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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Пры гэ тым «па шы рэн не» 

ад бы ва ец ца не толь кі па прын-
цы пе «плюс адзін» па кой — 
ня рэд кія вы пад кі па шы рэн-
ня з ад на- або двух па ка ё вых 
ква тэр ад ра зу на трох- ці ча-
ты рох па ка ё выя.

У сі ту а цы ях «за ме ны» 
ква тэ ры на больш пра стор-
ную асноў ная скла да насць 
з'яў ля ец ца ў аб' яд нан ні пра-
цэ саў про да жу і на быц ця 
ква тэ ры ў адзі ны ме ха нізм. 
Спра ва ў тым, што ся мей ныя 
па куп ні кі не мо гуць са бе да-
зво ліць вы ехаць з пра да дзе-
най ква тэ ры і пас ля гэ та га 
па воль на шу каць но вае жыл-
лё. Лю дзі імк нуц ца за ехаць у 
но вую жылп ло шчу пра ма са 
ста рой, бо яны, як пра ві ла, 
за бі ра юць з са бой на яў ную 
мэб лю, бы та вую тэх ні ку, ды 
і дзя цей не хо чац ца да лё ка 
ва зіць у са док і шко лу.

Асноў ны аб' ём па куп ніц-
ка га по пы ту скан цэнт ра ва ны 
на ад на- і двух па ка ё вых ква-
тэ рах. На іх до лю пры па дае 

больш за 80% за явак на куп-

лю ква тэр, пры гэ тым з не-

вя лі кім ад ры вам лі дзі ру юць 

ад на па ка ё выя. Трох па ка ё-

выя ква тэ ры ці ка вяць па куп-

ні коў знач на менш — толь кі 

16% за пы таў. А на ква тэ ры 

з ча тыр ма і больш па ко я мі 
ўво гу ле па трэ бен асаб лі вы 
па куп нік — за раз да лё ка ня-
мно гім пад сі лу не толь кі ку-
піць па доб ную ква тэ ру, але і 
пас ля ўтрым лі ваць яе. Та му 

па доб ны мі пра па но ва мі ці ка-
віц ца толь кі ка ля 4% па тэн-
цый ных па куп ні коў.

Цэ ны ва га юц ца
Як і на пра ця гу го да, гэ тай 

во сен ню пе ра важ ная част ка 
па куп ні коў на бы вае ква тэ-
ры стан дарт ных спа жы вец-
кіх якас цяў якія па тра бу юць 
пра вя дзен ня як мі ні мум кас-
ме тыч на га ра мон ту.

Да лей мы пра па ну ем цэ ны 
рэа лі за цыі стан дарт ных ста-
 ліч ных ква тэр за ве ра сень. 
У за леж нас ці ад якас ці жыл ля
іс нуе мі ні маль ная і ся рэд няя 
ца на на яго. На прык лад, мі-
ні маль ная ца на квад рат на га 
мет ра ад на па ка ё вай ква тэ ры 
па чы на ец ца з 850 до ла раў, 
двух па ка ё вай — з 825 до ла -
раў, а трох па ка ё вай — 
з 815 до ла раў. Мі ні маль ны 
кошт ад на па ка ё вай ква тэ ры 
(ма ла ся мей кі) стар туе з 28 

ты сяч до ла раў. Двух па ка ёў ка 
ў та кім фар ма це на мі ні му ме 
каш туе ў ся рэд нім 38 ты сяч 
до ла раў, а трох па ка ё вая ква-
тэ ра — 43 ты ся чы до ла раў.

Ся рэд няя ца на стан дарт-
на га па якас ці жыл ля па чы-
на ец ца з 1100 до ла раў за 
квад рат ны метр ад на па ка ё-
вай ква тэ ры, двух па ка ёў кі — 
з 995 до ла раў, трох па ка ёў-
кі — з 970 до ла раў. Ся рэд ні 
кошт ад на па ка ё вай ква тэ ры 
ўжо па чы на ец ца з 41 ты ся-
чы до ла раў, двух па ка ёў ка 
каш туе 49 ты сяч до ла раў, а
трох па ка ё вае жыл лё — 
64 ты ся чы до ла раў.

Ра зам з тым сён ня ў про-
да жы і ква тэ ры, га то выя да 
пра жы ван ня. Гэ та жыл лё 
пра да ец ца з якас ным ра мон-
там, мэб ляй, а ў не ка то рых 
вы пад ках і з бы та вой тэх ні-
кай. Та кія жы лыя па мяш кан-
ні так са ма ка рыс та юц ца ста-

біль ным по пы там. Іх вы бі рае 

ка ля тра ці ны па куп ні коў.

— Га то выя да пра жы ван-

ня ква тэ ры — гэ та не эліт-
ныя, а прос та са све жым су-
час ным ра мон там і мэб ляй 
ква тэ ры, якія да зва ля юць но-
вым улас ні кам пры ўез дзе не 
ду маць аб да вя дзен ні жыл ля 
да ла ду, а ад ра зу па чы наць 
жыць з кам фор там, — тлу ма-
чыць на мес нік ды рэк та ра 
па про да жах на дру гас ным 
рын ку жыл ля агенц тва не-
ру хо мас ці «Твая ста лі ца» 
Свят ла на КУ ДЗЕЛ КА. — 
Па доб ныя ква тэ ры мо гуць 
раз мя шчац ца ў лю бым ра-
ё не го ра да, і тэ а рэ тыч на ў 
лю бым до ме — ня хай гэ та 
бу дзе прос та «па нэль ка» або 
но ва бу доў ля. Але ўсё ж яны 
най больш ці ка выя па куп ні-
кам, ка лі раз мя шча юц ца ў 
све жых да мах — ма ла дзей-
шых за 2009 год па бу до вы. 
У гэ тым вы пад ку па куп ні коў 
пры цяг ва юць больш ці ка выя 
пла ні роў кі і леп шы стан мес-
цаў агуль на га ка ры стан ня. 
Акра мя та го, час ця ком у ма-
ла дых да мах ква тэ ры больш 
пра стор ныя, чым у «па нэль-
ках» 90-х га доў.

Цэ ны га то вых да пра жы-
ван ня ква тэр так са ма ад-
роз ні ва юц ца су ад нос на з 
якас цю ра мон ту і на паў нен-
ня. Мі ні маль ная ца на квад-
рат на га мет ра та кіх цал кам 
пад рых та ва ных апарт амен-
таў скла дае 1050 до ла раў 
для ад на па ёвак, для двух-
па ка ё вак — 950 до ла раў, 
для трох па ка ё вак — 850 до-

ла раў. Мі ні маль ны кошт ад-
на па ка ё вай ква тэ ры бу дзе 
34,8 ты ся чы до ла раў, двух-
па ка ё вай — 50 ты сяч до ла-
раў, трох па ка ё вай — 58 ты-
сяч до ла раў. Ся рэд няя ца на 
га то вых ад на па ка ё вых ква-
тэр па чы на ец ца з 48 ты сяч 
до ла раў, двух па ка ё вак —
з 72 ты сяч, а трох па ка ё вых 
ква тэр — з 81 ты ся чы до-
ла раў.

Асоб ным рад ком у пра па-
но ве за пі са ны асоб ныя па коі 
ў шмат па ка ё вых ква тэ рах. 
Та кое жыл лё ка рыс та ец ца 
не вя лі кім, але ста біль ным 
по пы там. Цэ ны на яго ва га-
 юц ца яшчэ мац ней — ад 
10 да 20 ты сяч до ла раў.

Су час ная 
пра па но ва

Па ста не на па ча так каст-
рыч ні ка, больш за ўсё ў Мін-
ску пра па ну ец ца на про даж
двух- і трох па ка ё вых ква тэр — 
ка ля 2 300 і 2 200 ква тэр
ад па вед на. Ад на па ка ё вых 
ква тэр кры ху менш — ка ля 
1 700 ква тэр. Іс тот на менш 
ква тэр з ча тыр ма і больш па-
ко я мі — ка ля 740, але на па-
доб ныя ква тэ ры і ад па вед ны 
не вы со кі по пыт.

Перш чым спы ніць вы бар 
на кан крэт най ква тэ ры, па-
куп ні кі, як пра ві ла, раз гля-
да юць 5—7 ва ры ян таў. Пры 
гэ тым коль касць пра гле джа-
ных ква тэр за ле жыць не ад 
коль кас ці па ко яў у ква тэ ры, 
а хут чэй ад па тра ба ван няў 
па куп ні ка. Але ў лю бым вы-

 пад ку на ват са мыя па тра ба-
валь ныя па куп ні кі, як пра ві ла, 

зна хо дзяць тое, што шу ка лі, 

ужо на шос тым пра гля дзе. 

Ме на ві та та му, ня гле дзя чы 

на вы со кую ак тыў насць па-

куп ні коў, так важ на, вы стаў-

ля ю чы ква тэ ру на про даж, 

ста віць аб' ек тыў ную ца ну, 

не ка жу чы ўжо пра не да пу-

шчаль насць яе за вы шэн ня. 

Бо па куп ні кі фар мі ру юць спіс 

ква тэр для пра гля ду, зы хо-

дзя чы ў пер шую чар гу з ца-

ны. І ў боль шас ці вы пад каў 

«пе ра ацэ не ныя» пра даў ца мі 

ква тэ ры за ста юц ца без ува-

гі ў кан цы гэ та га спі су, з-за 

ча го на доў га «за ві са юць» у 

про да жы.

Адзін, мак сі мум 
два пра цэн ты

Ма быць, са мае ці ка вае, 

аб чым пы та ем ся ў спе цы я-

ліс таў, — пра гно зы, да лё кія 

і не вель мі. Дык вось, Мі-

ка лай Пра ста лу паў лі чыць, 

што да но ва га го да за ста ло-

ся ня шмат, а та му па тан нець 

жыл лё іс тот на не па спее — 

не больш чым на 2%. Гэ та 

па тан нен не мож на на ват 

сур' ёз на не ўліч ваць. Больш 

ці ка ва, а што бу дзе да лей? 

Наш экс перт упэў не ны, што 

і на ле та бу дзе пра цяг вац ца 

не вя лі кае па тан нен не. А да 
ле та зні жэн не як раз і да сяг не 
5 пра цэн таў.

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkасh@zvіаzdа.bу

ЖЫЛ ЛЁ ВЫ КВАД РАТ ЯШЧЭ «СХУД НЕЕ»

НЕ БА ЯЦ ЦА 
МОЦ НЫХ МА РА ЗОЎ

Ба дай, пер шы раз мы па еха лі ў 
ка ман дзі роў ку, каб за даць пы тан ні 
і ад ка лег-дач ні каў. Вік тар Паў ла-
віч су па ко іў і ўспом ніў, як сам ка-
лісь ці не ве рыў, што змо жа стаць 
ві на гра да рам. Па чаў у 1982 го дзе. 
Ён — да лё кі ад бія ло гіі ча ла век. 
У свой час скон чыў мас тац ка-гра фіч-
ны фа куль тэт Ві цеб ска га пе дінс ты-
ту та імя П. М. Ма шэ ра ва (ця пер — 
уні вер сі тэт).

— Мой та ва рыш Дзміт рый То ка-
раў, які ўзна чаль ваў сек цыю ві на-
гра дар ства пры Мас коў скім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це, за пра сіў у 
гос ці. Пад ка заў, з ча го рас па чаць. 
По тым лёс звёў мя не з са мым 
вя до мым у бы лым СССР спе цы-
я ліс там Іва нам Аляк санд ра ві чам 
Каст ры кі ным. Ён двой чы лаў рэ ат 
ра сій скай Дзяр жаў най прэ міі, за-
слу жа ны аг ра ном, пра ца ваў у ла-
ба ра то рыі се лек цыі Усе ра сій ска га 
НДІ ві на гра дар ства. Усе, хто вы-
рошч ва юць ві на град ся мей ства 
«За хап лен не», за воч на ве да юць 
яго. Да рэ чы, наз ву пры ду ма лі бал-
га ры, якіх ура зіў но вы сорт, — рас-
каз вае ві на гра дар.

На сва іх пя ці сот ках у Ві цеб скім 
ра ё не ён вы ра шыў зай мац ца і ві-

на гра дар ствам. Жон ка спа чат ку 

ста ві ла ся з не да ве рам да яго ідэі. 

По тым са ма ўцяг ну ла ся.

На віч кам Вік тар Ку ха раў ра іць 

вы са дзіць сорт «Алё шан кін». Ён не-

па тра ба валь ны, як і «Агат Да нскі». 

Тым, хто рэд ка бы вае на да чы, 

лепш па ды дуць пры бал тый скія сар-

ты. На прык лад, «Юа ду пэ» (у пе ра-

кла дзе «Чор ная ра ка»), са мы ран ні 

з пры бал тый скіх. Яга ды мож на ес ці
ў кан цы лі пе ня — па чат ку жніў ня. 

А ма ро за ўстой лі васць пла до вай 

пу пыш кі да -27 гра ду саў.

— На огул, ві на град у на шых 

шы ро тах не ба іц ца вя лі кіх ха ла-

доў. А вось так зва ныя паў тор-

ныя за ма раз кі вяс ной — на са мрэч 

праб ле ма... Во сен ню ўсё аб ра заю і 

пла до выя ато жыл кі кла ду га ры зан-

таль на. На зі му на кры ваю аса кой 

або ча ро там, бо яны не прэ юць і 

не злеж ва юц ца. По тым на кід ваю 

плён ку па даў жы ні, пры ціс каю. І ў 

тар цах, як па тру бе, гу ляе па вет-

ра... Вяс ной, ка лі тае снег, плён ку 

пры ўзды маю, каб ту ды свят ло пра-

ні ка ла. І пад хо ван кай ві на град раз-

ві ва ец ца. Га лоў нае ўпэў ніц ца, што 

мож на «аба ро ну» ад кры ваць, каб 

пад за ма раз кі не па тра піць. У нас 
сё ле та на ват у кан цы чэр ве ня бы лі 
за ма раз кі, — тлу ма чыць экс перт.

Доб рыя па ра ды Вік та ра Паў-
ла ві ча мож на пра чы таць на яго 

пер са наль най ста рон цы на сай це 
vіnograd.by. Ён так са ма аў тар кні-

гі «Паў ноч ны ві на град. Усе ко ле ры 

вя сёл кі».

Па спра буй це стаць ві на гра да-

рам, ра іць Вік тар Ку ха раў: вы бар 

сар тоў для на шых шы рот вя лі кі. А з 

во пы там мож на бу дзе вы са джваць і 

больш па тра ба валь ны, але і больш 

смач ны ві на град, та кі як «Цу кер кі» 

і ін шы.

5 СО ТАК ДА СТАТ КО ВА 
ДЛЯ ПРО ДА ЖУ

Па са джан цы і па ра ды да яго 

пры яз джа юць не толь кі з усёй Бе-

ла ру сі. Лат вій цаў ён кан суль та ваў 

як ма са ва вы рошч ваць ві на град.
У са мо га Вік та ра Ку ха ра ва ня-

ма план та цыі для ма са ва га про-
да жу. Яму ці ка ва зай мац ца се лек-
цы яй, апра боў ваць но выя сар ты. 

Са джан цы пра дае на кір ма шах, у 
пры ват нас ці бы вае на аб лас ных 
«Да жын ках».

— І вяс коў цы, і дач ні кі ў Бе ла-
ру сі мо гуць атры маць пры бы так 
ад вы рошч ван ня ві на гра ду, — не 
су мня ва ец ца наш су раз моў нік. — 
Для гэ та га трэ ба вы са дзіць 
20—30 кус тоў ад на го сор ту. На-
прык лад, «Су пер эк стра», «Рон да» 
(ад па вед на ра сій скі і ня мец кі сар-
ты). Пяць со так для па чат ку хо піць. 
Важ на, каб учас так атрым лі ваў мак-
сі мум свят ла і сон ца. У ідэа ле лепш 
паў днё выя, паўд нё ва-ўсход нія схі лы. 
Ра ды па пя рок схі лу — з поўд ня на 
поў нач — да зво ляць со неч ным пра-
мя ням раў на мер на асвят ляць кож-
ны куст. Зям ля па він на быць... вель-
мі бед ная. Вя лі кая віль гот насць — 
так са ма дрэн на. Ка лі гле ба глі -
ніс тая, ямы і тран шэі ка паць не трэ-
ба. Акра мя по пе лу спа чат ку ні я кіх 
пад кор мак. Пры па са дцы толь кі раз 
трэ ба па ліць. По тым рас лі на са ма 
бу дзе па спя хо ва зда бы ваць ва ду з 
ціс кам да дзвюх ат мас фер. Ко рань 
з глы бі ні ка ля ся мі мет раў мо жа па-
стаў ляць ва ду. І гэ та га хо піць для 
ла зы, ка лі б яна бы ла даў жы нёй 
ка ля 100 мет раў.

Ві на град ны куст, як пра ві ла, дае 
доб рыя ўра джаі да 25—45 га доў. 
Да рэ чы, у Бе ла ру сі, пры чым на яе 
поў на чы, ужо вы рошч ва юць ві на-
град на про даж. У Ар шан скім ра ё-
не гэ тым зай ма ец ца ін ды ві ду аль ны 
прад пры маль нік. Пад Ві цеб скам у 
гас па дар цы «Аль гоў скае» так са ма 
не пер шы год вы са джва юць ві на-
град. Не каль кі га доў та му эн ту зі-
яс таў вель мі пад тры маў стар шы ня 
абл вы кан ка ма.

Да рэ чы, ай чын ны ві на град не 

па тра буе вя лі кіх вы дат каў на транс-
пар ці роў ку, а з-за та го, што яму блі-
жэй да пры лаў ка, ён лепш за хоў вае 
смак і ві та мі ны, чым ім парт ны. Вік-
тар Ку ха раў шчы ра ра ду ец ца, што 
ўсё больш зем ля коў за хап ля юц ца 

ві на гра дар ствам. Ад нак ай чын-
ная пра мыс ло васць па куль што не 
асаб лі ва ці ка віц ца маг чы мас ця мі і 
па тэн цы я лам тых, хто вы рошч вае 
ві на град.

ПРА ВІ НО І... ЧА ЧУ
А якое смач нае ві но ў спа да ра 

Ку ха ра ва! Каб зра біць яго, спа чат-
ку трэ ба здраб ніць і па ду шыць спе-
лы ві на град у ёміс тас ці. І хай ста іць, 
па куль не пач не тро хі бра дзіць. Трэ-
ба, каб лёг ка ад да ваў сок. По тым 
трэ ба ад ціс нуць. Пры не аб ход нас ці 
да даць цу кар.

— Апош няе да зво ліць зра біць 
ві но ля чэб ным. 60 гра маў цук ру на 
літр со ку — дак лад ная ліч ба. І по-
тым — ко рак у ёміс тасць, тру ба чку 
ў ва ду. Га лоў нае — не ста віць на 
сон ца, по бач з ацяп ляль ны мі пры-
бо ра мі... Тэм пе ра ту ра па він на быць 
не ні жэй за +18, не вы шэй за +20 
гра ду саў. На конт ча су — усё ін ды-

ві ду аль на: ме сяц або, мо жа, паў-
год дзе спат рэ біц ца. На смак трэ ба 
пе ры я дыч на каш та ваць, — дае ін-
струк цыю.

Ён час та ваў сва ім ві ном ка над-

цаў, ін шых за меж ні каў, дык тыя 

спа чат ку не ве ры лі, што зроб ле на 

яно з ві на гра ду поў на чы Бе ла ру сі.

Ча ча ві на град ная ро біц ца з ад-

хо даў, у прын цы пе, як звы чай ная 

браж ка. Да ад ціс ну тай яга ды да да-

ец ца цу кар і вы га ня ец ца са ма гон ка. 

Яшчэ адзін на пой ад Ку ха ра ва —

гар ба та з верх ніх ліс тоў ві на гра ду, 

вель мі ка рыс на і смач на.

Сё ле та з-за зва рот ных за ма раз-

каў у Фран цыі і ў не ка то рых ін шых 

кра і нах на поўд ні Еў ро пы стра ча на 

знач ная част ка «со неч на га» ўра-

джаю. Бе ла рус кія во пыт ныя ві на-

гра да ры змаг лі вы ра та ваць свае 
ло зы. Яны мо гуць па дзя ліц ца сва і мі 
ме та да мі!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
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