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Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 
ИНФОРМИРУЕТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

 Информация о застройщике.
Застройщик – Национальный олимпийский комитет Республики Бе-

ларусь, зарегистрирован решением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 14.04.2006 г. №185 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100265118. 
Адрес местонахождения: 220020, г. Минск, ул. Радужная, д. 27/2.

По вопросам заключения договоров долевого строительства обра-
щаться в торгово-строительное унитарное предприятие «Олимпийские 
проекты», УНП 190191720. Предприятие выполняет функции заказчика 
по договору-поручения.

Адрес заказчика: 220012, г. Минск, пр. Независимости, 80а, ком. 10-14.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 

до 13.45.
Телефоны для справок: 280-80-98, 287-34-84.
В течение предыдущих трех лет предприятие осуществляло функции 

заказчика при строительстве объекта «Штаб-квартира Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь». 

Информация о проекте строительства.
«Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назна-

чения и подземной гараж-стоянкой по ул. Филимонова» расположен 
в г. Минске.

Начало строительства – 20.11.2012 г., окончание строительства 
22.12.2015 г.

Строящийся дом – 24-этажное монолитно-каркасное здание со 
встроенными помещениями общественного назначения на 2-х этажах 
(административно-офисные – 857,3 м кв., стоматологический кабинет 
– 70,5 м кв.), подземной гараж-стоянкой на 54 машино-местa, крытой ав-
тостоянкой на 17 машино-мест, пешеходного путепровода (моста), ПНС, 
коммуникационного канала и трасс инженерных сетей, благоустрой-
ством территории с устройством открытой автостоянки на 40 м/мест. 
Общая площадь объекта 19329 м кв. (жилое здание, встроенные по-
мещения, гараж, технические этажи). Высота типового этажа – 3,0 м. 
Количество секций – 1; количество квартир 110, в том числе: одноком-
натных – 1; двухкомнатных – 20; трехкомнатных – 64; четырехкомнатных 
– 24; пятикомнатных – 1. В доме предусмотрено пять лифтов, помещение 
товарищества собственников.

Для заключения договоров создания объектов долевого строитель-
ства на территории возле данного многоэтажного жилого дома пред-
лагается крытая автостоянка (гаражные места) на 17 машино-мест. 
Стоимость 1-го машино-места составляет 25000 долларов. 

Оплата в белорусских рублях по курсу Национального банка на день 
платежа, либо в валюте, при заключении договора с нерезидентом. 
Условия оплаты: 100% стоимости подлежит оплате в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации договора.

Участок для строительства жилого дома расположен на террито-
рии Первомайского района г. Минска в границах пр. Независимости 
– ул. Филимонова – Слепянская водная система – ул. Макаенка. 
Предусмотрено комплексное благоустройство территории. Для ис-
ключения транзитного пешеходного движения по дворовой территории 
предусматривается строительство эстакады, обеспечивающей связь 
между ул. Филимонова, Школой олимпийского резерва, общежитием 
и спортзалом.

В общую собственность дольщиков поступят лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, лестничные клетки, лестницы, технические 
этажи, подвалы, техподполье и другие места общего пользования, 
несущие и ограждающие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и нежилых помещений, элементы озеленения и благоу-
стройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания.

Данные о правах на земельный участок, сведения о дого-
ворах строительного подряда и результатах государственной 
экспертизы:

- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
в отношении земельного участка №500/986-9229 от 16.12.2013 года 
(взамен свидетельства от 30.07.2011 г.);

- договор строительного подряда от 10.10.2012 г. №3/12 с СЗАО 
«Ареса-сервис-строй»;

- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 
26.03.2010 г. №2236-5/09, дополнение к заключению от 08.08.2013 
№598-15/13.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
06.06.2013 г. №263 после опубликования данной проектной деклара-
ции будут приниматься заявления от физических и юридических лиц на 
заключение договоров создания объекта долевого строительства.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

«Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения 
и подземной гараж-стоянкой по ул. Филимонова»

Аў кцы ён па про да жы зя мель ных участ каў у пры ват ную 
ўлас насць га рад скія служ бы за пла на ва лі пра вес ці ўжо 
17 снеж ня. Ця пер на тар гі вы стаў ля юць шэсць участ каў 
з ся рэд няй пло шчай ад 5 да 10 со так кож ны. Для ўдзе-
лу ў аў кцы ё не не аб ход на не толь кі па даць ад па вед ную 
за яў ку, але і да 14 снеж ня ўнес ці за да так, які скла дае 
15% ад стар та вай ца ны аб' ек та.

Ма лень кія ўчаст кі (да 5 со так) са стар та вай ца ной ка ля 
400 млн руб лёў ма юць пра піс ку ў За вод скім ра ё не па ву лі-
цах Се ча на ва і Ахоц кая. Яшчэ адзін учас так (да 9 со так) у 
За вод скім ра ё не па за вул ку Ма лы Трас ця нец вы стаў ле ны за 
520 млн руб лёў. Тры зя мель ныя ўчаст кі вы ста віў на про даж 
Фрун зен скі ра ён, дзе адзін на дзел зна хо дзіц ца на мес цы бы лой 
вёс кі Ма сю коў шчы на, а яшчэ два — па за вул ку 2-гі Ра ды я тар-
ны. Гэ тыя ўчаст кі ма юць пло шчу ад 8 да 10 со так і пра па ну юц ца 
ўжо па кош це ад 1,13 млрд да 1,23 млрд руб лёў.

Ар га ні за та ры аў кцы ё ну ад ра зу на гад ва юць, што, ка лі на 
ўчас так бу дзе па да дзе на ад на за яў ка, ён да ста нец ца за яў ні ку 
па ца не, па вя лі ча най толь кі на 5%. Акра мя та го, пе ра мож ца 
тар гоў па ві нен  па крыць вы дат кі на ар га ні за цыю і пра вя дзен не 
аў кцы ё ну, у тым лі ку тыя, што звя за ны з вы ра бам і пра да стаў-
лен нем удзель ні кам да ку мен та цыі, не аб ход най для яго пра вя-
дзен ня. Гэ та яшчэ ка ля 28 млн руб лёў.

Та кім чы нам, атрым лі ва ец ца, што са мы сла бень кі ўчас так у 
За вод скім ра ё не бу дзе пра да дзе ны ад на му за яў ні ку за 445 млн 
руб лёў (24 ты ся чы до ла раў). А мі ні маль ны кошт (прак тыч на без 
тар гоў) са ма га да ра го га ўчаст ка ў Фрун зен скім ра ё не скла дзе 
больш за 72 ты ся чы до ла раў.

Ся род ін шых умоў аў кцы ё ну пе ра мож ца па ві нен атры маць у 
вы зна ча ным па рад ку тэх ніч ную і да зволь ную да ку мен та цыю на 
бу даў ніц тва жы ло га до ма, а по тым на пра ця гу ад на го го да за няць 
зя мель ны ўчас так (ажыц ця віць бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты).

Асоб на ад зна чу яшчэ адзін сур' ёз ны мо мант, які ты чыц-
ца ар га ні за цыі гэ та га аў кцы ё ну. Ця пер у ім да пус ка ец ца 
ўдзел на ба ку па куп ні ка і кан са лі да ва ных удзель ні каў — 
двух і больш гра ма дзян. Гэ та зна чыць, што, на прык лад, 
мож на ку піць учас так не на ад ну, а на ват на дзве-тры сям'і 
і па бу да ваць там у склад чы ну шы коў ны бла кірава ны дом. 
Тут га лоў нае — не па сва рыц ца пры су мес ным фі нан са-
ван ні пра ек та.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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«МУ КАС НЕГ» У СА ЛІ ГОР СКУ
У аў то рак у го ра дзе ка лій шчы каў ад бы ло ся над-
звы чай нае зда рэн не. У ся рэ дзі не дня част ка го ра да 
рап тоў на апы ну ла ся пад бе лым по кры вам. Вось 
толь кі на зям лю лёг не снег, а му ка.

— Ін цы дэнт ад быў ся на тэ ры то рыі Са лі гор ска га фі лі яла 
Ба ры саў ска га кам бі на та хле ба пра дук таў, — па ве да мі лі 
«Звяз дзе» ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС. — Ка лі з 
аў та ма бі ля раз гру жа лі му ку пад ціс кам, у яго са рва ла люк. 
Уся го рас сы па ла ся ка ля 200 кі ла гра маў му кі з 14 тон. Пад 
сло ем яе апы ну лі ся ка ва лак пра ез най част кі і аў та ма бі лі, 
якія бы лі пры пар ка ва ныя ля прад пры ем ства. На шчас це, 
ад «муч но га» штор му ні хто не па цяр пеў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennіk@zvіazda.by

З ПАЛ КАЙ — НА ПАШ ТАЛЬ Ё НА
У ста лі цы за на пад на паш таль ё на за тры ма лі... 
77-га до вую ба бу лю.

— Ра бот нік пош ты раз но сі ла пен сіі па пад' ез дзе, у тым 
лі ку і гэ тай па жы лой жан чы не. Ба бу ля, атры маў шы свае 
гро шы, на дзе ла... на га ла ву па рык, узя ла пал ку і па ча ла 
ка ра ву ліць паш таль ён ку на пер шым па вер се, — рас па-
вя ла жур на ліс ту «Звяз ды» прэс-афі цэр Са вец ка га РУ УС 
г. Мін ска Аляк санд ра ПА ПО ВА. — Ка лі тая спус ці ла ся ўніз, 
ба бу ля па ча ла луп ца ваць яе пал кай, па ва лі ла на пад ло гу. 

Бед ная жан чы на змаг ла ўстаць і вы бег чы на ву лі цу. Яна 
ха це ла за чы ніць за са бой дзве ры, але на пад аў шая па спе ла 
пра су нуць на гу ў дзвяр ны пра ём. Але ка лі ба бу ля па чу ла, 
што паш таль ён ка зво ніць у мі лі цыю, дык вяр ну ла ся ў сваю 
ква тэ ру, па кі нуў шы ў дзвя рах кра соў ку (па жы лая жан чы на 
бы ла ў спар тыў ным абут ку). Там вы кі ну ла праз акно па рык, 
пал ку і дру гую кра соў ку. Паз ней яна ар гу мен та ва ла свой 
учы нак тым, што вель мі лю біць се ры я лы. Ня даў на ў ад ным з 
іх яна ўба чы ла, як ге рой пры да па мо зе пал кі ад ным уда рам 
па га ла ве «вы клю чае» ча ла ве ка. І... вы ра шы ла па спра ба-
ваць. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле за ху лі-
ган ства. Паш таль ён ка моц на не па цяр пе ла, у яе сі ня кі.

ЗА РУ ЛЁМ «ПАД ГРА ДУ САМ» — 
У СЁ МЫ РАЗ
30-га до ва га мін ча ні на за тры ма лі за кі ра ван не транс-
парт ным срод кам у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня... 
у сё мы раз.

— За дзе сяць га доў муж чы на ме на ві та столь кі ра зоў 
па пад аў ся за ру лём пад ша фэ, пры чым эк стрэ маль ная яз да 
амаль заў сё ды за кан чва ла ся для яго ства рэн нем ДТЗ. У 
ад но сі нах да яго за во дзі ла ся кры мі наль ная спра ва за яз ду 
ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня паў тор на ця гам го да. Апроч 
та го, пра ва ахоў ныя ор га ны вы кры ва лі ма ла до га ча ла ве ка ў 
шмат лі кіх кра дзя жах. За па доб ныя па во дзі ны гра ма дзя нін 
па спеў ужо ад быць не каль кі тэр мі наў і па бы ваць у па праў-
чай ка ло ніі. У 2013 го дзе, акра мя асноў на га па ка ран ня за 
кра дзеж, суд пры няў ра шэн не ў яго ад но сі нах пры мя ніць 
пры му со вае ля чэн не ад ал ка га ліз му, — па ве да мі ла «Звяз-
дзе» стар шы ін спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе АДАІ Пар-
ты зан ска га РУ УС г. Мін ска Тац ця на СПА ДА БА Е ВА.

Апош няя спро ба пра ехац ца на аў то п'я ным так са ма 
скон чы ла ся для мін ча ні на ава ры яй. Уве ча ры на ву лі цы Ва-
не е ва, кі ру ю чы БМВ, ён урэ за ўся ў яшчэ ад но БМВ. Паз ней 
у кры ві па ру шаль ні ка бы ло вы яў ле на звыш 2,8 пра мі ле 
ал ка го лю. За раз у ад но сі нах да мін ча ні на скла дзе на пяць 
ад мі ніст ра цый ных пра та ко лаў. Апроч ДТЗ у не цвя ро зым 
ста не, спіс па поў ніў ся яшчэ і яз дой без пра ва кі ра ван ня, 
а так са ма ад сут нас цю стра хоў кі і тэх агля ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.byФ
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

ВЯ ЛІ КАЕ 
ПЕ РА СЯ ЛЕН НЕ
Пад час аса біс тых пры ёмаў 
стар шы ні Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма 
Ула дзі мі ру ДА МА НЕЎ СКА МУ 
да во дзіц ца тлу ма чыць 
гра ма дзя нам змя нен ні 
ў Жыл лё вым ко дэк се

Гэ тым ра зам маг чы масць па дзя ліц ца на ба ле лым бы ла ў 
14 ча ла век. Іх праб ле мы інакш, чым ба лю чы мі, не на за веш. Па 
ад ным і тым жа пы тан ні ад імя жы ха роў пя ці да моў па ву лі цах 
За сло на ва і Бу даў ні коў звяр ну лі ся ад ра зу не каль кі ма гі ляў чан. 
Двух па вяр хо ві кі, дзе яны жы вуць, у свой час зда ва лі ся без вы-
год. Але лю дзі атрым лі ва лі ор дэ ры як на ква тэ ры і зды ма лі ся 
з чар гі на жыл лё. Пы тан ні ўзнік лі пас ля та го, як не каль кі га доў 
та му ў Ма гі лё ве «Будт рэст №12», на ба лан се яко га зна хо дзяц ца 
гэ тыя больш чым паў ве ка вой даў ні ны па бу до вы, стаў пе ра ся-
ляць жы ха роў у ін тэр на ты. З ты мі, хто быў не згод ны, раз мо ва 
іш ла праз суд. «Вя лі кае пе ра ся лен не» пра цяг ва ец ца. Сё ле та 
та кі лёс на пат каў дом № 29 па ву лі цы За сло на ва. Жы ха ры ў 
рос па чы, асаб лі ва тыя, ка му ўжо за ста ло ся не да лё ка да пен сіі. 
Шан цаў па бу да ваць улас нае жыл лё ў іх ня ма. Лю дзі спа дзя юц-
ца, што іх да мам бу дзе на да дзе ны ста тус жы лых. На пры ём да 
гу бер на та ра яны прый шлі з ар хіў ны мі да ку мен та мі, якія па цвяр-
джа юць, што пры бу даў ніц тве іх да мы ме лі та кі ста тус. Вось 
толь кі ча мусь ці ад па вед най да ку мен та цыі ня ма ў Будт рэс це. 
Гу бер на тар даў да ру чэн не ад каз ным служ бо вым асо бам ра-
за брац ца з праб ле май і пра ін фар ма ваць га ра джан.

Су жэн цы з Ма гі лё ва прый шлі ў спа дзя ван ні, што ім да па-
мо гуць урэ гу ля ваць сі ту а цыю з бу даў ніц твам іх до ма. Праз 
не пры яз ныя ад но сі ны з су се дам, які так са ма бу ду ец ца, спра ва 
зай шла ў ту пік. Як вы свет лі ла ся, пры пра ек та ван ні бы лі зроб-
ле ны па мыл кі, якія па гор шы лі ста но ві шча за яў ні каў.

Яшчэ для двух ма гі ляў чан пад ста вай для зва ро ту стаў 
не зда валь ня ю чы стан фа са да шко лы №18 і пры лег лай да яе 
тэ ры то рыі. Яны лі чаць, што лес ві ца, якая вя дзе да шко лы, 
уяў ляе не бяс пе ку, бо не мае па рэ нчаў. А да ро гі тут та кія, што 
мож на зла маць но гі. Жы хар ка вёс кі Ці шоў ка па скар дзі ла ся 
на Ма гі лёў скі рай вы кан кам, які не пры мае мер у да чы нен ні 
да яе су се да. Яна ба чыць пра мую су вязь па між яго бу даў-
ніц твам і пад тап лен нем яе пад ва ла. За яў ні ца з аг ра га рад ка 
Рэч кі не за да во ле на тым, што на ву лі цы Ніж няя, дзе яна жы-
ве, да гэ туль ня ма ка на лі за цый най сет кі. Яна сцвяр джае, што 
пы тан не бу даў ніц тва раз гля да ла ся не ад ной чы і на роз ных 
уз роў нях. Жан чы на спа дзя ец ца, што ву лі ца ўсё ж та кі бу дзе 
ўклю ча на ў на ступ ную пра гра му «Чыс тая ва да» і гро шы на 
гэ та зной дуц ца.

Ула дзі мір Да ма неў скі да ру чыў ад па вед ным служ бам яшчэ 
раз дас ка на ла вы ву чыць пы тан ні, якія пра гу ча лі пад час пры ёму, 
і ў ка рот кія тэр мі ны пры няць ме ры па іх вы ра шэн ні. За яў ні кі 
па він ны атры маць па вы ні ках сва іх зва ро таў ар гу мен та ва ныя 
ад ка зы.

— Мож на кан ста та ваць, што шэ раг пы тан няў, якія ра ней 
па сту па лі, стра ціў сваю ак ту аль насць, — пад вёў вы ні кі пры-
ёму кі раў нік воб лас ці. — У гэ тым вя лі кая за слу га га рад скіх 
служ баў, якія шмат ча го ро бяць па доб ра ўпа рад ка ван ні. Ра зам 
з тым за ста юц ца нявы ра ша ны мі праб ле мы во да пра вод на га 
аб слу гоў ван ня і во да ад вя дзен ня ў ін ды ві ду аль най за бу до ве. У 
пер шаю чар гу гэ та да ты чыц ца Ма гі лёў ска га ра ё на, дзе цяпер 
ак тыў на вя дзец ца бу даў ніц тва. Дру гое пы тан не, якое сён ня па-
ды ма ец ца, за бес пя чэн не жыл лём. Мы не па спя ва ем пра во дзіць 
тлу ма чаль ную пра цу і да во дзіць да лю дзей змя нен ні ў Жыл лё-
вым за ка на даў стве. Лю дзі звяр та юц ца з аб грун та ва ны мі, на 
іх по гляд, праб ле ма мі, але мы ба чым, што яны вы хо дзяць за 
рам кі дзе ю ча га за ка на даў ства. Пры хо дзіц ца пад час пры ёму 
тлу ма чыць, як вый сці з гэ тай сі ту а цыі.

Што да ты чыц ца школ, то мы шмат ува гі на да ём на яў нас ці 
ага ро джы ва кол аду ка цый ных уста ноў, як та го па тра буе Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі, ад па вед най да рож най раз мет цы і зна кам, 
каб на шля ху школь ні ка не бы ло па гро зы для яго бяс пе кі. Не-
ка то рыя шко лы са праў ды па тра бу юць ка пі таль на га ра мон ту 
фа са даў. Мы аб мяр коў ва лі гэ та яшчэ на па ся джэн ні ў гар вы-
кан ка ме і вы зна чы лі для ся бе, што пры фар мі ра ван ні бюд жэ ту 
на на ступ ны год бу дзем уліч ваць пры вя дзен не іх у па ра дак. У 
пла нах 18-я і 7-я шко лы ў Ма гі лё ве — зой мем ся імі ў пер шую 
чар гу.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У Мінску такі каркасны дом (плошчай да 80 «квадратаў») 
цяпер прадаюць “пад ключ” за 22-27 тысяч долараў.

МІНСК ПРА ДАЕ ЎЧАСТ КІ 
ПАД ПРЫ ВАТ НАЕ ЖЫЛ ЛЁ

Са мы ма лень кі ўчас так 
абы дзец ца но ва му 

гас па да ру больш як 
у 24 ты ся чы до ла раў 

у эк ві ва лен це

Зя мель ны аў кцы ёнЗя мель ны аў кцы ён  ��


