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Ка ля 30 % — 
у Мін ску, 
70 % — у Брэс це

Наш спі кер ад зна чае, 

што ў снеж ні мі ну ла га го-

да ў Мін ску бы ло за фік са-

ва на 1600 здзе лак, у сту-

дзе ні — 1150, а ў лю тым — 

1144 здзел кі. Два пер шыя 

ме ся цы го да мы ма ем па-

каз чы кі «вы шэй за ся рэд-

ні». Ад куль у на сель ніц тва 

рап там «пра чну ла ся» та кая 

не санк цы я на ва ная ак тыў-

насць?

Ад каз ві да воч ны. Па куп-

ні кі ста лі на па ра дак больш 

вы ка рыс тоў ваць па зы ко выя 

срод кі. На прык лад, у лю тым 

у Мін ску 30 % здзе лак бы-

ло аформ ле на з да па мо гай 

крэ дыт ных гро шай. У той 

жа час у Брэс це крэ дыт ны-

мі рэ сур са мі ска рыс та лі ся 

70 % па куп ні коў жы лой не-

ру хо мас ці. Ча му? Ды та му 

што пры на шай ся рэд няй 

зар пла це вя лі кі крэ дыт ся-

рэд не ста тыс тыч на му га ра-

джа ні ну не да дуць. У ста-

лі цы яго хо піць на ма лень кі 

ка ва ла чак улас на га жыл ля. 

А ў Брэс це цэ ны за «квад-

рат» ні жэй шыя, а зна чыць, 

ска рыс таў шы ся крэ ды та-

мі, мож на на быць не ру хо-

масць.

Асаб лі вас ці 
па пу ляр нас ці

Па вод ле ін фар ма цыі 

най буй ней шых агенц тваў 

ста лі цы, най боль шым по-

пы там у гэ тыя два ме ся цы 

ка рыс та лі ся ад на- і двух па-

ка ё выя ква тэ ры — іх до ля ў 

агуль най коль кас ці здзе лак 

пры клад на роў ная — 38 % 

і 36 % ад па вед на. У той 

час як ква тэ ры з ча тыр ма 

і больш па ко я мі вы бра лі 

толь кі 4 % па куп ні коў.

Ся род ад на па ка ё вых 

най боль шай па пу ляр нас цю 

ў па куп ні коў ка рыс та лі ся 

ква тэ ры, раз ме шча ныя ў 

кар кас на-блоч ных да мах, 

ма ла дзей шых за 2000 год 

па бу до вы. А вось ся род 

пра да дзе ных у сту дзе ні — 

лю тым двух па ка ё вых ква-

тэр пе ра ва жа лі хру шчоў-

кі-брэж неў кі. У скла дзе 

вы бра ных трох па ка ё вак 

пе ра ва жа лі стан дарт ныя 

па нэль ныя апарт аме ны 

1977—1999 га доў па бу до-

вы.

Цэн нік са ка ві ка
Но вай тэн дэн цы яй апош-

ніх двух ме ся цаў ста ла па-

ве лі чэн не по пы ту на тан ныя 

ма лень кія ад на па ка ё выя 

ква тэ ры. Ка лі пра па на ва нае 

жыл лё пра да ец ца па рын ка-

вым кош це (1200—1230 до-

ла раў за «квад рат»), то яно 

ад шу кае са бе но вых гас па-

да роў ужо праз ты дзень.

Праў да, та кіх ква тэр за-

раз на рын ку адзін кі. Цэн нік 

ад на па ка ё вак рэ аль на па-

чы на ец ца з 70 ты сяч руб лёў. 

У дыя па зо не з 70 да 80 ты сяч 

руб лёў на рын ку вы стаў ле на 

на про даж толь кі 48 аб' ек таў 

не ру хо мас ці. Гэ та ква тэ ры 

з вель мі ма лень кі мі кух ня мі 

(кры ху больш за 5 квад рат-

ных мет раў), і зна хо дзяц ца 

яны на край ніх па вер хах 

ста рых пя ці па вяр хо вых да-

моў. Па доб нае жыл лё ў 

дзе вя ці па вяр хо вых па нэль-

ках бу дзе каш та ваць да ра-

жэй. Ад на па ка ёў кі пло шчай 

33—40 квад рат ных мет раў 

вы стаў ле ны ўжо за 86—

94 ты ся чы руб лёў. Больш 

пра стор ныя ад на па ка ё выя 

ква тэ ры (43—47 «квад ра-

таў») пра па ну юць ужо за 

104—116 ты сяч руб лёў.

Са мыя бюд жэт ныя двух-

па ка ё выя ква тэ ры ма юць 

цэн нік, які па чы на ец ца з 98—

100 ты сяч руб лёў. Да 110 ты-

сяч руб лёў маг чы ма ад шу-

каць на рын ку двух па ка ёў кі 

пло шчай да 46 «квад ра таў». 

Стан дарт ныя «дву шкі» пло-

шчай ад 43 да 55 квад рат ных 

мет раў звы чай на каш ту юць 

ужо ў ме жах 110—126 ты сяч 

руб лёў. Мак сі маль ная коль-

касць пра па но вы двух па ка ё-

вых ква тэр ад па вя дае цэн ні ку 

ад 130 да 150 ты сяч руб лёў.

Мі ні маль ны кошт трох па-

ка ё вых ква тэр скла дае ка ля 

110 ты сяч руб лёў. У гэ ту ка-

тэ го рыю трап ля юць жы лыя 

па мяш кан ні з агуль най пло-

шчай ад 55 да 60 квад рат-

ных мет раў. У па доб ных ква-

тэ рах звы чай на су меж ныя 

па коі, і зна хо дзяц ца та кія па-

мяш кан ні на край ніх па вер-

хах пя ці па вяр хо вых да моў. 

Ся рэд ні цэн нік бюд жэт ных 

шмат па ка ё вых ква тэр ва-

га ец ца ў ме жах ад 120 да 

130 ты сяч руб лёў. Стан дарт-

ныя трох па ка ё выя ква тэ ры 

пло шчай да 70 квад рат ных 

мет раў пра па ну юц ца на дру-

гас ным рын ку па кош це ад 

140 да 160 ты сяч руб лёў.

Тры ты пы здзе лак
Са мы рас паў сю джа ны 

тып здзе лак на на шым рын-

ку — гэ та здзел кі з ква тэ ра-

мі стан дарт ных спа жы вец-

кіх якас цяў. На іх пры па дае 

ка ля 65—70 % усіх здзе лак, 

якія за клю ча юц ца. Як пра-

ві ла, та кую ква тэ ру мож на 

су стрэць у лю бым кла се 

да моў, прад стаў ле ных на 

рын ку. Вы клю чэн не скла да-

юць клуб ныя да мы або да-

мы ў прэ стыж най за бу до ве. 

Асноў ны кры тэ рый та ко га 

жыл ля — бюд жэт ны ра монт 

эка ном-кла са з мі ні маль ным 

на бо рам мэб лі або поў най яе 

ад сут нас цю. Пас ля куп лі та-

кія ква тэ ры за па тра бу юць як 

мі ні мум кас ме тыч ны ра монт. 

У не ка то рых вы пад ках па-

тра бу юц ца больш сур' ёз ныя 

ўкла дан ні — за ме на акон ных

рам, пад ло га ва га па крыц-

ця або пліт кі ў сан вуз лах. 

У да мах, па бу да ва ных пас ля 

2000 го да, ква тэ ры стан дарт-

ных спа жы вец кіх якас цяў — 

гэ та жыл лё без апра цоў кі 

(чар на вая бу даў ні чая апра-

цоў ка) або са стан дарт ным 

«ма пі даў скім» ра мон там.

Га то выя да пра жы ван-

ня ква тэ ры — гэ та жыллё з 

доб рым, да стат ко ва све жым 

ра мон там і част ко ва мэб-

ляй. З ква тэ ра мі гэ та га кла-

са якас ці за клю ча ец ца ка ля 

25—30 % ад уся го аб'ёму 

здзе лак. Ра монт у та кім 

жыл лі вы ка на ны з вы ка ры-

стан нем су час ных ма тэ ры я-

лаў і ўклю чае ў ся бе якас ныя 

вок ны, між па ка ё выя дзве ры, 

пліт ку і пад ло га вае па крыц-

цё. З мэб лі, як пра ві ла, за-

ста ец ца ўбу да ва ная кух ня з 

тэх ні кай і ўбу да ва ныя сіс тэ-

мы за хоў ван ня (ша фы-ку пэ 

аль бо гар дэ роб ная). Пры ваб-

насць гэ тых ква тэр за клю ча-

ец ца ў тым, што, дзя ку ю чы 

на яў нас ці доб ра га і пры гэ-

тым зроб ле на га зу сім ня даў-

на ра мон ту, бу ду чы ўлас нік 

мо жа спа кой на за яз джаць у 

ква тэ ру і не ду маць пра аб-

наў лен не яшчэ доў гі час.

Асоб ным кла сам мож на 

вы лу чыць эліт нае жыл лё. 

Да ад мет ных асаб лі вас цяў 

такіх ква тэр вар та ад нес ці 

іх раз мя шчэн не ў цэнт ры 

го ра да аль бо ў прэ стыж ных 

за бу до вах, аль бо ў скла дзе 

асоб ных клуб ных жы лых да-

моў. Су час ныя прэ стыж ныя 

комп лек сы ма юць аб га ро-

джа ную тэ ры то рыю і ві дэа-

на зі ран не, а так са ма пар кінг 

або ахоў ныя пар ко вач ныя 

мес цы з раз лі ку не менш за 

ад но ма шы на мес ца на ква-

тэ ру. Та кія ква тэ ры ма юць 

вель мі якас ны, час та ды зай-

нер скі ра монт, вы ка на ны з 

вы ка ры стан нем да ра гіх ма-

тэ ры я лаў. На до лю эліт на га 

жыл ля пры па дае ад 1 % да 

3 % за клю ча ных здзе лак.

Што да ты чыц ца кош ту, 

то тут вар та ад роз ні ваць цэ-

ны пра па но вы і цэ ны рэ аль-

ных здзе лак. Пер шыя шмат 

у чым ад люст роў ва юць не 

аб'ек тыў ныя тэн дэн цыі рын-

ку, а жа дан ні ўлас ні каў. Та му 

не ка то ры рост за сту дзень — 

лю ты па іх ві даць, але не па 

ўсіх сег мен тах якас ці і ў цэ-

лым не больш за 5—6 %. 

У той час як цэ ны фак тыч на 

пра ве дзе ных здзе лак за-

ста лі ся без іс тот ных змен, 

па іх бы ла ад зна ча на ці ка-

вая асаб лі васць — зблі жэн-

не ква тэр ніж ня га кош та ва-

га дыя па зо ну (стан дарт ных 

спа жы вец кіх якас цяў, плюс 

2 % да кош ту квад рат на га 

мет ра ў снеж ні 2017-га) і ква-

тэр, га то вых да пра жы ван ня 

(з ра мон там і мэб ляй, мі нус 

2 % да кош ту «квад ра та» ле-

таш ня га снеж ня).

Пра па но ва 
па мен шы ла ся 
на тра ці ну

На дум ку Мі ка лая Пра-

ста лу па ва, на па ча так вяс ны 

коль касць жы лой не ру хо-

мас ці, вы стаў ле най на про-

даж, ста ла мен шай на 30 % 

у па раў на нні з го дам ра ней. 

Ця пер агуль ная коль касць 

ква тэр і асоб ных па ко яў на 

про даж — гэ та кры ху больш 

за пяць ты сяч аб' ек таў. Го дам 

ра ней бы ло сем тысяч жы-

лых па мяш кан няў. Мікалай 

Прасталупаў лі чыць, што 

лю дзі прос та ад маў ля юц ца 

пра да ваць сваё жыл лё, та му 

што пе ра ду ма лі па ляп шаць 

жыл лё выя ўмо вы. Дак лад ней, 

не пе ра ду ма лі, а не ма юць 

маг чы мас ці. А ў вы ні ку сем'і 

з дзець мі жы вуць у ад на па ка-

ё вых ква тэ рах, якія на рын ку 

ста лі дэ фі цы там. Не ха пае на 

рын ку і не вя лі кіх двух па ка ё-

вых ква тэр.

З та кім пе ра ко сам по пы-

ту і пра па но вы па він на бы ло 

спра віц ца бу даў ніц тва жыл-

ля. Але і тут праб ле ма. Го-

рад не дае за бу доў шчы кам 

шы ро кія бу даў ні чыя пля цоў-

кі. Вы лу ча юц ца толь кі кроп-

ка выя ўчаст кі зям лі, ды і тыя 

аб ця жа ра ныя зно сам.

У гэ тай сі ту а цыі пер ша-

сны ры нак жыл ля змя ня ец-

ца знач на хут чэй за дру гас-

ны. Мі ка лай Пра ста лу паў 

лі чыць, што ўслед за пер-

ша сным рын кам пач не да ра-

жэць і ры нак га то ва га жыл-

ля. Іс тот на цэ ны па вя лі чыц-

ца не змо гуць, бо ў лю дзей 

ня ма вя лі кіх гро шай, кажа 

суразмоўнік. Але за год, на 

думку Мікалая Прасталупа-

ва, яны ўсё ж такі вы рас туць 

на 7—10 %.

Сяр гей КУР КАЧ



Не ўза ба ве ва ўсіх бе ла рус кіх шко лах з'я віц ца ін тэр-

ак тыў ны ўрок «Спе цы яль ны атрад ма лень кіх эка ме-

наў». На пад ста ве ві дэа ро лі ка, дзе ў гуль ня вой фор ме 

да юц ца за дан ні і рас каз ва ец ца пра не аб ход насць 

асоб на га збо ру смец ця, на стаў ні кі змо гуць пра вес ці 

з вуч ня мі ма лод шых кла саў па зна валь ную ін фар ма-

цый ную га дзі ну.

У ста ліч най ся рэд няй шко ле № 215 та кі ўрок пра вя лі 

су пра цоў ні кі ДУ «Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў». Вя ду чы рас каз ваў вуч ням 3-4 кла саў ці ка выя фак ты 

аб пе ра пра цоў цы смец ця і да ваў за дан ні. Дзе ці ма ля ва лі, 

гу ля лі, спя ва лі. А яшчэ... па сяб ра ва лі з Эка ме нам, які ўзяў 

з іх клят ву, што ця пер яны бу дуць збі раць смец це толь кі 

асоб на і са чыць, каб тое ж ра бі лі ін шыя.

— Па доб ны ўрок мы пра вя лі ў шко лах Грод на і Го ме-

ля. Зра зу ме ла, што тра піць у кож ную з амаль трох тысяч 

уста ноў аду ка цыі кра і ны мы не мо жам, та му на пад ста ве 

пра ве дзе ных трох уро каў пад рых та ва лі ін тэр ак тыў ны ві дэа-

ўрок, — рас ка за ла Ні на КУЛЬ БЕ ДА, га лоў ны спе цы я ліст 

па ін фар ма цый най ра бо це ДУ «Апе ра тар дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў». — Яго мы ў са ка ві ку ра зам з 

усі мі ма тэ ры я ла мі да ро лі ка ра за шлём па шко лах.

Каб сты му ля ваць шко лы пра во дзіць та кія за ня ткі, апе ра-

тар аб' яў ляе кон курс «Ге ро ям спя ваць лёг ка». Трэ ба пра-

вес ці ў ся бе ўрок па ві дэа ро лі ку, зра біць не каль кі здым каў 

і вы ву чыць пес ню ма лень кіх эка ме наў. Пас ля зняць пад 

яе кліп, дзе па ка заць, на вош та ра та ваць пла не ту ад смец-

ця і збі раць ад хо ды асоб на, і да слаць на сайт апе ра та ра 

tаrgе+99bу, дзе пад ра бяз на апі са ны ўмо вы кон кур су.

— Дзе цям па да ба ец ца на ву чан не ў та кой прос тай гуль-

ня вой фор ме. Яны лепш за свой ва юць ма тэ ры ял. Прый-

шоўшы да до му, у доб рым сэн се «вы не суць мозг» баць кам, 

рас каз ва ю чы, ча му так важ на і па трэб на збі раць смец це 

асоб на. Ды і са мі пач нуць сар та ваць ад хо ды, — упэў не на 

На тал ля ГРЫН ЦЭ ВІЧ, ды рэк тар ДУ «Апе ра тар дру гас-

ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў».

Спы няць пра цу з дзець мі ар га ні за цыя на гэ тым не збі-

ра ец ца. Для вуч няў ся рэд ня га ўзрос ту і стар ша клас ні каў 

з ча сам так са ма бу дуць ар га ні за ва ны па зна валь ныя ўро кі 

больш сур' ёз на га кі рун ку. У пла нах на ват ства рэн не пра-

грам най гуль ні па асоб ным збо ры ад хо даў. А ўжо ця пер 

ці каў ныя мо гуць спам па ваць з сай та апе ра та ра бяс плат ныя 

сты ке ры ў ме сен джа ры «Тэ ле грам». Гэ та вя сё лыя сю жэ ты 

з яно та мі-сар ці роў шчы ка мі і трап ны мі над пі са мі.

Усе ўдзель ні кі не звы чай на га ўро ка ста лі юны мі эка ме-

на мі і атры ма лі па да рун кі і мас ку ге ра іч на га эка ме на, у 

якой мно гія так і пай шлі да до му, а мо жа, і ра та ваць свет 

ад смец ця, хто ве дае...

Іры на СІ ДА РОК



Не ру хо масцьНе ру хо масць   ЧАС, КА ЛІ ПО ПЫТ 
АБ ГА НЯЕ ПРА ПА НО ВУ

Экс пер ты праг на зу юць да кан ца го да да лей шае па да ра жан не жыл ля — але не больш чым на 7—10 пра цэн таў

Ця пер агуль ная 
коль касць ква тэр 
і асоб ных па ко яў 
на про даж — гэ та кры ху 
больш за пяць ты сяч 
аб' ек таў.

Услед за пер ша сным 
рын кам пач не да ра жэць 
і ры нак га то ва га жыл ля.

Пры ро да і мыПры ро да і мы  

Каб пла не ту ра та ваць, трэ ба смец це раз дзя ляць!

Ні для ко га не сак рэт, што кож ны год сту дзень з'яў-

ля ец ца ме ся цам за ціш ша на рын ку не ру хо мас ці. У гэ-

ты пе ры яд па тэн цый ныя па куп ні кі аль бо спра бу юць 

пры ста са вац ца да па гар шэн ня ма тэ ры яль на га ста-

но ві шча з пры чы ны рос ту аб мен на га кур са ва лют, 

аль бо ча ка юць хут ка га на сту пу па доб ных не га тыў-

ных змен у эка но мі цы. Ад нак гэ ты сту дзень стаў 

вы клю чэн нем — зні жэн ня ак тыў нас ці па куп ні коў не 

ад бы ло ся.

Апош нія два га ды ста ліч ны ры нак жыл ля ста біль на 

ста віў рэ кор ды — па мі ні маль ных цэ нах, аб' ёме пра-

па но вы, мак сі маль най коль кас ці здзе лак. Мі ну лы пе-

ры яд (сту дзень і лю ты) даў зра зу мець, што 2018 год 

па част цы рэ кор даў так са ма мо жа здзі віць. Зра біць 

ана ліз сі ту а цыі ў жыл лё вай сфе ры ста лі цы і «на ма-

ля ваць» пра гноз на год ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» да-

па ма гае наш па ста ян ны экс перт — кі раў нік агенц тва 

«БепЦТН», стар шы ня ра ды Бе ла рус кай аса цы я цыі 

«Не ру хо масць» Мі ка лай Пра ста лу паў.


