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НО ВАЕ ЖЫЛ ЛЁ 
Ў ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

Ця пер ква тэ ры дру гас на-

га рын ку ка рыс та юц ца мен-

шай па пу ляр нас цю. Больш 

за 80 % па тэн цый ных па-

куп ні коў жыл ля раз гля да-

юць но ва бу доў лі. У клі ен таў 

ха пае на гэ та гро шай? Па-

доб на на тое.

Ад ной з асаб лі вас цяў па-

куп ніц кіх па во дзін мож на на-

зваць комп лекс ны па ды ход 

пры вы ба ры но ва бу доў лі. 

З кож ным эка на міч на ста-

біль ным го дам до ля тых, хто 

кі ру ец ца вы ключ на цэ на вым 

фак та рам, па мян ша ец ца. 

Па вод ле пра ве дзе на га гру-

пай кам па ній «Твая ста лі ца» 

да сле да ван ня, ва га цэ на ва-

га фак та ру ця пер скла дае 

толь кі ка ля 20—25 %. 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.

На гляд ны прык лад: па-

куп нік вы бі рае па між дзвю-

ма ад на па ка ё вы мі ква тэ ра-

мі, ад на з якіх раз мя шча ец-

ца на знач най ад лег лас ці ад 

мет ро, але каш туе 47 ты сяч 

до ла раў, а дру гая — па блі зу 

«пад зем кі», але за 53 ты ся-

чы до ла раў. Дык вось, пры 

ін шых роў ных умо вах, з улі-

кам атры ман ня транс парт-

ных вы год на перс пек ты ву, 

знач ная част ка ад дасць пе-

ра ва гу дру го му ва ры ян ту. 

А срод кі, якія ад сут ні ча юць, 

возь ме ў крэ дыт.

Зні жэн не знач нас ці ца-

ны, у пры ват нас ці, мож на 

рас тлу ма чыць на яў нас цю 

крэ ды таў і па ве лі чэн нем 

коль кас ці пра па ноў па рас-

тэр мі ноў цы апла ты.

Ся род ін шых фак та раў 

уплы ву на вы бар па куп ні-

ка мож на вы лу чыць ста-

дыю бу даў ні чай га тоў нас ці 

до ма, мес ца зна хо джан не 

(кан крэт ны ра ён, раз ві тасць 

інф ра струк ту ры ў на ва кол лі, 

транс парт ная да ступ насць), 

пла ні роў ку, на яў насць пар-

коў кі.

Больш за ўсё за мі ну лы 

год па да ра жэ лі но ва бу доў-

лі кла са «эка ном». Гэ ты від 

бюд жэт на га жыл ля пры плю-

са ваў у ца не 17 %. Ця пер 

квад рат ны метр «эка но ма» 

ў ад на па ка ё вай ква тэ ры ў 

ся рэд нім каш туе 1235 до-

ла раў, у двух па ка ё вай — 

1225 до ла раў, у трох па ка ё-

вай — 1110 до ла раў.

А вось жыл лё ў да мах 

кла са «стан дарт» па да ра-

жэ ла ўся го на 6 %. Ся рэд ні 

кошт квад рат на га мет ра гэ-

та га кла са ў ад на па ка ё вых 

ква тэ рах да ся гае 1330 до-

ла раў, у двух па ка ё вых — 

1250 до ла раў, у трох па ка ё-

вых — 1170 до ла раў.

ДВА СЦЭ НА РЫІ 
НА ГОД

Мно гае на рын ку жыл-

лё вай не ру хо мас ці бу дзе 

за ле жаць ад эка на міч най 

сі ту а цыі ў кра і не. Але ўжо 

ця пер мож на з да стат ко вай 

упэў не нас цю мер ка ваць, 

што вы со кі по пыт на но ва-

бу доў лі за два па пя рэд нія 

га ды ся бе вы чар паў. На-

ват пры за ха ван ні бя гу чых 

умоў па да ступ нас ці крэ ды-

таў (стаў кі, умо вы атры ман-

ня). Сё ле та до ля па куп ні коў 

з улас ны мі гра шы ма бу дзе 

па вя ліч вац ца.

— І не та му, што даб-

ра быт лю дзей на столь кі 

вы рас це, а та му, што коль-

касць па куп ні коў, якім пад 

сі лу ўзяць і вы плач ваць крэ-

дыт, па мян ша ец ца. Асноў-

ная іх ма са ўжо ўзя ла крэ-

дыт у 2017—2018 га дах, — 

упэў не ны ана лі тык Анд рэй 

ЧАР НЫ ШОЎ.

Да лей шае маг чы мае 

раз віц цё сі ту а цыі на пер ша-

сным рын ку Мін ска мож на 

ўмоў на па дзя ліць на два 

сцэ на рыі. Пер шы ва ры янт: 

ка лі да ступ насць крэ ды таў 

не зме ніц ца (у па раў нанні 

з мі ну лым го дам), то за 

кошт крэ дыт най пад трым кі 

і эка на міч най ста біль нас ці 

маг чы мы рост цэн у ме жах 

5—7 %.

Сцэ на рый ну мар два про-

ці лег лы пер ша му. Так, ка лі 

крэ ды ты іс тот на па да ра жэ-

юць, ус клад няц ца ўмо вы 

іх атры ман ня, то за кошт 

па мян шэн ня фі нан са ва за-

бяс пе ча на га по пы ту ры нак 

за пад зе ў стан стаг на цыі. 

На гэ тым фо не бу дзе рас ці 

коль касць мар ке тын га вых 

ак цый ад за бу доў шчы каў: 

яны бу дуць зма гац ца за па-

куп ні коў, за хоў ва ю чы цэ ны 

на ра ней шым уз роў ні. А маг-

чы масць па чат ку зні жэн ня 

цэн бу дзе за ле жаць ад сту-

пе ні ўзмац нен ня жорст кас-

ці крэ дыт най і эка на міч най 

сі ту а цый.

Па куп ні кі, у сваю чар гу, 

бу дуць зні жаць свае па тра-

ба ван ні да но ва бу доў ляў: 

прый дзец ца чымсь ці ах вя-

ра ваць дзе ля кош ту. Асаб-

лі вы по пыт бу дуць уяў ляць 

ква тэ ры мі ні маль на га мет-

ра жу, у пры ват нас ці ква-

тэ ры-сту дыі і апарт амен-

ты еў ра фар ма ту. Част ка 

па куп ні коў з мі ні маль ным 

бюд жэ там, пя рой дзе на бок 

дру гас на га рын ку — там 

ёсць тан ныя «хру шчоў кі» і 

«брэж неў кі».

Усё боль шую ці ка васць 

бу дуць уяў ляць пры га рад-

ныя (Ка ло дзі шчы) і за га-

рад ныя (Пры лу кі, Фа ні паль, 

Сма ля ві чы) пра па но вы но-

ва бу доў ляў. Яны ўжо за раз 

на 20—30 % тан ней шыя за 

ста ліч ныя ана ла гі, а пры 

на леж ным па ды хо дзе за 

го ра дам мож на на быць 

двух па ка ё вую но ва бу доў-

лю па ца не ад на па ка ё вай 

ква тэ ры дру гас на га рын ку 

ў Мін ску.

АМАЛЬ 
«МЁРТ ВЫ» 
СТУ ДЗЕНЬ

«Гэ ты пер шы ме сяц го да 

мо жа стаць са мым гор шым 

на рын ку не ру хо мас ці за 

апош нія дзе сяць га доў», — 

ад зна чае кі раў нік ка мі тэ та 

па ры эл тар скай дзей нас-

ці Бе ла рус кай аса цы я цыі 

«Не ру хо масць» Па вел 

АСТА ПЕ НЯ. — Коль касць 

здзе лак на рын ку ча ка ец-

ца ў ра ё не 700. Для па раў-

нання, у сту дзе ні 2018 го да 

бы ло 1273 здзел кі».

Ча му так? Клі ен ты рын-

ку не ру хо мас ці ўваж лі ва 

на зі ра лі за пе ра га во ра мі 

Маск вы і Мін ска. Та му што 

ўсе ра зу ме юць, што мно гае 

за ле жыць не ад нас. Ка ра-

цей ка жу чы, ка лі сур' ёз най 

пад трым кі ад Ра сіі не бу дзе, 

то цэ ны на жыл лё ў на шай 

кра і не не па збеж на ўпа-

дуць. І та му да стат ко ва вя-

лі кая коль касць па куп ні коў 

за та і ла ся. Гэ та, ад па вед на, 

з'я ві ла ся ад ным з фак та-

раў ска ра чэн ня здзе лак на 

рын ку ў снеж ні 2018 го да. 

Гэ ты ж на строй пе рай шоў і 

на сту дзень.

Ка лі ж сі ту а цыя з Ра сі яй 

упа рад ку ец ца, то цэ ны бу-

дуць за хоў вац ца на ўзроў ні 

мі ну ла га го да плюс-мі нус 

2 %, упэў не ны Па вел Аста-

пе ня. Так са ма, на дум ку экс-

пер та, ак тыў насць на рын ку 

не ру хо мас ці бу дзе за ле жаць 

ад та го, ці змо гуць лю дзі 

раз ліч ваць на крэ дыт ную 

пад трым ку бан каў.

А ЯК У РЭ ГІ Ё НАХ?
Грод на

Най больш ак тыў на за-

бу доў ва юц ца мік ра ра ё ны 

Грод на — Фо люш, Паў днё-

вы-3, Віш ня вец і Дзе вя тоў-

ка. У кож ным з іх узво дзяц ца 

жы лыя комп лек сы на ўмо вах 

до ле ва га бу даў ніц тва.

Са мы да ра гі квад рат ны 

метр у Дзе вя тоў цы. Там у 

но вым до ме па ву лі цы Кур-

ча та ва бу ду юць ква тэ ры з 

раз лі ку 700—710 до ла раў за 

«квад рат». У жы лым комп-

лек се па ву лі цы Пра ле тар-

скай метр абы дзец ца тро хі 

тан ней — 600—610 до ла раў. 

А са мы бюд жэт ны ва ры янт 

пра па ну юць у мік ра ра ё не 

Паў днё вы-3, дзе квад рат ны 

метр каш туе ўся го ад 500 да 

520 до ла раў.

Дзя ку ю чы зме нам за ка-

на даў чай ба зы, даў га бу ды 

ў Грод не фак тыч на за ста-

лі ся ў мі ну лым. У аб лас ным 

цэнт ры рэа лі зу юц ца буй-

ныя пра ек ты жы лой не ру-

хо мас ці. Так са ма кроп ка ва 

за бу доў ва ец ца гіс та рыч ны 

цэнтр.

Брэст

За апош нія два-тры га ды 

ў Брэс це па ча та бу даў ніц-

тва не каль кі буй ных жы-

лых комп лек саў. Най больш 

вя до мыя ся род іх: Ста рая 

крэ пасць, Паў ноч ны, па-

нэль ны комп лекс па ву лі-

цы Чыр во на гвар дзей скай і 

шмат функ цы я наль ны жы лы 

комп лекс у ра ё не ву ліц Па-

па ні на і Го га ля.

Ца на квад рат на га мет ра 

ў но ва бу доў лях Брэс та — 

ад на з са мых вы со кіх у краі-

не. Най боль шым по пы там 

у па куп ні коў пер ша сна га 

рын ку ка рыс та юц ца ад на-

па ка ё выя ква тэ ры пло шчай 

35—45 м2. Больш за ўсё 

но ва бу доў ляў уз во дзіц ца ў 

мік ра ра ё нах Гра еў ка і Паў-

днё вы Ус ход. Так са ма кроп-

ка ва за бу доў ва ец ца цэнтр 

го ра да. Кошт «квад ра та» 

ў Ста рой крэ пас ці па чы на-

ец ца з 610 до ла раў і да хо-

дзіць у Цэнт раль ным ра ё не 

да 1350 до ла раў у ра ё не ву-

ліц Го га ля — Па па ні на. По-

пыт на но выя ква тэ ры, якія 

рэа лі зу юц ца з да па мо гай 

до ле ва га бу даў ніц тва, у го-

ра дзе над Бу гам за ста ец ца 

ста біль ны.

Ма гі лёў

Боль шасць но ва бу доў ляў 

у го ра дзе — па нэль ныя, вы-

шы нёй 9 па вер хаў. Ква тэ-

ры рэа лі зу юц ца праз удзел 

у до ле вым бу даў ніц тве. Гэ та 

жыл лё эка ном-кла са, але з 

якас ным чар на вым аздаб-

лен нем і вы со кі мі па каз чы-

ка мі цеп ла- і гу ка іза ля цый.

Так са ма ў го ра дзе ўзво-

дзяц ца да мы кам форт-кла са, 

на прык лад — ЖК «Эга іст» па 

ву лі цы Га га ры на. У ім ма юц-

ца ква тэ ры-сту дыі пло шчай 

да 49 м2, з фран цуз скі мі (ад 

пад ло гі да сто лі) вок на мі.

Квад рат ны метр бюд жэт-

на га жыл ля ў Ма гі лё ве каш-

туе 570 до ла раў, а ў да мах 

кам форт-кла са кошт іх да ся-

гае да 700 до ла раў.

Го мель

Асаб лі ва ін тэн сіў на тут 

за бу доў ва юц ца мік ра ра ё-

ны № 18 і 19, ву лі ца Сож-

ская. Ак тыў нае бу даў ніц тва 

вя дзец ца і ў мік ра ра ё не 

№ 59.

Па до ле вым бу даў ніц тве 

мож на па бу да ваць ква тэ ры 

кош там ад 430 да 550 до-

ла раў за квад рат ны метр 

(у эк ві ва лен це). Пра жы ван-

не ў эліт ным до ме ў цэнт-

ры го ра да бу дзе каш та ваць 

да ра жэй — 725 до ла раў за 

«квад рат».

Ві цебск

У Ві цеб ску рэа лі зу ец ца 

не каль кі буй ных пра ек таў 

у сфе ры до ле ва га бу даў ніц-

тва — у асноў ным у мік ра-

ра ё не Ча ро муш кі і на скры-

жа ван ні Чыр ва на флоц кай і 

Ар ты ле рый скай ву ліц. Ці ка-

васць з бо ку ра сі ян так са ма 

ро біць унё сак у пад трым ку 

по пы ту на но ва бу доў лі. Інф-

ра струк ту ра но вых мік ра-

раё наў так са ма раз ві ва ец-

ца, што ро біць но вае жыл лё 

яшчэ больш пры ваб ным для 

па куп ні коў. Квад рат ны метр 

но ва га жыл ля ў гэ тым го ра-

дзе абы дзец ца па куп ні кам 

ад 560 да 680 до ла раў.

Сяргей КУРКАЧ.

БУ ДА ВАЦЬ — НЕ БЕ ДА ВАЦЬ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Агуль ная вы ста вач ная пло-

шча гэ тых экс па зі цый скла ла 

больш за 2500 квад рат ных 

мет раў — гэ та толь кі пло шча 

вы ста вач ных стэн даў, а на 

ад кры тай пля цоў цы тэх ні ка 

бе ла рус кіх вы твор цаў за ня ла 

1400 квад рат ных мет раў.

«Уся го бы ло за клю ча на 

ка ля 100 ка мер цый ных кант-

рак таў і да га во раў на гэ тых 

вы стаў ках на агуль ную су му 

ка ля 150 міль ё наў до ла раў. 

Па гад нен няў, роз ных ме ма-

ран ду маў аб су пра цоў ніц-

тве — на су му ка ля 50 міль-

ё наў до ла раў. Гэ та зна чыць, 

у цэ лым эфект ад удзе лу 

атры маў ся ка ля 200 міль ё наў 

до ла раў — су ма да стат ко ва 

знач ная для ся мі ме ра пры-

ем стваў. Гэ та свое асаб лі вы 

ўклад у агуль ную скар бон ку 

бе ла рус ка га экс пар ту ў мі ну-

лым го дзе», — рас ка заў спе-

цы я ліст.

Геа гра фія ўдзе лу Бе ла ру сі 

ў вы стаў ках бы ла на ступ ная: 

дзве — у Кі таі, па ад ной — 

у Ма ро ка, ЗША, Ра сіі, Та джы-

кі ста не і В'ет на ме. Акра мя та-

го, БелГПП вы сту пі ла ар га ні-

за та рам вы стаў кі бе ла рус кіх 

вы твор цаў ва Уз бе кі ста не, 

хоць яна і не бы ла ўклю ча на 

ў план на цы я наль ных вы ста-

вач ных ме ра пры ем стваў.

«Усе гэ тыя ме ра пры ем-

ствы вель мі па трэб ныя і 

важ ныя з той пры чы ны, што 

ка лі ёсць кан так ты, ка лі лю-

дзі гля дзяць адзін ад на му ў 

во чы, біз нес ме ны раз маў-

ля юць, яны зна хо дзяць но-

выя кі рун кі су пра цоў ніц тва, 

маг чы мас ці для па шы рэн ня 

біз не су», — лі чыць ды рэк-

тар На цы я наль на га цэнт ра 

мар ке тын гу Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў Бе ла ру сі 

Ва ле рый СА ДО ХА.

У якіх вы стаў ках Бе ла русь 

паў дзель ні чае ў 2019 го дзе? 

На прык лад, ай чын ная экс па-

зі цыя ўпер шы ню бу дзе ар-

га ні за ва на на між на род най 

вы стаў цы сель скай гас па-

дар кі і жы вё ла га доў лі, пра-

дук таў хар ча ван ня, на по яў 

і ўпа ко вач ных тэх на ло гій у 

Ні ге рыі, якая ад бу дзец ца з 

26 да 28 са ка ві ка, рас ка заў 

ды рэк тар вы ста вач на га 

ўні тар на га прад пры ем ства 

«Бел ін тэр экс па» БелГПП 

Яў ген УВЯ ДЗЕН СКІ.

Уся го ў 2019-м на ша кра і на 

ар га ні зуе во сем на цы я наль-

ных экс па зі цый на за меж ных 

вы стаў ках — у Паўд нё вай Ка-

рэі, Ар ген ці не, Ке ніі, Па кі ста не, 

Лат віі, Ін да не зіі, Кі таі і, як бы ло 

ска за на вы шэй, Ні ге рыі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СТО ГА ДОЎ 
ПЛЁН НАЙ 
ПРА ЦЫ

Гісторыю свай го іс на ван ня Мі ніс тэр ства сель-

скай гас па дар кі БССР адлічвала з па чат ку 

1919 го да, ка лі быў утво ра ны На род ны ка мі са-

ры ят зем ля роб ства БССР, та му сё ле та ра бот-

ні кі гэ тай сфе ры ў на шай кра і не ад зна ча юць 

ве ка вы юбі лей га лі ны.

Сваё він ша ван не з гэ тай на го ды ра бот ні кам 

аграр най га лі ны на кі ра ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лукашэнка.

«Сто га доў та му ў гіс то рыі Бе ла ру сі бы ла ад кры та 

но вая вя ха, азна ме на ва ная пры кла дам пра цоў на-

га подз ві гу на ро да, са ма ад да най і плён най пра цы 

аг ра ры яў на ка рысць сва ёй кра і ны», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

На яго дум ку, за ха ваў шы най леп шыя тра ды цыі, 

аба пі ра ю чы ся на во пыт і ве ды ста рэй шых па ка лен-

няў, ука ра ня ю чы пе ра да выя тэх на ло гіі, пры пад трым-

цы дзяр жа вы бе ла рус кія пра цаў ні кі ства ры лі но вую 

ма дэль су час най сель скай гас па дар кі.

Кі раў нік дзяр жа вы па дзя ка ваў усім ра бот ні кам 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су за пра ца ві тасць, стой-

касць, вер насць і ад да насць абра най пра фе сіі, па жа-

даў ім і іх бліз кім зда роўя, шчас ця і даб ра.

Да рэ чы, на днях Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 

указ, згод на з якім у Бе ла ру сі за сна ва ны ге раль дыч-

ныя сім ва лы Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і хар-

ча ван ня. Так, з'я вяц ца эмб ле ма і сцяг мі ніс тэр ства, 

на груд ны знак «За за слу гі ў сель скай гас па дар цы», 

так са ма за цвер джа ны па ла жэн ні аб гэ тых сім ва лах.

Ін шым ука зам бе ла рус ка га лі да ра за сна ва ны юбі-

лей ны ме даль «100 год ор га нам дзяр жаў на га кі ра ван-

ня сель скай гас па дар кай і хар ча ван нем Бе ла ру сі».

Эка на міксЭка на мікс

СУ ВЯ ЗІ, ГРО ШЫ, АЎ ТА РЫ ТЭТ
Што пры но сіць Бе ла ру сі ўдзел у між на род ных вы стаў ках?

Як ад зна чыў на мес нік стар шы ні Бе ла рус кай ганд лё ва-

пра мыс ло вай па ла ты Анд рэй ША ХА НО ВІЧ на спе цы-

яль най прэс-кан фе рэн цыі, у ад па вед нас ці з ра шэн нем 

ура да ле тась бы ло пра ве дзе на сем на цы я наль ных вы-

ста вак і экс па зі цый у за меж ных дзяр жа вах. Удзел у іх 

пры ня ло ка ля 350 бе ла рус кіх ар га ні за цый.


