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Э
КС ПЕР ТЫ лі чаць — пік 
по пы ту на аб' екты 
не ру хо мас ці бу дзе 

на зі рац ца пад ка нец го да, ка лі 
ёсць ве ра год насць зні жэн ня 
кош ту да ад ной ба за вай 
ве лі чы ні. Іх апа не нты, на ад ва рот, 
упэў не ны, што ка тэ го рыя 
«аза ртных гульцоў» ад па ла, а 
па куп ні кі ўзваж ва юць ры зы кі і 
маг чы мас ці.

Ах вот ныя ёсць
Сё ле та за пла на ва на ўвес ці ў 

гас па дар чы аба рот ка ля 100 пус-
ту ю чых аб' ек таў, кан ста ту юць 
спе цы я ліс ты фон ду «Грод на абл-
ма ё масць». З па чат ку го да ў воб-
лас ці пра ве дзе на 125 аў кцы ё наў. 
Але вы ні кі не ўраж ва юць. Сё ле та 
ўда ло ся пра даць толь кі 17 аб' ек-
таў з гра фі ка гэ та га го да і яшчэ 
16 — з мі ну лых га доў. Та кім чы-
нам, у гас па дар чы аба рот па куль 
уцяг ну та трэ цяя част ка за пла на-
ва на га. Ча му не ўда ец ца вы ка-
наць план? На чаль нік ад дзе ла 
фон ду «Грод на абл ма ё масць» 
Свят ла на ЛЕН ДЗІ НА лі чыць, што 
па тэн цы яль ныя па куп ні кі ча ка юць 
кан ца го да, ка лі аб' ек ты бу дуць 
вы стаў ляц ца па мі ні маль най ца-
не — за ад ну ба за вую ве лі чы ню.

Шэ раг аб' ек таў са праў ды на бы-
ты за мі ні маль ную ці знач на зні жа-
ную ца ну. Час цей за ўсё за ад ну ба-
за вую пра да юц ца бу дын кі бы лых 
ва ен ных га рад коў. У ад ным з та кіх 
аб' ек таў прад пры маль нік пла нуе 
ад крыць ка фэ ў зо не Аў гус тоў ска-
га ка на ла. Бы лую шко лу на бы ла ў 
Шчу чын скім ра ё не ама тар іпа тэ-
ра піі. Жан чы на пла нуе ства рыць 
азда раў лен чую кон ную ба зу для 
за ня ткаў з дзець мі. Дру гое жыц цё 
атры маў бы лы кан сер ва вы за вод 
у Іўі. На яго ба зе з'я віў ся фі лі ял 
прад пры ем ства «Лі да тэх маш», 
па сут нас ці но вы за вод па вы пус-
ку сель ска гас па дар чых ма шын. 
Ство ра на 150 пра цоў ных мес цаў. 
За ад ну ба за вую ве лі чы ню пра да-
дзе на ў Ваў ка выс кім ра ё не ка цель-
ная, якая бу дзе вы ка рыс тоў вац-
ца па сва ім пры зна чэн ні — по бач 
з цеп ла вым вуз лом раз ме шча ны 
вы твор чыя пло шчы мяс цо ва га 
прад пры маль ні ка.

У Гро дзен скім гар вы кан ка ме 
на зва лі шэ раг ад ра соў, дзе ін вес-
та ры лі та раль на ад ра дзі лі бу дын кі. 
Поў нас цю ад ра ман та ва на бы лая 
праль ня — ця пер тут раз мяс ці лі ся 
дзве пры ват ныя дру кар ні. Вя лі кія 
пло шчы дзі ця ча га сад ка, што быў 
на ба лан се ты ту нё вай фаб ры кі, пе-
ра ўтва ры лі ў су час ны стыль ны біз-
нес-цэнтр. Тут раз ме шча ны офі сы і 
кра мы амаль 40 аран да та раў.

Уз ва жа ны раз лік
Зда ец ца, аб' ек ты пра-

да юц ца, і гэ та доб ра. Але 
ёсць у зга да най спра ве і 
ад ва рот ны бок. Не заў сё ды 
іх на бы ва юць са праўд ныя 
гас па да ры. На прык лад, 
у Шчу чын скім ра ё не толь-
кі сё ле та вер ну та ў ка му-
наль наю ма ё масць аж но 
11 аб' ек таў. Прад пры маль-
ні кі на бы лі іх за ад ну ба за-
вую, але не здо ле лі ўцяг-
нуць у гас па дар чы аба рот. 
Па ра шэн ні су да бу дын кі 
ў іх кан фіс ка ва ны.

У тэ о рыі мі ні маль ны кошт па ві-
нен са дзей ні чаць по пы ту. І спа чат-
ку так і ста ла ся. З'я ві ла ся ня ма ла 
ах вот ных на быць амаль за дар ма 
ня дрэн ны бу ды нак, ад зна ча юць 
у ад дзе ле эка но мі кі Шчу чын ска-
га рай вы кан ка ма. Але не кож ны 
вы ка наў да га вор ныя аба вя за-
цель ствы. Бо аб' ект па ві нен быць 
за дзей ні ча ны на пра ця гу двух га-
доў, а яшчэ на пра ця гу пя ці трэ-
ба пры трым лі вац ца да га во ра па 
яго пры зна чэн ні. Та кія ўмо вы не 

кож на му па ды хо дзяць. Та му за-
раз больш пры ваб ны мі зда юц ца 
аб' ек ты, якія не звя за ны та кі мі 
аба вя за цель ства мі, хоць і каш ту-
юць да ра жэй.

Ка тэ го рыя «аза ртных гульцоў» 
ад па ла, ка жуць спе цы я ліс ты рай-
вы кан ка ма. З'я віў ся но вы тып 
прад пры маль ні ка. Перш чым увя-
зац ца ў «бой ку», яны пра ліч ва юць 
ры зы кі, вы ву ча юць маш таб ра бо-
ты, свае маг чы мас ці. Пры ня ўшы 
ра шэн не, упар та ідуць да сва ёй 

мэ ты. Та кіх пры кла даў ня ма ла. 
У Шчу чын скім ра ё не на аў кцы ё не 
за ад ну ба за вую ве лі чы ню вы стаў-
ляў ся бу ды нак бы ло га дзі ця ча га 
сад ка. З'я ві ла ся не каль кі прэ тэн-
дэн таў, у вы ні ку па між імі па чаў ся 
ган даль, і аб' ект быў пра да дзе-
ны за 6 тыс. руб лёў. Але мяс цо вы 
прад пры маль нік пай шоў на та кую 
пе ра пла ту, бо ве даў, ча го да бі ва-
ец ца — у бы лым сад ку ён мае на-
мер улад ка ваць аг ра ту рыс тыч ны 
комп лекс.

На бы лі кі на тэ атр
Не ка то рыя аб' ек ты зна-

хо дзяць па куп ні коў ад ра зу, 
як толь кі вы стаў ля юц ца 
на аў кцы ён. Так, у Лі дзе 
фер мер ку піў за поў ны 
кошт га ра жы, якія пла нуе 
вы ка рыс таць пад скла ды. 
У Ашмя нах на пер шым жа 
аў кцы ё не пай шла «з ма-
ла тка» бы лая дру кар ня. 
Ана ла гіч на пра да дзе ны 
фі зіч най асо бе за 46 тыс. 
руб лёў ад мі ніст ра цый ны 
бу ды нак у Дзят ла ве.

На про даж вы стаў ля юц ца 
са мыя раз на стай ныя бу дын кі. 
У Сло ні ме за па ло ву пер ша па чат-
ко ва га кош ту — 35 тыс. руб лёў — 
фір ма вы ку пі ла на ват кі на тэ атр і, 
што са мае ці ка вае, гэ ты кі ру нак 
збі ра ец ца пра цяг ваць. Шыць бя-
ліз ну пла ну юць улас ні кі май стэр-
няў у Смар го ні — аб' ект вы ку пі лі 
за паў ца ны. А вось гро дзен скі 
прад пры маль нік сё ле та на быў за 

17,5 тыс. руб лёў бы лую во да на-
пор ную ве жу ў га рад скім ле са-
пар ку. Мяр ку ец ца, што там мо жа 
быць ад кры та ка фэ.

У Шчу чы не пра цяг ва ец ца про-
даж бы лых ва ен ных аб' ек таў. Не-
ка лі іх тут бы лі сот ні. За 10 га доў 
знач ная част ка знай шла но вых 
улас ні каў. Вось і сё ле та мяс цо вы 
прад пры маль нік ку піў за 15 тыс. 
руб лёў ан гар, дзе раз мес ціць вы-
твор часць гаф ры ра ва ных труб. 
Ра зам з тым, маш таб нас ці ў гэ тым 
пра цэ се не на зі ра ец ца, ка жуць 
спе цы я ліс ты. Аб чым свед чаць і 
ліч бы. Сё ле та ў ра ё не з 25 аб'-
ек таў пра да дзе на толь кі шэсць. 
Пус ту ю чыя аб' ек ты ў асноў ным 
на бы ва юць жы ха ры свай го ра ё-
на, чым у рай вы кан ка ме за да во-
ле ны. «Свае» больш ад каз ныя за 
спра ву. І мяс цо вым ула дам ёсць 
што ім пра па на ваць. На прык лад, 
на чар го вы аў кцы ён бу дуць вы-
стаў ле ны ан гар і схо ві шча бы ло га 
ва ен на га га рад ка, бу ды нак дыс-
пет чар скай і сель скі Дом куль-
ту ры.

За меж ні кі ці ка вяц ца 
так са ма

У рэ гі ё не не су праць за меж ных 
ін вес та раў. Вось толь кі не заў сё ды 
яны да вод зяць спра ву да кан ца. 
Так ад бы ло ся з па ла цам гра фа 
Умяс тоў ска га ў Іў еў скім ра ё не. 
Два га ды та му ся дзі бу на быў гра-
ма дзя нін Іар да ніі, каб раз ві ваць 
ту рыс тыч ныя па слу гі. Але не ўза-
ба ве ін вес тар знік, хоць і за пла ціў, 
згод на з умо ва мі аў кцы ё ну, част ку 
кош ту. Ка лі ўсе тэр мі ны вый шлі, 
да га вор з ім быў ска са ва ны. Між 
тым па лац ака заў ся за па тра ба-
ва ным у бе ла ру саў, і сё ле та яго 
ку пі ла ста ліч нае пры ват нае прад-
пры ем ства.

Трэ ба ска заць, што за меж ныя 
гра ма дзя не ці ка вяц ца ма ё мас-
цю ў рэ гі ё не. Як пра ві ла, гэ та на-
шчад кі жы ха роў Гро дзен шчы ны. 
У фон дзе «Грод на абл ма ё масць» 
рас ка за лі, што ўра джэн ка Бе рас-
та віц ка га ра ё на, якая за раз жы-
ве ў Гер ма ніі, мае на мер ку піць 
бы лую шко лу. Жан чы на пла нуе 
ад крыць тут ка фэ і гас ці ні цу. Пры 
гэ тым част ку шко лы яна хо ча аб-
ста ля ваць пад мас тац кую сту дыю, 
бо яе вель мі ўра зі ла, што баць кі 
во зяць сва іх дзя цей на за ня ткі ў 
Грод на. Да рэ чы, шко ла пра да ец-
ца за 17 тыс. руб лёў — кошт па ні-
жа ны на 80%.

Вы клі кае цікавасць 
у за меж ных ін вес та раў 
і гіс та рыч ны бу ды нак бы-
лой Ме ды цын скай ака дэ міі 
ХVІІІ ста год дзя. Аб гэ тым 
па ве да мі ла жы хар ка аб лас-
но га цэнт ра, чые род ныя 
жы вуць у Фран цыі і со чаць 
за про да жам аб' ек таў у Грод-
не. Бы лы па лац пра да ец ца 
не пер шы год. На на ступ ным 
аў кцы ё не бу дзе вы стаў-
ляц ца за 50% кош ту, але 
ца на за ста ец ца вы со кай — 
2 млн руб лёў. 

Ацэн ку пра во дзіць Мі ніс тэр ства 
куль ту ры, та му што аб' ект лі чыц ца 
гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю, 
а да гэ та га тут раз мя шча ла ся ва ен-
ная ка мен да ту ра. Па куп ні коў на яго 
не зна хо дзіц ца ўжо тры га ды.

Стаў ка на ту рызм
Про даж гіс та рыч ных аб' ек таў 

ідзе ма руд на. Пры чы на вя до-
мая — ін вес та ру пра сцей ку піць 
учас так і бу да вац ца, чым атры-
маць ста ры бу ды нак з шэ ра гам 
уз гад нен няў і аба вя за цель стваў. У 
Гро дзен скім гар вы кан ка ме тым не 
менш за пэў ні лі, што ў гас па дар чы 
аба рот за апош нія два га ды ўцяг-
ну ты не адзін дзя ся так бу дын каў 
гіс та рыч на га цэнт ра. Масш таб ныя 
ра бо ты вя дуць улас ні кі па ву лі цы 
Тра ец кай. Што там бу дзе, па куль 
не вя до ма. Ін вес та ры, зразумела, 
кі ру юц ца по пы там. Апош нім ча-
сам ак ты ві за ваў ся сэр віс — ад-
кры ва юц ца ка фэ і гас ці ні цы. Ста-
ноў чую ро лю ады гра ла бяз ві за вая 
зо на з ту рыст чным па то кам.

У фон дзе «Грод на абл ма ё-
масць» лі чаць, што ме на ві та 
раз віц це ту рыз му мо жа па вы-
сіць по пыт на пус ту ю чыя аб' ек ты. 
Асаб лі ва на тыя, што вый шлі з 
аба ро ту ня даў на, як, на прык лад, 
дзве шко лы ў Гро дзен скім ра ё не. 
На най блі жэй шым аў кцы ё не яны 
ідуць са зніж кай на 80%. Пры гэ-
тым кошт ад ной скла дае 34 тыс., 
дру гой — 77 тыс. руб лёў. Спе цы я-
ліс ты ка жуць, што аб' ек ты як раз 
па ды хо дзяць для ту рыс тыч ных 
мэт, бо зна хо дзяц ца ў бяз ві за вай 
зо не Аў гус тоў ска га пар ку. Да рэ-
чы, у вёс цы, дзе зна хо дзіц ца шко-
ла, прад пры маль нік ужо вы ку піў 
бы лы клуб і ця пер вя дзе там ра-
монт ныя ра бо ты.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by

У ДОБ РЫЯ РУ КІ

ІН ВЕС ТАР СТАЎ РАЗ БОР ЛІ ВЫ,
або Ча му пус тыя бу дын кі ў Гро дзен скай воб лас ці пра да юц ца ма руд на

Бы лая праль ня — ця пер тут раз мяс ці ла ся пры ват ная дру кар ня.

 Бу ды нак бы лой Ме ды цын скай ака дэ міі ча кае гас па да ра.

Пра да ец ца гіс та рыч ны аб' ект у цэнт ры Грод на.


