
13 лістапада 2018 г. ЭКАНАМІКС 5

Ці ка васць да но ва бу доў ляў 

не толь кі за ста ец ца ста біль-

на вы со кай, але і з кож ным 

го дам уз мац ня ец ца. І гэ та ня-

гле дзя чы на іс ну ю чыя ў гіс-

то рыі не га тыў ныя мо ман ты, 

звя за ныя з куп ляй ква тэр на 

ста дыі бу даў ніц тва. Ча му па-

куп ні кі ўклад ва юц ца ў бу даў-

ніц тва, а не вы бі ра юць больш 

да ступ ныя па ца не і ўжо га-

то выя ква тэ ры на дру гас ным 

рын ку? Якія но выя фар ма ты 

жыл ля з'яў ля юц ца на рын-

ку — аб гэ тым у ана лі тыч ным 

ма тэ ры я ле кам па ніі «Твая ста-

лі ца. Кі ра ван не пра ек та мі».

ЧАС ЭКА НА МІЧ НАЙ 
СТА БІЛЬ НАС ЦІ

Кан ку рэн цыя па між но ва бу доў-

ля мі і дру гас ным рын кам на зі ра-

ец ца па ста ян на. У за леж нас ці ад 

спры яль нас ці эка на міч най аб ста-

ноў кі ў кра і не яна мо жа толь кі на-

рас таць або сла бець. На прык лад, 

лі чыць кі раў нік «Твая ста лі ца. 

Но ва буд цэнтр» На тал ля ЖА ЛА-

ВА, у кры зіс ныя пе ры я ды коль-

касць тых, хто ад ва жыў ся на быць 

не да бу да ва ную ква тэ ру не каль кі 

зні жа ец ца — ад бі ва ец ца не жа дан-

не лю дзей звяз вац ца з ры зы ка мі 

ча кан ня за кан чэн ня бу даў ніц тва. 

І на ад ва рот, у пе ры яд ап ты міз му, 

вы клі ка на га няхай не вя лі кім, але 

ўсё ж рос там за роб каў, і ў цэ лым, 

эка на міч най ста біль нас ці, усё 

больш па куп ні коў ад да юць пе ра-

ва гу но ва бу доў лям.

У апош нія га ды больш за 80 % 

па тэн цый ных па куп ні коў жыл ля 

раз гля да юць но ва бу доў лі ў якас ці 

аль тэр на ты вы ква тэ рам дру гас на га 

ры нку. Ня ўжо но вае жыл лё пры цяг-

вае клі ен таў больш ніз кім кош там? 

А вось і не. Гэ та ад на з рас паў сю-

джа ных па мы лак. І вось ча му.

Згод на з пра ве дзе ным кам па ні-

яй да сле да ван нем, ца на, як фак-

тар уплы ву на вы бар ква тэ ры, мае 

ва гу толь кі пры клад на на 20 %. 

Яна не пе ра ва жае над ас тат ні мі 

фак та ра мі, та кі мі як мес ца зна хо-

джан не, ста дыя бу даў ні чай га тоў-

нас ці, інф ра струк ту ра ў на ва кол лі 

і ін шае. Для па раў на ння — ана ла-

гіч ную знач насць мае раз мя шчэн-

не до ма па блі зу стан цыі мет ро.

Да та го ж у ця пе раш ні час роз-

ні ца па між кош там ква тэ ры ў но-

ва бу доў лі і на дру гас ным рын ку ў 

не ка то рых вы пад ках на ват  ста ла 

боль шая. Гэ та зна чыць, ква тэ ры на 

дру гас ным рын ку ў шэ ра гу вы пад-

каў абы дуц ца пры куп лі тан ней.

СІ ТУ А ЦЫЯ МОЦ НА 
ЗМЯ НІ ЛА СЯ

Яшчэ ча ты ры га ды та му, у каст-

рыч ні ку 2014 го да, роз ні ца ў кош-

тах но ва бу доў ляў і ква тэр дру гас-

на га рын ку бы ла больш іс тот ная. 

Ка лі па раў наць цэ ны та го пе ры я ду 

на ква тэ ры стан дарт ных спа жы-

вец кіх якас цяў дру гас на га рын ку 

і но ва бу доў лі кла са «Эка ном», то 

роз ні ца ў кош це скла да ла ў ся рэд-

нім ка ля 170 до ла раў за квад рат ны 

метр. Гэ та да зва ля ла сэ ка но міць 

пры куп лі но вай ад на па ка ё вай ква-

тэ ры ў ся рэд нім 7 ты сяч до ла раў, 

двух па ка ё вай — 10 ты сяч, а трох-

па ка ё вай — 12 ты сяч. Пры гэ тым 

па куп нік атрым лі ваў цал кам но-

вую ква тэ ру, з больш пра ду ма ны мі 

пла ні роў ка мі і за па сам тры ва лас ці 

ўся го до ма і яго склад ні каў.

Ця пер раз рыў у кош це па мен-

шыў ся ў ся рэд нім да 50 до ла раў за 

квад рат ны метр. А з улі кам та го, 

што ква тэ ры ў но ва бу доў лях, як 

пра ві ла больш пра стор ныя, чым 

ана ла гіч ныя па коль кас ці па ко яў 

ква тэ ры на дру гас ным рын ку, то 

вы ні ко вы кошт но ва бу доў лі мо жа 

звес ці эка но мію на ні што.

ТАН НЕЙ, 
КА ЛІ НА СТА ДЫІ 
КАТ ЛА ВА НА

Та ды ў чым сак рэт па пу ляр нас-

ці но ва бу доў ляў? Бо ква тэ ры дру-

гас на га рын ку ма юць хоць ней кае 

аздаб лен не, а но ва бу доў лі пра-

да юц ца ў ста не «го лыя сце ны і 

столь».

— Сён ня мож на ска заць, што 

асноў ным фак та рам ці ка вас ці да 

но ва бу доў ляў з'яў ля ец ца так зва-

ны эфект на віз ны, — ад зна чае На-

тал ля Жа ла ва. — Ён грун ту ец ца на 

ўсім нам зна ё мым імк нен ні на быць 

аб са лют на но вую рэч — ква тэ ру, у 

якой да нас ні хто не жыў.

Але гэ та зу сім не зна чыць, што 

сэ ка но міць пры куп лі но ва бу доў-

лі не атры ма ец ца. На прык лад, на 

эка но мію мож на раз ліч ваць, ка лі 

раз гля даць но ва бу доў лі, якія зна-

хо дзяц ца на па чат ко вых ста ды ях 

бу даў ніц тва. Або звяр нуць ува гу на 

пры га рад ныя жы лыя комп лек сы.

А на конт ра мон ту хо чац ца ад-

зна чыць, што, на прык лад, боль-

шасць ква тэр стан дарт ных спа-

жы вец кіх якас цяў дру гас на га 

рын ку пас ля куп лі так са ма за па-

тра бу юць пра вя дзен ня ра мон ту. 

Не заў сё ды та ко га маш таб на га, 

як у вы пад ку но ва бу доў лі, але 

ўсё ж. Акра мя та го, не ка то рыя 

па куп ні кі ро бяць ра монт у прын-

цы пе — куп ля ю чы лю бую ква тэ-

ру, у якой да іх хтось ці жыў. А ў 

пры га рад ных комп лек сах за раз 

мож на на быць но ва бу доў лю з 

чыс тым ад строй ван нем і па кош-

це ні жэй, чым ква тэ ра дру гас на га 

рын ку ў Мін ску.

РАЗ ВІ ТАЯ 
ІНФ РА СТРУК ТУ РА 
ПЛЮС ЧЫС ТАЯ 
ЗЯ ЛЁ НАЯ ЗО НА

Якія яшчэ фак та ры ўплы ва юць 

на вы бар но ва бу доў лі ў пер шую 

чар гу? Пас ля ца ны, ста дыі бу даў ні-

чай га тоў нас ці до ма і мес ца зна хо-

джан ня ўліч ва юц ца і спе цы яль ныя 

ўмо вы па апла це (рас тэр мі ноў ка і 

пра гра мы крэ ды та ван ня).

З асаб лі вас цяў по пы ту мож на 

вы лу чыць, што за апош нія не каль-

кі га доў знач на вы рас ла ці ка васць 

да но ва бу доў ляў ста ліч на га мік ра-

ра ё на Уруч ча, які спа лу чае ў са бе 

су час насць і эка ла гіч ную чыс ці-

ню. Ся род па куп ні коў гэ тых ква-

тэр мож на су стрэць як ма ла дыя 

сем'і, так і лю дзей ва ўзрос це, як 

адзі но кіх прад стаў ні коў ІT-сфе ры, 

так і ра бот ні каў сфе ры куль ту ры. 

Але ўсіх іх пры цяг вае маг чы масць 

ка рыс тац ца пе ра ва га мі го ра да і 

пры гэ тым пра жы ва ць па блі зу эка-

ла гіч на чыс тай зя лё най зо ны.

МА ЛА ПА ВЯР ХО ВЫ 
ПРЫ ГА РАД СТА ЛІ ЦЫ

На но вы ўзро вень вы хо дзяць 

пра ек ты ма ла па вяр хо вых жы лых 

комп лек саў, якія скла да юц ца ўжо не 

толь кі з таў нха у саў (шмат ква тэр ныя 

да мы ў пры га ра дзе з асоб ны мі ўва-

хо да мі з ву лі цы), а ма юць на ўва зе 

комп лекс нае на паў нен не: ква тэ ры 

ў сі ці-ха у сах (га рад скія таў нха у сы) 

і урбан-ві лах (ад на пад' езд ныя не-

вы со кія да мы), дзе асоб на ста яць 

ка тэ джы. У па пя рэд нія га ды во пыт 

вы вя дзен ня па доб ных аб' ек таў быў 

не вель мі ўда лы, ад зна чае На тал-

ля Жа ла ва, пло шчы да моў бы лі 

не аб грун та ва на вя лі кія (больш за 

250 «квад ра таў»), а ў на ва кол лі не 

пра ду гледж ва ла ся інф ра струк ту ра. 

У той час як ця пер пло шчы да моў 

змен шы лі ся да пры маль ных для па-

куп ні коў 140 квад рат ных мет раў, а 

ква тэ ры ўво гу ле мож на знай сці пло-

шчай ад 40 «квад ра таў». Пры гэ тым 

ца на для па доб ных аб' ек таў «Кам-

форт» кла са за ста ец ца пры маль най. 

А пры жа дан ні — па куп нік мо жа за-

мо віць ад ра зу і чыс та вое ад строй-

ван не.

Пад рых та ваў 

Сяр гей КУР КАЧ.

Блок чэйн, май-

нінг ды крып-

та ва лю ты не 

раз му сі ра ва-

лі ся ў СМІ, ад-

нак мно гія так і не зра зу ме лі, што гэ та, 

як гэ та пра цуе, і на вош та гэ та ўво гу-

ле трэ ба. За сна валь нік кам па ніі VІNT 

Соnsult, экс перт у га лі не блок чэй на 

Тра фім ЯРО МЕН КА рас тлу ма чыў гэ-

тыя па няц ці і вы ка заў ся на конт перс-

пек тыў раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі 

ў Бе ла ру сі.

КО РАТ КА І ПА СПРА ВЕ
— Як прос ты мі сло ва мі рас тлу ма чыць, 

што та кое блок чэйн і ў чым пе ра ва га сіс-

тэ мы?

— Да вай це ўя вім блок чэйн як бух гал тар-

скую кні гу. Па сут нас ці — гэ та ба за да ных. 

У яе мы за піс ва ем пэў ныя па каз чы кі. Праб-

ле ма баз да ных звы чай на ў іх цэнт ра лі за цыі. 

На прык лад, ёсць ба за да ных тран зак цый 

Vіsа або Mаstеrсаrd. І ўсе апе ра цыі, якія ад-

бы ва юц ца, ад люст роў ва юц ца ме на ві та ў 

гэ тай цэнт раль най ба зе да ных. Праб ле ма 

цэнт ра лі за цыі ў тым, што ўла даль нік ба зы 

да ных лёг ка мо жа ўнес ці ў яе зме ны. І ні хто 

пра гэ та не да ве да ец ца.

Блок чэйн змя ніў мес ца зна хо джан ня гэ-

тай ін фар ма цыі. Ця пер ін фар ма цыя аб тран-

зак цы ях ёсць на ўсіх кам п'ю та рах. Яна дэ-

цэнт ра лі за ва ная — гэ та са мае га лоў нае. Ін-

фар ма цыя раз мя шча ец ца ў вы гля дзе спі са. 

Дык вось у бух гал тар скую кні гу, на прык лад, 

пас ля про да жу ма ё мас ці ўно сяц ца звест кі, 

якія з'яў ля юц ца ў вас і ва ўсіх чле наў сіс тэ-

мы. Каб змя ніць гэ ты за піс, трэ ба, каб яго 

пе ра за пі са лі на ўсіх участ ках сіс тэ мы. Да-

звол на за піс у сіс тэ ме (у кла січ най сіс тэ ме 

блок чэй на) да ец ца з да па мо гай май нін гу.

— А што та кое май нінг?

— Гэ та пра цэс вы лі чэн ня. Да ец ца кла січ-

ная за да ча, якая ра ша ец ца шля хам пад бо ру 

ліч баў. Ка лі ра ней апе ра цыі мож на бы ло вы-

кон ваць на най прас цей шым кам п'ю та ры без 

цяж кас цяў, то за раз па трэб ны вя ліз ныя вы лі-

чаль ныя ма гут нас ці кам п'ю та ра. Хто пер шы 

ра шае за да чу, той атрым лі вае бо нус ад сіс тэ-

мы — пэў ную коль касць ко і наў (ма нет).

Хто пер шы ра шае, той мае пра ва за пі су. 

Блок пад пі са ны, ве ры фі ка ва ны і раз мер ка-

ва ны на ўсіх ка вал ках гэ тай сіс тэ мы.

І ха раст во сіс тэ мы блок чэй на ў тым, што 

яна раз мер ка ва на, яе вель мі скла да на пад-

ра біць. Агуль на пры ня та лі чыць, што пад ра-

біць тран зак цыю ў сет цы блок чэй на больш 

скла да на, чым у лю бой ін шай. Гэ та не зу сім 

праў да, ёсць ню ан сы, але, са праў ды, пад-

ма нуць сіс тэ му блок чэй на скла да на. Усе 

тран зак цыі зна хо дзяц ца ў воль ным до сту пе. 

Гэ та зна чыць, лю бую тран зак цыю, якую вы 

здзейс ні лі ўнут ры сіс тэ мы блок чэйн, кожны 

з удзель нікаў сіс тэ мы мо жа пра гле дзець і 

пра ве рыць.

ВЫ ДУ МА НЫЯ ГРО ШЫ
— А ці мо жа блок чэйн іс на ваць без 

крып та ва лю ты?

— Крып та ва лю ты без тэх на ло гіі блок-

чэйн іс на ваць не мо гуць, а блок чэйн мо жа 

вы ка рыс тоў вац ца не толь кі для крып та ва-

лют. На прык лад, блок чэйн мож на вы ка-

рыс тоў ваць для рэ гіст ра цыі не ру хо мас ці, 

стра ха ван ня, а так са ма рэ гіст ра цыі юры-

дыч ных асоб. Усе гэ тыя рэ чы вель мі доб ра 

па ды хо дзяць сіс тэ ме, і з да па мо гай гэ та га 

ска ра ча ец ца коль касць па срэд ні каў і па мян-

ша ец ца ца на кан чат ко ва га пра дук ту. У на-

шы дні гэ та да стат ко ва важ на.

— На коль кі вы гад на за хоў ваць свае 

збе ра жэн ні ў крып та ва лю це?

— Ка лі ты хо чаш вы ву чаць ды на мі ку, рух 

кур саў крып та ва лют і ў за леж нас ці ад ды на-

мі кі, ана лі зу пе ра во дзіць з ад ной ва лю ты ў 

дру гую, на гэ тым мож на доб ра за раб ляць. 

Гэ та дак лад на не ра бо та ў сты лі «па клаў і 

за быў ся». Бо га ран та ваць, што ней кая ва-

лю та бу дзе бяс кон ца рас ці, нель га. Я ве ру, 

што яна бу дзе рас ці, але я не бу ду ка гось ці 

пры цяг ваць і пад бі ваць на ўкла дан ні. Мы 

ро бім свае пра ек ты для та го, каб ін вес та-

ры не ба я лі ся ўклад ваць, а са іс каль ні кі не 

ба я лі ся пра ца ваць.

ЯК ІДУЦЬ СПРА ВЫ СЁН НЯ?
— Пік ці ка вас ці да сіс тэ мы блок чэйн 

прый шоў ся на 2016—2017 га ды. Якая сі-

ту а цыя за раз?

— Так, у 2017 го дзе быў са мы пік, ка лі 

браць ін фар ма цый ны склад нік. Рост кур са 

быў за кошт ка пі та лі за цыі са мой сіс тэ мы. 

Кошт біт кой на да хо дзіў да 20 ты сяч до ла раў. 

І на гэ тай хва лі ін фар ма цый ны фон на рас таў. 

Ка лі курс біт кой на па чаў па ні жац ца, зда ры-

ла ся зме на ўсіх трэн даў, ін фар ма цый ны фон 

схлы нуў, і ця пер ін фар ма цыі менш.

Але ка лі су ад но сіць коль касць пры цяг ну-

тых срод каў з да па мо гай пер ша сна га про-

да жу (ІСО), то 2018 год больш плён ны, чым 

2017-ы, за кошт та го, што на ры нак ста лі 

вы хо дзіць вель мі буй ныя гуль цы. І лі чыц-

ца, што крып та ва лю ты трэ ця га па ка лен ня 

бу дуць са мыя дас ка на лыя. Гэ та мо жа быць 

рэ ва лю цыя на рын ку. Ка лі б не бы ло крып-

та ва лют, пра блок чэйн ні хто б асаб лі ва не 

ка заў. За кошт та го, што на крып та ва лю тах 

лю дзі за ра бі лі вя ліз ную ма ё масць, усе да-

ве да лі ся пра сіс тэ му, усіх яна за ці ка ві ла, 

але 90 % лю дзей пры гэ тым не ра зу ме юць, 

што гэ та. І ад на з та кіх гла баль ных праб-

лем — ве лі зар ная коль касць ашу кан цаў, 

якія спра бу юць на ўсім за ра біць. Ча ла век 

чуе «крып та ва лю та», ве дае, што там шмат 

гро шай, і вя дзец ца на пад ман.

— Якія перс пек ты вы ра бо ты ў Бе ла ру-

сі на тэх на ло гіі блок чэйн?

— Блок чэйн — гэ та не кра і на вая гіс то рыя, 

гэ та пы тан не не Бе ла ру сі. У рам кі за гнаць 

гэ ту сіс тэ му не маг чы ма. На прык лад, вель мі 

ак тыў на раз ві ва юць сіс тэ му ў араб скіх кра і-

нах. Тэх на ло гія бу дзе пра ца ваць, і ў Бе ла ру сі 

перс пек ты вы на са май спра ве ве лі зар ныя, та-

му што ў нас шмат та ле на ві тых пра гра міс таў. 

Аб пра гра міс тах у Бе ла ру сі ўжо ве да юць. Але 

крып та ва лю та, як і лю бая ва лю та, за бяс пе ча-

на да ве рам. Цал кам маг чы ма, што пе ра ход 

на гэ тыя ва лю ты бу дзе хут кім. Лю дзі бу дуць 

ра зу мець, па зна ваць, ана лі за ваць і пры маць 

ра шэн ні ў за леж нас ці ад сва ёй ве ры.

Ган на ЮН ЧЫЦ.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

ПРАЗ РЫС ТЫ КА ПІ ТАЛ
Тлу ма чым мод ныя эка на міч ныя тэр мі ны прос ты мі сло ва мі

Ста ліч ная не ру хо масцьСта ліч ная не ру хо масць

ЭФЕКТ НО ВАЙ КВА ТЭ РЫЭФЕКТ НО ВАЙ КВА ТЭ РЫ
Су час ны спа жы вец спа чат ку раз гле дзіць пра па но вы Су час ны спа жы вец спа чат ку раз гле дзіць пра па но вы 
на рын ку пер ша сна га жыл ляна рын ку пер ша сна га жыл ля


