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Ад на па ка ё выя ква тэ ры з цэн ні кам ад 180 
да 230 до ла раў пра ду гледж ва юць ужо да во лі 
якас ныя апарт амен ты з больш да ра гой мэб-
ляй, поў ным на бо рам бы та вой тэх ні кі (су час ны 
ха ла дзіль нік і тэ ле ві зар, а так са ма аба вяз ко ва 
праль ная ма шы на) і лік від ным мес ца зна хо-
джан нем (не да лё ка ад лі ніі мет ро, по бач са 
зна ка вы мі ганд лё вы мі цэнт ра мі і вы шэй шы мі 
на ву чаль ны мі ўста но ва мі.

Наш па ста ян ны экс перт па ве дам ляе, што 
сён ня ры нак арэн ды пра цяг вае функ цы я на ваць 
у штат ным рэ жы ме і «па мі раць» у най блі жэй-
шы час не збі ра ец ца, як ра ней тое прад ра ка лі 
асоб ныя спе цы я ліс ты. З рын ку цал кам знік ла 
нер во васць з бо ку бес ква тэр ных клі ен таў, якія 
ста лі больш аду ка ва ны мі ў пы тан нях арэн ды, а 
та му і больш спа кой ны мі. І гэ та сён ня не дзіў на, 
бо коль касць ва ры ян таў пра па но вы пры клад на 
ў тры ра зы пе ра вы шае сён няш ні по пыт.

Ужо ёсць двух па ка ёў кі 
да 200 до ла раў

Мі ні маль ны цэн нік са мых сла бень кіх па 
якас ці двух па ка ё вых ква тэр ця пер скла дае 
ад 180 да 200 до ла раў. Та кі та рыф арэн ды 
звы чай на ма юць ма лень кія ква тэ ры з агуль-
най пло шчай ад 40 да 45 квад рат ных мет раў, 
якія ма юць «пра піс ку» ў бюд жэт ных па нэль ных 
да мах За вод ска га ра ё на ці ў Ша ба нах. У боль-
шас ці вы пад каў гэ та «хру шчоў кі» з су мес ным 
сан вуз лом і на ват пра хад ны мі па ко я мі. Та кіх 
ква тэр на рын ку не вель мі шмат, але не каль кі 
ва ры ян таў заў сё ды іс нуе.

Са мая рас паў сю джа ная пра па но ва на 
рын ку арэн ды Мін ска пры па дае на ва ры ян ты 
двух па ка ё вых ква тэр з ся рэд нім цэн ні кам — у 
ме жах ад 200 да 250 до ла раў. Вы бар па та кім 
цэн ні ку бу дзе са праў ды вя лі кі, ад нак Але на 

Агрыз ка на гад вае, што за па доб ныя гро шы клі-
ен там пра па ну юць толь кі жыл лё эка номк ла са. 
Больш якас ныя апарт амен ты або жыл лё ў да-
мах, якія блі жэй да цэнт ра, бу дуць каш та ваць 
ужо не менш за 300 до ла раў у ме сяц.

Да во лі знач на ры нак пра сеў сё ле та і па 
шмат па ка ё вых ква тэ рах. У но ва бу доў лях не 
вель мі вя лі кія па пло шчы трох па ка ё выя ква тэ-
ры без мэб лі сён ня маг чы ма зняць за 200-250 
до ла раў. Ся рэд ні кошт стан дарт ных трох па ка-
ё вак з поў ным на бо рам мэб лі і тэх ні кі скла дае 
ўжо ад 300 до ла раў і вы шэй.

Пра па но ва якас на га жыл ля 
па мян ша ец ца

Вель мі пра цяг лае і іс тот нае па тан нен не 
ўсіх ві даў арэнд на га жыл ля па ча ло ка рэк та-
ваць тэн дэн цыі на рын ку па змя нен ні ба лан су 
ў струк ту ры по пы ту і пра па но вы. Сён ня гас-
па да ры жыл ля, дзе быў пра ве дзе ны са праў-
ды да ра гі ра монт (пар кет, су час ная кух ня, 
ім парт ная сан тэх ні ка і шпа ле ры) па чы на юць 
зды маць свае ква тэ ры з арэн ды. Па доб ныя 
дзе ян ні ўлас ні каў цал кам зра зу ме лыя, бо по-
пыт на да ра гое жыл лё ад сут ні чае, а зда ваць 
па доб ныя «ква тэ ры-ляль кі» за 200-300 до ла-
раў ней кім ква та ран там без ад па вед на га ста-
ту су прос та страш на ва та.

Толь кі за апош нія ча ты ры ме ся цы ў ста ліч-
ных агенц твах іс на ва ла не каль кі вы пад каў, ка лі 
ў па доб ных ква тэ рах «не ча ка на» ла ма ла ся сан-
тэх ні ка ці да ра гая мэб ля, а па доб ныя ню ан сы ў 
да га во ры арэн ды бы лі пра пі са ны па вяр хоў на. У 
агу ча ных вы пад ках па са праў ды якас ным жыл-
лі па ві нен пра ца ваць ме ха нізм за кла ду, які не 
вяр та ец ца пры ўзнік нен ні спрэч ных мо ман таў 
на конт пса ван ня ква тэ ры. Ад нак у сі ту а цыі мі ні-
маль на га по пы ту на арэнд нае жыл лё гэ тым ме-
ха ніз мам за кла ду ка рыс та юц ца толь кі адзін кі. 
Тут бу ду чыя ква та ран ты прос та шу ка юць ін шыя 
ва ры ян ты, дзе ад сут ні чае па доб ная оп цыя.

Ме на ві та ў апош нія ме ся цы зні зі лі ся та ры-
фы арэн ды і па ка тэ го рыі VІP-ква тэр. Са праў ды 
эліт ныя ад на па ка ё выя ква тэ ры ця пер зда юц ца 
ўжо ад 400 до ла раў за ме сяц. Цэн нік двух па ка-
ёў кі та ко га кла са па чы на ец ца ўжо ад 450-500 
до ла раў. Мі ні маль ная арэн да VІP-шмат па ка ё-
вак бу дзе ўжо ад 500 до ла раў і вы шэй.

Мі ні маль ны цэн нік 
ста не ма са вым

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў на-
ша га экс пер та, пры клад на да ся рэ дзі ны лі пе-
ня цэ ны на арэн ду стан дарт на га жыл ля пра-
цяг нуць за ста вац ца на мі ні маль ным уз роў ні. 
Спа да ры ня Але на лі чыць, што прак тыч на па 
ўсіх ад на па ка ё вых ква тэ рах ся рэд няй якас ці ў 
спаль ных ра ё нах Мін ска стаў ка арэн ды бу дзе 
ва гац ца ў ме жах ад 150 да 200 до ла раў. Ужо 
ця пер гас па да ры та ко га жыл ля зра зу ме лі, што 
па кош це больш за 200 до ла раў па доб нае жыл-
лё ўво гу ле амаль не зда ец ца. Та му зні жэн ня 
мі ні маль ных ста вак спе цы я ліс ты не ча ка юць, а 
вось не за слу жа на па вя лі ча ныя цэн ні кі арэн ды 
звы чай на га жыл ля бу дуць і на да лей ка рэк та-
вац ца ў бок зні жэн ня.

Па вод ле пра гно заў Але ны Агрыз ка, фар-
мі ра ван не гэ та га мі ні маль на га ма са ва га цэн-
ні ка пра цяг нец ца да трэ цяй дэ ка ды лі пе ня. А 
по тым прый дзе час ін ша га род няй «зя лё най» 
мо ла дзі, ка лі ў ста лі цы бу дзе шмат абі туры ен-
таў. Част ка з іх (у ка го да стат ко ва ба лаў для 
па ступ лен ня) ра зам з баць ка мі пач не шу каць 
здым нае жыл лё.

Ажы я та жу не бу дзе, 
але цэн ні кі мо гуць ва гац ца

Мес цаў ця пер у ста ліч ных ін тэр на тах быц-
цам і ха пае, але асоб ным ка тэ го ры ям ма ла дых 
па доб нае ка лек тыў нае пра жы ван не не зу сім 
да спа до бы. Кам пань ён ствам як ін стру мен там 
эка но міць гро шы клі ен ты з пе ры фе рыі ў пер-
шы год ву чо бы амаль не ка рыс та юц ца. По тым, 
ме на ві та ў пер шую дэ ка ду жніў ня, на дру гас-
ным рын ку арэн ды ста ліч на га жыл ля мак сі мум 
пра па но вы яшчэ за ха ва ец ца, ад нак цэ ны на 

здым нае жыл лё па мян шац ца ўжо не бу дуць, 
бо по пыт пач не па вя ліч вац ца.

З дру гой па ло вы жніў ня і аж но да ся рэ дзі-
ны ве рас ня ў ста лі цы ча ка ец ца тра ды цый нае 
па ве лі чэн не ак тыў нас ці па тэн цы яль ных ква-
та ран таў. Здым ныя ква тэ ры пач нуць шу каць 
не толь кі сту дэн ты, але і но выя ма ла дыя спе-
цы я ліс ты, якія вы ра шаць за стац ца ў Мін ску. 
Ве ра год на, што ў гэ ты пе ры яд цэн ні кі на стан-
дарт нае і бюд жэт нае арэнд нае жыл лё мо гуць 
кры ху па вя лі чыц ца ў па раў на нні з мі ні маль ны-
мі ў чэр ве ні і лі пе ні.

Ка мер цый нае жыл лё 
па куль яшчэ тан ней шае

У дру гой па ло ве мая на сай ты Пер ша май-
ска га і Фрун зен ска га ра ё наў Мін ска тра пі ла 
ін фар ма цыя для чар га ві коў, якім пра па ноў ва-
ла ся арэн да ква тэр дзяр жаў на га ка мер цый на-
га фон ду. У Пер ша май скім ра ё не пра па ну ец ца 
не да ра гая арэн да (ка ля 600 ты сяч за ма лень-
кую трох па ка ёў ку), але толь кі для сям'і ў скла-
дзе не менш за 4 ча ла ве кі, а вы да ец ца та кое 
жыл лё спе цы я ліс ту на час служ бы.

У ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска га ра ё на арэнд-
нае жыл лё пра па ну юць ужо і звы чай ным чар-
га ві кам, але пла та за ка ры стан не жы лы мі 
па мяш кан ня мі тут кры ху ін шая. На прык лад, 
ця пер пра па ну ец ца ад ра зу ка ля 20 ква тэр. Мі-
ні маль ны цэн нік та кой ад на па ка ё вай ква тэ ры 
(ка ля 35 «квад ра таў») скла дае 1 млн 170 ты сяч 
руб лёў без улі ку пла ты за ка му наль ныя па слу-
гі. Мак сі маль ны кошт арэн ды трох па ка ё вай 
ква тэ ры з агуль най пло шчай ка ля 61 квад-
рат на га мет ра скла дае ўжо 3,1 млн руб лёў. 
Атрым лі ва ец ца, што з дзяр жаў на га арэнд на га 
фон ду чар га ві кам пра па ну юць ка мер цый нае 
жыл лё па ца не ад 60 да 150 до ла раў у ме сяц за 
ква тэ ру ў за леж нас ці ад коль кас ці па ко яў.

Іс нуе ў Фрун зен скім ра ё не ка ля дзя сят ка 
ква тэр для пер ша чар га ві коў з лі ку суд дзяў і 
пра ку рор скіх ра бот ні каў, ма ла дых спе цы я ліс-
таў, ра бот ні каў пры пры зна чэн ні на па са ду ў 
вы пад ку іх пе ра ез ду з ін ша га на се ле на га пунк-
та ў Мінск. У гэ тым вы пад ку кошт ка ры стан ня 
ад на- і двух па ка ё вы мі ква тэ ра мі бу дзе ва гац ца 
ад 270 ты сяч да 480 ты сяч руб лёў.
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У Грод на на ХІ рэс пуб лі кан-
скі фес ты валь на цы я наль-
ных куль тур з Ві цеб шчы ны 
за про ша ны і Шух рат Са ідаў. 
«Пу цёў ка» ў Грод на — уз на-
га ро да за ўда лае вы ступ лен-
не на ле таш нім фэс це «Жу-
раў лі і жу ра ві ны Мёр ска га 
краю». Шух рат — сту дэнт 
Ві цеб ска га дзяр жаў на га ор-
дэ на Друж бы на ро даў ме-
ды цын ска га ўні вер сі тэ та. 
Пры ехаў ву чыц ца з да лё кай 
Турк ме ніі. Ці ка ва, што ба бу-
ля ма ла до га ча ла ве ка — бе-
ла рус ка.

— На сва ёй ра дзі ме — у Ма-
гі лё ве яна па зна ё мі ла ся з сал да-
там, які слу жыў у па жар най част-
цы. І пе ра еха ла жыць у Ся рэд нюю 
Азію. Дзед, да рэ чы, — на па ло ву 
ўзбек і та та рын. У Ма гі лё ве і сён-
ня жы ве ба бу лін брат. Яму ка ля 
80. Так, з за да валь нен нем яго 
на вед ваю... Ме на ві та бліз касць 
на шай ін тэр на цы я наль най сям'і 
да Бе ла ру сі, якую лі чу і ма ёй кра і-
най, бе ла рус кія ка ра ні і вы зна чы лі 
мес ца ма ёй ву чо бы, — рас каз вае 
бу ду чы ме дык.

У сям'і ён пер шы бу дзе ўра-
чом. Ву чыц ца на 4 кур се — на ля-
чэб ным фа куль тэ це. Хо ча стаць 
траў ма то ла гам, ра біць апе ра цыі. 
20-га до вы су раз моў ца пад ку піў 
сва ёй вет лі вас цю, шчы рас цю.

— Я да ву чо бы ў Ві цеб ску 
з ад зна кай скон чыў шко лу з па-
глыб ле ным вы ву чэн нем рус кай 
мо вы ў го ра дзе Да ша гуз (сё ле та 
го рад но сіць ты тул куль тур най 
ста лі цы Са друж нас ці Не за леж-
ных Дзяр жаў. — Аўт.). Шчы ра 
пры зна ю ся, што спа чат ку ву-
чо ба тут да ва ла ся цяж ка ва та. 
І зу сім не з-за праб лем з рус-
кай мо вай, а з-за хі міі. У шко ле 
вель мі лю біў гэ ты прад мет, як 
і бія ло гію. Але хут ка зра зу меў, 
што глы бі ня вы ву чэн ня ад роз-

ні ва ец ца ў «аль ма-ма тар», — 
пры зна ец ца сту дэнт.

Ён вель мі мэ та на кі ра ва ны ча-
ла век, та му хі мія ў ВНУ яму «па-
ка ры ла ся». Яго прын цып па жыц-
ці: ка лі неш та ра біць, дык толь кі 
на вы дат на.

Ва ўні вер сі тэ це ву чыц ца і яго 
дзяў чы на Але на Ка ля дэн ка. Вы-
ра шы ла, што бу дзе пе ды ят рам, 
бо вель мі лю біць дзя цей. Шух рат 
пра сіў аба вяз ко ва на пі саць пра 
яе. Па жар та ваў, што хоць яна і 
блан дзін ка, але ра зум ная, што 
рэд касць для пры га жунь.

— Па зна ё мі лі ся больш за год 
та му. Ад бы ло ся гэ та ў спар тыў-
най за ле ў ін тэр на це. Яна лю-
біць гу ляць у на столь ны тэ ніс. 
А я бо дзі біл дын гам за хап ля ю ся. 
Спа чат ку сяб ра ва лі, а по тым, як 
ка жуць, рап там «іск ра ўзнік ла». 
Ва ўсіх цяж кіх сі ту а цы ях яна мя-
не пад трым лі вае, на дзей ны мой 
ся бар, — пя шчот на рас па вя дае 
ён пра дзяў чы ну.

Шух рат з сям'і, дзе шмат та-
лен таў. Яго ма ці і цёт ка ў му зыч-
най шко ле на ву чы лі ся іг раць на 
фар тэ пі я на. Дзед іг рае на гар-
мо ні ку, дзядзь ка — на гі та ры, а 
ба бу ля спя вае.

— У вы ні ку так атры ма ла ся, 
што я так са ма пай шоў ву чыц-
ца ў му зыч ную шко лу па кла се 
«акар дэ он і ха ра выя спе вы». А 
да гэ та га 4 га ды гу ляў у клу бе ў 
фут бол. Вель мі люб лю гэ ты від 
спор ту. Але мас тац тва, мож на 
так ска заць, пе ра маг ло, — рас-
ка заў су раз моў ца.

Ён у Ві цеб ску ўпер шы ню пра-
дэ ман стра ваў свой та лент у па-
чат ку ву чо бы — на між на род ным 
фес ты ва лі «Сту дэнц кая во сень 
ВДМУ». Пра спя ваў на турк мен-
скай мо ве пра сту дэн таў, якія 
ву чац ца за мя жой. Пра па на ва лі 
зра біць гэ та і ў на ступ ным го дзе. 
Вы сту паў і на На ўруз-бай ра ме 

(свя та Но ва га го да па му суль-
ман скім ка лен да ры) у Ві цеб скай 
ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы-
ны. Ця пер ён — «зор ка» гэ тых 
куль тур ных ак цый.

У Грод не пла нуе вы ка наць 
пес ню на ўзбек скай мо ве. Пас ля 
гэ та га за пра сі лі вы сту піць і ў Ві-
цеб ску на пло шчы Пе ра мо гі — на 
га рад скім свя це.

Мо жа, «пе ра ква лі фі ку ец ца» 
ў твор чыя лю дзі? Ся род апош-
ніх, да рэ чы, ня ма ла пра фе сій ных 
ме ды каў. У пры ват нас ці, зор ка 
КВЗ, ак цёр, сцэ на рыст, прад зю-
сар Га рык Мар ці ра сян скон чыў 
Ерэ ван скі дзяр жаў ны ме ды цын скі 
ўні вер сі тэт па спе цы яль нас ці не-
ўра па то лаг-псі ха тэ ра пеўт. Ве тэ-
ран КВЗ, рэ жы сёр Юлій Гус ман — 
вы пуск нік ля чэб на га фа куль тэ та 
Азер бай джан ска га ме ды цын ска га 
ін сты ту та і ас пі ран ту ры. А хто не 
лю біць пес ні ўра ча «хут кай» Аляк-
санд ра Ра зен баў ма?

Шух рат па куль што на стро е ны 
скон чыць уні вер сі тэт, ля чыць. А 
по тым, га во рыць, як жыц цё пад-
ка жа. Мо жа, гэ та пуб лі ка цыя 
ста не пер шай у мност ве ін шых 
гу та рак з вя до мым ар тыс там 
Шух ра там Са іда вым? У лю бым 
вы пад ку шчы ра жа даю хлоп цу 
ўда чы ва ўсіх па чы нан нях!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

ЛЕП ШЫ 
ЦЫ ГАН СКІ ДЗЕНЬ

«Ад на па ка ё выя ква тэ ры 
з цэн ні кам ад 180 да 230 до ла раў 
пра ду гледж ва юць ужо да во лі якас ныя 
апарт амен ты з больш да ра гой мэб ляй, 
поў ным на бо рам бы та вой тэх ні кі».

«З дзяр жаў на га арэнд на га фон ду 
чар га ві кам пра па ну юць 
ка мер цый нае жыл лё па ца не 
ад 60 да 150 до ла раў у ме сяц 
за ква тэ ру ў за леж нас ці ад коль кас ці 
па ко яў».

АРЭН ДА НА МІ НІ МУ МЕ

Леп шым днём на між-
на род ным фес ты ва лі 
на цы я наль ных куль-
тур у Грод не ста не 
той, ка лі на сцэ не 
бу дуць за паль ваць 
«Яго ры» — удзель-
ні кі цы ган ска га ка-
лек ты ву з Жыт ка віч 
«Лач шо ды вес». Ме-
на ві та та му, што муд-
ра ге ліс тая наз ва ан-
самб ля з цы ган скай 
мо вы пе ра кла да ец ца 
як «леп шы дзень». 
А «яго ры», да рэ чы, 
азна чае «агень чык».

Кі руе цы ган скі мі му зы ка мі бе ла рус 
Вя ча слаў Еў лаш. Ця пер ён пра во дзіць 
апош нія рэ пе ты цыі і на строй вае жыт каў-
чан на пе ра мо гу. Між тым, у Грод не ка-
лек тыў цы ган ужо быў і пры во зіў ад туль 
га на ро выя ўзна га ро ды.

Ад нак спра ва ў тым, ка жа ды рэк тар 
Жыт ка віц ка га га рад ско га цэнт ра куль-
ту ры Тац ця на ЕЎ ЛАШ, што за дзе вяць 
га доў ан самбль не каль кі ра зоў мя няў 
склад. Пры го жых жыт ка віц кіх цы га на чак, 
якія па чы на юць гаст ра ля ваць па су сед-
ніх га ра дах і вёс ках, хут ка за ўва жа юць 
га ра чыя чар ня выя хлоп цы. І ро бяць ім 
пра па но ву, ад якой тыя ад мо віц ца ні як 
не мо гуць. Ка хан не кі руе све там, але ж 
на зме ну тым, хто ства рыў сям'ю, пад-
рас та юць ма ла дзей шыя і не менш та-
ле на ві тыя. Час ця ком у ан самбль но выя 
кад ры па стаў ляе той жа род, у якім ужо 
бы лі ар тыс ты.

Вось і ця пер чац вё ра ўдзель ні каў ма-
юць проз ві шча Ба зы ле віч: Аляк сандр, 
На дзея, За ры на і Фа ці ма. Яшчэ двое — 
Ян ке ві чы: брат з сяст рой Тац ця на і Пётр. 
Ну і для раз на стай нас ці ра зам з усі мі 
тан цу юць і спя ва юць Іло на Езяп чук і Ге-
надзь Ста я но віч.

Ар тыс ты пры муць удзел у скла дзе 
дэ ле га цыі ад Го мель шчы ны. Яны вый-
шлі ў фі нал аб лас но га ту ра фес ты-
ва лю і ця пер бу дуць ска раць сэр цы 

шмат лі кіх гле да чоў у Грод не. Да рэ чы, 
у Жыт ка ві чах ёсць з ка го вы бі раць «у 
ар тыс ты», бо ў рай цэнт ры і ва кол яго 
сён ня жы ве вя лі кая коль касць цы га-
ноў. Яны даў но не ў та ба ры: ма юць 
улас ныя ква тэ ры і ўжо імк нуц ца да ваць 
аду ка цыю сва ім дзе цям. Ва ўся кім ра-
зе Тац ця на Аляк санд раў на ад зна чае, 
што ка лі ра ней дзяў ча ты за кан чва лі не 
больш за шэсць кла саў да за муж жа, 
сён ня — усе дзе вяць. Мно гія, у тым 
лі ку дзяў ча ты, пра цяг ва юць аду ка цыю 
ў лі цэі:

— Сён няш нія на шы са ліст кі ву чац ца 
ў шко ле. Толь кі што за кон чы лі дзя вя-
ты клас. Іх па куль за муж не сха пі лі. 
Нам ні ко лі не бы ло со рам на за на шых 
цы га ноў. Кас цю мы мы ім пры го жыя 
па шы лі. Кан цэр ты на ша га ан самб ля 
пра хо дзяць на ўра. Яго ўсе ве да юць 
і з за да валь нен нем слу ха юць. На шы 
ар тыс ты, ка неш не, вы кон ва юць тра-
ды цый ныя цы ган скія тан цы і пес ні. Але 
ж з за да валь нен нем спя ва юць і вя до-
мыя тво ры су час ных кам па зі та раў. На 
кон кур се ёсць маг чы масць пра спя ваць 
толь кі ад ну пес ню, а вось на пад вор-
ках на шы му зы кі бу дуць вы кон ваць 
ба дай што ўвесь свой раз на стай ны 
рэ пер ту ар!

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

ТРАЎ МА ТО ЛАГ, 
ЯКІ... СПЯ ВАЕ


