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Цэ ны ўжо на мак сі му ме? Ці не?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пры агля дзе ква тэ ры трэ ба 

звяр нуць ува гу на стан мэб лі і 

спраў насць бы та вой тэх ні кі. Ня-

дрэн на пра ве рыць, як за чы ня юц-

ца, ад чы ня юц ца дзве ры, ці без 

праб лем пра цуе га за вая плі та, ці 

ня ма скла да нас цяў з элект рыч нас-

цю і з па да чай ва ды (ці не пра ця-

ка юць кра ны). Ка лі ўсё ў па рад ку 

з бы та вой тэх ні кай і гас па дар за-

яў ляе, што мэб ля яго да ра гая, вар-

та склас ці пад ра бяз ны во піс ма ё-

мас ці. Гэ та ро біц ца, каб не бы ло 

прэ тэн зій у да лей шым з абод вух 

ба коў (ка лі вы ку пі лі са бе да дат-

ко вае крэс ла, як по тым да ка заць, 

што яно ме на ві та ва ша?).

Але га лоў нае, на што трэ ба 

гля дзець най больш піль на, — да-

ку мен ты на ква тэ ру. Вы па він ны 

дак лад на пе ра ка нац ца, што ча-

ла век, які ста іць пе рад ва мі, не-

па срэд на з'яў ля ец ца ўлас ні кам 

жыл ля. І яшчэ адзін не ма ла важ ны 

факт — коль кі ча ла век пра пі са на 

ў ква тэ ры. Бо ка лі ў ква тэ ры за-

рэ гіст ра ва на шмат лю дзей, або, 

яшчэ горш, — ні ко га, то ква та ран-

ту да вя дзец ца пла ціць не ма лыя 

гро шы за ка му наль ныя па слу гі. 

Асаб лі ва яны ўзрас туць у ацяп-

ляль ны се зон.

АРЭНДА — 
ПЛЮС 10—15 %

Якая сі ту а цыя на рын ку за раз. 

Ажы я таж? Ён, па сут нас ці, ужо 

за вяр ша ец ца. Боль шасць сту дэн-

таў ужо знай шлі са бе жыл лё, але 

ўсё ж та кі за ста лі ся яшчэ стар ша-

курс ні кі, якія ме на ві та ця пер шу-

ка юць са бе ква тэ ры. Не ка то рыя 

толь кі да ве да лі ся, што па кой у 

ін тэр на це ім ужо не да юць. Ад-

па вед на, коль касць сту дэн таў на 

пры ват ным рын ку арэн ды Мін ска 

па вя лі чы ла ся.

Па вы ша ны по пыт спра ва ка ваў 

па ве лі чэн не ца ны арэн ды. Ка лі 

вяс ной мож на бы ло лёг ка знай-

сці жыл лё за 320—360 руб лёў, то 

за раз менш чым за 400 руб лёў ад-

шукаць ква тэ ру прак тыч на не маг-

чы ма. Ды і за та кую су му знай сці 

за раз штось ці вель мі праб ле ма-

тыч на — за ста лі ся адзін кі бюд-

жэт ных ва ры ян таў. Ся рэд ні кошт 

арэн ды ад на па ка ё вых ква тэр за-

раз да ся гае 500 руб лёў у ме сяц. 

Праў да, за та кі не ма лень кі та рыф 

вам пра па ну юць ква тэ ру, цал кам 

укам плек та ва ную бы та вой тэх-

ні кай (тэ ле ві зар, ха ла дзіль нік і 

праль ная ма шы на) і до сыць све-

жай мэб ляй.

Сла бень кія двух па ка ё выя ква-

тэ ры ка ля каль ца вой да ро гі з мі-

ні маль най кам плек та цы яй мэб лі 

і тэх ні кі зда ва лі ся ра ней за 400 

руб лёў. Ця пер бюд жэт ныя двух па-

ка ёў кі каш ту юць мі ні мум 500 руб-

лёў, а ся рэд няя ца на та кіх ква тэр 

да ся гае 560 руб лёў. Ме на ві та тан-

ныя ад на па ка ё выя і двух па ка ё выя 

ква тэ ры бы лі «вы мы тыя» з рын ку 

арэн ды ў ста лі цы за апош ні ме сяц 

у пер шую чар гу.

Дзесь ці на 80 руб лёў па да ра-

жэ лі і бюд жэт ныя трох па ка ё выя 

ква тэ ры. У чэр ве ні яны каш та ва лі 

460, а за раз — 540—560 руб лёў 

у ме сяц. Ся рэд няя ца на арэн ды 

трох па ка ё вай ква тэ ры скла дае 

600—640 руб лёў.

І ўсё ж найбольш за ўсё (у ра зы) 

па да ра жэ лі асоб ныя па коі ў шмат-

па ка ё вых ква тэ рах. Ка лі вяс ной та-

кое жыл лё зда ва ла ся па 100—140 

руб лёў, то ця пер за яго про сяць ад 

200 да 240 руб лёў.

БАЦЬ КАМ 
ДА ВЯ РА ЮЦЬ БОЛЬШ

У гэ тым го дзе пры за ся лен ні ў 

ква тэ ры пер ша курс ні каў іс на ва ла 

на ват свая спе цы яль ная «фіш ка». 

Гэ та ка лі по шу кам жыл ля цал кам 

зай ма юц ца баць кі.

Да рос лыя тэ ле фа ну юць у агенц-

тва, да маў ля юц ца аб су стрэ чы і 

на ват пад піс ва юць да га вор. Яны, 

па сут нас ці, вы сту па юць га ран там 

та го, што з ква тэ рай усё доб ра, 

ды і свое ча со ва бу дзе ўне се на 

апла та. Да рос лыя лю дзі з двух 

ба коў аб мень ва юц ца тэ ле фо на мі 

і ра зу ме юць, што ў лю бым вы пад-

ку ўсе іх праб ле мы вы ра ша юц ца 

ме на ві та імі. У да дзе най сі ту а цыі 

гас па да ры ква тэр больш ах вот на 

зга джа юц ца і на зніж кі.

Што да ты чыц ца ква та ран таў з 

жы вё ла мі. Гэ та ўсё да во лі ін ды ві-

ду аль на. Ка лі зда ец ца ква тэ ра з 

да ра гім ра мон там, то гас па да ры 

жыл ля бу дуць ка тэ га рыч на су-

праць. Але бы ва юць та кія мі нія-

цюр ныя са бач кі (на ву ча ныя па во-

дзіць ся бе доб ра), што ім да зво-

ляць жыць усю ды.

КАМ ПАНЬ ЁН СТВА 
РАС ПАЎ СЮДЖ ВА ЕЦ ЦА

Ад ной з тэн дэн цый на рын ку 

арэн ды стаў упэў не ны по пыт на 

лож ка-мес цы. Сі ту а цыя для ўла-

даль ні каў сва бод ных квад рат-

ных мет раў ус клад ня ец ца ця пер 

яшчэ і тым, што на пры ват ным 

рын ку на зі ра ец ца ак тыў нае раз-

віц цё кам пань ён ства зу сім не-

зна ё мых лю дзей і сем' яў. Ка лі 

ра ней кож ная ма ла дая сям'я ці 

па ра жы ла аба вяз ко ва ў асоб-

най ква тэ ры, то су час ная мо-

ладзь усё час цей ста віц ца да 

гэ та га не кры тыч на.

У пра стор най трох па ка ё вай 

ква тэ ры мо гуць бес праб лем на 

жыць ад ра зу дзве ці на ват тры бяз-

дзет ныя сям'і. Ка лі ра ней сту дэн-

ты ці ка ві лі ся па ко я мі, то сён ня яны 

вы бі ра юць ад ну вя лі кую ква тэ ру 

на ўсіх. Су час ная мо ладзь га то вая 

дзя ліць жы лое па мяш кан не з сяб-

ра мі — усё гэ та дзе ля эка но міі.

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

Ця пер у 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 яму 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 пры маль ную стаў ку 

арэн ды.

Ся род но вых па ве ваў у сфе ры 

арэн ды — 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 ся рэд ніх 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.

І яшчэ. Праз ме сяц на рын-

ку мо жа на зі рац ца дру гая хва ля 

сту дэнц ка га ажы я та жу. Част ка 

ма ла дых лю дзей не спраў ля ец ца 

з поў най сва бо дай у чу жым го ра-

дзе. Ужо ў пер шыя (дру гія або трэ-

ція) вы хад ныя ве рас ня яны шум на 

свят ку юць да ся рэ дзі ны но чы. Не 

ўсе су се дзі з гэ тым па га джа юц-

ца. По тым пры яз джаюць мі лі цыя 

і гас па да ры ква тэ ры. З та кі мі ква-

та ран та мі ўлас ні кі жыл ля рас ста-

юц ца до сыць хут ка. Уз нік нен ню 

дру гой хва лі спры яе не жа дан не 

асоб ных ква та ран таў і (або) арэн-

да даў цаў пісь мо ва за клю чаць да-

га во ры. Але ў гэ тым вы пад ку ква-

та ран та мо гуць вы гнаць на ву лі цу 

ўжо праз ме сяц.

ПРАБ ЛЕ МА 
«ШЭ РЫХ» АГЕН ТАЎ

Сён ня на рын ку пры ват най 

арэн ды жыл ля іс нуе праб ле ма, 

ка лі па слу гі па по шу ку ва ры ян таў 

клі ен ту пра па ну юць спе цы я ліс ты-

адзі ноч кі, якія ра ней пра ца ва лі ры-

эл та ра мі ў агенц твах не ру хо мас ці. 

У іх ёсць во пыт ана лі зу спе цы я-

лі за ва най ін фар ма цыі з роз ных 

кры ніц. Ча сам яны за ваб лі ва юць 

клі ен таў ніз кі мі цэ на мі, якія на са-

май спра ве не ад па вя да юць рэ ча-

іс нас ці. Ка лі та кі «шэ ры» агент не 

па каз вае вам спе цы яль ную карт ку 

ра бот ні ка вя до ма га вам агенц тва, 

то спа жы вец не мае ні я кіх га ран-

тый та го, што атры мае якас ную па-

слу гу. На га даю, што ў ле галь ным 

арэнд ным біз не се клі ен ту аба вяз-

ко ва вы да юц ца да га вор і чэк. Без 

гэ тых да ку мен таў ча ла век уво гу ле 

не аба ро не ны ад мах ляр ства.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ся рэд ні кошт арэн ды 
ад на па ка ё вых ква тэр за раз 
да ся гае 500 руб лёў у ме сяц.

І ўсё ж найбольш (у ра зы) 
па да ра жэ лі асоб ныя па коі 
ў шмат па ка ё вых ква тэ рах. 
Ка лі вяс ной та кое жыл лё 
зда ва ла ся па 100—140 руб лёў, 
то ця пер за яго про сяць 
ад 200 да 240 руб лёў.

У пер шую се ра ду ве рас ня пя ты раз 

стар туе рэс пуб лі кан ская ак цыя Бел-

а грап рам бан ка па фі нан са вай аду ка-

ва нас ці «Твае пер шыя фі нан сы».

У гэ тым го дзе ўра чыс тае ад крыц цё 

маш таб на га во сень ска га ма ра фо ну ад-

бу дзец ца ў ста лі цы ў ся рэд няй шко ле 

№ 4 (вул. Чыр во на ар мей ская, 11).

Уся го ж ка ля 103 ты сяч бе ла рус кіх 

пя ці клас ні каў па ўсёй кра і не ста нуць 

удзель ні ка мі пра ек та Бе ла грап рам бан ка. 

У рам ках уро каў фі нан са вай аду ка ва нас ці 

хлоп чы каў і дзяў ча так ча ка юць вік та ры-

ны, гуль ні і кон кур сы. Не абы дуц ца та кія 

су стрэ чы і без сюр пры заў. А куль мі на цы-

яй гэ тых свое асаб лі вых уро каў ста не ўру-

чэн не ма ляў ні чых збор ні каў тэ ма тыч ных 

апа вя дан няў на бе ла рус кай мо ве «Твае 

пер шыя фі нан сы».

Што год бра шу ра ўдас ка наль ва ец ца і 

да паў ня ец ца. У гэ тым го дзе да фі нан са-

вых ка зак, гіс то рый аб уз нік нен ні гро шай, 

укла дах, крэ ды тах, па рад па пра віль ным 

вы ка ры стан ні збе ра жэн няў, рас ка заў пра 

важ насць і не аб ход нас ці бан каў да дас ца 

цэ лы раз дзел зай маль ных га ла ва ло мак і 

рэ бу саў з яр кі мі ілюст ра цы я мі, таб лі ца мі і 

ма люн ка мі. З іх да па мо гай дзе ці змо гуць 

пра ве рыць атры ма ныя ве ды ў сфе ры фі-

нан саў.

Сяр гей КУР КАЧ



Уні каль ны элект рон-

ны сту дэнц кі бі лет, су-

ме шча ны з бан каў скай 

карт кай ААТ «Бел ін вест-

банк», атры ма юць ка ля 

пя ці ты сяч пер ша курс-

ні каў і ма гіст ран таў БДУ 

бюд жэт най і плат най 

фор маў на ву чан ня. Яго 

пе ра ва га мі з'яў ля юц-

ца шмат функ цы я наль-

насць, тэх на ла гіч насць, 

кам пакт насць і вы со кі 

ўзро вень аба ро ны.

Но вы сту дэнц кі бі лет су-

мя шчае на ад ным бес кан-

так та вым мік ра чы пе сро дак 

ра дыё час тот най ідэн ты фі ка-

цыі і пла цеж ную пра гра му. 

Пер шы за бяс печ вае про пуск 

на тэ ры то рыю і ў кар пу сы ўні-

вер сі тэ та, а так са ма аб слу-

гоў ван не ў Фун да мен таль най 

біб лі я тэ цы БДУ, дру гі — маг-

чы масць ажыц цяў ляць роз-

ныя раз лі кі. У пры ват нас ці, 

на бы ваць та ва ры ў ін тэр нэ-

це на бе ла рус кіх і за меж ных 

сай тах, раз ліч вац ца за пра-

езд у мет ро і г. д. Тры маль ні-

кам сту дэнц ка га бі ле та бяс-

плат на да ступ ныя ма біль ны 

і ін тэр нэт-бан кінг Бел ін вест-

бан ка, якія да зва ля юць хут ка 

аплач ваць ву чо бу, ін тэр нат, 

ма біль ную су вязь без на вед-

ван ня ад дзя лен няў бан ка. 

Но вы сту дэнц кі бі лет ста не 

па моч ні кам і на ад па чын ку, 

да зво ліў шы здзяйс няць раз-

лі кі за мя жой, бра ні ра ваць і 

аплач ваць пра жы ван не, авія- 

і чы гу нач ныя квіт кі.

Па фар ма це сту дэнц кі бі-

лет не ад роз ні ва ец ца ад звы-

чай най пла цеж най карт кі. На 

ад ным яго ба ку змя шча юц ца 

з вест кі пра сту дэн та (ма гіст-

ран та): фа та гра фія, ну мар 

бі ле та і бан каў скай карт кі. 

У верх нім пра вым ку це раз-

ме шча на сім во лі ка БДУ і 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла-

ру сі, а ў ле вым — ла га тып 

Бел ін вест бан ка.

Трэ ба да даць, што но вы 

сту дэнц кі бі лет з'яў ля ец ца 

на ву ко вай рас пра цоў кай 

Цэнт ра ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій БДУ, вы ка на най з 

пры цяг нен нем вя ду чых спе-

цы я ліс таў у гэ тай га лі не. Яго 

ства рэн не і ўка ра нен не раз-

гля да юц ца як част ка пра гра-

мы шы ро ка маш таб най ліч ба-

вай транс фар ма цыі.

На га да ем, што ў 2003 го-

дзе Бел дзярж уні вер сі тэт стаў 

пер шай ВНУ ў кра і не, дзе бы-

лі ўве дзе ныя ў ка ры стан не 

элект рон ныя сту дэнц кія бі-

ле ты. У 2010 го дзе яны бы лі 

ўка ра нё ныя ва ўсіх уста но вах 

вы шэй шай аду ка цыі кра і ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



ІТ-кра і наІТ-кра і на  

За бра ні ра ваць гас ці ні цу — 
па сту дэнц кім бі ле це

Та кая маг чы масць з'я віц ца сё ле та ў пер ша курс ні каў БДУ

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  

Гра шо выя рэ бу сы 
ад бан ка


