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Вя до ма, апош нiя па дзеi паў-

плы ва лi на ра бо ту агенц тваў, але 

пры гэ тым трэ ба ра зу мець, што 

тра ды цый ны жнi вень скi ажы я таж 

нi ку ды не дзеў ся. У тым, што лю дзi 

не па мя ня лi сва iх пла наў, ры эл та-

ры пе ра ка на лi ся ў дру гой па ло ве 

апош ня га ме ся ца ле та. Ажы вi ла ся 

як доў га тэр мi но вая арэн да, так i 

па су тач ная.

Што да ты чыц ца ней кiх гла баль-

ных змен на рын ку арэн ды, то iх 

ня ма: не па мя ня лi ся цэн нi кi, ква-

тэ ры так са ма нi ку ды не знiк лi. Усё 

нi бы та па ста ро му, але... У су вя зi 

з пан дэ мi яй ве лi зар ная коль касць 

ква тэр на су ткi пе рай шла ў ранг 

доў га тэр мi но вай арэн ды. А пры 

за лiш няй кан ку рэн цыi, як вя до ма, 

цэ ны ня змен на знi жа юц ца.

По пыт за ста ец ца 
ста бiль ны

На рын ку арэн ды кi ру юць по пыт i 

пра па но ва. Лю дзi тэ ле фа ну юць кож-

ны дзень i пы та юц ца пра ва ры ян ты. 

Як звы чай на, са мыя га ра чыя аб' ек-

ты — не да ра гiя i не вя лi кiя ква тэ ры. 

Вя до ма, та ко га ажы я та жу, як ле там 

па за мi ну ла га i мi ну ла га га доў, ня ма, 

але ра бо та не спы нi ла ся.

Са мы вя лi кi по пыт — у сег мен-

це стан дарт ных ква тэр кош там 

250—300 до ла раў у ме сяц. У гэ-

тым дыя па зо не цэн пра па ну юц ца 

ад на- i двух па ка ёў кi. Ме на вi та та кiя 

апарт амен ты сён ня шу ка юць i гля-

дзяць. Пар тал realt.by за ня ўся по-

шу кам тан ных ква тэр з цэн нi кам да 

200 до ла раў. За адзiн дзень уда ло-

ся ад шу каць ка ля дзе ся цi та кiх аб'-

ек таў. Гэ та пер ша па чат ко ва бы ло 

жыл лё «на ама та ра» — ста рэнь кая 

мэб ля, па цёр тая пад ло га i не зу сiм 

све жыя шпа ле ры. Але там су стра-

ка лi ся i ква тэ ры ў су час ных дзе-

вяці  па вяр хо вых да мах або з амаль 

но вай праль най ма шы най.

Што да ты чыц ца ва ры ян таў 

VIP-уз роў ню, то там усё ў рэ жы ме 

ча кан ня. Па коль кi по пыт на гэ тыя 

ква тэ ры фар мi ра ваў ся ў асноў ным 

за меж ны мi клi ен та мi, то сён ня яго 

фак тыч на ня ма.

З ча го па чаць по шук?
У тых, хто жа дае зняць ква тэ ру, 

ёсць вы бар ся род вя лi кай коль кас-

цi ва ры ян таў i цэн, i ў гэ тым за клю-

чаец  ца пер шая цяж касць — раз гу-

бiц ца ў та кой раз на стай нас цi лёг ка. 

А яшчэ не хо чац ца пе ра пла цiць або 

су тык нуц ца з ашу кан ца мi. Пад час 

по шу ку арэнд на га жыл ля ча ла век 

аказ ва ец ца пе рад вы ба рам: шу-

каць праз агенц тва або ра бiць гэ та 

са ма стой на. У кож на га са спо са баў 

ёсць свае вар тас цi i не да хо пы.

Як знай сцi ква тэ ру праз агенц-

тва? Да гэ та га ва ры ян та час та 

пры хо дзяць ад не жа дан ня зай-

мац ца по шу кам са ма стой на або 

па не спрак ты ка ва нас цi, ка лi ча ла-

век, аб зва нiў шы з дзя ся так аб' яў i 

па ста ян на на ты ка ю чы ся на аген-

таў, вы ра шае, што iн ша га спо са бу 

знай сцi ква тэ ру ня ма. На са май 

спра ве спо са бы, вя до ма, ёсць.

Ад нак ба яц ца агенц тваў не вар-

та. Доб ры па срэд нiк да зво лiць вам 

сэ ка но мiць час, нер вы i збе ра жэ ад 

ры зык. Плю са мi зва ро ту да аген та 

бу дуць ле галь насць i праз рыс тасць 

здзел кi, пра вер ка гiс то рыi ква тэ-

ры i арэн да даў ца пра фе сi я на ла мi, 

ад сут насць па трэ бы мар на ваць 

час на са ма стой ны по шук жыл ля i 

афарм лен не не аб ход ных да ку мен-

таў. Ну а мi нус за клю ча ец ца ў тым, 

што да вя дзец ца па нес цi да дат ко-

выя вы дат кi i апла цiць ака за ныя 

па слу гi. Доб ра сум лен ныя аген ты, 

як пра вi ла, бя руць пла ту толь кi па 

фак це за ся лен ня — аба вяз ко ва 

звяр тай це ўва гу на гэ ты мо мант. 

Ка лi з вас па тра бу юць пе рад апла-

ту, вя лi кая iма вер насць, што па-

срэд нiк ня доб ра сум лен ны.

Ся рэд нi цэн нiк за пад бор ква тэ-

ры ў Мiн ску сён ня скла дае 10 ба-

за вых ве лi чынь, або 270 руб лёў, 

але не ка то рыя агенц твы пры вяз-

ва юць сваю стаў ку да ца ны ме-

сяч най арэн ды i мо гуць браць да 

50 % ад яе.

Ка лi вы хо ча це ска рыс тац ца па-

слу га мi аген таў i атры маць якас ны 

сэр вiс, лепш звяр тац ца ў буй ныя 

кам па нii з доб рай гiс то ры яй i вя лi-

кай коль кас цю ста ноў чых вод гу каў. 

Пры гэ тым вод гу кi лепш гля дзець у 

не за леж ных кры нi цах, на прык лад 

на сай тах аб не ру хо мас цi, не над та 

да вя ра ю чы вод гу кам з сай та са-

мой кам па нii або рэ клам ным сло-

га нам. Пе рад зва ро там у агенц тва 

не ру хо мас цi па шу кай це ся род сва-

iх зна ё мых тых, хто ўжо ка рыс таў ся 

та кi мi па слу га мi, рас пы тай це iх пра 

ўра жан нi.

Агенц тва-«ры ба лоў»
Вы со кi ажы я таж у сфе ры арэн-

ды пры цяг вае ў яе i ашу кан цаў, i 

ня доб ра сум лен ных па срэд нi каў. 

Са мая рас паў сю джа ная хiт расць 

ня чыс тых на ру ку аген таў — фэй-

ка выя аб' явы аль бо аб' явы аб зда-

чы ўжо зда дзе ных ква тэр, якiя пра-

цу юць як пры на да.

Усе па доб ныя аб' явы рад нiць 

вель мi пры ваб ная ца на за доб ры 

ва ры янт жыл ля. Як гэ та пра цуе? 

Ка лi вы тэ ле фа ну е це на па ка за ны 

ну мар, вам на зы ва юць на ступ ныя 

ўмо вы: пры ехаць у офiс, за клю чыць 

да га вор, апла цiць па слу гi. Пас ля 

гэ та га «прос та сён ня» мож на бу дзе 

па ехаць па гля дзець ква тэ ру. Ка лi 

вы ка жа це, што хо ча це апла цiць 

па слу гi па фак це за ся лен ня, вам 

аль бо ад каз ва юць, што агенц тва 

пра цуе толь кi па пе рад апла це, 

аль бо абя ца юць звя зац ца паз ней 

i больш не пе ра тэ ле фа ноў ва юць.

Тыя ж клi ен ты, хто зга джа ец ца, 

пас ля апла ты да вед ва юц ца, што 

ква тэ ра, на жаль, ужо зда дзе на, 

але мож на па гля дзець iн шыя ва-

ры ян ты (на ту раль на, ужо не та кiя 

пры ваб ныя). А па коль кi гро шы ад-

да дзе ны i да га вор пад пi са ны, ма ла 

хто вы бi рае прос та раз вяр нуц ца i 

сыс цi — за ста ец ца толь кi су пра-

цоў нi чаць з та кiм агенц твам.

Пяць пра вiл, якiх вар та 
пры трым лi вац ца

Пер шае. Пры агля дзе жыл ля 

пра вя рай це ўсё: сан тэх нi ку, бы та-

вую тэх нi ку, мэб лю, вок ны, дзве ры. 

Скла да ю чы да га вор арэн ды, апiс-

вай це ў iм стан уся го агле джа на га, 

каб паз ней не ўзнiк ла роз на га лос-

сяў з ула даль нi кам.

Дру гое. Ка лi ўла даль нiк вы клi-

кае ў вас не да вер або зда ец ца дзiў-

ным, вар та ад мо вiц ца ад гэ тай ква-

тэ ры. У да лей шым ка му нi ка цыя са 

скла да ным ча ла ве кам мо жа моц на 

па пса ваць нер вы або пры му сiць з'е-

хаць у не ча ка ны мо мант.

Трэ цяе. Пра вер це па свед чан не 

аб пра ве ўлас нас цi ў та го, хто здае 

вам ква тэ ру. Да ныя ў па свед чан нi i 

ў паш пар це па вiн ны су па даць. За-

клю чай це да мо ву толь кi з гэ тым 

ча ла ве кам. Ка лi ўлас нi каў не каль-

кi, не аб ход ны пiсь мо вы да звол ад 

кож на га з iх.

Чац вёр тае. Азна ём це ся з гiс то-

ры яй ка му наль ных пла ця жоў. Так 

вы за б'я це ад ным стрэ лам двух 

зай цоў: да ве да е це ся пра рэ аль ны 

кошт «ка му нал кi» i пра ве ры це, цi 

ня ма за па зы ча нас цi па вы пла тах, 

каб по тым на вас не лег ла iх па га-

шэн не аль бо ў ква тэ ры не ад клю-

чы лi ва ду ці свят ло.

Пя тае. Заў сё ды за клю чай це 

да га вор! Без вы клю чэн няў. Гэ та 

за сце ра жэ вас ад пад ма ну з бо ку 

ўла даль нi ка i аба ро нiць ад ры зы кi 

апы нуц ца на ву лi цы з рэ ча мi па ся-

род но чы.

Не каль кi па рад 
сту дэн там

Аў тар гэ тых рад коў са сва ёй 

сяб роў кай (а по тым жон кай) цэ лых 

13 га доў пра жыў у Мiн ску на здым-

ных ква тэ рах. Так што мае рэ аль-

ны во пыт жыц ця «на ча ма да нах». 

Вось вы ра шыў па дзя лiц ца.

Не вы бi рай це са бе жыл лё по бач 

з iн сты ту там, унi вер сi тэ там, ка ле-

джам цi ву чы лi шчам. Па вер це, гэ та 

неiс тот на. Больш за тое, зды маць 

жыл лё ў ад да ле ных ра ё нах на ват 

доб ра. Па-пер шае, так iн ша га род-

нiм спа чат ку пра сцей вы ву чыць 

го рад. Па-дру гое, па коi i ква тэ ры 

не ў цэнт ры мо гуць каш та ваць ад-

чу валь на тан ней. Не вар та ба яц ца 

доў гай да ро гi на ву чо бу i да до му — 

на са май спра ве ў сту дэнц тве да-

во лi шмат воль на га ча су, да та го ж 

у да ро зе мож на неш та ву чыць.

Ка лi вы сту дэнт, то лепш з гас-

па да ром жыл ля не «фiн цiць». Тут 

са мае га лоў нае — быць шчы рым. 

Сту дэн ту без ве ча ры нак не абы сцi-

ся: на ву лi цы збi рац ца хо лад на, а 

ў ка вяр нi — па куль до ра га. Вар та 

сум лен на па пя рэ дзiць гас па да роў, 

што гос цi бу дуць, але вы га ран ту е-

це чыс цi ню i па ра дак. Уво гу ле, да-

вя дзец ца па га ва рыць па-да рос ла-

му. I па во дзiць ся бе ад па вед на: не 

вар та за во дзiць ко цi каў i са ба чак, 

а по тым ха ваць iх ад гас па да роў. 

Усё роў на за ўва жаць.

Ка лi вы, на прык лад, знай шлi 

жыл лё, якое вы гля дае пры стой на на 

фо та здым ках i па ды хо дзiць па ца не, 

трэ ба стэ ле фа на вац ца з гас па да ра-

мi, каб па гля дзець ква тэ ру на свае 

во чы. Ка лi пры зна ём стве арэнда -

да вец зда ец ца вам хоць трош кi дзiў-

ным — бя жы це. У бу ду чы нi гэ тыя 

дзi вац твы вы явяц ца ў дзвес це ра зоў 

мац ней. Гэ та дак лад на.

Бы вае, клас ная ква тэ ра за сла-

няе розум, i не над та ўнi ка еш, якi 

гас па дар ча ла век. А гэ та важ ней: 

трэ ба ад ра зу да маў ляц ца пра рас-

пiс кi i пе ра вод гро шай — лепш на 

карт ку, — умо вы маг чы мых ра-

мон таў i гэ так да лей. Я не як зняў 

ква тэ ру, зра бiў там мi нi маль ны ра-

монт, а пас ля яго ца ну за ква тэ ру 

ад ра зу па вы сi лi. А по тым уво гу ле 

па пра сi лi «на ву лi цу».

Ка лi ўжо скла даць да га вор, то 

трэ ба аба вяз ко ва за фiк са ваць у iм 

iн шыя важ ныя мо ман ты: як вяр нуць 

за клад (ка лi ён ёсць), стан ква тэ ры 

(мэб лi, тэх нi кi, ра мон ту) да ва ша га 

ўез ду. Да мо вiц ца трэ ба за га дзя i 

пра тое, хто аплач вае ка му нал ку. 

Ка лi гэ та ро бiць гас па дар, пра сi це 

па ка заць пла цеж кi: мо гуць быць 

вы пад кi, што вы ад да яце 60 руб-

лёў, а рэ аль на арэн да даў цу па-

трэб на толь кi 40.

Май це спiс рэ чаў, якiя аба вяз-

ко ва трэ ба пра ве рыць. Па-пер шае, 

гэ та вок ны. Да ве дай це ся, цi не пра-

дзьму вае, цi ад чы ня юц ца ра мы 

або яны за бi тыя. Лепш, каб ста я лi 

шкло па ке ты, — ста рыя драў ля ныя 

ра мы не са мая на дзей ная рэч.

По тым iдуць сан тэх нi ка i ас тат-

нiя, зда ва ла ся б, дро бя зi. А на сам-

рэч дро бя зяў ня ма, асаб лi ва ба чок 

у пры бi раль нi — не са ро мей це ся на 

ўсё на цiс каць i кру цiць кра ны, бо 

по тым гэ тым да вя дзец ца ка рыс-

тац ца. Так са ма трэ ба пра ве рыць 

усю бы та вую тэх нi ку: ка лi неш та 

зла ма нае, удак лад нi це, цi ў кур се 

гас па дар, што так ужо бы ло. Гэ та 

важ на за фiк са ваць, каб по тым не 

рас плач вац ца за чу жыя па мыл кi.

Будзь це га то вы з'е хаць 
у лю бы мо мант

Заў сё ды ве дай це, што гэ та рэ-

аль нае жыц цё. На ват з за клю ча-

ным да га во рам трэ ба спа дзя вац ца 

на леп шае, а раз лiч ваць на гор-

шае.

Ад ной чы мы са сва ёй бу ду чай 

жон кай ад зна ча лi мой юбi лей (25 га-

доў), ды так, што су се дзi па скар дзi-

лi ся гас па да рам. Яны пры еха лi на 

на ступ ны ж дзень i па пра сi лi мя не 

ад ра зу з'е хаць, ня гле дзя чы на за-

клю ча ную да мо ву. Уда ло ся да мо-

вiц ца на пад аў жэн не тэр мi ну вы ся-

лен ня на ты дзень, хоць на огул гэ та 

гас па да ры па ру шы лi ўмо вы да га во-

ра. Я та ды гэ та га не ве даў, а та му 

не стаў ад стой ваць свае пра вы.

I яшчэ. Цэ ны на ква тэ ры мо гуць 

змя нiц ца ў за леж нас цi ад се зо ну. 

На прык лад, у кан цы лi пе ня (сё ле та 

паз ней) по пыт на жыл лё рас це, а 

зна чыць, мо гуць i цэ ны. Пiк спа дае 

дзесь цi да кан ца лiс та па да. Да на-

ступ на га ле та ўсё за сты вае на ад-

ным уз роў нi. Та му мож на па жыць 

па ру ме ся цаў у ка гос ьцi i шу каць 

свой ва ры янт по тым або за ду мац-

ца над по шу кам ква тэ ры за га дзя.

Сяр гей КУР КАЧ.

Цэн нi кi ле таш нiя, 
але гас па да ры 

згод ныя на знiж кi

Ка рыс на ве дацьКа рыс на ве даць

Кан суль та цыя да 1 ве рас ня
Ак цыю па бяс плат най пра ва вой да па мо зе гра ма дзя нам 

у Дзень ве даў пра вя дуць на та ры у сы Мiн скай аб лас ной на-

та ры яль най па ла ты.

Ця гам дня ва ўсiх на та ры яль ных бю ро i кан то рах ста лiч най воб-

лас цi мож на бу дзе атры маць кан суль та цыю на конт та го, як афор мiць 

спад чы ну, склас цi за вя шчан не, што пра пi саць у шлюб ным да га во-

ры, ка му маг чы ма па да рыць ма ё масць, а так са ма вы свет лiць iн шыя 

пы тан нi, якiя да ты чац ца кам пе тэн цыi спе цы я лiс таў на та ры я та.

Поў ны спiс на та ры яль ных бю ро i кан тор, а так са ма час iх ра-

бо ты мож на знай сцi на сай це Бе ла рус кай на та ры яль най па ла ты 

belnotary.by.

Акра мя та го, тэ ры та ры яль ныя па ла ты БНП ак тыў на ўдзель нi-

ча юць у рэс пуб лi кан скай даб ра чын най ак цыi «Збя ром парт фель 

да шко лы». Пад рых та ва ныя за плеч нi кi з кан цы ляр скi мi пры ла да мi 

пе ра да юц ца пер ша клас нi кам са шмат дзет ных i ма ла за бяс пе ча ных 

сем' яў.

Iры на СI ДА РОК.

Як прык лад — на ступ ны пра ект. 

Вы да вец кi дом «Звяз да» вы кон вае 

пад пра гра му «Бе ла ру сы за меж жа» 

Дзяр жаў най пра гра мы «Куль ту ра 

Бе ла ру сi». У яе ме жах, па чы на ю чы 

з 2017 го да, па ба чы лi свет не каль-

кi та моў у агуль най се рыi «Ад ра сы 

Бе ла ру сi ў све це».

Вось i сё ле та пры пад трым цы Мi-

нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь i Мi нiс тэр ства за меж ных 

спраў на шай кра i ны па вiн на вый-

сцi кнi га «Род ны не ба схiл у сэр цы» 

ў дзвюх част ках. У пер шай бу дзе 

iс цi рас по вед пра лё сы на шых су-

ай чын нi каў у Ра сii, пра тыя мяс цi-

ны Ра сii, якiя так цi iна чай звя за-

ны з Бе ла рус сю. Дру гая част ка, 

дру гi том — пра бе ла рус кую по-

вязь з кра i на мi Цэнт раль най Азii: 

Ка зах ста нам, Кыр гыз ста нам, Турк-

ме нi ста нам, Та джы кi ста нам, Уз бе-

кi ста нам.

Чы та ча ча кае су стрэ ча з лё-

са мi пiсь мен нi каў, ар хе о ла гаў, 

па да рож нi каў, ву чо ных роз ных 

спе цыяль  нас цяў, ак цё раў, рэ жы-

сё раў, мас та коў, якiя за свед чы лi 

ся бе спра ва мi ў роз ных ста рон-

ках све ту. На за вём iм ёны хоць 

бы не ка то рых на шых су ро дзi чаў, 

пра якiх рас каз ва юць роз ныя аў-

та ры, — Мi ко ла Ка лiн ко вiч, Мi хась 

Кар пен ка, Зi на i да Мар ская, Мi кi та 

Бры лёў, Сяр гей Юрэ неў...

Сяр гей ШЫЧ КО.

ПО ШУК РОД НЫХ АД РА СОЎ
АнонсАнонс

Тэ ма су ай чын нi каў заў сё ды мае свае ак ту а лii. Гiс то рыя па пя рэд-

нiх дзе ся цi год дзяў, са вец кi пе ры яд ча су, ды i ра ней шыя ста год-

дзi на клад ва лi сваю пя чат ку на мiг ра цый ныя пра цэ сы. I бе ла ру-

сы, як вы свят ля ец ца, паў сюль бы лi за па тра ба ва ныя. Та му i ўва га 

дзяр жа вы да ства рэн ня гiс то рыi гэ тых пра цэ саў — i да ку мен-

таль най, i мас тац ка-пуб лi цыс тыч най — вы яў ля ец ца заў сё ды.


