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Ана ла гіч нае па пло шчы 

жыл лё ў спаль ных ра ё нах 
Мін ска па чы нае пра па ноў вац-
ца ад 57 да 60 ты сяч до ла раў. 
А гэ та свед чыць аб тым, што 
ся рэд ні кошт квад рат на га 
мет ра ма лень кіх ад на па ка ё-
вак пры рэ аль ных здзел ках 
да ся гае ўжо 1700 до ла раў.

Тут трэ ба ад зна чыць той 
факт, што ў ін фар ма цый ным 
ка та ло гу спе цы я лі за ва ных 
вы дан няў коль касць аб' ек таў 
пра па но вы ад на па ка ё вак з 
цэн ні кам ад 60 да 70 ты сяч 
до ла раў скла дае сён ня толь-
кі ка ля 60 ва ры ян таў. Яшчэ 
пры клад на 50 ва ры ян таў пра-
па но вы ад на па ка ё вых ква тэр 
пры па дае на жыл лё, якое 
пра да юць па кош це ад 70 да 
80 ты сяч до ла раў. Зра зу ме ла, 
што гэ та ўжо больш якас нае і 
пра стор нае жыл лё, але, зга-
дзі це ся, вы бар у па куп ні коў 
не вя лі кі.

Ме на ві та ўліч ва ю чы дэ фі-
цыт лік від ных ад на па ка ё вых 
ква тэр, ця пер на дру гас ным 
рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці 
на зі ра ец ца па вы ша ная нер-
во васць па тэн цы яль ных па-
куп ні коў. Ча сам яны бе га юць 
з ква тэ ры ў ква тэ ру ў по шу-
ках пры маль на га па кош це і 
якас ці жыл ля. Та ко га жыл ля, 
у якім по тым мож на бы ло б 
кам форт на жыць да во лі пра-
цяг лы час. А хва лю юц ца па-
куп ні кі та му, што ба яц ца не 
па спець ку піць ква тэ ру за раз 
па ста рым цэн ні ку. Кош ты на 
не ру хо масць сён ня да во лі 
апе ра тыў на ка рэк ці ру юц ца 
— мі ні мум раз на ме сяц.

Ця пер пра даў цы ўста наў-
лі ва юць цэн ні кі звы чай на на 
апя рэ джан не — кры ху вы шэй 
за ся рэд ні рын ка вы па мер. І 
так ця пер ро бяць амаль усе, 
каб пры рэ аль ным про да жы 
бы ла маг чы масць зга дзіц-
ца на не вя лі кую зніж ку. Так, 

зніж кі ця пер на рын ку звы чай-
на мі ні маль ныя — ад 300 да 
1000 до ла раў, і не больш.

НА БІ РА ЮЦЬ ВА ГУ 
І ДВУХ ПА КА ЁЎ КІ

Па вод ле ін фар ма цыі Мі-
ка лая Пра ста лу па ва, ся рэд ні 
кошт квад рат на га мет ра стан-
дарт ных двух па ка ё вых ква тэр 
па нэль ных да моў у спаль ных 
ра ё нах Мін ска пры рэ аль-
ных здзел ках скла дае ка ля 
1600—1650 до ла раў. Тут цэн-
нік «квад ра та» за ле жыць ад 
якас ці і пло шчы ква тэ ры. Ка лі 
двух па ка ёў ка не вель мі «да бі-
тая» і ад на ча со ва ма лень кая, 
то кошт квад рат на га мет ра 
там бу дзе да ра жэй шы.

У ста рых да мах на край ніх 
па вер хах маг чы ма ад шу каць 
і па раў наль на тан ныя двух-
па ка ёў кі, дзе стан дарт ныя 
43 квад рат ныя мет ры бу дуць 
каш та ваць 63—66 ты сяч до ла-
раў. Ад нак больш-менш пры-
ваб ныя двух па ка ё выя ква тэ-
ры каш ту юць ужо не менш як 
70—75 ты сяч до ла раў. Са мая 
вя лі кая коль касць пра па ноў 
пры па дае на двух па ка ёў кі ў 
па нэль ных дзе вя ці па вяр хо вых 
да мах з цэн ні кам ад 75 да 100 
ты сяч до ла раў. Іс ну юць сён ня 
на ста ліч ным рын ку і да во лі 

пра стор ныя двух па ка ё выя 
ква тэ ры (ад 60 да 80 кв. м), 
кошт якіх да ся гае ча сам на-
ват 140—180 ты сяч до ла раў. 
Ка жуць, што і на та кое жыл лё 
за раз іс нуе свой па куп нік.

Ся рэд ні кошт пра па но вы 
квад рат на га мет ра трох па ка-

ё вых ква тэр ця пер скла дае 
1500 до ла раў. Атрым лі ва ец ца, 
што вель мі ма лень кая трох па-
ка ёў ка агуль най пло шчай да 
50 квад рат ных мет раў каш-
туе 75 ты сяч до ла раў. Кры ху 
леп шыя па якас ці шмат па ка-
ё выя ква тэ ры каш ту юць ужо 
не менш як 100—110 ты сяч 
до ла раў.

ДА РА ЖЭЕ ЖЫЛ ЛЁ 
І Ў КА МЕР ЦЫЙ НЫХ 
ЗА БУ ДОЎ ШЧЫ КАЎ

Зра зу ме ла, што на цэ на-
выя ва ган ні дру гас на га рын-
ку ста ліч на га жыл ля да во лі 
іс тот на паў плы вае сі ту а цыя 

з раз віц цём ка мер цый на га 
жыл лё ва га бу даў ніц тва. Ка лі 
на пер ша сным рын ку жыл ля 
Мін ска бу дуць пра па ноў вац ца 
са праў ды тан ныя ва ры ян ты 
бу даў ніц тва, та ды і «ста рыя» 
ква тэ ры моц на да ра жэць не 
па він ны.

Сён ня ся род ка мер цый ных 
за бу доў шчы каў мі ні маль ныя 
кош ты мае ў ста лі цы толь-
кі фір ма «ТАМ БАЗ». Яна 
пра па нуе ква тэ ры ў жы лым 
комп лек се па вул. М. Баг да-
но ві ча, дзе квад рат ны метр 
каш туе да 10,5 млн руб лёў. 
Праў да тут клі ен там пра па ну-
юц ца толь кі 2-х, 3-х і 4-па ка-
ё выя ква тэ ры без апра цоў кі. 
Лю дзям да юць маг чы масць 
ін вес та ваць бу ду чае бу даў-
ніц тва до ма на ста дыі «кат-
ла ва на». Тэр мін зда чы до ма 
ў экс плу а та цыю — апош ні 
квар тал 2016 го да.

Ка лі дом ужо бу ду ец ца, а 
ўвод аб' ек та ў экс плу а та цыю 
за пла на ва ны сё ле та ці ў на-
ступ ным го дзе, то і ква тэры 
там да ра жэй шыя. На прык-
лад, ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Бел буд» пра па нуе до ле вае 
бу даў ніц тва ква тэр у мік ра-
ра ё не «Ле бя дзі ны» па фік са-
ва ных цэ нах ад 1580 до ла раў 

за квад рат ны метр па кур се 
На цы я наль на га бан ка на 
дзень апла ты. За ўва жу, што 
па гэ тым до ле вым бу даў ніц-
тве пры ма юц ца за явы толь кі 
ад тых клі ен таў, хто афі цый-
на мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў.

У жы лым комп лек се 
«Скан ды на вія» Мас коў ска га 
ра ё на па пра спек це Дзяр жын-
ска га ка мер цый нае жыл лё ў 

па нэль ных да мах пра па нуе 
наш ста ліч ны гі гант «МА ПІД». 
Там вы стаў ле ны ў сва бод ны 
про даж толь кі ад на- і двух па-
ка ё выя ква тэ ры ап ты маль ных 
пло шчаў, дзе квад рат ны метр 
мае кошт ад 1400 до ла раў. 
Дом бу дзе зда дзе ны ў экс-
плу а та цыю ўжо сё ле та.

Гэ та цэ ны па ка мер цый-
ным бу даў ніц тве, якія мы 
ма ем за раз. А які пра гноз на 
заўт ра? Яшчэ ў трэ цяй дэ-
ка дзе мая ана лі ты кі на ша га 
вы дан ня праг на за ва лі той 
ва ры янт, ка лі ка мер цый ныя 
за бу доў шчы кі пач нуць атрым-
лі ваць пля цоў кі пад но выя 
жыл лё выя аб' ек ты толь кі па 
кон кур се, дзе ар га ні за та рам 
ін вес ты цый на га пра цэ су мо-
гуць пра па на ваць бу даў ніц-
тва са цінф раст рук ту ры за 
ўлас ныя срод кі. Гэ та бы ло б 
жорст ка, але не смя рот на для 
ка мер сан таў. А што мы ма ем 
за раз? Пас ля та го, як праб ле-
май даў га бу ду жыл ля за ці ка-
віў ся сам кі раў нік дзяр жа вы, 
на бу даў ні чых аб' ек тах па ча-
лі на во дзіць па ра дак. Та ды ў 
асоб ных пры ват ных ар га ні за-
та раў до ле ва га бу даў ніц тва 
бы лі вы яў ле ны маш таб ныя 
«па мыл кі», які мі на ват за ці-
ка ві ла ся пра ку ра ту ра. Та му 
за раз го рад вы ра шыў уво гу ле 
ча со ва не да ваць будп ля цоў кі 
пад жыл лё су мнеў ным пры-
ват ным ар га ні за та рам ін вест-
пра ек таў.

Гэ та зра зу ме ла, але што 
да лей? Хто за мест пры ват-
ні каў бу дзе зай мац ца ка-

мер цый ным бу даў ніц твам 
жыл ля? Маг чы ма, што гэ тым 
пра па ну юць зай мац ца ра ён-
ным УКБ го ра да, але ў апош-
ніх ня ма ад па вед на га во пы ту 
і не аб ход ных фі нан са вых ін-
стру мен таў для ар га ні за цыі 
ін вест пра ек таў.

Ана лі ты кі ад жыл лё вай 
не ру хо мас ці ўпэў не ны, што 
«шлаг ба ум» для пры ват ных 
за бу доў шчы каў пры вя дзе 

да зву жэн ня ка мер цый на га 
бу даў ніц тва ў ста лі цы і вы-
клі кае чар го вае па ве лі чэн не 
цэн ні каў на но выя ква тэ ры. А 
ўслед за пер ша сным рын кам 
жыл лё пач не хут ка да ра жэць і 
ў «ста рых» да мах го ра да.

2 ТЫС. USD ЗА «КВАД РАТ» 
УЖО Ў НА СТУП НЫМ МАІ?

Сён ня на ўлі ку асоб з па-
трэ бай у па ляп шэн ні жыл лё-
вых умоў у Мін ску зна хо дзіц-
ца больш за 250 ты сяч сем' яў. 
На дум ку экс пер таў, яшчэ ка-
ля 250 ты сяч «не чар га ві коў» 
так са ма жа да юць па леп-
шыць свае жыл лё выя ўмо вы. 
Атрым лі ва ец ца, што рэ аль на 
ў ста лі цы но вае жыл лё ча ка-
юць ужо 500 ты сяч сем' яў. А 
гэ та для га лоў на га ме га по-
лі са кра і ны ўжо праб ле ма, 
бо бу даў ніц тва но вых да моў 
аб ме жа ва на не вя лі кай коль-
кас цю сва бод ных будп ля цо-
вак у ме жах каль ца вой да ро гі 
го ра да. Раз ліч ваць на га ра-
ды-спа да рож ні кі сён ня яшчэ 
за ра на, бо па куль «за віс ла» 
пы тан не з фі нан са ван нем там 
інф ра струк ту ры. Пад лі ча на, 
што толь кі на інф ра струк ту-
ру но вых жы лых комп лек саў 
га ра доў-спа да рож ні каў не аб-
ход на не дзе ад шу каць ка ля 
міль яр да до ла раў бюд жэт ных 
срод каў.

Зра зу ме ла, што ў гэ тым 
вы пад ку ста ліч ныя чар га ві-
кі і ас тат нія пач нуць больш 
ува гі звяр таць на дру гас ны 
ры нак жыл лё вай не ру хо-
мас ці. За раз у ад на ча со вым 
про да жы ў Мін ску зна хо дзіц-
ца ка ля 5,5 ты ся чы ква тэр. 
Зра зу ме ла, што та кі аб' ём 
пры ват на га жыл ля ней ка га 
сур' ёз на га ўплы ву на агуль-
ную сі ту а цыю з чар га ві ка-
мі не аказ вае, бо за год на 
рын ку пра да ец ца толь кі ка ля 
ты ся чы ква тэр.

У су вя зі з пе ра лі ча ны-
мі тэн дэн цы я мі наш экс перт 
праг на зуе да лей шае па ве-
лі чэн не цэн ні каў на ква тэ ры 
тэм пам ка ля 1,5 пра цэн та ў 
ме сяц. Атрым лі ва ец ца, што 
ў снеж ні сё ле та жыл лё вы 
«квад рат» ква тэр на дру-

гас ным рын ку ста лі цы бу-
дзе рэ аль на каш та ваць ужо 
1800—1850 до ла раў, а ў маі 
2014 го да ён да сяг не цэн ні ка 
і ў 2 ты ся чы USD.

ПРА ГНОЗ 
НА «ПАС ЛЯ ЗАЎТ РА»

Га лоў ны ар хі тэк тар Мін-
ска Аляк сандр Пят роў лі чыць, 
што, каб за бяс пе чыць жыл-
лём усіх чар га ві коў ста лі цы, у 
го ра дзе не аб ход на да дат ко ва 
па бу да ваць ка ля 20 млн квад-
рат ных мет раў жыл ля.

Па вод ле ін фар ма цыі Ка-
мі тэ та ар хі тэк ту ры і го ра да-
бу даў ніц тва Мін гар вы кан ка-
ма, рэ аль ны аб' ём жыл лё ва-
га бу даў ніц тва не па срэд на 
на га рад скіх тэ ры то ры ях 
ацэнь ва ец ца ў ме жах 4,5 млн 
кв. м за тры га ды. Ця пер на 
сва бод ных зя мель ных участ-
ках мож на па бу да ваць толь кі 
2 млн 360 тыс. кв. м жыл ля 
ў да мах іс ну ю чай па вер ха-
вас ці. Ас тат нія аб' ёмы пра-
па ну ец ца пры плю са ваць за 
кошт рэ кан струк цыі ста рых 
да моў і па лі ніі ўшчыль нен-
ня ра ё наў.

Га лоў ны ар хі тэк тар Мін ска 
ад зна чае, што па шы раць ме-
жы ста лі цы не атрым лі ва ец ца, 
бо ва кол го ра да зна хо дзяц-
ца ля сы пер шай ка тэ го рыі ці 
вор ныя зем лі, дзе бу да ваць 
жыл лё нель га.

У гэ тым вы пад ку, як лі чыць 
Аляк сандр Пят роў, го рад бу-
дзе вы му ша ны бу да ваць да-
мы боль шай па вер ха вас ці. 
Больш за тое, дэ фі цыт буд-
п ля цо вак спра ва куе і па ве лі-
чэн не кош ту квад рат на га мет-
ра жыл ля. Іс нуе мер ка ван не, 
што ўжо праз 3—4 га ды кошт 
жыл лё ва га квад ра та па вя лі-
чыц ца на ват удвая.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ». 
Для ста ліч ных чар га ві коў 
пла ну ец ца ак ты ві за ваць 
раз віц цё на се ле ных пунк-
таў пры га рад най зо ны ў 
фор ме га ра доў-спа да рож-
ні каў. У Сма ля ві чах, За слаўі 
і Сма ля віц кім ра ё не (ся дзіб-
ная за бу доў ля) да 2020 го-
да пла ну ец ца па бу да ваць 
жы лыя да мы для жы ха роў 
Мін ска агуль най пло шчай 
больш за 1,8 млн кв. м.

За раз у Мін ску на зі ра-
ец ца да во лі ніз кі ся рэд ні 
ўзро вень за бяс пе ча нас-
ці жы лым фон дам — 19,5 
кв. м агуль най пло шчы на 
ча ла ве ка. Гэ ты па каз чык 
аж но на 75 пра цэн таў ні-
жэй, чым у боль шас ці за-
ход не еў ра пей скіх ста ліц, і 
на 5 пра цэн таў ні жэй, чым 
у аб лас ных цэнт рах кра і ны. 
Па вод ле генп ла на раз віц ця 
ста лі цы, да 2030 го да ўзро-
вень за бяс пе ча нас ці жы-
лым фон дам мер ка ва ла ся 
па вя лі чыць да 31 кв. м на 
ча ла ве ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

РОСТ «КВАД РА ТА»

Ме на ві та ўліч ва ю чы дэ фі цыт лік від ных 
ад на па ка ё вых ква тэр, ця пер на дру гас ным рын ку 
жыл лё вай не ру хо мас ці на зі ра ец ца па вы ша ная 
нер во васць па тэн цы яль ных па куп ні коў.

Рэ аль на ў ста лі цы но вае жыл лё ча ка юць ужо 
500 ты сяч сем' яў. А гэ та для га лоў на га ме га по лі са 
кра і ны ўжо праб ле ма, бо бу даў ніц тва но вых да моў 
аб ме жа ва на не вя лі кай коль кас цю сва бод ных 
будп ля цо вак у ме жах каль ца вой да ро гі го ра да.

У кра і не па бу да ва на 2,6 млн кв. м жыл ля
Па вод ле ін фар ма цыі На цы я наль на га ста тыс тыч на га 

ка мі тэ та, у пер шым паў год дзі на бу даў ніц тва жыл ля ў 
Бе ла ру сі вы ка ры ста на 15,1 трлн руб лёў ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал, што скла дае 115,1 пра цэн та да ўзроў-
ню пер ша га паў год дзя мі ну ла га го да.

Ар га ні за цы я мі ўсіх фор маў улас нас ці па бу да ва на 31,2 
ты ся чы но вых ква тэр, што на 800 ква тэр больш, чым за 
ад па вед ны мі ну ла год ні пе ры яд. Уся го ў экс плу а та цыю ўве-
дзе на 2618,9 ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най пло шчы 
жыл ля, што скла дае 40,3 пра цэн та да за дан ня па го дзе.

Пад лі ча на, што ў Мін скай воб лас ці па бу да ва на 692,6 тыс. 
кв. м, у Мін ску — 528,6 тыс., у Брэсц кай воб лас ці — 393,9 
тыс., у Гро дзен скай — 342,4 тыс., у Го мель скай — 333 тыс., 
у Ма гі лёў скай — 190,8 тыс., у Ві цеб скай — 137,5 тыс. кв. м 
жыл ля.

Для жыл лё вых чар га ві коў уве дзе на ў экс плу а та цыю 
1425,8 ты ся чы кв. м агуль най пло шчы, або 54,4 пра цэн-
та ад агуль на га аб' ёму па бу да ва на га жыл ля. Для асоб з 
па трэ бай у па ляп шэн ні жыл лё вых умоў з вы ка ры стан нем 
дзяр жаў най пад трым кі бы ло па бу да ва на 1243,8 ты ся чы 
кв. м, у тым лі ку ў шмат ква тэр ных да мах га ра доў — 954,2 
тыс. кв. м жыл ля.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.
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ПРА ВА СЛАЎ НЫЯ СВЯ ТА РЫ З УСЯ ГО СВЕ ТУ 
ПРЫ ЕДУЦЬ У МІНСК
Удзел у свят ка ван ні 1025-год дзя Хры шчэн ня Ру сі ў Мін ску, акра мя Па тры яр ха Мас-
коў ска га і ўсяе Ру сі Кі ры ла, возь муць сем прад стаў ні коў пра ва слаў най царк вы з 
ін шых кра ін. Бе ла рус кую ста лі цу на ве да юць Па тры ярх Алек санд рый скі Фе а дор, 
Па тры ярх Гру зін скі Ілія, Па тры ярх Іе ру са лім скі Фе а філ, Па тры ярх Серб скі Іры ней, 
Ар хі епіс кап Кіпр скі Хры зас том, Міт ра па літ Аме ры кан скі Ці хан, Міт ра па літ Вар шаў-
скі Са ва. Уся го ў ме ра пры ем ствах пры ме ўдзел больш за 80 ар хі па сты раў.

Свят ка ван не ў бе ла рус кай ста лі цы пач нец ца 29 
лі пе ня. У гэ ты дзень лі тур гію пад ад кры тым не бам 
бу дзе слу жыць Па тры ярх Мас коў скі і ўсяе Ру сі Кі-
ры л. На пя рэ дад ні ў Мінск пры вя зуць агуль на хрыс-
ці ян скую свя ты ню — крыж, на якім быў рас пя ты 
апост ал Анд рэй Пер ша зван ны. 

Па за кан чэн ні лі тур гіі па тры яр хі здзейс няць 
за клад ку па мят най гра ма ты ў пад му рак ста ра-
жыт на га пра ва слаў на га хра ма XІ ста год дзя ў 
Мін ску. Пас ля гэ та га ад бу дзец ца ўскла дан не 

кве так да ма ну мен та на пло шчы Пе ра мо гі. Дзе-
ян не пра цяг нец ца ў хра ме ў го нар Усіх Свя тых, 
што зна хо дзіц ца на злу чэн ні ву ліц Ка лі ноў ска га 
і Усіхс вяц кай, дзе Па тры ярх Кі рыл звер нец ца да 
хрыс ці ян з па стыр скім сло вам, а так са ма прой дзе 
свя точ ны кан цэрт.

У Бе ла рус кай пра ва слаў най царк ве ча ка юць 
пры быц ця на свя та 50 ты сяч па лом ні каў з усіх епар-
хій эк зар ха та і з па меж ных дзяр жаў.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ГРОД НА—ДРУС КІ НІН КАЙ: 
МА РА ФОН «ДРУЖ БА»

Больш за 160 ама та раў бе гу з Бе ла ру сі, Літ вы, Лат віі, Поль шчы, Ра сіі і 
Укра і ны па да лі за яў кі на ўдзел у між на род ным ма ра фо не «Друж ба» па-
між Грод на і Друс кі нін ка ем, які ад бу дзец ца 28 лі пе ня.

Ка ар ды на тар ужо трэ ця га ма ра фо-
ну «Друж ба» з бе ла рус ка га бо ку — 
упраў лен не фі зіч най куль ту ры, спор ту 
і ту рыз му Гро дзен ска га абл вы кан ка-
ма, з лі тоў ска га — са ма кі ра ван не го-
ра да Друс кі нін кай і гра мад скае аб' яд-
нан не «Спорт балт». Сё ле та пер шай 
за рэ гіст ра ва ла ся 52-га до вая ра сі ян ка 
На тал ля Ні заў ца ва з Бран ска. Ста рэй-
шым удзель ні кам ма ра фо ну з'яў ля ец-
ца 72-га до вы Пётр Сіл кін з Віль ню са, 
а ма лод ша му Ста ні сла ву Пет ры ку з 
Баб руй ска — 18 га доў. 

Зноў вый дзе на старт і пе ра мож ца 
мі ну ла год няга ма ра фо ну Га лі на Кар-

на цэ віч з гро дзен ска га клу ба ама та-
раў бе гу. За бег на кла січ ную дыс тан-
цыю (42 км 195 м) рас пач нец ца ў 8 
ра ні цы ад стэ лы алім пій скай сла вы на 
тэ ры то рыі цэнт раль на га спар тыў на-
га комп лек су «Нё ман» у Грод не, дзе 
ўдзель ні кі прой дуць па гра ніч ны і мыт-
ны кант роль. Пас ля ча го яны на кі ру-
юц ца ў бок па гран пе ра хо да «Пры вал-
ка-Рай гар дас» і фі ні шу юць у цэнт ры 
Друс кі нін кая. Там уз на га ро дзяць каш-
тоў ны мі пры за мі і гра шо вы мі прэ мі я мі 
леп шых ма ра фон цаў і пра па ну юць ім 
кан цэрт ную пра гра му.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.


