграм трансгранічнага супрацоўніцтва, і скіраваны праект «Планета ідэй», — зазначае
яго каардынатар Сяргей КАЛЯДА.
Пакуль рана яшчэ казаць аб гатовых праектах, але некаторыя ідэі паступова пачынаюць увасабляцца ў даволі перспектыўныя
прапановы. Напрыклад, на Шчучыншчыне,
дзе нарадзіўся Чэслаў Немэн і ўсё большай
папулярнасцю сярод турыстаў карыстаецца
яго дом-музей, ужо праводзіліся культурныя
імпрэзы, прысвечаныя знакамітаму музы-

Каля возера Свіцязь.

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Московского района г. Минска» доводит
до сведения заинтересованных лиц о внесении
дополнения к проектной декларации по объекту
«Группа многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными объектами общественного назначения и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в микрорайоне «Малиновка-1». Жилой дом
№ 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями», опубликованной в газете «Звязда»
№ 159 от 23.08.2014.
Дополнительно для привлечения дольщиков
к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для физических и
юридических лиц предлагаются:
- помещение административно-торгового назначения между осями 7-9, А-Е общей площадью
125,27 кв.м стоимостью 4000 долларов США за
1 кв.м с НДС;
- помещение административно-торгового назначения между осями 14-16, А-Е общей площадью 72,48 кв.м стоимостью 4200 долларов США
за 1 кв.м с НДС;
- помещение административно-торгового назначения между осями 30-32, А-Е общей площадью 73,33 кв.м стоимостью 4200 долларов США

канту. А ў Польшчы, у Сувалках ёсць вопыт
блюзавага фестывалю. Але відавочна, што
абодва кірункі патрабуюць далейшага развіцця, сучаснага сцэнічнага абсталявання.
Новыя ідэі патрабуюцца і для паляпшэння
турыстычнай прывабнасці Лідскага замка.
Тэмай міжнароднага праекта магло б стаць
азнаямленне з перадавым вопытам у гэтай
сферы, каб выкарыстаць яго і ў сябе.
Сумесны праект можа таксама атрымацца
ў двух рэгіёнаў Украіны і Беларусі (Валыні і Навагрудчыны), дзе ёсць возера з аднолькавай
назвай — Свіцязь. У нас, у зоне Свіцязянскага
заказніка, цяпер ажыццяўляецца ідэя турысцка-экалагічнага цэнтра «12 месяцаў». Мяркуецца, што ён зацікавіць адпачывальнікаў не
толькі ўлетку, але ў іншыя перыяды года — у
прыватнасці, экалагічнымі сцяжынамі, праходжанне якіх будзе спалучацца з выкананнем
спецыяльна распрацаваных заданняў, і паказам народных абрадаў, якія праходзілі на
Навагрудчыне ў тым ці іншым месяцы. Дарэчы, на гэты цэнтр ужо ёсць праектна-каштарысная дакументацыя, што даволі важна для
падтрымкі міжнародным праектам.
Цікавыя ідэі для сумесных праектаў ёсць
і ў сферы воднага турызму. Іх прапануюць
Астравецкі, Слонімскі раёны з надзеяй наладзіць супрацоўніцтва з польскімі і ўкраінскімі партнёрамі на трансгранічных рэках, якія
яднаюць суседнія краіны. Прычым важна не
толькі распрацаваць і на сучасным узроўні
абсталяваць водныя маршруты, але і падрыхтаваць інструктараў, якія забяспечаць
адпаведныя якасныя стандарты падарожжа
і бяспеку аматараў актыўнага адпачынку.
Яшчэ адна тэма, дзе магчыма партнёрства ў сумесных праектах, — Першая сусветная вайна, тым больш што не за гарамі
100-годдзе яе заканчэння. Невыпадкова ў
саставе польскай дэлегацыі на Гродзеншчыну прыехаў бургамістр мястэчка Монькі, дзе
знаходзіцца Асавецкая крэпасць. Там ёсць
жаданне правесці музеефікацыю аднаго з
фартоў, які захаваўся лепш за іншыя. А ў нас
у даволі някепскім стане знаходзіцца чацвёрты форт Гродзенскай крэпасці. Зноў жа
існуе даўні намер стварыць там музейную
экспазіцыю — сучасную, інтэрактыўную. Каб

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Группа многоэтажных жилых домов
со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения
и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского
в микрорайоне «Малиновка-1».
Жилой дом № 4 по генплану со встроенно-пристроенными помещениями»,
опубликованной в газете «Звязда» № 159 от 23.08.2014.
за 1 кв.м с НДС;
- кафе между осями 32-35, А-Е общей площадью 190,26 кв.м стоимостью 3700 долларов США
за 1 кв.м с НДС.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
регистрации договора создания объекта долевого
строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся
сумма – до конца строительства в соответствии
с графиком платежей, являющимся приложением
к договору.

При единовременной уплате всей суммы по
договору создания объекта долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня регистрации договора в Мингорисполкоме
стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на
сумму, эквивалентную 100 долларам США.
Стоимость помещения фиксируется в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в
долларовом США эквиваленте до окончания действия договора. Стоимость 1 кв.м общей площади
помещений указана без учета выполнения внутренних отделочных работ.

Гэты праект
фінансуецца
Еўрапейскім
саюзам

Наша даведка
Праект «Планета ідэй — трансгранічны трансфер ведаў у галіне прыцягнення інвестыцый для развіцця памежнага
турызму» ІРBU.03.01.00-58-602/11-00
рэалізуецца па праграме трансгранічнага супрацоўніцтва «Польшча — Беларусь — Украіна» на 2007—2013 гг.
З беларускага боку ў праекце ўдзельнічаюць упраўленне спорту і турызму
Гродзенскага аблвыканкама, Гродзенскае абласное аддзяленне грамадскага
аб'яднання «Рэспубліканскі турысцкаспартыўны саюз» (галоўны партнёр),
з польскага — цэнтр садзейнічання
інавацыям і развіццю (г. Беласток), з
украінскага — Валынскі фонд падтрымкі прадпрымальніцтва (г. Луцк).
Галоўнай мэтай праекта з'яўляецца
ўмацаванне супрацоўніцтва паміж польскімі, беларускімі і ўкраінскімі органамі
мясцовай улады, грамадскімі арганізацыямі і турысцка-інфармацыйнымі цэнтрамі ў галіне турызму. Мяркуецца, што ў
выніку гэтых кантактаў, абмену карысным вопытам будуць створаны сумесныя
праекты і падрыхтаваны адпаведныя заяўкі для ўдзелу ў конкурсе Праграмы
трансгранічнага супрацоўніцтва.
наведвальнікі, пабываўшы тут, маглі ўявіць
атмасферу, зразумець трагедыю гэтай вайны. Зразумела, што да гэтага праекта павінна падключыцца і Смаргоншчына, якую ў
свой час называлі рускім Вердэнам.
Прычым у рамках сумеснага праекта ў кожным рэгіёне можна стварыць не толькі музейныя экспазіцыі, але і гістарычныя рэканструкцыі, звязаныя з падзеямі Першай сусветнай
вайны менавіта ў гэтай мясцовасці. Напрыклад, у Асаўцы ўжо даўно апавядаюць гісторыю так званай «атакі мерцвякоў». Калі рускія
салдаты пасля газавай атакі, абкручаныя анучамі, са страшнымі ад вадыроў тварамі ішлі
ў наступленне. Нямецкія войскі, не чакаючы,
што застаўся нехта жывы і псіхалагічна не вытрымаўшы такога выгляду ворагаў, адступілі.
Праўда, узнікае пытанне: «Планета ідэй»
завершыцца — і што далей? А потым — новыя ідэі, у прасоўванні якіх будзе дапамагаць
сайт, створаны ў рамках гэтага праекта. Дзякуючы інтэрнэт-пляцоўцы кожны, хто жадае
працаваць у міжнародных праектах, зможа
абнародаваць сваю ідэю і, магчыма, знайсці
партнёраў для яе рэалізацыі. Альбо падключыцца да работы над ідэямі, што прапануюцца іншымі. Вось такі «доўгайграючы» разлік
«Планеты ідэй»...

Меркаванне ў тэму
Сяргей КАЛЯДА, каардынатар праекта
«Планета ідэй»:
— Да праграм трансгранічнага супрацоўніцтва сёння стаўленне даволі пазітыўнае.
Відавочна, што яны сябе апраўдваюць, паколькі ствараюцца партнёрскія адносіны паміж грамадзянамі суседніх краін і сумесныя
прадукты ў розных сферах жыцця — не толькі турызму, але і аховы здароўя, адукацыі,
культуры. Усё гэта ў інтарэсах устойлівага
развіцця рэгіёнаў, іх інфраструктуры, эканомікі. І калі па заканчэнні праекта бачым, што
тыя ідэі, якія ў яго ўкладваліся, працуюць ужо
без вас, значыць, вы сваёй мэты дасягнулі.
Барыс ПРАКОПЧЫК.
УНП 590373966

Оплата производится в белорусских рублях по
курсу НБ РБ на дату перечисления денежных средств
на специальный и расчетный счет застройщика.
Документы для заключения договоров будут
приниматься с 24.12.2014 по адресу: г. Минск,
ул. Короля, 20. Прием заявлений осуществляется
до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных помещений.
Если гражданин либо иной претендент на участие
в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления
не явился для заключения договора и не сообщил об
уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает
силу и КУДП «УКС Московского района г. Минска»
оставляет за собой право заключить договор на заявленное помещение с другим претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной
декларации, которая отменяет действие опубликованной ранее.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству
жилого дома можно получить по адресу: г. Минск,
ул. Короля, 20, каб. 2, тел.: (017) 200-06-85, (044)
795-44-44.
УНП 190579681

