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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность
земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов
в деревнях Мглё, Избицкое, Прудище и аг. Юрьево
Усяжского сельского исполнительного комитета
Смолевичского района Минской области
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Форма проведения
аукциона
Дата, время и место
проведения аукциона

Открытый

12 декабря 2011 года, в 15.00, пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10
Усяжский сельисполком, кабинет председателя
Усяжский сельский исполнительный комитет,
Продавец и его адрес
пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10
Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1502 га, № 624885602801000100
в д. Избицкое.
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1899 га, № 624885605201000058
Земельный участок,
в д. Прудище.
его кадастровый номер
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1843 га, № 624885610501000274
и адрес
в аг. Юрьево.
Лот № 4 – земельный участок площадью 0,1507 га, № 624886001101000142
в д. Мглё, ул. Жодинская.
Условия продажи
Без изменения целевого назначения
Целевое назначение
Для строительства и обслуживания жилого дома
земельного участка
Лот № 1 – 23 874 290 рублей
Лот № 2 – 14 204 520 рублей
Начальная
(стартовая) цена
Лот № 3 – 18 145 290 рублей
Лот № 4 – 30 949 350 рублей
- продажа по цене не ниже начальной;
- участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, поУсловия аукциона
стоянно проживающие на территории республики или приравненные к
постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь
д. Прудище, Избицкое – электроснабжение;
Наличие инженерной
аг. Юрьево – водоснабжение, электроснабжение;
инфраструктуры
д. Мглё – газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение
Безналичный расчет в течение 5-ти рабочих дней
Условия оплаты
после подписания протокола по результатам проведения аукциона
10% от начальной (стартовой) цены земельного участка
Сумма задатка
р/с 3604627110007 ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616
и реквизиты продавца
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002
(с пометкой «задаток за земельный участок»)
Порядок предварительного ознакомления
Каждая среда в 10.00
в натуре с продаваемыми
земельными участками
Окончательный срок
06 декабря 2011 года в 17.00
приема документов
Контактный телефон
8 (01776) 67 131, 67 288; 55 342

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения
подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный
счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица,
и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).
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КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ
ПРЫВАТНАЙ АБ’ЯВЫ

Е сакрэт, што з выпускнікоў савецкай школы больш-менш
прымальным валоданнем замежнай мовы маглі пахваліцца толькі
адзінкі. Таму для многіх беларусаў авалоданне нават адной замежнай
мовай па-ранейшаму расцэньваецца як своеасаблівая перамога
над сабой і сваім школьным мінулым. Аднак у бліжэйшыя гады
сітуацыя павінна карэнным чынам змяніцца. Перад беларускай
сістэмай адукацыі пастаўлена канкрэтная задача, ад якой,
без перабольшання, залежыць развіццё нашай краіны: кожны
выпускнік на выхадзе са школы павінен свабодна размаўляць
на адной з замежных моў. У 2012/2013 навучальным годзе ўсім
выпускнікам агульнаадукацыйных устаноў упершыню давядзецца
здаваць абавязковы экзамен па замежнай мове ў вуснай форме.
Ці вядомы ўжо фармат будучага экзамену? Як рыхтуецца школа
да вуснага экзамену па праверцы моўнай кампетэнцыі навучэнцаў?
Ці прынесла плён з'яўленне ў школьным раскладзе дадатковай
гадзіны на вывучэнне замежнай мовы і дзяленне школьнікаў на тры
падгрупы? Ці дастаткова ў школе кваліфікаваных кадраў? Якія мовы
трэба выкладаць у школах, каб захаваць інтарэсы не толькі вучняў
і іх бацькоў, але і дзяржаўныя інтарэсы? Гэтыя і многія іншыя
пытанні аказаліся ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў калегіі Міністэрства
адукацыі, прысвечанай якасці арганізацыі адукацыйнага працэсу
па замежных мовах у агульнаадукацыйных установах.
На думку рэктара Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Наталлі
БАРАНАВАЙ, рашэнне аб увядзенні ў школе
абавязковага вуснага экзамену па замежнай
мове стала магутным знешнім стымулам для
школьнікаў і змяніла прыярытэты і акцэнты
ў рабоце настаўніка на ўроку. Сёння аб'ёмы
вучэбнага часу, які адводзіцца на авалоданне замежнай мовай у беларускіх школах, і
ўмовы арганізацыі ўрока супастаўныя з еўрапейскімі. З дабаўленнем яшчэ адной гадзіны і дзяленнем класаў на малаколькасныя
падгрупы былі створаны ўмовы для больш
глыбокага засваення вучэбнага матэрыялу.
Таму цяпер толькі ад настаўнікаў залежыць,
як яны гэтым часам будуць распараджацца.
Калі ўрок будзе праходзіць у выглядзе маналогу настаўніка, то пастаўленай мэты — развіцця ў школьнікаў гутарковых навыкаў —
немагчыма будзе дабіцца. Для чаго было
прынята рашэнне аб дзяленні класаў на тры
групы — ад 6 да 10 чалавек? Каб павялічыць
час для непасрэдных стасункаў настаўніка з
кожным вучнем у групе.
— Аднак далёка не ўсе кіраўнікі ўстаноў
адукацыі выконваюць нарматыўныя патрабаван ні, — пад крэс ліў у сваім выступленні на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Ка зі мір
ФА РЫ НО.
— Калі раней галоўны акцэнт на ўроках
замежнай мовы рабіўся на работу з тэкстамі
(школьнікаў вучылі чытаць, перакладаць
тэкст са слоўнікамі), шмат часу адводзілася
таксама на ўроках вывучэнню замежнай граматыкі, то цяпер настаўнікаў прымусілі павярнуцца да камунікатыўных тэхналогій навучання, — падзялілася сваімі думкамі Наталля Баранава. — І хоць не ва ўсіх школах
назіраюцца зрушэнні ў гэтым плане, не ўсе
настаўнікі разумеюць да канца, што азначае
камунікатыўнасць у навучанні замежным мовам, і яшчэ хапае педагогаў, якія амаль нічога не змянілі у сваёй рабоце, але пачатак
руху наперад пакладзены. У краіне пачаў
фарміравацца банк камунікатыўных тэхналогій навучання. Толькі нашымі выкладчыкамі было распрацавана 80 дыдактычных
сцэнарыяў урокаў для 5-6 класаў. У гэтым
годзе яны супрацоўнічаюць з 10 школьнымі
настаўнікамі і падрыхтавалі зараз яшчэ 32
ўзоры урокаў, а да канца года змогуць прапанаваць яшчэ 56 урокаў для вучняў 7-х і 8-х
класаў. Акрамя таго, нашы спецыялісты (13
чалавек) упершыню падключыліся да распрацоўкі электронных дыдактычных матэрыялаў для школы і стварылі лексіка-граматычныя практыкумы па англійскай, французскай, нямецкай і іспанскай мовах.

ЗАПОЎНІЦЕ РАЗБОРЛІВА, ВЫРАЖЦЕ І ВЫШЛІЦЕ НА АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для даведак 287 17 79.

АБАВЯЗКОВЫЯ звесткі не для друку: ВАША ПРОЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН.

Пашпарт, серыя
Подпіс

№

Выдадзены
Дата

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ
ПРАДАЕЦЦА

 Рухавік ад а/м «Пежо-4», 2002 г.в., 2,2, бензін.
Тэл. 8 029 5853700.
 А/м «Форд Эскорт» 1994 г.в., хэтчбэк, танна, за бел. рублі.
Тэл. МТС 7644291, Вел. 3634095.
 Т-40 АМ з дакументамі; а/м «Фольксваген Венга», 1995 г.в., бензін, бензін, 1,8 см3.
Тэл. 8 029 9651517.
 Кватэра 2-пакаёвая, 3/5, 35 км ад Мінска, 47х27х9, Станькава
Дзяржынскага раёна. Усе выгоды.
Тэл. 8 029 8540099.

ПАСАЖЫРСКІ ПЕРАПАЛОХ
У Магілёве маршрутная «ГАЗель» дагнала МАЗ.
ДТЗ адбыло ся на вулі цы Аст роўска га ўдзень 4 ліс та па да. Аў тама білі ру ха лі ся ў спада рожным напрам ку. У выніку су тыкнення пацяр пеў 52-га до вы па са жыр
Фота Магілёўскай ДАІ.
марш рут на га таксі, які ехаў
на пя рэднім ся дзенні: ён быў
шпіталізаваны з закрытай чэрап на-маз га вой траў май і
ўда рам грудзі ны. У ас тат ніх
— сіня кі і спа лох. Пры чынай
су тыкнен ня магла стаць, павод ле па пя рэд няй ін фар мацыі, няўважлівасць вадзіцеля
маршрут кі.
Алена КАЗЛОВА.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Научно-производственное республиканское унитарное
предприятие «КБТЭМ-ОМО»

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже электроэрозионного прошивочного станка
«ОРТIМАТ-515» (инв. № 4039).
Начальная цена с НДС — 168 866 400 руб. (в том числе НДС
28 144 400 руб.). Шаг аукциона 5%. Задаток 10% от начальной
цены объекта перечисляется на р/с 3012104844016 Региональная
Дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск,
УНП 100104965, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «КБТЭМ-ОМО».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение
10 дней после проведения аукциона. Оплата за станок производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором куплипродажи. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его
проведения.
Аукцион состоится 09.12.2011 в 14.00 по адресу: г. Минск,
пр-т Партизанский, 2. Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 09.12.2011 до 10.00 по указанному адресу.
Тел./факс: (8017) 223 36 64, e-mail: kbtem.tools@gmail.com.
Более подробную информацию можно узнать на сайте
www.kb-omo.by.
УНП 100104965

Информация о застройщике
Застройщик – Общество с дополнительной ответственностью «МакроИнжиниринг», зарегистрировано
Минским городским исполнительным комитетом
31 марта 2009 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191239047.
Адрес застройщика:
220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129, 1этаж, а/я
247 (юридический адрес).
220037, г. Минск, пер. Козлова, 7Б, телефон 299 57 53,
факс 210 58 22 (фактический адрес).
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
В течение предыдущих трех лет предприятием
строительство не осуществлялось.
Информация о проекте
Цель строительства – реализация инвестиционного проекта по строительству многоквартирного жилого
дома в районе пересечения ул. Слободской – ул. Космонавтов в г. Минске.
Строящийся жилой дом расположен в районе примыкания ул. Космонавтов к ул. Слободской в м-не
Малиновка-7 Московского р-на г. Минска в зоне
многоквартирной жилой застройки. С восточной стороны расположены пожарное депо, Юго-Западная
подстанция и банно-оздоровительный комплекс. С
северной, северо-западной и западной сторон расположена многоэтажная жилая застройка. С южной и
юго-западной сторон расположен ГСК и Минская кольцевая автодорога.
Площадь участка застройки – 0,44 га.
Характеристика
объекта долевого строительства
Генеральный план предусматривает размещение на территории строительства, помимо жилого
дома: отдельностоящей повысительной водопроводной насосной станции, парковки, парковки для инвалидов, площадки для сбора мусора, площадки для
чистки и сушки домашних вещей, благоустроенной
детской площадки, зоны для отдыха со скамейками
и парковым оборудованием. Озеленение участка
предусматривает декоративное оформление входных групп зданий, прилегающих территорий, озеленение дворовых территорий и площадок, а также
восстановление растительного слоя после строительных работ.
Архитектурно-планировочные и конструктивные решения
Жилой дом – 19-этажный, односекционный, каркасного типа с заполнением стен каменной кладкой
из блоков и дополнительным наружным утеплением
минераловатными плитами толщиной 120 мм с последующей штукатуркой «под шубу». Перегородки –
из ячеистого бетона толщиной 100 мм и кирпича толщиной 120 мм (в санузлах и ванных комнатах).
Окна и балконные двери из ПВХ профиля с теплыми двухкамерными стеклопакетами, лоджии – остекленные.
На каждом этаже предусмотрено размещение 7-ми

Наталля Баранава паведаміла членам калегіі, што на базе Лінгвапарка, які ствараецца
зараз у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным
універсітэце, плануецца адкрыць Цэнтр распрацоўкі інавацыйных дыдактычных матэрыялаў. Там будуць вывучацца такія важныя
пытанні, напрыклад, як меры па мінімізацыі
наступстваў вывучэння замежнай мовы ў
штучным моўным асяроддзі, будзе весціся
работа над тэхналогіямі навучання, якія дазваляюць адразу думаць на замежнай мове,
а не перакладаць свае думкі з роднай на замежную мову. Агульнавядома, што для таго,
каб пачаць размаўляць на замежнай мове, ёй
трэба пастаянна карыстацца, неабходна пастаянна падтрымліваць моўныя навыкі, але ў
Беларусі адсутнічаюць дадатковыя магчымасці пры вывучэнні замежнай мовы. У сям'і
замежная мова не гучыць, жыццёвыя сітуацыі, у якіх бы шліфаваліся моўныя навыкі, для
большасці з нас таксама вялікая рэдкасць.
Менавіта па гэтай прычыне падчас работы
над новай канцэпцыяй вывучэння замежных
моў у школе вялася размова аб стварэнні
адпаведнага моўнага асяроддзя: адкрыцця
спецыяльнага вучэбнага тэлеканала, выпуску
дзіцячых фільмаў на замежных мовах, выдання арыгінальных, але адаптаваных да магчымасцяў школьнікаў дзіцячых кніжак.
У Лінгвапарку будуць таксама функцыянаваць лексікаграфічны цэнтр, лабараторыя
сінтэзу маўлення, дзе будуць стварацца вучэбныя матэрыялы для асоб з парушэннямі
зроку, даведачна-кансультацыйная служба
і шэраг іншых адукацыйных цэнтраў і лабараторый.
«І ўсё ж такі, які з фактараў мае вырашальнае значэнне пры засваенні школьнікамі гутарковай замежнай мовы: кадры,
вучэбна-метадычнае забеспячэнне, тэхнічнае забеспячэнне працэсу навучання
ці ўнутраная матывацыя школьнікаў?»,
— пацікавіўся ў выступоўцаў міністр адукацыі Сяргей МАСКЕВІЧ.
— Адназначна патрэбныя кваліфікаваныя
педагагічныя кадры, — упэўнена адказаў
Казімір Фарыно. — Ні лінгафонныя кабінеты,
ні інтэрактыўныя дошкі, ні аўдыясродкі на
электронных носьбітах, ні камп'ютарная тэхніка не дапамогуць, калі настаўнік не будзе
размаўляць з дзецьмі на ўроку. Менавіта
настаўнік з'яўляецца ключом да павышэння
якасці лінгвістычнага навучання. Аднак, на
жаль, сёння далёка не кожны настаўнік з'яўляецца ўзорам правільнага маўлення.
Трэба мець таксама на ўвазе, што, калі
нейкі час таму ў школах быў востры дэфіцыт
кадраў, настаўнікаў замежнай мовы пачалі

КОЛЬКІ МОЎ ТЫ ВЕДАЕШ,

СТОЛЬКІ РАЗОЎ
ТЫ І ЧАЛАВЕК?
рыхтаваць на курсах перападрыхтоўкі — якаснага складу настаўніцкіх кадраў у школе,
змянялі іх профіль. Гэта была вымушаная выкладчыцкіх кадраў — у ВНУ і ў іншых звёнеабходнасць, аднак, на жаль, і сёння шы- нах сістэмы адукацыі. За 2010—2011 гады ў
рока распаўсюджана меркаванне, што для інстытуце павышэння кваліфікацыі Мінскага
работы ў пачатковай школе ці з кантынген- дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта патам дашкольных устаноў настаўніку зусім не высілі сваю кваліфікацыю 725 настаўнікаў,
абавязкова добра валодаць замежнай мо- 532 выкладчыкі ВНУ, 63 выкладчыкі ССНУ, а
вай. Маўляў, не той узровень выкладання таксама 3 супрацоўнікі метадычных службаў.
дысцыпліны. Аднак для таго, каб распачы- Самымі запатрабаванымі адукацыйнымі пранаць навучанне, патрэбна вялікае педагагіч- грамамі аказаліся тыя, што былі распрацаванае майстэрства. Калі ўдасца зацікавіць дзі- ны пад канкрэтны заказ асобных устаноў
ця, захапіць яго замежнай мовай, гэта будзе адукацыі. Найбольш шчыльна на ўзроўні
ўжо палова справы...
агульнай сярэдняй адукацыі мы працуем са
На думку Наталлі Баранавай, школам па- школамі Мінска, на вузаўскім — з БДУ і Бетрабуецца настаўнік новага пакалення. На- ларускім дзяржаўным эканамічным універсістаўнік, які павінен навучыць дзяцей гутарко- тэтам. А рэгіянальныя ВНУ ў найменшай стувым нормам замежнай мовы, перш за ўсё сам пені праяўляюць зацікаўленасць у павышэнні
павінен валодаць гэтымі нормамі, павінен кваліфікацыі на нашай базе. Тут ёсць над чым
добра засвоіць методыку навучання пад
Настаўнік, які павінен навучыць
кіраўніцтвам вопытных педагогаў яшчэ
дзяцей гутарковым нормам замежў студэнцкія гады, пакуль у яго не сфарнай мовы, перш за ўсё сам павінен
міраваліся непажаданыя стэрэатыпы
валодаць гэтымі нормамі. Аднак сёндзейнасці. Настаўніку новага пакалення
патрабуецца разнапланавая падтрымка. ня далёка не кожны настаўнік з'яўляецца ўзоАднак усе гэтыя задачы рашыць будзе рам правільнага маўлення...
няпроста:
— Наперадзе ВНУ чакае аптымізацыя задумацца. Можна меркаваць, што і іншыя
тэрмінаў і структуры падрыхтоўкі будучых інстытуты павышэння кваліфікацыі і развіцця
педагагічных кадраў. Неабходна будзе вы- адукацыі ўкаранялі новыя формы і, магчыма,
рашыць найскладанейшы комплекс задач: змест навучання. І ўсе ж такі, калі паглядзець
мы да іх рашэння яшчэ толькі дакрануліся, у цэлым на цяперашні стан сістэмы павыале ўжо ўбачылі і адчулі, што дзейнічаць шэння кваліфікацыі, то трэба прызнаць,
чыста механічна (дзесьці штосьці скара- што, па водгуках настаўнікаў, яна пакуль
ціць, ліквідаваць дубліраванне) не атрыма- задавальняе іх не ў поўнай ступені. Для
ецца. Трэба будзе сур'ёзна думаць, каб ўсіх нас вельмі важна мець вычарпальны
быць упэўненымі, што мы і сапраўды апты- адказ на пытанне «чаму?».
Яшчэ адна праблема, на якой спыніўся
мізуем адукацыйны працэс. Многае будзе
залежаць і ад таго, ці атрымаецца вырашыць Казімір Фарыно, — гэта дыверсіфікацыя
праблему падрыхтоўкі кадраў вышэйшай ква- моўнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Сёнліфікацыі для ВНУ. Сутнасць гэтай праблемы ня ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі
ў абмежаванай колькасці патэнцыяльных на- абсалютная большасць навучэнцаў вывучае
вуковых кіраўнікоў і практычнай адсутнасці англійскую мову — 76,3 працэнта ад агульнага кантынгенту, нямецкую — 19 працэнтаў,
неабходных навуковых школ у рэгіёнах.
Сёння падрыхтоўка педагагічных кадраў французскую — толькі 3,9 працэнта, іспанпа замежных мовах ажыццяўляецца ў 5 уста- скую — 0,7 працэнта і кітайскую мову — усяновах сярэдняй спецыяльнай адукацыі і ў 11 го 201 чалавек або 0,03 працэнта.
Казімір Фарыно прызнаўся, што прадстаўВНУ. Казімір Фарыно паведаміў, што на 58
кафедрах ВНУ працуюць 1186 чалавек. Ад- нікі пасольстваў Германіі і Францыі вельмі
нак працэнт выкладчыкаў з вучонымі ступе- занепакоены такім становішчам спраў. Яны
нямі і (ці) званнямі ў дзесяці ВНУ вагаецца ўжо былі на прыёме ў Міністэрстве адукацыі,
ад 4-х да 24-х. У Мінскім дзяржаўным лінг- дзе паведамілі, што гатовы ўкладваць сродкі
вістычным універсітэце гэты паказчык скла- ў замацаванне пазіцый нямецкай і француздае 38 працэнтаў. А ў некаторых ВНУ ёсць скай моў у нашай краіне, у арганізацыю стакафедры, на якіх увогуле няма выкладчыкаў жыровак для нашых выкладчыкаў.
Між іншым, еўрапейская моўная палітыка
з вучонымі ступенямі і званнямі.
Наталля Баранава ўпэўнена, што для та- сёння зыходзіць з таго, што кожны дарослы
го, каб падтрымліваць уласны узровень пра- адукаваны чалавек павінен валодаць як мініфесійнай кампетэнтнасці, кожны педагог мум дзвюма, а лепш — трыма замежнымі
павінен мець магчымасць перыядычна па- мовамі. Адной з іх абавязкова павінна быць
вышаць сваю кваліфікацыю, паколькі мова англійская мова, другой — мова, запатрабашкольнага настаўніка «псуецца», калі ён ваная чалавекам з-за прафесійных і жыццёразмаўляе на ёй толькі ў сценах школы са вых абставін, і трэцяя — нейкая рэгіянальная
сваімі вучнямі. Моўная практыка мае для мова. Для беларуса гэта могуць быць англійская, нямецкая і польская ці англійская, няпедагогаў выключнае значэнне:
— Сёння для нас вельмі важна мець вялі- мецкая і літоўская мовы. Веданнем англійскай
кую колькасць курсаў, прызначаных для роз- мовы ў Еўропе ўжо нікога не здзівіш — гэта,
ных катэгорый педагогаў у залежнасці ад іх хутчэй, норма, чым эксклюзіў. Але для беладосведу, месца працы, патрэб і, калі жадаеце, русаў свабоднае валоданне нават адной замагчымасцяў. А для таго, каб распрацаваць межнай мовай — пакуль што раскоша...
Надзея НІКАЛАЕВА.
такія курсы, трэба мець дакладную карціну



Валерий Владимирович СЕЛЯВКО (25.04.1958 — 07.11.2011)

ЛЮДЗІ НАСТОЙВАЮЦЬ
НА ДОБРАЎПАРАДКАВАННІ

7 ноября ушел из жизни Валерий Владимирович СЕЛЯВКО: советник правления ОАО «Белгазпромбанк» и один из основателей банка.
При активном участии Валерия Владимировича Белгазпромбанк стал одним из крупнейших
банков страны, заслужившим признание наиболее престижных международных финансовых организаций. Валерий Владимирович обладал стратегическим мышлением, ясным
и четким видением развития банка. В.В. Селявко принадлежит соавторство названия
ОАО и нынешнего логотипа банка.
В одном из последних интервью для корпоративного журнала «Банк.NOTE» Валерий
Владимирович сказал:
— В Библии сказано: «Тому дому не устоять, который разделился внутри себя». Это
и было моей целью – не допустить внутреннего разделения. Сейчас, мне кажется, мы
этого добились в полной мере, и коллектив, который сложился, обладает огромным
потенциалом саморазвития. Мы учимся сами и учим других. Но самое главное – мы
поддерживаем друг друга.
Коллектив Белгазпромбанка приносит искренние соболезнования родным и близким Валерия Владимировича Селявко и скорбит вместе с ними.
Прощание с Валерием Селявко состоится 9 ноября 2011 года с 9.00 до 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Ольшевского, 12.
Коллектив ОАО «Белгазпромбанк».

Жы ха ры Ма гі лё ва сё ле та
накіравалі ў гарвыканкам каля
1,5 тысячы зваротаў. У мэрыі
адзначаюць, што патрабавальнасць заяўнікаў павялічваецца: цяпер скаржнікі часта даходзяць да судоў, што раней
было рэдкасцю.
Шмат зваротаў паступіла наконт не зда валь ня ю ча га ста ну
дамоў і дваравых тэрыторый, павольных тэмпаў рамонту. Людзі
сталі заўважаць, што ў абласным цэнт ры трэ ба больш займац ца доб ра ўпа рад ка ван нем.
Кіраўніцтва Магілёва заўважае,
што да грошай, якія выдаткоўваюц ца на на вя дзен не па рад ку,
рамонты двароў і дамоў, дарог і
тра ту а раў, трэ ба ста віц ца пагаспадарску і даваць справаздачу за кожны рубель.
Алена КАЗЛОВА.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоквартирный жилой дом в районе пересечения
ул. Слободской – ул. Космонавтов
квартир (1-1-2-2-2-3). Общая площадь квартир составляет 7 539,62 кв.м. Всего 133 (сто тридцать три)
квартиры, в том числе:
1-комнатных 57 (площади квартир 40,7 м2; 46,19 м2;
46,22 м2; 46,31 м2; 46,35 м2);
2-комнатных 58 (площади квартир 59,4 м2; 59,8 м2;
60,5 м2; 60,7 м2; 60,8 м2; 61,0 м2);
3-комнатных 18 (площади квартир 78,41 м2; 78,59 м2).
В подвале размещается группа помещений для
товарищества собственников с отдельным входом.
Помещения торгового или административноторгового назначения (встроенные или пристроенные)
в жилом доме отсутствуют.
Инженерные системы
Лифты скоростные, грузоподъемностью 400 кг и
630 кг. Один из лифтов предусмотрен с пожарным
режимом – ППП.
Вход в жилую часть оборудован металлическими
дверями с охранно-переговорным устройством и системой домофонной связи с каждой квартирой.
Электроснабжение выполняется с учетом современных норм с 3-м (заземляющим) проводником
и установкой приборов защитного отключения. В соответствии с нормами также предусматривается
АСКУЭ (автоматизированная система коллективного
учета электроэнергии), предназначенная для организации централизованного сбора информации о потреблении электроэнергии бытовыми и общедомовыми потребителями, отслеживания баланса потребления электроэнергии в рамках дома.
Система телевидения предусматривает подачу
ТВ-сигнала к объекту посредством современных систем передачи по оптико-волоконному кабелю и позволит в дальнейшем перейти на цифровое телевидение.
Система телефонной связи выполнена с использованием современных технологий, посредством
полностью цифрового принципа передачи информации по оптико-волоконному кабелю непосредственно
от коммуникационной компании до абонента, что даст
возможность обеспечить абонентов дополнительными
услугами (высокоскоростной интернет, цифровая телефонная связь, цифровое телевидение) по той же
кабельной линии.
Система водоснабжения монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, а стояки
и подводки к приборам – из полипропиленовых. Предусматривается установка унитазов со смывными бачками и мест для подключения умывальников, моек,
ванн и стиральных машин.
Стояки и поквартирная разводка системы бытовой канализации выполняются из полипропиленовых
канализационных труб.

Противопожарными мероприятиями предусмотрена установка 3-х пожарных кранов Ф50 в общих
коридорах жилого дома, устройство автоматической
системы пожарной сигнализации и оповещеня о пожаре, системы дымоудаления и подпора воздуха.
Теплоснабжение жилого дома осуществляется
централизованно – от наружных тепловых сетей через
автоматизированный ИТП. В здании предусматривается двухтрубная система отопления с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов в жилых
помещениях используются стальные панельные
радиаторы. Предусматривается поквартирный учет с
применением счетчиков тепла, устанавливаемых в
лифтовом холле для каждой квартиры отдельно. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется посредством термостатических вентилей с предварительной настройкой, устанавливаемых на отопительных приборах.
Строительная готовность жилых помещений
при передаче дольщику:
- улучшенная штукатурка стен, бетонная подготовка под полы, гидроизоляция полов в санузлах, без
окраски стен и потолков, устройства чистых полов и
внутренних дверей;
- электроснабжение – поквартирная черновая разводка электропроводки с установкой электросчетчиков
и выводом на кухне для подключения электроплиты;
- горячее и холодное водоснабжение - стояки с
приборами учета, установка и подключение одного
унитаза на квартиру;
- канализация – стояки с поквартирной разводкой
трубопроводов к приборам;
- отопление – водяное поквартирное, готовность
стопроцентная;
- вентиляция – вытяжная естественная;
- телефонизация, телевидение – ввод в каждую
квартиру до розетки или разветвителя;
- радиофикация – готовность стопроцентная.
Строительная готовность помещений общего пользования (тамбур, вестибюль, колясочная, лифтовые
холлы, лестничные клетки, коридоры и др.) – стопроцентная чистовая отделка.
У застройщика имеются в наличии:
- Разрешение Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством по г. Минску на строительство объекта № 2-203Ж-042/11 от 25.10.2011 г.
- Положительное заключение по проектной документации ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску»
№ 758-60/11 от 31.08.2011 г.
- Решение Минского городского исполнительного
комитета № 1765 от 30.06.2011 г.
- Решение Минского городского исполнительного
комитета № 2828 от 28.09.2011 г.

- Свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка № 500/1239-1390
от 02.08.2011 г.
- Контракт на строительство № 2 от 1 октября 2011 г.
с Иностранным частным унитарным строительным
предприятием «Атлант-М Строй» Компании «Интеркар Холдинг ЛЛС».
- Заключение Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 03.08.2011 г.
№ 08-03/140М.
- Акт выбора земельного участка, утвержденный
председателем Минского городского исполнительного комитета 6.09.2010 г.
- Заключение Минского городского центра гигиены
и эпидемиологии от 12.10.2010 г. № 35-16/6409.
- Согласование Комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от
24.08.2010 г. № 5-5-1/358.
Цена объекта долевого строительства
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь № 396 от 15.06.2006 г. (с изменениями)
«О долевом строительстве многоквартирных жилых
домов» предлагаются жилые помещения:
- для граждан, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, стоимостью 1003
(тысяча три) доллара США за 1 кв.м;
- для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, стоимостью 1224
(тысяча двести двадцать четыре) доллара США за 1
кв.м.
Оплата производится по курсу НБ РБ. Стоимость
неизменна до окончания строительства.
Сроки строительства
Нормативный срок завершения работ – 1 квартал
2013 г.
Общее имущество, которое будет находиться
в общей долевой собственности дольщиков
Межквартирные коридоры, лестничные клетки,
лифты, лифтовые и иные шахты, крыша, технический
этаж и подвал, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие 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.
Ознакомление дольщиков
Ознакомление дольщиков с объектом долевого
строительства, предлагаемым к заключению договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в офисе застройщика – ОДО «МакроИнжиниринг» по адресу: Республика Беларусь,
г. Минск, пер. Козлова, 7Б, правое крыло, 2 этаж; режим работы по вопросам долевого строительства:
пн-пт 9.00 – 18.00, иное время по предварительной
договоренности по телефонам: 8 (017) 299 57 53;
8 (029) 165 66 67; 8 (029) 553 66 67.
Интернет-сайт ОДО «МакроИнжиниринг»:
www.makroinginiring.by.
С ходом строительства объекта можно ознакомиться по согласованию с застройщиком.

