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ТУТ БУДЗЕ 
СКВЕР!

ЖЫ ХА РЫ ЗЯ ЛЁ НА ГА ЛУ ГУ 
АД СТА Я ЛІ ЗЯ ЛЁ НУЮ ЗО НУ

Гэ ты кан флікт па між за бу доў шчы ка мі і га ра джа-

на мі да лё ка не пер шы. Але рэд кі тым, што жы-

ха ры змаг лі ад ста яць свой ра ён. Іні цы я тыў ная 

гру па са бра ла ка ля шас ці ты сяч под пі саў су праць 

за бу до вы зя лё най зо ны ўздоўж ста ліч най ву лі цы 

Ка лі ноў ска га, дзе ця пер пра хо дзяць лі ніі элект ра-

пе ра да чы. І га рад скія ўла ды пры слу ха лі ся.

Мі ну лым ле там на гра мад скае аб мер ка ван не быў вы-
не се ны дэ та лё вы план мік ра ра ё на Зя лё ны Луг, а ме на ві та 
тэ ры то рыі ў ме жах Ла гой ска га трак ту — ву лі цы Ся дых — 
ву лі цы Ке дыш кі — ву лі цы Сла він ска га — паў ноч най мя жы 
ланд шафт на-рэ крэ а цый най зо ны 320 ЛР. Згод на з ім, у 
ста рых два рах на мес цы дзі ця чых пля цо вак збі ра лі ся зра-
біць пад зем ныя пар коў кі. А ўздоўж ву лі цы Ка лі ноў ска га, 
дзе зна хо дзіц ца зя лё ная зо на, каб лі ра ваць лі ніі элект ра-
пе ра дачы, і на тэ ры то рыі, якая вы зва ліц ца, уз вес ці тры 
жы лыя квар та лы з кра ма мі.

— Ра ён сфар мі ра ваў ся ў кан цы 1960-х — па чат ку 1970-х 
га доў, — рас каз вае прад стаў нік іні цы я тыў най гру пы 

Люд мі ла БЯ ЛЯ Е ВА-ГУН ДО РЫ НА. — У свой час ён атры-
маў прэ мію ар хі тэк тур най су поль нас ці як ра ён, ідэа льна 
сфар мі ра ва ны для жыц ця. Та кі го рад у го ра дзе, дзе ўсё 
пра ду гле джа на, каб лю дзі тут пра ца ва лі, жы лі, ад па чы-
ва лі. Ра ён бу да ваў ся з на ву ко вым аб грун та ван нем, усё 
бы ло раз лі ча на.

Мяс цо вых жы ха роў тур ба ва ла тое, што яны за ста нуц ца 
без зя лё най зо ны, дзе пры вык лі пра гуль вац ца. Да та го ж 
яна з'яў ля ец ца «па вет ра ным ка лі до рам», які хоць не як ра туе 
ад вы кі даў за во да «Тэр ма пласт». «У нас з-за гэ та га шмат 
дзя цей-алер гі каў, — за ўва жае Люд мі ла. — Ка лі вы рас це 
сця на 19-па вяр хо вых па нэ лек, мы прос та за дых нём ся». 
Пад час гра мад ска га аб мер ка ван ня на пы тан не «Ча му тут 
вы ра шы лі бу да ваць да мы?» ар хі тэк та ры ад каз ва лі, што ў гэ-
тай тэ ры то рыі вы со кі го ра да бу даў ні чы па тэн цы ял і яго трэ ба 
вы ка рыс тоў ваць па пры зна чэн ні — толь кі пад жыл лё. Але 
згод на з Ге не раль ным пла нам Мін ска на ёй мож на размя-
шчаць і аб' ек ты азе ля нен ня — са ды, скве ры, буль ва ры.

У прэ зен та ва ным пра ек це бы лі так са ма іс тот ныя ра зы-
хо джан ні ў ліч бах. У ад ным мес цы пі са ла ся, што жы ха роў 
у мік ра ра ё не, з улі кам уз ве дзе ных квар та лаў, ста не на 
тры ты ся чы больш, у ін шым — на пяць. Пры гэ тым но вых 
са цы яль ных аб' ек таў не пра ду гледж ва ла ся. А зна чыць, 
па лі клі ні кі і дзі ця чыя сад кі пас ля ўшчыль нен ня былі б пе-
ра гру жа ныя.

— За бу доў шчык збі раў ся ўрэ за цца ў цеп ла сет кі, на гру-
зіць сіс тэ му яшчэ больш, — дзе ліц ца Люд мі ла. — Ас тат нія 
квар та лы та ды за ста нуц ца без цяп ла. І так у ад ных ква тэ-
рах хо лад на, а ў ін шых, на ад ва рот, загорача, бо ад кры ты 
ўсе вен ты лі, каб да нес ці цяп ло да даль ніх да моў.

У вы ні ку пра ект ад пра ві лі на да пра цоў ку. Іні цы я тыў-
ная гру па са бра ла за ўваг на 30 ліс тоў. Не прос та скар гаў 
на кшталт «но вы квар тал бу дзе пса ваць від з акна», а 
аб грун та ва ных прэ тэн зій, з ад сыл ка мі да нор маў. За тры 
тыд ні пад імі са бра лі амаль шэсць ты сяч под пі саў. На тэ-
ры то рыі ўздоўж ву лі цы Ка лі ноў ска га га ра джа не пра сі лі 
зра біць сквер.

— Ра ё ну так са ма не ха пае спар тыў ных пля цо вак. Дзе-
цям ня ма дзе зай мац ца, вый сці ў фут бол па гу ляць. Гэ-
та пы тан не зда роўя на ступ на га па ка лен ня, — упэў не на 
Люд мі ла.

Зва рот раз гле дзе лі ў Мін гар вы кан ка ме. Ня даў на жы-
ха ры атры ма лі ад каз: скве ру быць. «З улі кам пра па ноў 
удзель ні каў гра мад ска га аб мер ка ван ня дэ та лё ва га пла на 
ў ра шэн ні ўне се ны зме ны, які мі за пла на ва на вы ка наць на 
дру гі этап рэа лі за цыі дэ та лё ва га пла на (пас ля 2022 го да) 
рэ кан струк цыю і каб лі ра ван не па вет ра ных вы са ка вольт-
ных лі ній элект ра пе ра да чы ўздоўж ву лі цы Ка лі ноў ска га на 
ўчаст ку ад Ла гой ска га трак ту да ву лі цы Ся дых для на ступ-
на га змя шчэн ня аб' ек таў азе ля нен ня», — ска за на ў ад ка зе 
стар шы ні ка мі тэ та ар хі тэк ту ры і го ра да бу даў ніц тва 

Мін гар вы кан ка ма Паў ла ЛУ ЧЫ НО ВІ ЧА.

Яшчэ ра ней у пад трым ку дрэў і скве раў вы каз ваў ся 
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка. «За мест та го каб парк 
дзесь ці за клас ці ці ў па ра дак пры вес ці, вы па чы на е це 
штам па ваць жыл лё. Мес ца ня ма, дзе яго бу да ваць?» — 
ад зна чаў ён на на ра дзе ў каст рыч ні ку.

У гэ тым пла не ці ка вы прык лад Маск вы, дзе рэа лі зу ец ца 
пра гра ма рэ на ва цыі. Ста рыя квар та лы зно сяц ца, а на іх 
мес цы ўзво дзяц ца но выя жы лыя комп лек сы. У чым плюс? 
За мест пя ці- бу ду юц ца двац ца ці па вяр хо ві кі: усе сва бод ныя 
ква тэ ры за бу доў шчык рас пра дае і атрым лі вае пры бы так.

На шы за бу доў шчы кі так са ма бу дуць вы му ша ны шу каць 
но выя шля хі. Ка лі зя лё ныя зо ны, якія мож на «за са дзіць» 
да ма мі, скон чац ца, у іх прос та не бу дзе ін ша га вый сця.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



За мі ну лы год стаў кі пра па но вы 
арэн ды офі саў у біз нес-цэнт рах у ся-
рэд нім вы рас лі ад 5 % да 16 %. Але 
спе цы я ліс ты ад ра зу тлу ма чаць, што 
гэ та — стаў кі пра па но вы і шмат у чым 
яны ад люст роў ва юць толь кі жа дан ні 
ўлас ні каў. У той час як пры маль ны 
для рын ку ўзро вень арэнд ных ста вак 
на па ча так сту дзе ня гэ та га го да на-
ступ ны:

клас «А» = 30 EUR / кв. м;
клас «В+» = 16 EUR / кв. м;
клас «В» = 10 EUR / кв. м;
клас «С» = 7 EUR / кв. м.
— Сён ня на ўзро вень ста вак усё 

ў боль шай сту пе ні аказ вае ўплыў мі-
ні маль ны аб' ём сва бод ных офі саў, — 
вы каз вае мер ка ван не кі раў нік ад-

дзе ла «Не ру хо масць для біз не су» 

агенц тва не ру хо мас ці «Твая ста лі-

ца» Анд рэй АСТ РЭЙ КА.

СТА БІЛЬ НАСЦЬ РУБ ЛЯ
Пэў ны ап ты мізм аран да та рам 

уся ляе эка на міч ная ста біль насць і, 
у пры ват нас ці, той факт, што з мо-
ман ту апош ня га скач ка кур са ва лют 
прай шло ўжо два га ды. Ста біль-
насць бе ла рус ка га руб ля важ ная ў 
пер шую чар гу для аран да та раў, па-
коль кі боль шасць з іх па част цы вы-
руч кі «пры вя за ныя» ме на ві та да яго. 
У сі ту а цыі ад сут нас ці эка на міч ных 
уз ру шэн няў аран да та ры час цей па-
чы на юць за дум вац ца аб па ляп шэн ні 
ўмоў пра цы — зме не офі са на больш 
кам форт ны, су час ны і пра стор ны. І не 
толь кі за дум вац ца, але і пе ра хо дзіць 
да рэ аль ных дзе ян няў.

У якас ці пры кла ду Анд рэй Аст рэй ка 
рас каз вае, што да гэ та га ча су ў Мін ску 
за ста ец ца до сыць кам па ній роз на га 
маш та бу, якія аран да ва лі офісы яшчэ 
ў пе ры яд іх дэ фі цы ту, вы біраючы ў 
спеш цы з та го, што бы ло. І па пэў ных 
пры чы нах да гэ та га ча су вы му ша ныя 
бы лі за ста вац ца ў іх, звык шы ся з дыс-
кам фор там не пры дат ных пла ні ро вак, 
ад сут нас цю функ цы я наль ных вы год.

СВА БОД НЫХ ОФІ САЎ 
УСЁ МЕНШ

Ня гле дзя чы на тое, што су куп ная 
офіс ная пло шча дзей ных біз нес-цэнт-
раў Мін ска на па ча так го да скла да ла 
ка ля 917 ты сяч квад рат ных мет раў, 
аб' ём сва бод ных і пра па на ва ных у 
арэн ду офі саў быў вель мі ма лы — ка-
ля 25 ты сяч «квад ра таў» або менш 
за 3 % ад аб' ёму рын ку. Пры гэ тым 
вя лі кая част ка сва бод ных офі саў пры-
хо дзі ла ся на кла сы «В» і «С».

Па сло вах экс пер та, за мі ну лы год 
аб' ём ва кант ных пло шчаў па мен шыў ся 
больш чым на па ло ву, стар та ваў шы ў 
сту дзе ні з ад зна кі 57 ты сяч квад рат ных 
мет раў. Пры чы на та ко га ды на міч на га 
зні жэн ня зболь ша га кры ец ца ў па дзен-
ні аб' ёмаў уво ду но вых біз нес-цэнт раў. 
На прык лад, за 2017 год у Мін ску бы ло 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю ўся го толь кі 
20,7 ты ся чы «квад ра таў» офіс ных пло-
шчаў у біз нес-цэнт рах, што на 70 % 
ні жэй за па каз чык уво ду за па пя рэд ні 
пе ры яд. У той час як аб' ём па глы нан-
ня офі саў (зда ча ў арэн ду) за 2017 год 

склаў ка ля 66 ты-
сяч квад рат ных 
мет раў.

Сё ле та іс тот нае 
змя нен не сі ту а цыі 
ў да чы нен ні да 
пра па но вы пло-
шчаў у арэн ду не 
прад ба чыц ца. Зна чыць, праз мер нас ці 
пло шчаў і вы ха ду з дэ фі цы ту на пра фі-
цыт ча каць не вар та. Усё та му, што, ня-
гле дзя чы на па ве лі чэн не аб' ёму ўво ду 
да 45 ты сяч квад рат ных мет раў, аб' ём 
па глы нан ня праг на зу ец ца як мі ні мум 
на гэ тым жа ўзроў ні, а хут чэй за ўсё, 
на ват і больш. Мно гае бу дзе за ле жаць 
ад эка на міч най сі ту а цыі ў кра і не. Да 
та го ж пе ра ва жная до ля пло шчаў, якія 
ўвод зяц ца, бу дзе ад но сіц ца да кла саў 
«В» і «С». Та му скла да нас ці з вы ба-
рам пра стор ных офі саў сё ле та пра-
цяг нуц ца.

У ДЭ ФІ ЦЫ ЦЕ — 
ЯКАС НЫ ПЛЮС ВЯ ЛІ КІ

Вель мі вы раз на на зі ра ец ца не да хоп 
офі саў вя лі ка га мет ра жу (500+ кв. м). І 
мац ней за ўсё вы яў ля ец ца ён у сег мен-
це якас ных офі саў, і ў пры ват нас ці па 
кла се «В+». Хтось ці мо жа за пя рэ чыць, 
што ў ця пе раш ні час якас ных офі саў 
да стат ко ва — пры чым у біз нес-цэнт-
рах не толь кі кла саў «А» і «В+», але 
на ват і «В». Але, па-пер шае, яны ў пе-
ра важ най боль шас ці ма юць не вя лі кую 
пло шчу, а па-дру гое, не заў сё ды па ды-
хо дзяць аран да та ру.

На прык лад, буй ныя кам па ніі ўсё 
час цей пры по шу ку офі са па чы на юць 
з вы ба ру біз нес-цэнт ра, а ўжо по тым 
не па срэд на офі са. Ле тась да та ко га 
па ды хо ду прый шлі і кам па ніі ся рэд ня га 
фар ма ту. І, на наш по гляд, гэ та ла гіч-
на, бо на ват ня гле дзя чы на тое, што 
сам офіс мо жа быць звыш су час ны, 
біз нес-цэнтр мо жа не па ды сці. І ў біз-
нес-цэнт ры для кам па ній важ на вель мі 
мно гае: па чы на ю чы ад та кіх знеш ніх 
пры кмет, як рэ спек та бель насць ува-
ход най гру пы, рэа лі за цыя зо ны рэ цэп-
цыі, і за кан чва ю чы тэх на ла гіч ным на-
паў нен нем і ўзроў нем сэр ві су. У вы ні ку 
гэ та га ўлас ні кі біз нес-цэнт раў кла са 
«В+» у 2018 го дзе бу дуць мець ры чаг 
ціс ку на аран да та раў за кошт аб ме-
жа ва най пра па но вы буй ных офіс ных 
пло шчаў.

У ЯКАС ЦІ ДА ХОД НЫХ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ

Яшчэ адзін фак тар, які па куль яшчэ 
не іс тот на, але ўсё ж па чы нае аказ ваць 
уплыў, — гэ та іх ін вес ты цый ная пры-
ваб насць.

У су вя зі са зні жэн нем арэнд ных ста-
вак, якое на зі ра ла ся ў 2014—2015 га-
дах, у мно гіх скла ла ся мер ка ван не, 
што да ход насць ад зда чы ў арэн ду ка-
мер цый най не ру хо мас ці змен шы ла ся 
да зу сім не ці ка вых зна чэн няў. Ад нак 
гэ та не так. Ця пер пры зда чы ў арэн ду 
офі саў у біз нес-цэнт рах мож на раз-
ліч ваць на пры быт ко васць ка ля 7 % 
га да вых пас ля вы пла ты па дат каў, што 
знач на вы шэй за да ход насць дэ па зі таў 

і вы шэй на ват за не ка то рыя ва лют ныя 
аб лі га цыі.

Ад нак экс пер ты рын ку не ру хо мас-
ці пе ра сце ра га юць: не кож ны офіс ны 
аб' ект змо жа за бяс пе чыць па доб ную 
да ход насць. У той жа час най больш 
лік від ныя офі сы мо гуць да ваць пры-
быт ко васць і вы шэй за 7 % — на прык-
лад, да ход насць офі саў з дзей ны мі да-
га во ра мі арэн ды скла дае 11—12 % га-
да вых.

Ты по вая ін вес ты цый ная здзел-
ка вы гля дае на ступ ным чы нам: офіс 
пло шчай ка ля 100 квад рат ных мет-
раў у біз нес-цэнт ры кла са «В» на бы-
ва ец ца па кош це 1300—1500 до ла раў 
(у за леж нас ці ад пла ні роў кі і якас ці 
апра цоў кі) і да лей зда ец ца ў арэн ду 
па стаў цы 12—14 EUR за квад рат ны 
метр. Пры ін вес ты цый най куп лі офі са, 
акра мя яго кош ту, не аб ход на ста ран-
на ана лі за ваць яго бя гу чую і пра гноз-
ную пры ваб насць для аран да та раў. 
Бо ме на ві та гэ тым бу дзе вы зна чац ца 
яго да ход насць у пе ры яд акуп нас ці. 
Да стат ко ва пры кла даў, ка лі на пра-
ця гу пер шых не каль кіх га доў аб' ект 
пры но сіць ча ка ную пры быт ко васць, 
а ў да лей шым ін вес тар су ты ка ец ца з 
вя лі кі мі цяж кас ця мі пры по шу ку аран-
да та раў.

Ка лі шу ка ем аб' ек ты для ін вес та-
ван ня, мы вы ву ча ем за пы ты аран да-
та раў па кож ным з сег мен таў якас ці 
ў ды на мі цы, ацэнь ва ем не толь кі сам 
офіс, але і біз нес-цэнтр, у якім ён раз-
мя шча ец ца: уліч ва ем бя гу чае і перс-
пек тыў нае акру жэн не, а так са ма пла-
ны па ўвод зе но вых пло шчаў і мно гае 
ін шае. Толь кі ў гэ тым вы пад ку мож на 
аб' ек тыў на аца ніць лік від насць та го 
ці ін ша га офі са, у той час як мно гія 
зы хо дзяць толь кі з ца ны і якас ці апра-
цоў кі.

НА ПРА ЦЯ ГУ ГО ДА...
На дум ку Анд рэя Аст рэй кі, сё ле та 

пры за ха ван ні бя гу чай эка на міч най сі-
ту а цыі рост ста вак арэн ды маг чы мы ў 
пер шую чар гу па кла се «В+», па коль кі 
ме на ві та ў гэ тым сег мен це бу дзе па вя-
ліч вац ца по пыт, які і да лей бу дзе пе-
ра мя шчац ца ў бок аб' ек таў, уве дзе ных 
у экс плу а та цыю ў 2014—2017 га дах. 
Пры гэ тым аб' ек ты па він ны мець па-
леп ша ныя тэх ні ка-экс плу а та цый ныя 
(сіс тэ ма энер га збе ра жэн ня, кан ды цы-
я на ван не, сіс тэ ма кант ро лю до сту пу) 
і ар хі тэк тур на-пла ні ро вач ныя ха рак-
та рыс ты кі.

Па тра ба ван ні клі ен таў зро бяц ца 
больш жорст кі мі, з пры чы ны ча го пе-
ра важ на бу дуць раз гля дац ца аб' ек ты 
з доб рай транс парт най да ступ нас цю 
і якія ма юць раз ві тую інф ра струк ту ру 
і за бяс пе ча ныя да стат ко вай коль кас-
цю пар ко вач ных мес цаў.

Сяр гей КУР КАЧ



Не ру хо масцьНе ру хо масць  

УКЛАД ВАЦЬ У ОФІ СЫ 
ЗНОЎ ВЫ ГАД НА
Біз нес раз ві ва ец ца больш ды на міч на, бо з мо ман ту апош ня га скач ка 
кур са ва лют прай шло ўжо больш за два га ды

Па ча так го да — час, ка лі аран да та ры тра ды цый на 

ўзды ма юць пы тан не аб зні жэн ні ста вак арэн ды па 

дзей ных да га во рах. Ад нак сё ле та пы тан ні за да юць 

ужо і ўлас ні кі офі саў, толь кі не аб зні жэн ні, 

а аб маг чы мым па вы шэн ні ста вак. На коль кі та кія 

раз ва жан ні аб грун та ва ныя? Па спра бу ем ад шу каць 

ар гу мен та ва ныя ад ка зы...


