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Ні жэй 
за са бе кошт

Рас паў сю джа нае мер ка-

ван не аб тым, што з на ды-

хо дам цёп лай па ры ве ра год-

насць пра даць сваю да чу ці 

ка тэдж іс тот на па вя ліч ва ец-

 ца, а зна чыць мож на і пад-

няць ца ну, ка рэк ту ец ца рэ-

ча іс нас цю. Па чы на ю чы з 

2009 го да цэ ны на за га рад-

ную не ру хо масць па сту по ва, 

але ўсё ж зні жа юц ца.

— Якія-не будзь ся рэд-

нія цэ ны на да чы, ка тэ джы 

і да мы, вы вес ці прак тыч-

на не маг чы ма. На ват зы-

хо дзя чы з іх пло шчы або 

ад лег лас ці ад МКАД, —

рас каз вае на чаль нік ад-

дзе ла «Да мы. Да чы. Ка-

тэ джы» агенц тва не ру хо-

мас ці «Твая ста лі ца» Але-

на АКУ ЛІЧ. — У ад роз нен не 

ад ква тэр у го ра дзе кож ны 

з за га рад ных аб' ек таў знач-

на больш уні каль ны і на яго 

кошт уплы вае знач на больш 

фак та раў.

Узяць хоць бы мес ца зна-

хо джан не — роз ні ца ў ца не 

двух па раў наль ных па якас-

ці, пло шчы і ад лег лас ці ад 

МКАД аб' ек таў мо жа быць 

вель мі іс тот най з-за на-

прам каў, пад' яз ных шля хоў, 

транс парт най да ступ нас ці і 

ася род дзя.

Ці, на прык лад, пра ект 

до ма — няхай коль касць 

па вер хаў і пло шча ў роз-

ных да моў су па да юць, але 

ў кож ным вы пад ку пла ні роў-

ка свая. І ў ней кіх вы пад ках 

яна ра цы я наль ная і зруч ная, 

а ў ін шых ула даль ні ку да-

во дзіц ца прос та мі рыц ца з 

тым, што ёсць. Але, па коль кі 

вы бар аб' ек таў ця пер вя лі кі, 

па куп нік не су мнен на пры ме 

ра шэн не на ка рысць больш 

зруч на га для яго. У та кой 

сі ту а цыі ўлас ні ку да вя дзец-

ца аль бо фар мі ра ваць ца-

ну з улі кам па тра ба ван няў 

рын ку, аль бо ра біць пра цэс 

про да жу веч ным, без якой-

не будзь над зеі на ра шэн не 

свай го пы тан ня.

На дум ку Але ны Аку ліч, 

пры вы зна чэн ні маг чы ма га 

кош ту за га рад на га аб' ек та 

не пра цуе ме ха нізм «па гля-

дзець, за якую ца ну ін шыя 

вы ста ві лі» — у кож ным 

кан крэт ным вы пад ку яна 

мо жа быць як вы шэй шая, 

так і ні жэй шая, чым за яў-

ле ная ін шы мі пра даў ца мі. 

Акра мя та го, вар та ўліч ваць 

той факт, што ў про да жы 

да стат ко ва аб' ек таў, якія 

па за яў ле най ца не ўжо не 

пер шы год шу ка юць свай го 

па куп ні ка.

Не са бе, 
дык лю дзям

Доў гі тэр мін экс па зі цыі 

аб' ек таў на рын ку аб умоў-

ле ны бя гу чай яго кан' юнк-

ту рай. Ужо ка то ры год мно-

гія пра даў цы за га рад най 

не ру хо мас ці су ты ка юц ца 

з тым, што пра па на ва ныя 

па куп ні ка мі цэ ны знач на 

ні жэй шыя за са бе кошт бу-

даў ніц тва па доб на га но ва га 

аб' ек та. Пры чы на гэ тай сі-

ту а цыі ў тым, што кры зі сы 

2000-х га доў іс тот на зні зі лі 

па куп ніц кую здоль насць 

на шых су ай чын ні каў, а 

шы ро кі вы бар пад трым лі-

вае цэ на вую кан ку рэн цыю 

па між пра даў ца мі.

Акра мя та го, не ка то рыя 

лю дзі ста лі за да вац ца пы-

тан нем, на вош та ім уклад-

ваць вя лі кія гро шы ў куп лю 

за га рад на га аб' ек та, а за-

тым мар на ваць срод кі на 

яго аб слу гоў ван не і пад тры-

ман не ў доб рым ста не, ка-

лі не аб ход насць у ім толь кі 

3-4 ме ся цы на год? Знач на 

пра сцей на цёп лыя ме ся цы 

зняць яго ў арэн ду.

Наш экс перт ра іць не 

спра чац ца з рын кам, па-

коль кі цэ ны на ім фар мі ру-

юц ца аў та ном на, а па ста-

рац ца пры ста са вац ца да

сі ту а цыі, якая скла ла ся, 

і вы ра шыць пы тан не мак сі-

маль на вы гад ным для ся бе 

спо са бам. Ужо не да стат ко-

ва прос та па даць аб' яву аб 

про да жы і ча каць зван коў. 

Трэ ба са мім вы хо дзіць на 

па тэн цый ных па куп ні коў і 

ўжо пас ля агля ду вес ці дыя-

лог аб ца не. Як па каз вае 

прак ты ка, та кі па ды ход дае 

доб рыя вы ні кі — дзя ку ю чы 

ак тыў най ра бо це з па тэн-

цый ны мі па куп ні ка мі, ка ля 

60 % та кіх здзе лак здзяйс-

ня ец ца на пра ця гу ме ся ца.

Не ма ла важ нае зна чэн не 

мае пра віль на вы зна ча ная 

ца на — пры яе фар мі ра-

ван ні вар та ары ен та вац ца 

не на пра па но ву, якая з'яў-

ля ец ца толь кі вы каз ван нем 

жа дан няў пра даў цоў, а на 

здзейс не ныя здзел кі — ме-

на ві та яны ілюст ру юць рэ-

аль ны па ра дак цэн. Ну, а 

ка лі бя гу чыя цэ ны здзе лак 

зу сім не за да валь ня юць, і па 

жа да най ца не аб' ект доў га 

не пра да ец ца, то мож на ра-

біць, як і ін шыя пра даў цы — 

па куль аб' ект зна хо дзіц ца 

ў про да жы, зда ваць яго ў 

арэн ду.

Лет ні до мік 
або са ма ві тая 
«фа зэн да»?

Каб да ве дац ца, на што 

мож на раз ліч ваць улас ні кам 

пры зда чы ў арэн ду да чы ці 

ка тэ джа, а так са ма да ве дац-

ца пра за пы ты аран да та раў, 

мы звяр ну лі ся да на чаль ні-

ка ад дзе ла арэн ды жыл-

ля агенц тва не ру хо мас ці 

«Твая ста лі ца» Мар га ры ты 

ПА ЧЫЦ КАЙ.

— У за леж нас ці ад пе-

ры я ду за па тра ба ва нас ці ў 

арэн ду, да мы, да чы і ка тэ-

джы ўмоў на мож на па дзя-

ліць на дзве гру пы: аб' ек ты 

пер шай аран ду юц ца толь кі 

ў цёп лую па ру го да, а дру-

гой гру пы — для круг ла-

га до ва га пра жы ван ня, як 

аль тэр на ты ва ква тэ ры ў 

го ра дзе, — лі чыць спе цы я-

ліст. — Як і ў вы пад ку з куп-

ляй-про да жам, ца на арэн ды 

на за га рад ную не ру хо масць 

за ле жыць ад шмат лі кіх 

фак та раў. Мі ні маль ны па-

рог кош ту мож на акрэс ліць 

у ме жах ка ля 200 руб лёў 

у ме сяц, без улі ку апла ты 

элект ра энер гіі.

Па коль кі аб' ект аран ду-

ец ца на ўсё ле та, то за гэ-

тыя гро шы аран да та ры ча-

ка юць уба чыць як мі ні мум 

аку рат ны бу ды нак, дзе мож-

на сфар мі ра ваць утуль ную 

аб ста ноў ку і ад па чыць. Гэ та 

мо жа быць драў ля ная да ча 

да 50 кі ла мет раў ад МКАД. 

Асаб лі вых вы на ход стваў не 

па тра бу ец ца — да стат ко ва 

пяч но га ацяп лен ня, «вы го-

ды» хут чэй за ўсё бу дуць 

на ву лі цы, а га ра чая ва да ў 

леп шым вы пад ку з пра точ-

на га бой ле ра.

Ца на арэн ды бу дзе па-

вя ліч вац ца пры на блі жэн-

ні да Мін ска і пры па ляп-

шэн ні якас ці. На прык лад, 

кошт арэн ды ка пі таль най 

да чы (цаг ля най, бло ка вай) 

у ме жах 40 кі ла мет ро вай 

зо ны ад МКАД з усі мі вы-

го да мі (сан ву зел унут ры 

до ма, газ, ін тэр нэт і ўчас-

так да 10 со так) ужо мо жа 

да ся гаць 600—800 руб лёў 

у ме сяц. Ёсць ка тэ го рыя 

аран да та раў, хто за мест 

ад па чын ку на мо ры ад дае 

пе ра ва гу та му, каб на ле та 

змя ніць мес ца жы хар ства. 

Імі за па тра ба ва ныя кам-

фар та бель ныя ка тэ джы ў 

ме жах 20 кі ла мет раў ад 

МКАД: га зі фі ка ва ныя, з оп-

та ва ла кон ным ін тэр нэ там, 

кан ды цы я не ра мі, маг чы ма, 

са ўна мі і ін шы мі вы на ход-

ства мі цы ві лі за цыі. Раз мя-

шчац ца яны па він ны не ў 

дач ных ка а пе ра ты вах, а ў 

ка тэдж ных па сёл ках. Важ-

ны кам форт пра жы ван ня і 

зруч насць пад' яз ных шля-

хоў, па коль кі што дня аран-

да та ры бу дуць ез дзіць на 

ра бо ту і на зад. Ца на арэн-

ды па доб ных ка тэ джаў мо-

жа па чы нац ца ад 1000 руб-

лёў і да ся гаць 2000 руб лёў 

у ме сяц.

Эліт ны 
за га рад ны дом

Мар га ры та Па чыц кая 

ўпэў не на, што каб раз-

ліч ваць на ца ну арэн ды ў 

2 000 руб лёў і больш, не аб-

ход на, каб аб' ект ад па вя даў 

са мым вы со кім па тра ба-

ван ням аран да та раў, як па 

тэх ніч ным на паў нен ні, так і 

па мес ца зна хо джан ні. Па-

доб ныя ка тэ джы час ця ком 

аран ду юц ца для кі раў ні коў 

дып ла ма тыч ных прад стаў-

ніц тваў. Пры клад ная пло-

шча — 200—500 квад рат-

ных мет раў.

Най больш вя лі кія цэн ні кі 

зда чы ха рак тэр ныя для ка-

тэ джаў у Драз дах — пры-

клад на 5 000—10 000 руб-

 лёў у ме сяц. А, ска жам, 

у Ба раў ля нах і Дроз да ве мож-

 на знай сці са ма ві тыя аб' ек-

ты і за 3 000 руб лёў у ме сяц. 

Па доб ныя ка тэ джы пра па-

ну юц ца і ў Мін ску — у ра ё-

не На цы я наль най біб лі я тэ кі 

ца на аб' ек таў зна хо дзіц ца 

на ўзроў ні 3 000—6 000 руб-

лёў у ме сяц, тро хі тан ней у 

За ца ні. Але зноў жа — усё 

за ле жыць ад ка тэ джа і яго 

якас ці.

Экс пер ты лі чаць, што 

пра даць за га рад ны дом, да-

чу ці ка тэдж цал кам рэ аль на 

і за ме сяц. Для гэ та га трэ ба 

прос та ак тыў на пра па ноў-

ваць свой та вар на рын ку 

і ары ен та вац ца на цэ ны 

здзе лак. А ка лі ж іс ці на са-

ступ кі ад нос на кош ту ня ма 

маг чы мас ці або жа дан ня, то 

мож на па ра лель на по шу ку 

па куп ні коў, атрым лі ваць ад 

аб' ек та рэнт ны да ход. Тут 

важ на ўваж лі ва вы бі раць 

аран да та раў і пра віль на 

скла даць да га вор арэн ды.

Сяр гей КУР КАЧ.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Куп лю вэб-сайт, ня до ра га...
На цы я наль ным ка даст ра вым агенц твам упер шы-
ню ацэ не ны аб' ек ты ін тэ ле кту аль най улас нас ці

Яго су пра цоў ні ка мі бы ла пра ве дзе на ацэн ка рэшт ка-

ва га і рын ка ва га кош ту ін тэр нэт-сай таў (вэб-сай таў), 

якія на ле жаць буй но му бе ла рус ка му апе ра та ру і рас-

пра цоў шчы ку РУП «На цы я наль ны цэнтр мар ке тын гу 

і кан' юнк ту ры цэн». Аб гэ тым па ве дам ляе прэс-служ-

ба Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці.

Атры ма ныя вы ні кі і во пыт з'яў ля юц ца ўні каль ны мі, як 

ад зна ча юць у агенц тве, па коль кі ацэн ка рын ка ва га кош ту 

ка мер цы я лі за ва ных аб' ек таў ін тэ ле кту аль най улас нас ці 

ў ця пе раш ні час для на шай кра і ны па-ра ней ша му з'я ва 

до сыць рэд кая. Ад нак ра зам з рос там зна чэн ня та кіх аб'-

ек таў па ра лель на па чы нае ўзрас таць і по пыт на гэ ты від 

па слуг.

На прык лад, асаб лі вас ць ін тэр нэт-сай та — тое, што ён 

уяў ляе са бой скла да ны твор і з'яў ля ец ца аб' ек там аў тар-

ска га пра ва. У яго мо гуць уклю чац ца та кія аб' ек ты аў тар-

ска га пра ва, як: кам п'ю тар ная пра гра ма, якая за бяс печ вае 

функ цы я на ван не вэб-сай та; ды зайн вэб-сай та; ін шыя аб'-

ек ты аў тар скіх пра воў (ба зы да ных, геа гра фіч ныя кар ты, 

тэс та выя тво ры і ін шыя).

Акра мя та го, у вэб-сайт мо гуць уклю чац ца і ін шыя аб'-

ек ты ін тэ ле кту аль най улас нас ці, на прык лад та вар ны знак 

або знак аб слу гоў ван ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

За су ткі лік ві да ва на 11 па жа раў 
у эка сіс тэ мах

Так, уве ча ры ра та валь ні кам па сту пі ла па ве дам лен не 

аб за га ран ні тар фя но га по ля ка ля вёс кі Ха мі чы Зэ-

львен ска га ра ё на. Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы ло 

пер шае пад раз дзя лен не МНС, у пой ме ра кі За львян кі 

асоб ны мі ача га мі га рэ ла тар фя ное по ле на агуль-

най пло шчы 0,2 гек та ра, глы бі нёй за ля ган ня тор фу 

да 30 сан ты мет раў. Быў аб ве шча ны збор аса бо ва га 

скла ду ра ён на га пад раз дзя лен ня МНС.

На мес цы пра ца ва ла тэх ні ка ра та валь ні каў, па груз чык, 

трак тар сель ска гас па дар ча га прад пры ем ства, на тэ ры то рыі 

яко га ад быў ся па жар, а так са ма доб ра ах вот ная па жар-

ная дру жы на. Па жар быў ла ка лі за ва ны ра бот ні ка мі МНС 

у 19.45. Па ста не на ра ні цу 20 чэр ве ня за ста валася лік ві-

да ваць 0,02 гек та ра па ла ю ча га тор фу. Па гро зы зда роўю 

лю дзей і па ру шэн ня эка сіс тэ мы ня ма. Пры чы на па жа ру 

вы свят ля ец ца.

Ра та валь ні кі на гад ва юць, што за ба ро на на на вед ван не 

ля соў уве дзе на ў боль шас ці рэ гі ё наў кра і ны. Па вод ле апе-

ра тыў ных да ных Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, 

толь кі за су ткі лік ві да ва ны тры ляс ныя па жа ры на агуль най 

пло шчы 9,3 гек та ра і во сем па жа раў тра вы і кус тоў на агуль-

най пло шчы 7,5 гек та ра.

Пад зем ка — на лет ні рэ жым
З 25 чэр ве ня Мін скі мет ра па лі тэн у ра ніш ні і вя чэр ні 

га дзі ны пік кры ху па вя лі чыць ін тэр ва лы ру ху.

Пад зем ка бу дзе ад кры тая для па са жы раў з 5.30 да 0.40, 

ня знач на зме ніц ца гра фік ру ху. На пер шай лі ніі яго ін тэр вал 

у ра ніш ні і вя чэр ні га дзі ны пік (з 7.00 да 9.00 і з 17.00 да 

19.00) з 2 хві лін па вя лі чыц ца да 2,5 хві лі ны. На дру гой лі ніі 

ін тэр вал ру ху ў ра ніш ні час пік бу дзе скла даць 3 хві лі ны, а 

ў вя чэр ні — 3,5 хві лі ны. Пры гэ тым у пят ні цу пі ка вы вя чэр-

ні час кры ху пе ра су не цца — на пе ры яд з 16.00 да 18.30. 

З лет нім гра фі кам больш пад ра бяз на мож на азна ё міц ца на 

сай це мет ра па лі тэ на.

Апроч та го, уне се ны ка рэк ты вы ў рэ жым ра бо ты 21 чэр-

ве ня — дзень ад крыц ця пас ля рэ кан струк цыі ста ды ё на 

«Ды на ма». З 17.00 да 23.00 цяг ні кі бу дуць ха дзіць з ін тэр-

ва лам у 2 хві лі ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Мяс ная кант ра бан да не прай шла
Як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік Брэсц кай па-

гра ніч най гру пы Сяр гей ДЗМІТ РЫ ЕЎ, спы не на спро-

ба не за кон на га пе ра мя шчэн ня праз гра ні цу буй ной 

пар тыі яла ві чы ны.

Брэсц кія вар та выя мя жы за ўва жы лі па да зро ныя аў-

та ма бі лі, якія ру ха лі ся ў Ма ла рыц кім ра ё не ў па меж най 

па ла се. У ад каз на па тра ба ван не су пра цоў ні каў па гра ніч-

най служ бы спы ніц ца кі роў цы, на ад ва рот, пры ба ві лі га зу. 

Вай скоў цам да вя ло ся пры мя ніць зброю. Пас ля гэ та га тры 

транс парт ныя срод кі бы лі за тры ма ныя. У са ло нах і ба гаж-

ні ках ма шын ака за ла ся 44 ту шы буй ной ра га тай жы вё лы. 

Жы ха ры Ма ла рыц ка га ра ё на спра ба ва лі ўвез ці та вар з 

Укра і ны ў Бе ла русь у аб ход пунк таў про пус ку. Зра зу ме ла, 

што гэ тая пра дук цыя не прай шла ве тэ ры нар на га і са ні тар-

на га кант ро лю.

Ця пер па ру шаль ні кам да вя дзец ца ад каз ваць у ад па вед-

нас ці з за ко нам. Ім па гра жа юць да во лі буй ныя штра фы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пра па на ва ныя 
па куп ні ка мі цэ ны 
знач на ні жэй шыя 
за са бе кошт бу даў ніц тва 
па доб на га но ва га 
аб' ек та.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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ДА ЧЫ І КА ТЭ ДЖЫ: ДА ЧЫ І КА ТЭ ДЖЫ: 
КА ЛІ СКЛА ДА НА ПРА ДАЦЬ — КА ЛІ СКЛА ДА НА ПРА ДАЦЬ — 

ТО МОЖ НА ЗДАЦЬТО МОЖ НА ЗДАЦЬ


