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«Вы па гля дзі це, 
якія яны смач ныя, 
са лод кія!» Усе гэ тыя 
па хва лы ад но сяц ца 
да па мі до раў у вя дзер цы. 
Жан чы на за да шча тым 
пры лаў кам пра па ноў вае 
кі ла грам сма ка ты 
за паў та ра руб ля. 
На глы боц кім рын ку, 
асаб лі ва ў ня дзе лю, 
тут та кая цё тач ка 
не ад на — з вась мі ра ні цы 
ста іць даў жэз ны рад 
пра даў цоў, 
якія ганд лю юць усім, 
чым толь кі ўра дзі ла 
зям ля.

У ка го не ха пі ла сы ра ві ны 
для на рых то вак на ага ро дзе, 
той вы праў ля ец ца на ры нак. 
Са май за па тра ба ва най ага-
род ні най ста лі агур кі і па мі до-
ры. «Раз бі ра юць усё за ра ні-
цу», — ка жа ганд ляр ка з на-
паў пус той скры няй агур коў. Іх 
кошт на рын ку ад 66 ка пе ек да 
1 руб ля. Та ма ты да ра жэй шыя, 
1-1,5 руб ля. Куп ля юць як кі ла-
гра ма мі — на стол, так і вёд ра-
мі — для хат ніх кан сер ваў.

Ган даль яга да мі і гры ба мі не 
та кі маш таб ны. Літ ро вы сло ік 
ажын з улас на га са ду каш туе 
2 руб лі. Пра да вец вы рошч вае 
ягады для ся бе, а што за ста ец-
ца пас ля на рых тоў кі, ад но сіць 
на ры нак. Та ва ру ня шмат, ды 

і куп ля юць яго пе ра важ на па-
ла са вац ца дзе цям. За шклян ку 
не се зон ных ужо су ніц ба бу ля па-
про сіць 3,5 руб ля, тры буй ныя 
га лоў кі час на ку абы дуц ца ў тры 
руб лі, кі ла грам да маш ня га сы-
ру з ка ро ві на га ма ла ка каш туе 
5 руб лёў. Ганд ляр «са ло дзень-
кім» пра па нуе мёд з улас на-
га пчаль ні ка па 5 руб лёў за 
250 гра маў. На ры нак муж чы на 
за віт вае пад на строй, ка жа, што 
куп ля юць мёд хі ба на ле кі, а ка-
му трэ ба, да маў ля ец ца за га дзя 
і сам за бі рае сло ік.

Са мая гнут кая ца на ака за-
ла ся ў буль бы. Ка лі па ха дзіць 
па рын ку, мож на па ба чыць 
цэн ні кі ад 1 руб ля 70 ка пе ек 
да 20 ка пе ек за кі ла грам. Звы-
чай на пра да ец ца су месь сар тоў, 
хоць мож на знай сці «ла су нак» 
па 40 ці «скарб» па 60 ка пе ек.

На огул, на мяс цо вым рын ку 
свае асаб лі выя ад но сі ны, бо ці 
не кож ны су стрэч ны — зна ё мы 
або ад на вяс ко вец. Тут па куп нік 
дае па ра ды пра даў цу. Апош ні 
аб мяр коў вае та вар з су се дам. 
Ста рыя зна ё мыя да маў ля юц ца 
на аб мен. Вя дуц ца спрэч кі пра 
якас ці сар тоў, аб мяр коў ва юц ца 
спо са бы, як пры шча піць ажы-
ны, як да гля даць па рэч кі, чым 
ра та ваць па мі до ры ад хва роб. 
Тут мож на па ба чыць «на род-
ную дэ гус та цыю», ка лі па рэ за-
ны на ка ва лач кі яб лык каш ту-
юць ад ра зу ча ты ры ча ла ве кі, 

на ма га ю чы ся вы зна чыць сорт. 
Ад на ча со ва чу еш гіс то рыю не 
толь кі за гад ка ва га яб лы ка, але 
і гіс то рыі пра ўсе са лод кія яб-
лы кі на огул.

Трап ля юц ца тут і дзі во сы. На 
га зе це пе рад пра даў шчы цай ля-
жаць куч кі круг лых грыб коў бе-
ла га ко ле ру па ме рам з ку ла чок 
дзі ця ці. Я, ча ла век у на род най 
ме ды цы не не да свед ча ны, на-
па чат ку па ду ма ла, што жан чы на 
ганд люе шам пінь ё на мі.

— Гэ та вя сёл ка, ле ка выя 
гры бы, — тлу ма чыць тая. — Іх 
мож на сы ры мі вы ка рыс тоў ваць, 
а мож на на стой ра біць. Трыц-
цаць ты сяч за пяць штук.

— І ад ча го да па ма гае? — 
асця рож на раз гляд ваю та вар я.

— Ад уся го! — ага ломш вае 
цёт ка. І тут жа рас каз вае, як 
цу да дзей ная вя сёл ка да па маг-
ла аца ліц ца зна ё мым. У ад ной 
жан чы ны на стой вы ле чыў гуз 
над во кам, у дру гой су няў боль 
у жы ва це...

Ве рыць у на род ную ме ды цы-
ну ці не — за ле жыць ад пе ра ка-
нан няў па куп ні ка. А вось гры бы 
на су сед нім пры лаў ку не вы клі-
ка юць су мнен няў. Куч ка пры-
га жу ноў па да сі на ві каў каш туе 

2 руб лі, 10-літ ро вае вяд ро дроб-
ных лі сі чак — 5, лі січ кі буй ныя 
пра да вец пра па нуе за 3 руб лі. 
Сам ся бе муж чы на на зы вае ча-
ла ве кам ад пры ро ды. Лю біць 
па блу каць па ле се, па ся дзець з 
ву даю на во зе ры. Про даж ляс-
но га ўра джаю ста но віц ца да дат-
ко вым за роб кам.

— Зда ваць гры бы на рых тоў-
шчы кам спра ба ва лі?

— Не як вы ра шыў да па маг-
чы ня вест цы. Ад прад пры ем ства 
кож ны год па тра бу ец ца здаць 
пэў ны план ле са на рых то вак: 
ягад, гры боў. Вы ра шыў пры нес-
ці ча ты ры кі ла гра мы лі сі чак. А 
пры ём шчык па чаў пры дзі рац ца, 
маў ляў, шляп кі па він ны быць тры 
сан ты мет ры, без над ло маў. Рас-
ча ра ваў ся. На рын ку пра сцей: 
ка лі па куп ні ку не па да ба ец ца, 
ён прос та не ку піць.

На глы боц кім рын ку су стра-
ка юц ца прад пры маль ні кі з ін шых 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Пры яз джа-
юць ганд ля ры з Ві цеб ска, Брэс-
та, Пін ска. Поў дзень Бе ла ру сі 
больш цёп лы, там га род ні на не 
так ад чу вае па ха ла дан ні. У паў-
ноч ных ра ё нах фер мер па ві нен 
ха ваць па сад кі ад вы пад ко вых 
за ма раз каў пад плён кай або 
пра во дзіць ацяп лен не. Як вы нік, 
пін ча не едуць сю ды ад кан ку рэн-
цыі па да лей.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ
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На ві ны ра ён на га рын куНа ві ны ра ён на га рын ку  ��

Пачым, ба бу ля, агу роч кі?

На мяс цо вым рын ку свае 
асаб лі выя ад но сі ны, бо ці 
не кож ны су стрэч ны — 
зна ё мы або ад на вяс ко вец.

Комп лекс рэ ак тыў най сіс-
тэ мы зал па ва га агню (РСЗА) 
«Па ла нэз» па сту піў на ўзбра ен-
не 336-й рэ ак тыў най бры га ды 
Уз бро е ных Сіл РБ. У бры га дзе 
прай шлі ўра чыс тыя ме ра пры-
ем ствы, на якіх пры сут ні ча лі 
Мі ністр аба ро ны, прад стаў ні кі 
Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс-
ло ва га ка мі тэ та.

«Мно гія тэх ніч ныя ра шэн-
ні, рэа лі за ва ныя ў рэ ак тыў най 
сіс тэ ме зал па ва га агню бе ла-
рус кі мі рас пра цоў шчы ка мі, не 
ма юць ана ла гаў у све це. Пры-
няц це но вых узо раў узбра ен ня 
з'яў ля ец ца ад ным з эле мен таў 
стра тэ гіч на га стрым лі ван ня. 
Рэ ак тыў ныя сіс тэ мы зал па ва-
га агню з'яў ля юц ца най больш 
ма гут ным срод кам аг ня вой 
пад трым кі на зем ных гру по вак 
вой скаў. РСЗА да зво ліць знач-
на па вы сіць ба я вую маг чы масць 
ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі і 
аба рон чыя маг чы мас ці дзяр жа-

вы ў цэ лым», — ад зна чыў на-
чаль нік Ге не раль на га шта ба 
Уз бро е ных Сіл — пер шы на-
мес нік мі ніст ра аба ро ны ге не-
рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО НЕЎ.

Вай скоў цы 336-й рэ ак тыў-
най бры га ды з тэх ні кай ужо 
доб ра зна ё мыя. Мак сім Яц ко 

стар шы лей тэ нант, ка ман дзір 
раз лі ку, які здзейс ніў пер шы 
пуск, ска заў: «Ка лі ра бі лі пер-
шы пуск, усе бы лі ўпэў не ныя, 
што ра ке та тра піць са праў ды ў 
цэль. Так і атры ма ла ся. Тэх ні ка 
з кож ным го дам ста но віц ца ўсё 
больш ма дэр ні за ва най і аў та-
ма ты за ва най, сал да ты хут ка яе 
асвой ва юць».

Га лоў ныя так ты ка-тэх ніч ныя 
ха рак та рыс ты кі РСЗА «Па ла-
нэз» ад па вя да юць най леп шым 
узо рам за меж най ар ты ле рыі. 
Уся го ад на ба я вая ма шы на 
здоль ная ад на ча со ва на нес ці 
ўдар па 8 цэ лях на ад лег лас ці 
ад 50 да 200 кі ла мет раў. Ра ке та 
мае ма лую ад люст ра валь ную 
па верх ню, вы со кую хут касць і 
на ват здоль ная ажыц цяў ляць 
у па вет ры су праць ра кет ны ма-
неўр — пра ду хі ліць яе па пад ан-
не амаль што не маг чы ма.

Сяр гей НІ КА НО ВІЧ. 
Фо та аўтара
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Там, дзе зні чак рой нач ны
Па дае у ро сы,
Жні вень па свіць ту ма ны
На ста рых па ко сах.

Шмат прай шоў я па жыц ці,
Але, з Бо жай лас кі,
Сён ня мне чар га іс ці
Жніў ню у пад па скі.

Пой дзем по руч я ды ён,
Пес ні за спя ва ем.
На зы хо дзе лет ніх дзён
Ве ра сень спат ка ем.

Ад Га ры ні да Дзві ны
Ў во сень скім спа коі
Бу дзем па свіць ту ма ны
Спеў най та ла кою.

«ПА ЛА НЭЗ» 
НА ВАР ЦЕ АЙ ЧЫ НЫ

Ве чар у Ра даш ко ві чах. Блі жэе во сеньВе чар у Ра даш ко ві чах. Блі жэе во сень

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Што ты чыц ца клі ма ту, то ўся 
во сень ле тась бы ла вель мі за-
суш лі вай. Гэ та пры вя ло да та-
го, што се я лі лі та раль на ў пя сок 
і на сен не апы ну ла ся на вя лі кай 
глы бі ні (да 10 см). Па куль рас лі на 
вы бі ра ла ся на верх, яна сла бе ла. 
У та кіх умо вах бы ло не аб ход на 
больш пад корм кі, якую вы ка рыс-
тоў ва лі не ўсе гас па дар кі. Ме на-
ві та гэ та дрэн на ад бі ла ся на азі-
мых. Не вель мі доб ра на двор'е 
паў плы ва ла і на яра выя. Ду маю, 
мно гія ад чу лі на са бе, на коль кі 
быў га ра чым лі пень. А ме на ві та 
ў гэ ты час яч мень, авёс, яра вая 
пша ні ца фар мі ру юць свой на ліў, 
і лі пень прак тыч на «пад па ліў» іх. 
Акра мя та го, у не ка то рых гас па-
дар ках кра і ны да гэ та га ча су іс-
нуе мер ка ван не, што ў да чы нен ні 
да збож жа вых куль тур заў сё ды 
дзей ні чае фор му ла «больш па се-
ем — больш па жнём». Пры гэ тым 
аг ра рыі па ру ша юць струк ту ру па-
се ваў, што пры во дзіць да ад моў-
на га вы ні ку, бо зям лю пад ма нуць 
не маг чы ма. А ка лі б струк ту ра па-
се ву вы кон ва ла ся лепш, то менш 
пры хо дзі ла ся б мар на ваць дзяр-
жаў ныя гро шы на срод кі ахо вы 
і ўгна ен ні, што сён ня кры тыч на 
важ на. Іс тот на ўзрас ла б і ўра-
джай насць, на ват ня гле дзя чы на 
змен лі васць на двор'я.

— Ка жу чы аб клі ма це, на-
коль кі ён стаў менш спры яль-
ным для збож жа вых?

— Зме на клі ма ту за 20 га доў 
ад бы ла ся до сыць знач ная — па-
цяп ле ла на 1 гра дус. Пры гэ тым 
пе ра па ды тэм пе ра тур па між 
днём і ноч чу ста лі больш рэз кі-
мі. Ме на ві та гэ та най больш не-
га тыў на ўплы вае на ўра джай. 
На прык лад, ніз кая нач ная тэм-
пе ра ту ра дрэн на ўплы вае на 
ку ку ру зу, якая больш ак тыў на 

рас це ме на ві та ў гэ ты час, ка лі 
цёп ла. Так са ма па вя лі чы ла ся і 
коль касць пы ла вых бур. Га доў 
10 та му іх лік вар' і ра ваў ся ў ме-
жах 80 на год, а сён ня да ся гае 
360. Змя ні ла ся і час та та вы па-
дзен ня апад каў. Яшчэ не каль кі 
га доў та му яны вы па да лі больш 
раў на мер на і на ву коў цы ве да лі 
нор мы іх вы па дзен ня. Сё ле та ў 
па чат ку жніў ня коль касць апад-
каў за два дні пе ра вы сі ла ме сяч-
ную нор му. Пе рад на ву коў ца мі 
ста іць важ ная за да ча — адап-
та ваць рас лі ны да клі ма тыч ных 
змен. Тыя тра ды цый ныя куль ту-
ры, якія сён ня вы рошч ва юц ца, 
ро бяц ца на мі больш устой лі вы-
мі да за су хі. Так са ма асаб лі вую 
ўва гу на да ём і менш звык лым 
для на шых шы рот рас лі нам, на-
прык лад, ку ку ру зе, соі, сла неч ні-
ку. Не ка то рае пе ра асэн са ван не 
пад бо ру сар тоў сён ня не аб ход-
на для кож на га рэ гі ё на з улі кам 
асаб лі вас цяў гле бы. За да ча пе-
рад се лек цы я не ра мі ста віц ца 
не па срэд на пры ро дай. Ха чу ад-
зна чыць, што ме на ві та на шы бе-
ла рус кія сар ты і гіб ры ды больш 
адап та ва ныя сён ня да на ша га 
клі ма ту. Ні я кія ін шыя за меж ныя 
сар ты ня здоль ныя даць больш 

вы со кую ўра джай насць у та кіх 
на пру жа ных умо вах, якія сён ня 
мы мо жам на зі раць на па лях.

— Ці спра ба ва лі на ву коў цы 
ства рыць «уні вер саль ны сорт» 
збож жа вых, які меў бы вы со-
кую ўра джай насць пры лю бым 
клі ма це?

— Та кія сар ты ўжо ства ра лі ся. 
Ад нак лю бы ўні вер саль ны сорт 
бу дзе ў чымсь ці ад ста ваць ад та-
го, які ство ра ны спе цы яль на для 
пэў ных умоў на двор'я і асаб лі-
вас цяў убо рач най тэх ні кі. Акра мя 
та го, нель га ства рыць ідэа льна-
га «ўні вер са ла», які б ідэа льна 
спраў ляў ся і са спё кай, і з хо ла-
дам. Ген, які ад каз вае за су пра-
ціў ляль насць за ма раз кам, бу дзе 
нейт ра лі зоў ваць ген, які спры яе 
пры ста са ван ню да па вы ша най 
тэм пе ра ту ры. Як пра ві ла, ка лі 
се лек цы я нер хо ча да сяг нуць доб-
ра га эфек ту ад сор ту, ён ства рае 
яго пад пэў ныя ўмо вы.

— На ваш по гляд, ча му Ві-
цеб ская воб ласць да гэ та га 
ча су за ста ец ца праб лем най 
па ўра джай нас ці збож жа вых 
і зер не ба бо вых?

— Не каль кі га доў та му, ка-
лі прэм' ер-мі ніст рам быў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, ён у Сма ля ві чах пра-

во дзіў сход, пад час яко га прад-
стаў ні кі Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня, абл вы-
кан ка маў і на ву коў цы аб мяр коў-
ва лі струк ту ру па сяў ных пло шчаў 
кож най воб лас ці кра і ны. Та ды я 
вы сту піў з дак ла дам, у якім пра-
гу ча ла не аб ход ная з пунк ту гле-
джан ня на ву кі струк ту ра па се ву. 
Яна б да зва ля ла атрым лі ваць 
мак сі маль ную ад да чу пад час 
убор кі ўра джаю. І яе пры ня лі. 
Ад нак да гэ та га ча су яна не вы-
кон ва ец ца мно гі мі гас па дар ка мі, 
у тым лі ку і ў Ві цеб скай воб лас-
ці. На мес цах пры хо дзяць но выя 
кі раў ні кі, якія ад каз ва юць за па-
сяў ную і ўбо рач ную кам па ніі і па-
чы на юць свае «экс пе ры мен ты» 
за кошт дзяр жа вы, не звяр та ю чы 
ўва гі на да ныя на ву кі. Та кія дзе-
ян ні пры вод зяць да дрэн ных вы-
ні каў. У та кой «па го ні за ўра джа-
я мі» струк ту ра па се ву па ру ша ец-
ца на ка рысць тых куль тур, якія 
да юць вя лі кую ад да чу, але ў якіх 
пры гэ тым ня ма па трэ бы. Так, на-
прык лад, ад бы ва ец ца з па се ва мі 
тры ці ка ле. У гэ тай куль ту ры са-
праў ды вы со кая ўра джай насць, 
але яна не па трэб на ў та кім аб'-
ёме. Збож жа для хар чо вых мэ таў 
бе ла ру сам трэ ба кры ху больш за 
1 млн тон. Ас тат няе не аб ход на 
для жы вё ла га доў лі, дзе больш 
за па тра ба ва ныя вы со ка бял ко-
выя зба лан са ва ныя куль ту ры. 
Па го ня за «пры від ным ура джа-
ем» у кан чат ко вым вы ні ку шко-
дзіць усім. Сён ня тыя гас па дар кі, 
якія вы кон ва юць рэ ка мен да цыі 
на ша га На ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра па зем ля роб стве, ма юць 
вы со кую ўра джай насць і ва ла вы 
збор збож жа.

— Ці бы лі зва ро ты ў На ву-
ко ва-прак тыч ны цэнтр па зем-
ля роб стве з бо ку кі раў ні коў 
ра ё наў або гас па да рак Ві цеб-
шчы ны пас ля ра бо чай па езд кі 

ту ды Прэ зі дэн та, пад час якой 
кі раў нік кра і ны па ста віў дак-
лад ную за да чу: вы зна чыц ца 
са спе цы я лі за цы яй вы пус ку 
сель гас пра дук цыі ў кож ным 
ра ё не?

— Не, та кіх зва ро таў да нас па-
куль не бы ло... Да рэ чы, наш На ву-
ко ва-прак тыч ны цэнтр пра во дзіць 
так зва ныя дні по ля, на якіх мы 
прад стаў ля ем свае рас пра цоў кі 
і пра во дзім кан суль та цыі для ўсіх 
ах вот ных. Вар та ад зна чыць, што 
бе ла рус кія гас па дар кі ці ка вяц ца 
гэ ты мі ме ра пры ем ства мі знач на 
менш, чым за меж ныя прад стаў-
ні кі. Да нас пры яз джа юць і дэ ле-
га цыі з Гер ма ніі, Літ вы, Венг рыі, 
Сер біі, Поль шчы, Ра сіі, Укра і ны, 
Ка зах ста на.

— Над які мі но вы мі пра ек та-
мі сён ня пра цу юць бе ла рус кія 
се лек цы я не ры?

— Я ду маю, мно гія ве да юць, 
што ство ра ны сар ты пша ні цы 
спе цы яль на для хле ба пя чэн ня і 
асоб на для жы вё ла га доў лі. Але 
час та яны за гру жа юц ца без раз-
бо ру ў ад но і тое ж мес ца для 
транс пар ці роў кі і ў кан чат ко вым 
вы ні ку вы ка рыс тоў ва юц ца не па 
пра мым пры зна чэн ні. У су вя зі з 
гэ тым мы па ста ві лі са бе за да чу 
атрым лі ваць сар ты пша ні цы з 
аба лон кай зер ня пэў на га ко ле ру. 
На прык лад, аба лон ка пша ні цы 
для пя кар ні бу дзе жоў та га ко ле-
ру, а для кар моў зя лё на га. Сён-
ня мы ўжо атры ма лі во пыт ныя 
пры кла ды кар ма вой пша ні цы з 
чыр во най аба лон кай. Пры гэ тым 
акра мя ко ле ру аба лон кі ас тат нія 
якас ці та кіх сар тоў за ста юц ца ня-
змен ны мі. Гэ та зме ніць па ды ход 
гас па да рак пры транс пар ці роў цы 
сар тоў пша ні цы і па вы сіць якасць 
пра дук цыі ў кож най з га лін, для 
якіх яна вы рошч ва ец ца.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

Зям лю не пад ма неш

ПО ШУК СТА БІЛЬ НА ГА 
«КВАД РА ТА»

ПО ПЫТ ДА ГНАЎ 
ПРА ПА НО ВУ

Яшчэ ўвес ну бы ло цяж ка ме-
на ві та гас па да рам пус то га жыл-
ля, бо пра па но ва ўдвая пе ра вы-
ша ла по пыт. Ця пер спа кой ная 
сі ту а цыя для па тэн цый ных ква-
та ран таў кры ху змя ні ла ся, бо на 
арэнд ны ры нак па ча лі звяр таць 
ува гу ма ла дыя сем'і і спе цы я-
ліс ты, якія вы ра шы лі «за ча піц-
ца» ў ста лі цы, а пры клад на з 
трэ цяй дэ ка ды лі пе ня на рын ку 
на зі ра ец ца яшчэ і не вя лі кая хва-
ля сту дэнц кай ак тыў нас ці. Не, 
па вод ле слоў на ша га экс пер та, 
ні я ка га ажы я та жу не іс нуе, але 
ад клі ен таў што дзень агенц тва 
атрым лі вае ка ля 70 за явак на 
арэнд нае жыл лё. Пры гэ тым 
ліч ба пры клад на ад па вя дае і 
коль кас ці ўзнік нен ня на рын ку 
но вых аб' ек таў ці кры ху пе ра-
вы шае яе.

АД ШУ КА ЮЦЬ 
АД НА ПА КА ЁЎ КУ 
І ЗА 150 ДО ЛА РАЎ

Іс ну юць сён ня на рын ку ча сам 
і ўво гу ле бюд жэт ныя ва ры ян ты 
ма лень кіх ква тэр, якія вы стаў-
ле ны па 150-160 до ла раў. Гэ та 
так зва ныя сла бень кія ква тэ ры з 
мэб ляй са вец кіх ча соў, са ста рой 
бы та вой тэх ні кай або аб стаў ле-
ныя толь кі част ко ва. Звы чай на 
жыл лё та ко га цэ на во га ўзроў ню 
су стра ка ец ца ў Чы жоў цы, мік-
ра ра ё нах Су ха ра ва і Ша ба ны. 
Па доб ных ва ры ян таў сён ня ня-
шмат, але яны ёсць. Ня гле дзя-
чы на тан насць гэ тых аб' ек таў, 
по пыт на іх не вя лі кі, бо су час ны 
клі ент час цей га то вы да ба віць 
яшчэ 20-30 до ла раў, але дак лад-
на жыць у кам форт ным і больш 
якас ным жыл лі.

Су час ны мін скі ква та рант з 
боль шай ці ка вас цю раз гля дае 
ва ры ян ты цал кам укам плек та-
ва ных не ста рой мэб ляй ква тэр, 
дзе ся род бы та вых пры бо раў 
аба вяз ко ва пры сут ні чае праль-
ная ма шы на. Ся рэд ні цэн нік 
арэн ды па доб ных апарт амен-
таў у га лоў ным ме га по лі се кра-
і ны скла дае 180-200 до ла раў. 
Ся род амаль ад ноль ка вых па 
якас ці і кош це ква тэр пры яры тэт 
ад да ец ца жыл лю ў но ва бу доў-
лях з раз ві тай інф ра струк ту рай. 
А вось стан дарт ныя ква тэ ры за 
250 до ла раў, на ват з да ра гім ра-
мон там, мо гуць «ві сець» у ка та-
ло гах агенц тваў не ру хо мас ці па 
ме ся цы і на ват больш.

ПЛЮС 5-9%
Яшчэ сён ня на рын ку пры-

ват най арэн ды маг чы ма знай сці 
бюд жэт ныя ва ры ян ты двух па ка-
ё вых ква тэр, мі ні маль ны цэн нік 
на якія па чы на ец ца з 180 до-
ла раў. Зра зу ме ла, што доб рай 
мэб лі і якас на га ра мон ту за та кія 
гро шы ў па доб ных ква тэ рах не 
бу дзе. Ся рэд ні цэн нік лік від ных 
двух па ка ё вых ква тэр, якія ка-
рыс та юц ца ста біль ным по пы-
там у клі ен таў, скла дае ця пер 
ад 220 да 250 до ла раў. Іс ну юць 
у на яў нас ці і ня дрэн ныя двух па-
ка ёў кі ў но ва бу доў лях. Па доб-
ныя ва ры ян ты жыл ля ўво гу ле 
без мэб лі ця пер пра па ну юц ца 
за 200-220 до ла раў.

Мі ні маль ная ца на арэн ды 
трох па ка ё вых ква тэр (без мэб-
лі ці част ко ва з ёй) ва га ец ца ў 
ме жах ад 230 да 250 до ла раў. 
Га лоў ным чы нам та кое жыл лё 
пра па ну ец ца за 250-300 до ла-
раў. Ва ры ян таў шмат па ка ё вак 
на рын ку ня мно га, але і по пыт 
на іх не вя лі кі.

Наш экс перт ад зна чы ла, што 
ца на арэн ды на ста ліч ным рын ку 
да ся рэ дзі ны лі пе ня бы ла кры ху 
ні жэй шай. А вось по тым ак тыў-
насць сту дэн таў па ра лель на з 
па мян шэн нем пра па но вы кры ху 
пад ка рэк та ва лі цэ на вы трэнд на 
рын ку. Толь кі за апош ні ме сяц 
цэ ны на здым нае стан дарт нае 
жыл лё ў пры ват ным сек та ры па-
вя лі чы лі ся на 5-9%.

СТУ ДЭНЦ КІ БУМ — 
ДА СЯ РЭ ДЗІ НЫ 
ВЕ РАС НЯ

Ця пер у буй ней шым ста-
ліч ным агенц тве не ру хо мас ці 
коль касць за ка заў ад па тэн-
цый ных ква та ран таў прак тыч на 
ад па вя дае но вым па ступ лен-
ням сва бод ных ква тэр. Ак тыў-
ная дзей насць рын ку, звя за ная 
з жыл лё вы мі праб ле ма мі сту-
дэн таў, пра цяг нец ца мак сі мум 
да 15-20 ве рас ня, лі чыць спа да-
ры ня Па чыц кая.

Ці ка ва, а якое жыл лё сён ня 
за каз вае ў агенц тва яго ма са-
вы клі ент? Га лоў ным чы нам ім 
не аб ход на ад на па ка ё вая ква тэ-
ра з мэб ляй і бы та вой тэх ні кай у 
доб рым ста не за стаў ку арэн ды 
да 200 до ла раў у ме сяц. Па двух-
па ка ё вай ква тэ ры цэн нік арэн ды 
па ві нен быць да 250 до ла раў.

Ся род но вых па ве ваў у сфе ры 
арэн ды ста лі па тра ба ван ні ква та-
ран таў, каб у іх здым най ква тэ ры 
быў аба вяз ко ва нех та пра пі са-
ны (за рэ гіст ра ва ны), а так са ма, 
каб з улас ні кам ква тэ ры быў 
за клю ча ны афі цый ны да га вор 

у ЖЭ Се. Гэ тыя па тра ба ван ні 
цал кам зра зу ме лыя, бо ў ква тэ-
ры, дзе ні хто не за рэ гіст ра ва ны, 
«жы роў ка» за ацяп лен не зі мой 
мо жа па вя лі чыц ца да ша лё ных 
ліч баў. За клю чэн не да га во ра 
(дзе агу ча ны па мер апла ты) у 
час амаль мі ні маль ных цэн ні-
каў на арэн ду да дае ква та ран ту 
ўпэў не нас ці, што ўжо заўт ра та-
рыф арэн ды гас па да ром ква тэ-
ры іс тот на не па вя лі чыц ца.

ЗГА ДЖА ЮЦ ЦА 
НА МА ЛЕНЬ КІХ 
ДЗЕ ТАК І НА ВАТ 
СВОЙ СКІХ ЖЫ ВЁЛ

За апош ні час іс тот на змя ні-
ла ся і са мо стаў лен не ўлас ні каў 
жыл ля да сва іх па тэн цый ных 
ква та ран таў. Ка лі ра ней гас па-
да ры сва бод на га жыл ля да во лі 
скру пу лёз на вы бі ра лі са бе па ста-
яль цаў, то ця пер іх па лі ты ка на 
гэ ты конт ста ла больш гнут кай.

Ця пер ад сут ні чае ка тэ га рыч-
нае та бу на сем'і з ма лы мі дзець-
мі, кам па нію з двух-трох сту дэн-
таў, а так са ма на ама та раў ця гаць 
з са бою па здым ных ква тэ рах ко-
шак і са бак. Ад нак стаў лен не да 
апош ніх з раз ра ду ка тэ га рыч на 
ад моў на га тра пі ла ў ранг вы ключ-
на дзе ла вых ад но сін. Гас па да ры 
зу сім не су праць свой скіх жы вёл, 
але пры на яў нас ці ў ква тэ ры да-
ра гіх шпа лер яны мо гуць па тра-
ба ваць у ква та ран таў па кі нуць 
пэў ную су му за дат ку на вы па дак 
пса ван ня ма ё мас ці. Звы чай на па-
мер та ко га за дат ку скла дае ца ну 
ме сяч най арэн ды жыл ля або па-
ло ву ад такой стаў кі. У гэ тым вы-
пад ку спе цы я ліс ты рын ку арэн ды 
ра яць па тэн цый ным ква та ран там 
за га дзя ага вор ваць па доб ныя 
ню ан сы з улас ні ка мі жыл ля і, па-
жа да на, фік са ваць та кія дэ та лі ў 
да га во ры.

Мар га ры та Па чыц кая ад зна-
чы ла, што сё ле та ў жніў ні са мым 
ма са вым іх клі ен там бы лі сту дэн-
ты апош ніх кур саў, ма ла дыя сем'і 
і адзі но кія жан чы ны і муж чы ны. 
Да рэ чы, коль касць адзі но кіх 
ква та ран таў у апош ні час па ча-
ла па вя ліч вац ца. Па ўзрос та вым 
па каз чы ку та кія асо бы ма юць за 
пля чы ма 30 плюс-мі нус 5 га доў. 
Гэ та тыя лю дзі, якія не ма юць 
вя лі кіх ма тэ ры яль ных праб лем, 
та му вы ра шы лі па жыць асоб на 
ад баць коў. А вось ма ла дых спе-
цы я ліс таў на рын ку пры ват най 
арэн ды па куль не шмат. Маг чы-
ма, што гэ та ка тэ го рыя па тэн-
цы яль ных клі ен таў агенц тваў не-
ру хо мас ці пач не больш ак тыў на 
«ва ру шыц ца» на конт жыл ля ме-
на ві та ў ве рас ні.

Асоб ным рад ком у до лі аран-
да та раў пры ват на га жыл ля па-
ча ла вы лу чац ца ка тэ го рыя пра-
цоў ных міг ран таў. Ся род іх ця пер 
ад зна ча юц ца не толь кі асоб ныя 
ра бот ні кі з ін шых рэ гі ё наў кра і-
ны, але і цэ лыя сем'і. На прык лад, 
мне стаў вя до мы адзін вы па дак, 
ка лі сям'я, якая мае ўлас ную ква-
тэ ру ў Ві цеб ску, ад шу ка ла пра-
цу ў ста лі цы, дзе па ча ла жыць 
у здым ных апарт амен тах, а ў 
сваё жыл лё ў аб лас ным цэнт ры 
людзі пус ці лі ква та ран таў. І гэ та 
не адзі ны вы па дак пе ра ез ду ў 
Мінск ква лі фі ка ва ных ра бот ні каў 
з па доб най ра кі роў кай жыл ля.

ДА ЛЕЙ ША ГА 
ПА ДА РА ЖАН НЯ 
НЕ ПЛА НУ ЕЦ ЦА

Спе цы я ліс ты рын ку пры ват-
най арэн ды Мін ска ад зна ча юць, 
што тэн дэн цыя па ак тыў най зда-
чы жыл ля ў на ём пра цяг нец ца 
пры клад на да ся рэ дзі ны ве рас ня. 
По тым сту дэнц кі бум скон чыц ца і 
цэ на вы ўзро вень арэн ды за фік-
су ец ца на сён няш нім ба за вым 
уз роў ні. Ні я ка га іс тот на га па ве-
лі чэн ня арэнд ных ста вак ці іх па-
мян шэн ня ў най блі жэй шыя ме-
ся цы не прад ба чыц ца. Гэ та пры 
ўмо ве, што ся рэд няя пра цоў ная 
ка тэ го рыя жы ха роў Мін ска бу дзе 
і на да лей атрым лі ваць ста біль-
ныя сён няш нія за роб кі ў пе ра лі ку 
на до ла ра вы эк ві ва лент. Між ін-
шым, пры рэз кім змя нен ні кур су 
за меж най ва лю ты экс пер ты рын-
ку не вы клю ча юць і па мян шэн-
не ста вак пры ват най арэн ды ў 
до ла ра вым эк ві ва лен це.

РЫ ЗЫ КА 
СА МА СТОЙ НА ГА 
ПО ШУ КУ

Вя до ма, што ар га ні за ва ны 
пад бор здым ных ква тэр праз 
агенц твы каш туе клі ен ту пэў-
ных гро шай. Та му ча сам ква та-
ран ты спра бу юць шу каць та кое 
жыл лё са ма стой на і ў элект рон-
ным фар ма це праз ін тэр нэт. У 
са цы яль ных сет ках уз ні ка юць 
цэ лыя спе цы я лі за ва ныя гру пы, 
дзе пры сут ні чае шмат аб' яў аб 
зда чы жыл ля.

Так, ва ры ян таў там бы вае 
са праў ды шмат, але на са мой 
спра ве ад каз насць за са праўд-
насць па доб най ін фар ма цыі ні хто 
не ня се. Больш за тое, у не кант-
ра ля ва най струк ту ры прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці (а па доб-
ныя сай ты і вы кон ва юць та кую 
функ цыю) тра піць у ней кую мах-
ляр скую паст ку з арэн дай не пад-
рых та ва на му ква та ран ту знач на 
пра сцей.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

Ся рэд ні цэн нік лік від ных 
двух па ка ё вых ква тэр, 
якія ка рыс та юц ца 
ста біль ным по пы там 
у клі ен таў, скла дае ця пер 
ад 220 да 250 до ла раў.

Гас па да ры зу сім не су праць 
свой скіх жы вёл, але пры 
на яў нас ці ў ква тэ ры 
да ра гіх шпа лер яны мо гуць 
па тра ба ваць у ква та ран таў 
па кі нуць пэў ную су му 
за дат ку на вы па дак 
пса ван ня ма ё мас ці.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
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