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НА ПЕ РА ДЗЕ 
НАС ЧА КА ЮЦЬ 
РЭ КОР ДЫ —  
ПА ЗНI ЖЭН НI ЦА НЫ

Пач нём свой ана лiз з ужо «не-

ма ла дых» ква тэр. Па вод ле iн фар-

ма цыi ана лi ты ка рын ку не ру хо-

мас цi Ар цё ма СА ХА РЭ ВI ЧА, iн-

дэкс цэн дру гас на га рын ку жыл ля 

за апош нi ты дзень знi зiў ся на 0,4 

% i склаў 1380 до ла раў за квад рат-

ны метр. Бя гу чае зна чэн не з'яў ля-

ец ца са мым нiз кiм па каз чы кам за 

апош нiя 48 тыд няў.

Но ва бу доў лi так са ма па тан не-

лi — за ты дзень «квад рат» скi нуў 

у кош це 0,3 %. У вы нi ку квад рат ны 

метр на пер ша сным рын ку сён ня 

каш туе 1316 до ла раў, а раз рыў 

па мiж ся рэд нiм уз роў нем цэн пер-

ша сна га i дру гас на га рын каў склаў 

64 до ла ры.

Цэ ны ж на дру гас ным рын-

ку Мiн ска знi жа юц ца ўжо пя ты 

ты дзень за пар, у пер шую чар гу 

дзя ку ю чы но вым пра даў цам, якiя 

вы хо дзяць на ры нак з цэ на мi на 

5— 7 % нi жэй шы мi за ся рэд нiя. 

Што да ты чыц ца знi жак на тыя ква-

тэ ры, якiя доў га не пра да юц ца, то 

ў апош нi ме сяц яны скла да лi ў ся-

рэд нiм 3 %. У той жа час до лар у 

да чы нен нi да бе ла рус ка га руб ля 

з па чат ку гэ та га го да па да ра жэў 

пры клад на на паў руб ля.

Сё лет няе па тан нен не па ча ло-

ся з двац ца тых чыс лаў са ка вi ка i 

пра цяг ва ец ца з роз най хут ка сцю 

i iн тэн сiў нас цю. За гэ ты час кошт 

«квад ра та» ад на па ка ё вай ква тэ ры 

знізіўся на 138 до ла раў, а двух-

па ка ё вай —  на 108 до ла раў. За 

паў го да ся рэд няя двух па ка ё вая 

ква тэ ра ста ла каш та ваць тан ней 

на 5,5 ты ся чы до ла раў. У вы нi ку 

тыя, хто не спя шаў ся куп ляць жыл-

лё ў пан дэ мiю вы ключ на за на за-

па ша ныя гро шы, за раз ра дас на 

па цi ра юць ру кi.

Дру гi рэ корд ны па каз чык на 

рын ку — па зме не аб' ёму пра па-

но вы. Шос ты ты дзень за пар рас-

це пра па но ва ква тэр. За апош нiя 

сем дзён вы стаў ле ных на про даж 

аб' ек таў ста ла яшчэ больш — на 

1,5 %. Агуль ная коль касць вы стаў-

ле ных на про даж у ста лi цы аб' ек-

таў на блi жа ец ца да 8900.

Вар та ад зна чыць, што цэ ны на 

двух па ка ё выя i трох па ка ё выя ква-

тэ ры апус цi лi ся ня знач на, у той час 

як ад на па ка ё выя па тан не лi за ты-

дзень на 0,5 %, а чатырохпа ка ё выя 

ква тэ ры —  на 1,3 %. Ся род ра ё наў 

го ра да рост цэн на ква тэ ры быў 

за фiк са ва ны толь кi ў Ле нiн скiм 

раё не (плюс 0,5 %). Ся род ас тат нiх 

мак сi маль ныя тэм пы знi жэн ня на-

зi ра лi ся ў Пар ты зан скiм i Са вец кiм 

ра ё нах. За апош нi ме сяц больш за 

ўсё ква тэ ры па тан не лi ў Каст рыч-

нiц кiм ра ё не (мi нус 3,6 %).

СЛА БЕНЬ КАЕ, 
АЛЕ ПА 35 ТЫ СЯЧ

Пра роц твы экс пер таў пра цяг-

ва юць спраў джвац ца. Ра зам з 

па тан нен нем ай чын най ва лю ты 

до сыць ак тыў на ў ста лi цы тан нее 

не лiк вiд нае жыл лё. Ма лень кая ад-

на па каё вая ква тэ ра не ў са мым 

леп шым мiк ра ра ё не за 35 ты сяч 

«зя лё ных» ужо нi ко га не здзiў ляе, 

хоць яшчэ ме сяц та му та кiя ва ры-

ян ты бы лi вя лi кай рэд кас цю. Сён ня 

90—91 ты ся ча руб лёў —  гэ та ца на 

ква тэ ры ў ста рым жы лым фон дзе 

(у «хру шчоў цы» аль бо «брэж неў-

цы») з прос тым ад строй ван нем або 

пад ра монт. Але за та кую ца ну трап-

ля юц ца i ква тэ ры ў доб рым ста не.

На прык лад, роў на за 35 ты сяч 

до ла раў пра да ец ца ад на па ка ё вая 

ква тэ ра ў ма ла ся мей цы на ву лi-

цы Рот мiст ра ва, цал кам га то вая 

да пра жы ван ня. Ра монт тут аку-

рат ны, ёсць мэб ля, шкло па ке ты, 

доб рыя мiж па каё выя i ўва ход ныя 

дзве ры. Агуль ная пло шча ква тэ-

ры — 33,6 квад рат на га мет ра.

За та кую ца ну пра да юц ца аку-

рат ныя ква тэ ры ў пя цi па вяр хо вых 

да мах з ка пi таль ным ра мон там i 

без. Та кое жыл лё пра па ну ец ца ў 

ста рым сек та ры на ву лi цы Ка зiн-

ца пло шчай 33 «квад ра ты», у ста-

рэнь кiм двух па вяр хо вым до ме на 

ву лi цы Смiр но ва пло шчай 32 квад-

рат ныя мет ры, або ўтуль ная мi нi-

ква тэ ра на пер шым па вер се цаг-

ля най пя цi па вяр хоў кi ва Ураль скiм 

за вул ку з агуль най пло шчай 30 

квад рат ных мет раў.

У ЗА БУ ДОЎ ШЧЫ КАЎ 
«ЗВЯ ЗА НЫЯ» РУ КI

На ступ ствы пан дэ мii i ад сут насць 

крэ ды та ван ня пры вя лi да сур' ёз на га 

па дзен ня по пы ту i на но ва бу доў лi ў 

ста лi цы. За бу доў шчы кам да во дзiц-

ца пра ца ваць у но вых умо вах. Але 

гэ та не са мае страш нае. Мно гiя з 

iх ужо пра хо дзi лi не адзiн кры зiс i 

па спя хо ва вы хо дзi лi з яго. За раз 

га лоў най пры чы най сы хо ду за каз-

чы каў з бiз не су з'яў ля ец ца тое, што 

го рад нi чо га iм не пра па ноў вае. Ра-

ней ку пiць учас так мож на бы ло на 

тар гах, але ў гэ тым го дзе нi вод на га 

аў кцы ё ну яшчэ не бы ло.

Па доб на на тое, што ўдзель нi-

кi рын ку ўсё яшчэ не вы зна чы лi-

ся, па якiх пра вi лах бу дзе жыць 

бу даў нi чая га лi на ў най блi жэй шы 

год. А боль шасць тэн дэн цый, што 

за ра дзi лi ся ва ўлон нi кры зiс ных 

на ступ стваў, хут чэй, но сяць ча со-

вы ха рак тар. Iх асноў ная функ цыя 

за клю ча ец ца ў стрым лi ван нi, а не 

ў раз вiц цi но вых рэа лiй. Ме на вi та 

та кое мер ка ван не ў кi раў нi ка —  

парт нё ра гру пы кам па нii ViVa 

Invest Юрыя Жар ко ва.

Ён так са ма лi чыць, што гро шай 

у кра i не менш не ста ла, ад нак iх 

па мен ша ла ў бан ках «дзя ку ю чы» 

не га тыў на му iн фар ма цый на му 

по лю. Не толь кi бан кi пры пы нi лi 

крэ ды та ван не, але i спа жыў цы, 

зняў шы част ку дэ па зi таў, за ня лi 

ча каль ную па зi цыю.

Юрый Жар коў ад зна чае, што 

най больш моц ны ўдар у су вя зi з 

пры пы нен нем крэ ды та ван ня пры-

няў на ся бе дру гас ны ры нак, дзе 

ад бы ло ся па ве лi чэн не тэр мi наў 

про да жу аб' ек таў i ска ра чэн не 

коль кас цi здзе лак.

На пер ша сным рын ку, на яго 

дум ку, пра даў цы ма юць у рас па ра-

джэн нi не ка то ры за пас фi нан са вай 

тры ва лас цi i ўлас ныя iн стру мен ты 

пад трым кi по пы ту ў вы гля дзе рас-

тэр мi ноў кi.

«Скла да на са бе ўя вiць, што крэ-

ды та ван не не ад но вiц ца. Але ка лi 

крэ дыт ны «го лад» за цяг нец ца, то 

ён укi не бу даў нi чую га лi ну ў струк-

тур ны кры зiс, а ў ся рэд не тэр мi но-

вай перс пек ты ве дыс ба лан сы пра-

явяць ся бе ў мно гiх iн шых сфе рах 

эка но мi кi. Без умоў на, гэ та бу дзе 

су пра ва джац ца знi жэн нем по пы ту, 

цэн i рэ аль ных да хо даў на сель нiц-

тва», —  да паў няе спе цы я лiст.

ПА ВОЛЬ НА, 
АЛЕ ДАК ЛАД НА

Ка лi ацэнь ваць зме ны цэн у 

рэ гi ё нах на пра ця гу тыд ня-двух, 

тэн дэн цыя не бу дзе вы раз най. 

У кож ным аб лас ным цэнт ры, цi 

прос та буй ным го ра дзе, сi ту а цыя 

раз вi ва ец ца iн ды вi ду аль на.

На прык лад, у Брэс це за апош нi 

ты дзень ква тэ ры па тан не лi ў ся-

рэд нiм на 0,8 % i квад рат ны метр 

там пра да ец ца за 811 до ла раў. 

«Квад рат» жыл ля ў Вi цеб ску апус-

цiў ся на 0,2 %, ця пер яго пра па ну-

юць за 634 до ла ра. Метр жыл ля 

ў Грод не стра цiў 0,1 % (720 до ла-

раў), Ма гi лёў «за стыў» на лiч бе ў 

655 до ла раў за квад рат ны метр. 

А вось Го мель на ват да даў да кош-

ту мет ра 0,2 % (626 до ла раў).

У буй ных га ра дах Мiн скай воб-

лас цi ся рэд нi ўзро вень цэн на ква-

тэ ры вы зна чыў ся на та кiх ад зна ках, 

якiя на ват злёг ку вы шэй шыя, чым 

у аб лас ных цэнт рах. Ся род iх са мы 

да ра гi го рад Са лi горск —  па тан-

неў у ся рэд нiм на 0,4 % (861 до лар 

за квад рат ны метр), та кая ж тэн-

дэн цыя i ў Жо дзi на —  716 до ла раў 

(мi нус 1 %) за «квад рат».

Больш шчыль на мы за ня лi ся 

сi ту а цы яй зме ны цэн у Грод не. 

Там у жнiў нi коль касць здзе лак у 

па раў на ннi з лi пе нем па мен шы-

ла ся на тра цi ну, а ся рэд няя ца на 

«квад ра та» знi зi ла ся на 2,7 %. 

Спе цы я лiс ты мяс цо ва га агенц тва 

не ру хо мас цi ад зна ча юць, што, ня-

гле дзя чы на скла да ную аб ста ноў-

ку, здзел кi бы лi i ў ве рас нi. Але iх 

агуль ная коль касць у па раў на ннi 

са жнiў нем упа ла пры клад на на 

10—15 %. Тро хi ўнiз iдзе i ца на.

—  Вя до ма, здзел кi ў ве рас нi 

бы лi, яны заў сё ды бу дуць. Сем'ям 

трэ ба па шы рац ца, у iх на ра джа-

юц ца дзе цi. Хтось цi па пра ца ваў 

за мя жой, на за па сiў гро шай i ця-

пер па ляп шае свае жыл лё выя 

ўмо вы, — да паў няе ды рэк тар 

агенц тва. — Ду маю, што па вы-

нi ках ве рас ня ў Грод не бу дзе як 

мi нi мум 100 здзе лак пры ся рэд-

няй коль кас цi 130—140 у ме сяц. 

Сi ту а цыя, якая скла ла ся ў кра i не 

пас ля 10 жнiў ня, на па ло ха ла лю-

дзей знач на больш, чым пан дэ мiя. 

Мно гiя пе ра нес лi ра шэн не свай-

го жыл лё ва га пы тан ня i ча ка юць 

сур' ёз на га па дзен ня цэн.

У ця пе раш нi час са мую тан-

ную ад на па ка ё вую «хру шчоў ку» 

ў Грод не ў ра ё не ву лiц Па по вi ча, 

На ва та раў, Пуш кi на мож на ку пiць 

за 18—19 ты сяч до ла раў. Са мыя 

па пу ляр ныя ў го ра дзе — двух па-

ка ё выя ква тэ ры ты па вых спа жы-

вец кiх якас цяў у да мах 80—90-х 

га доў мi ну ла га ста год дзя. Яны 

тра ды цый на зай ма юць 40 % рын-

ку. Ця пер та кiя жы лыя па мяш кан нi 

мож на на быць за су мы ад 30 ты сяч 

до ла раў.

Што да ты чыц ца «трох па ка ё-

вак», то цэ ны на iх су па стаў ныя 

з кош там двух па ка ё вых ква тэр. 

Са мыя па пу ляр ныя трох па ка ё выя 

ква тэ ры без ра мон ту ў ста рых да-

мах мож на ку пiць ад 38 ты сяч до-

ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ВА ЎМО ВАХ МI НI МАЛЬ НА ГА ПО ПЫ ТУ
Жыл лё ў ста лi цы пра цяг вае тан нець. 

Да рэ чы, гэ тая тэн дэн цыя на зi ра ец ца ўжо i ў рэ гi ё нах

Доб рая на вi наДоб рая на вi на

Да школь ны цэнтр раз вiц ця 

дзi ця цi № 8 Ма гi лё ва стаў пер шай 

уста но вай да школь най аду ка цыi 

ў воб лас цi, дзе па iнi цы я ты ве 

Ма гi лёў ска га аб лас но га ад дзя лен ня 

РГА «Бе ла рус кая тэ нiс ная 

фе дэ ра цыя» з'я вi ла ся сек цыя 

тэ нi са, якую ця пер на вед ва юць 

тры гру пы. За ня ткi пра вод зяц ца 

ў гуль ня вой фор ме двой чы 

на ты дзень.

Як рас ка за ла кi раў нiк фi зiч на га вы-

ха ван ня Ган на БРЫЛЬ, якая на пя рэ дад нi 

па спя хо ва прай шла спе цы я лi за ва ныя кур-

сы i атры ма ла ад па вед ныя сер ты фi ка ты, 

дзе цi з ах во тай зай ма юц ца гэ тым но вым 

вi дам спор ту i крок за кро кам спа сцi га юць 

яго азы.

— Нам пе рад алi су час ны iн вен тар, якi 

па трэб ны для гуль нi ў тэ нiс. У хлоп чы каў i 

дзяў чы нак ёсць вя лi кае жа дан не ву чыц ца 

яму, а ў на шым сад ку для гэ та га ство ра ны 

доб рыя ўмо вы, — пад крэс лi ла Ган на Ба ры-

саў на. — Маг чы ма, ме на вi та з ма лен ства 

ў ка го-не будзь з дзе так i з'я вiц ца вя лi кае 

жа дан не зай мац ца гэ тым вi дам спор ту да-

лей, да ся гаць но вых вы шынь. Хто ве дае, 

мо жа ся род iх —  бу ду чыя зор кi бе ла рус-

ка га тэ нi са?!

Ган на Ба ры саў на пра цуе з дзет ка мi ўжо 

ка ля 10 га доў, з iх ча ты ры — у да школь ным 

цэнт ры раз вiц ця дзi ця цi № 8 Ма гi лё ва. Са 

спор там яна сяб руе са шко лы, а ця пер на 

сва iх за ня тках iмк нец ца пры вiць хлоп чы-

кам i дзяў чын кам лю боў да фiз куль ту ры.

Тац ця на МА ЛI НI НА, 

фо та аў та ра.

ВЯ ЛI КI ТЭ НIС 
ДЛЯ МА ЛЫХ


