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27 мая ў Бе ла ру сі афі цый на стар та ваў 
азда раў лен чы се зон. На пер шую 
зме ну ў На цы я наль ны дзі ця чы 
аду ка цый на-азда раў лен чы цэнтр 
«Зуб ра ня» з'е ха лі ся 1100 дзя цей 
з усёй кра і ны.

Па пу ляр насць і за па тра ба ва насць «Зуб ра ня ці» 
ў школь ні каў і іх баць коў — па-за кан ку рэн цы яй. 
Асаб лі ва шмат ах вот ных тра піць сю ды на трэ цюю 
лет нюю зме ну, а пу цёў кі рас куп лі ва юц ца яшчэ за 
паў го да да лет ніх ка ні кул.

— Мы вы ста ві лі ў ін тэр нэ це пу цёў кі на про даж 
2 сту дзе ня ў поў на ч, а пер шая за яў ка прый шла на 
наш сайт у ад ну хві лі ну пер шай га дзі ны но чы. Да 
8 га дзін ве ча ра пу цёў кі на трэ цюю зме ну ўжо цал-
кам ра за бра лі. Плюс мы сфар мі ра ва лі рэ зер во вы 
спіс — на той вы па дак, ка лі ў ка гось ці зме няц ца 
пла ны і сям'я ад мо віц ца ад пу цёў кі, — рас ка за ла 
ды рэк тар НДЦ «Зуб ра ня» На дзея АНУФ РЫ Е-
ВА. — Да та го ж у гэ тым го дзе мы су мес на з Цэнт-
рам між на род ных су вя зяў Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
і бал гар скі мі парт нё ра мі за пус ка ем но вы пра ект 
— аран ду ем ба зу для ад па чын ку бе ла рус кіх дзя-
цей на вя до мым бал гар скім ку рор це Свя тых Кан стан ці на і 
Але ны (на паў ноч ным уз бя рэж жы па між Вар най і За ла ты мі 
Пяс ка мі). Пра ца ваць з бе ла рус кі мі дзець мі ў Бал га рыі бу-
дуць на шы пе да го гі і ва жа тыя, па на шых пра гра мах, та му 
на бал гар скую тэ ры то рыю бу дуць пе ра не се ны най леп шыя 
тра ды цыі «Зуб ра ня ці». Да бі рац ца да Бал га рыі збі ра ем ся 
са ма лё там.

ПРА ВА НА АЗДА РАЎ ЛЕН НЕ. 
А НЕ АБА ВЯ ЗАК

Кан суль тант упраў лен ня са цы яль най, вы ха ваў чай і ідэа-
ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства аду ка цыі Ла ры са ЕМЯЛЬ ЯН-
ЧЫК рас ка за ла, што за апош нія пяць га доў аб' ёмы азда раў лен-
ня ў кра і не прак тыч на не змя ня лі ся: ім ахоп ле на ад 34 да 37% ад 
агуль най коль кас ці школь ні каў. У бя гу чым го дзе за пла на ва на 
азда ра віць больш як 344 ты ся чы дзя цей, праў да, у лет ні ках з 
круг ла су тач ным зна хо джан нем бу дуць ад па чы ваць і азда раў-
ляц ца толь кі 137,5 ты ся чы дзя цей, а 203 ты ся чы школь ні каў 
бу дуць на вед ваць лет ні кі з дзён ным зна хо джан нем. Ме на ві та 
функ цы я на ван не азда раў лен чых ла ге раў пры шко лах вы клі кае 
най боль шую коль касць спрэ чак. Ці мо жа дзі ця паў на вар тас на 
ад па чыць у тых жа сце нах, у якіх пра вя ло ўвесь на ву чаль ны 
год пад на гля дам сва іх школь ных пе да го гаў? Дзе-ні дзе пра ва 
на азда раў лен не ня рэд ка пе ра ўтва ра ец ца ў аба вя зак: і на-
стаў ні кі, і баць кі вы каз ва юць не за да во ле насць пры му со вым 
на паў нен нем школь на га ла ге ра. З ін ша га бо ку, ад па чы нак у 
школь ным ла ге ры да ступ ны ма ла за бяс пе ча ным сем' ям, та му 
за па тра ба ва насць у га ра дах за ста ец ца.

Гэ тым ле там у Бе ла ру сі бу дуць дзей ні чаць 174 ста цы я нар-
ныя лет ні кі. Іх коль касць, у па раў на нні з па пя рэд ні мі га да мі, не 
змен шы ла ся. Ла ге ры з круг ла су тач ным зна хо джан нем бу дуць 
пра ца ваць у ча ты рох змен ным рэ жы ме з пра цяг лас цю кож на-
га за ез да ад 18 да 21 дня. А вось коль касць дзя цей-ін ва лі даў, 
ахоп ле ных азда раў лен нем, рас це. Пла ну ец ца, што гэ тым ле там 
змо гуць ад па чыць і азда ра віц ца ў ла ге рах больш як 4 ты ся чы 
дзя цей гэ тай ка тэ го рыі.

ЛЕ ТА Ў ПА ЛАТ КАХ
Сё ле та стар туе но вая рэс пуб лі кан ская ак цыя «Ле та — на 

ка рысць». Ва ўсіх рэ гі ё нах бу дуць пра ца ваць про філь ныя ла-
ге ры са май роз най на кі ра ва нас ці: эка ла гіч ныя, бія ла гіч ныя, 
тэх ніч ныя, гіс то ры ка-ар хеа ла гіч ныя, са цы яль на-пе да га гіч ныя, 
ма тэ ма тыч ныя, гра мад ска-гу ма ні тар ныя, лінг віс тыч ныя, ла-
ге ры для ак ты віс таў гра мад скіх ар га ні за цый, для вы со ка ма-
ты ва ва ных і адо ра ных дзя цей, мас тац кія, ха рэа гра фіч ныя, 
ва ен на-па тры я ты ныя, аба рон на-спар тыў ныя і г.д.

Цу доў на апраў да лі ся бе па ла тач ныя ла ге ры, якія ства ра юц-
ца па прын цы пе «лет нік у лет ні ку» — на ба зе ста цы я нар ных 
ла ге раў з доб ра раз ві тай інф ра струк ту рай. Яны пра цу юць, як 
пра ві ла, у 9-дзён ным рэ жы ме. Шэсць про філь ных ла ге раў з 
вы ка ры стан нем па ла так ар га ні зу юц ца на ба зе Мінск ага га-
рад ско га аду ка цый на-азда раў лен ча га цэнт ра «Лі дар». Пер шая 
зме на збя рэ лі да раў клу баў ма ла дых вы бар шчы каў. Так са ма 
ў па ла тач ным ла ге ры прой дуць зме ны для лі да раў дзі ця чых і 
ма ла дзёж ных гра мад скіх аб' яд нан няў юных эко ла гаў і края-
знаў цаў. Акра мя та го, у лі пе ні ў «Лі да ры» бу дзе між на род ны 
про філь ны ла гер, які збя рэ на ву чэн цаў з Гер ма ніі і Бе ла ру сі.

Ак тыў на раз ві ва ец ца ў гэ тым го дзе і ва лан цёр ска-пе да га-
гіч ны про філь.

— На пра ця гу апош ніх двух га доў у «Зуб ра ня ці» пра ца ваў 
адзін ва лан цёр скі пе да га гіч ны атрад у скла дзе 25 ча ла век, а 
сё ле та ў нас на кож най зме не бу дуць пры цяг вац ца да пра цы 
з ма лод шы мі вы ха ван ца мі па 50 ва лан цё раў. Па вер це, што 
кон курс у гэ тыя атра ды быў, як у прэ стыж ны ўні вер сі тэт, — 
рас ка за ла На дзея Ануф ры е ва. — Ах вот ныя пі са лі рэ зю ме і 
ад каз ва лі на пы тан ні.

КОЛЬ КІ МОЖ НА ЗА РА БІЦЬ?
Два га ды та му ў на шай кра і не — амаль пас ля 20-га до ва га 

за быц ця — па ча лі ад ра джаць дзей насць лет ніх ла ге раў пра цы 
і ад па чын ку. І гэ ты від ар га ні за цыі баў лен ня ча су пра цяг вае на-
бі раць аба ро ты. Толь кі для ста ліч ных пад лет каў ва ўзрос це ад 
14 да 18 га доў бу дзе ар га ні за ва на 50 та кіх ла ге раў, 11 з іх — на 
за га рад най ба зе. А ўво гу ле па кра і не за раб ляць гро шы ў ла ге рах 
пра цы і ад па чын ку бу дуць ка ля 15 ты сяч школь ні каў. На ту раль на, 
у мно гіх уз ні кае пы тан не: а коль кі пад ле так мо жа за ра біць?

— Усё за ле жыць ад ві ду ра бот, пра дук цый нас ці пра цы і 
пра цяг лас ці зме ны, — тлу ма чыць Ла ры са Емяль ян чык. — У 
ла ге рах, дзе пад лет кі пра ца ва лі 18 дзён, ле тась за ро бак да-
хо дзіў да 2 міль ё наў.

— НДЦ «Зуб ра ня» вы сту паў мі ну лым ле там ад на ча со ва і ў 
якас ці ар га ні за та ра ад па чын ку, і ў якас ці пра ца даў цы. На шы 
вы ха ван цы зай ма лі ся доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то рыі і за 12 
пра цоў ных дзён атры ма лі ка ля 1 міль ё на руб лёў. Ра бо ты па 
доб ра ўпа рад ка ван ні, як вы ве да е це, не каш ту юць до ра га, — 
да да ла На дзея Ануф ры е ва. — Але ня ўжо дрэн на ад на ча со ва і 
ад па чыць, і пад за ра біць, і пры нес ці ўсім ка рысць?

Сён ня ў пе ра лік ра бот, да якіх мо гуць пры цяг вац ца пад-
лет кі, ува хо дзяць пра пол ка са джан цаў і се ян цаў, рых лен не 
гле бы, збор ка лас коў, суш ка зер ня на зер не та ку, доб ра-
ўпа рад ка ван не ме ма ры я лаў, во ін скіх па ха ван няў і абел іс-
каў, ра монт школь ных па мяш кан няў і мэб лі, збор ягад у 
сель ска гас па дар чых прад пры ем ствах, ра бо ты па доб ра-
ўпа рад ка ван ні ма лоч на та вар ных фер маў, па шыў бя ліз ны, 
па ду шак і коў драў з сін тэ по ну і гэ так да лей.

Пе ра лік аб' ек таў, дзе бу дуць пра ца ваць пад лет кі, 
фар мі ру ец ца на рэ гі я наль ным уз роў ні, а па трэ бы 
пра ліч ва юц ца, зы хо дзя чы са спе цы фі кі рэ гі ё на: ка лі 
рэ гі ён сель ска гас па дар чы, то асноў ны мі аб' ек та мі 
ста нуць аг ра пра мыс ло выя ар га ні за цыі, а ка лі рэ гі ён 
пра мыс ло вы, то, без умоў на, для стар шых школь ні-
каў зной дзец ца не ква лі фі ка ва ная пра ца на пра мыс-
ло вых прад пры ем ствах ці ў ганд лё вых аб' ек тах.

Не ма ла важ на, што ця пер да пра цы ў скла дзе 
сту дэнц кіх атра даў да зва ля ец ца пры цяг ваць і 
пад лет каў ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў. Ле тась, 
на прык лад, по бач са ста рэй шы мі та ва ры ша мі ў 
сту дат ра дах шчы ра ва лі амаль 1800 дзя цей, якія 
зна хо дзяц ца на ўлі ку ў ін спек цыі па спра вах не-
паў на лет ніх.

СПА КОЙ, ТОЛЬ КІ СПА КОЙ!
Мно гіх баць коў ці ка віць пы тан не: а ў коль кі ж га-

доў мож на ад пус каць сваё дзі ця, так бы мо віць, у 
«са ма стой нае пла ван не»?

Спе цы я ліс ты ра яць: перш чым вы пра віць дзі ця ў 
азда раў лен чы ла гер, баць кі па він ны ўлі чыць не каль-
кі мо ман таў. Па-пер шае, ці ёсць у яго са мо га жа-
дан не ехаць у ла гер. Па-дру гое, ці да зва ляе ўзрост 

дзі ця ці, яго ха рак тар, псі ха ла гіч ныя асаб лі вас ці на пра цяг лы пе-
ры яд за ста вац ца без баць коў (ап ты маль ны ўзрост для ад праў кі 
дзі ця ці ад на го ў азда раў лен чы ла гер — 8 га доў). Па-трэ цяе, ці 
ня ма аб ме жа ван няў па зда роўі, якія пе ра шка джа юць дзі ця ці 
зна хо дзіц ца ў ла ге ры.

Дзе ці вель мі ўспры маль ныя да хва ля ван няў да рос лых, та му 
чым спа кай ней баць кі бу дуць рэ ага ваць на ад' езд дзі ця ці, тым 
ляг чэй яно ўспры ме рас ста ван не і но выя ўмо вы жыц ця. Пад час 
зна ём ства з вы ха ва це ля мі (ва жа ты мі) баць кі па він ны па пя рэ-
дзіць іх пра асаб лі вас ці ха рак та ру дзі ця ці, па ве да міць, ці ўмее 
дзі ця пла ваць, якой ежы ад дае пе ра ва гу, а якую не есць, пра 
ўза е ма ад но сі ны з ад на год ка мі і г.д.

Баць кам, чые дзе ці ўпер шы ню едуць у ла гер, рэ ка мен ду-
ец ца не спя шац ца з ві зі там: дзі ця ці па тра бу юц ца 2—3 дні на 
адап та цыю ў ла ге ры, і пры езд у гэ ты час мо жа аб васт рыць у 
ім жа дан не з'е хаць да до му. Ап ты маль на — пры трым лі вац ца 
ўста ноў ле ных кі раў ні ка мі азда раў лен ча га ла ге ра баць коў скіх 
дзён.

— Дзі ця чы азда раў лен чы ла гер — гэ та вы дат ная шко ла са-
цы яль най прак ты кі, — пад крэс лі вае На дзея Ануф ры е ва. — Усё, 
ча му на ву ча лі дзі ця ў шко ле і ў сям'і, мо жа яму тут спат рэ біц ца. 
У дзя цей вель мі шмат комп лек саў, у тым лі ку і ў ста сун ках. 
Ла гер жа раз ня воль вае і ву чыць іх ста сун кам у со цы у ме, — 
пад крэс лі ла На дзея Ануф ры е ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

ФОР МУ ЛА ПА ЗІ ТЫЎ НА ГА ЛЕ ТА,
або Хто па е дзе ў «Зуб ра ня»?

Ка ні ку лы!Ка ні ку лы!  ��

Ме на ві та функ цы я на ван не азда раў лен чых ла ге раў 
пры шко лах вы клі кае най боль шую коль касць 
спрэ чак. Ці мо жа дзі ця паў на вар тас на ад па чыць 
у тых жа сце нах, у якіх пра вя ло ўвесь на ву чаль ны 
год пад на гля дам сва іх школь ных пе да го гаў?

Кон курс у гэ тыя атра ды быў, як у прэ стыж ны 
ўні вер сі тэт. Ах вот ныя пі са лі рэ зю ме 
і ад каз ва лі на пы тан ні.

Дзі ця чы азда раў лен чы ла гер — гэ та вы дат ная 
шко ла са цы яль най прак ты кі. Усё, ча му на ву ча лі 
дзі ця ў шко ле і ў сям'і, мо жа яму тут спат рэ біц ца.
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Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя 
функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х 
лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с 
указанием фактических сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., 
ул. Чичурина, д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичури-
на, д. 20 – 27 мес., пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, 
д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 
23 мес., ул. Г. Ширмы, д. 7 – 18 мес., ул. Одинцова, д. 54 – 13 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Строи-
тельство многоквартирных жилых домов типовых потребитель-
ских качеств № 9, 11 (по генплану) со встроенно-пристроенными 
помещениями в жилом квартале в границах ул. Янковского – 
ул. Горецкого – ул. Проектируемой». Жилой дом № 11 по ген-
плану. Встроенные помещения.

Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4189 о государствен-
ной регистрации создания земельного участка и возникновения 
права пользования на него от 11 ноября 2011 года.

Земельный участок площадью 0,1464 га. Проектом предусмо-
трено устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых 
архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, 
спортивных, хозяйственных площадок.

Проектом предусматривается строительство крупнопанельно-
го, односекционного, 18-этажного, 112-квартирного жилого дома в 
конструкциях серии М 111-90 со встроенными помещениями. Адми-
нистративные помещения № 1, № 2, № 3 расположены на первом 
этаже жилого дома и имеют самостоятельные входы. 

Начало строительства жилого дома – июнь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – август 2015 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном по-

рядке государственную экспертизу от 26.05.2011 № 387-60/11 с до-
полнениями № 02-1154 от 16.06.2011 и № 676-60/14 от 31.10.2014.

Договор строительного подряда от 10.04.2013 № 120С-04-13, 
генподрядчик – ОАО «МАПИД». 

Договоры создания объекта долевого строительства будут за-
ключаться на строительство административных помещений № 1, 
№ 2, № 3.

Предметом договора будет являться строительство администра-
тивных помещений. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общай площади админи-
стративных помещений № 1, № 2, № 3 без учета выполнения вну-
тренних отделочных работ составляет 1450 долларов США.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларо-
вом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США 
эквиваленте до окончания действия договора создания объекта 
долевого строительства.

Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национально-
го банка Республики Беларусь  на дату внесения денежных средств.

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 15 (пятнадцати) банковских дней 
со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м 
площади уменьшается на сумму, эквивалентную 100 долларам США 
и составит 1350 долларов США.

Заявления о долевом строительстве будут приниматься (регистри-
роваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных 
дней после опубликования проектной декларации в кабинете 105 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами 
или юридическими лицами, подавшими заявления, либо с их предста-
вителями, действующими на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В.Милошевский

П Р О Е К Т Н А Я  П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А РА Ц И ЯД Е К Л А РА Ц И Я
Государственное производственное объединение «Минскстрой»Государственное производственное объединение «Минскстрой»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел. 327-52-36, 226-03-01 режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел. 327-52-36, 226-03-01 


