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ВЫ БАР 
МІ НІ МАЛЬ НЫ, АЛЕ...

...па куль яшчэ ёсць. Ме на ві та так 
ха рак та ры зуе сі ту а цыю з арэн дай 
пры ват на га жыл ля ў Мін ску наш 
экс перт. Толь кі за лі пень коль касць 
пра па ноў здым на га жыл ля ў гэ тым 
агенц тве па мен шы ла ся ад ра зу на 
25 пра цэн таў. Спе цы я ліс ты рын ку 
звяз ва юць гэ та ў пер шую чар гу з 
се зо нам лет ніх ад па чын каў, ка лі 
гас па да ры па доб на га жыл ля маг лі 
ўзяць ча со вы тайм-аўт. Па-дру гое, 
у ста лі цы за мі ну лы год бы ло па бу-
да ва на менш жыл ля, чым зда ва-
ла ся ў экс плу а та цыю ра ней. Іс ну-
юць і ін шыя менш важ кія фак та ры. 
На прык лад, за раз зда ваць жыл лё, 
што бы ло па бу да ва на з вы ка ры-
стан нем іль гот ных крэ ды таў, ста ла 
праб ле ма тыч на...

А вось з ін ша га бо ку, по пыт на 
арэнд ныя ква тэ ры ў агенц тве па вя лі-
чыў ся з бо ку па тэн цый ных ква та ран-
таў ад ра зу на 7 пра цэн таў за мі ну лы 
ме сяц. Тлу ма чыц ца гэ та тым, што 
част ка сту дэн таў пас ля за кан чэн ня 
ВНУ тра пі ла ў ранг ма ла дых спе цы-
я ліс таў і па чы нае шу каць асоб нае 
жыл лё. Сён ня здым ныя ква тэ ры ка-
рыс та юц ца по пы там і ў «све жых» па-
тэн цы яль ных сту дэн таў, якія пры еха-
лі «за ва ёў ваць» Мінск з рэ гі ё наў.

Но вай тэн дэн цы яй буй ней ша га 
ме га по лі са кра і ны ста ла па ве лі-
чэн не пры то ку ра бот ні каў роз най 
ква лі фі ка цыі ме на ві та з рэ гі ё наў. 
Зра зу ме ла, што і гэ тыя ра бот ні-
кі атры ма лі па тэн цы яль ны ста тус 

бу ду чых ква та ран таў пры ват на га 
жыл ля.

СТАН ДАРТ НАЯ 
АД НА ПА КА ЁЎ КА  — 
400—450 USD

Не да хоп па раў наль на тан на-
га арэнд на га жыл ля на зі ра ец ца ў 
ста лі цы ўжо з пер шых дзён ле та. 
У гэ ты час у Мін ску па вя лі чы ла ся 
коль касць се зон ных ра бот ні каў. Ця-
пер, ка лі ўліч ваць і но выя фак та ры, 
жорст кі дэ фі цыт амаль усіх ты паў 
стан дарт на га арэнд на га жыл ля 
стаў уво гу ле моц на «на гра вац ца».

Звы чай на, больш-менш пры ваб-
ныя ад на па ка ё выя ква тэ ры эка ном-
кла са стан дарт ных якас цяў у спаль-
ных ра ё нах пра па ну юц ца за 400 
до ла раў. Іс ну юць за раз на рын ку і 
«сла бень кія» жы лыя апарт амен ты 
ў да мах 1960-1970-х га доў, кошт 
арэн ды якіх па чы на ец ца з 370—380 
до ла раў. Звы чай на па доб ныя тан-
ныя ад на па ка ёў кі ад шук ва юць са бе 
но вых гас па да роў на пра ця гу не-
каль кіх га дзін.

Уво гу ле, тут трэ ба ад зна чыць, 
што кошт арэн ды амаль ад ноль ка-

вых па пло шчы ква тэр у су сед ніх 
да мах мо жа ад роз ні вац ца на круг-
лую су му. Ка лі ў та кой ад на па ка-
ё вай ква тэ ры якас ны ра монт, су-
час ная мэб ля і ад па вед ная бы та вая 
тэх ні ка, то цэн нік арэн ды тут мо жа 
да ся гаць і 500 до ла раў за ме сяц.

А вось мак сі маль ны кошт арэн-
ды ад на па ка ё вак у Цэнт раль ным 
ра ё не і зна ка вых кроп ках го ра да 
да ся гае за раз 1100 до ла раў.

Мі ні маль ны кошт арэн ды стан-
дарт ных двух па ка ё вак па чы на ец ца 
з 450 до ла раў. Па та кім кош це ця-
пер маг чы ма зняць толь кі са праў ды 
бюд жэт ныя ква тэ ры з мі ні маль ным 
на бо рам бы та вой тэх ні кі і мэб ляй 

са вец кіх ча соў. Звы чай на гэ та ква-
тэ ры на ўскрай ку Каст рыч ніц ка га, 
Ле нін ска га ра ё наў і ў Ша ба нах. 
Леп шае па якас ці двух па ка ё вае 
жыл лё мае арэнд ны цэн нік ад 500 
да 800 до ла раў.

Та кая вя лі кая раз беж ка ў па ме-
ры арэн ды тлу ма чыц ца не толь кі 
роз най якас цю ква тэр, але і апе-
ты та мі гас па да роў. Асоб ныя з іх не 
са ро ме юц ца і ар га ні зу юць ім пра ві-
за ва ныя аў кцы ё ны ся род бу ду чых 
ква та ран таў, ка лі жыл лё зда ец ца 
та му, хто больш за пла ціць.

Мі ні маль ны кошт арэн ды трох-
па ка ё вых ква тэр эка ном-кла са 
скла дае пры клад на 600 до ла раў. 
Ча сам і тут бы ва юць вы клю чэн ні, 
ка лі зу сім пус тыя трох па ка ёў кі ў 
ня зруч ных но ва бу доў лях маг чы ма 
ад шу каць і за 450—500 до ла раў. 
Ад нак та кіх вы пад каў адзін кі.

Мак сі маль ны кошт арэн ды стан-
дарт ных трох па ка ё вак у спаль ных 
ра ё нах скла дае да 900—1000 до-
ла раў.

ДА АЖЫ Я ТАЖ НАЙ 
ХВА ЛІ ЗА СТА ЛО СЯ 
НЕ КАЛЬ КІ ТЫД НЯЎ

Сва ім доб рым зна ё мым я заў-
сё ды ра іў зай мац ца по шу кам 
арэнд на га жыл ля кры ху ра ней, 
чым стар туе «час пік». Здым ныя 

ква тэ ры трэ ба бы ло шу каць ужо 
ў трэ цяй дэ ка дзе лі пе ня ці на ват 
ра ней. Па чы наць не аб ход на з усіх 
ве ра год ных зна ё мых і іх зна ё мых. 
По тым па жа да на іс ці «ў на род», каб 
на спе цы яль ныя дош кі ка ля да моў 
кле іць аб' явы. Ад на ча со ва ў два рах 
да моў па зна ё міц ца з двор ні ка мі і 
ба бу ля мі, якія ўсё і пра ўсіх ве да-
юць. Гэ та ў ідэа ле мо жа і спра ца-
ваць. Мо жа, але не факт.

А вось ка лі ў вас ня ма ча со ва га 
пры тул ку, каб зай мац ца по шу кам 
здым на га жыл ля на пра ця гу, маг-
чы ма, цэ ла га тыд ня, то за ста ец ца 
ва ры янт зра біць гэ та з да па мо гай 
пра фе сі я на лаў.

Іс нуе два ва ры ян ты па слуг, што 
аказ ва юць агенц твы клі ен там па 
арэн дзе не ру хо мас ці. Пер шая з іх 
вя до мая як ін фар ма цый ная, ка-
лі ча ла ве ку пра па ну юц ца ней кія 
звест кі (звы чай на гэ та тэ ле фон 
гас па да ра і ву лі ца мік ра ра ё на) аб 
здым ных ква тэ рах. Дру гі ва ры янт 
па доб най па слу гі ўяў ляе са бой пад-
бор ва ры ян таў здзел кі, дзе спе цы-
я ліст агенц тва «пра цуе» з клі ен там 

да та го ча су, па куль ён не атры мае 
клю чы ад ква тэ ры. Гэ та так зва ная 
рэ аль ная па слу га — «па фак це за-
ся лен ня». Зра зу ме ла, што пер шы 
ва ры янт па слу гі з ну ма ра мі тэ ле фо-
наў бу дзе знач на тан ней, чым «па 
фак це», ад нак... Атры маў шы толь кі 
ней кую ін фар ма цый ную па слу гу, 
ча ла век не мае да стат ко ва ўпэў-
не нас ці, што гэ тая ін фар ма цыя ў 
яго ўво гу ле «стрэ ліць» і ён ад шу кае 
свой экс клю зіў ны ва ры янт арэн ды. 
Вы бі раць тут, вя до ма, трэ ба са мо-
му спа жыў цу...

Наш экс перт Ана толь Звяз дзін 
упэў не ны, што мак сі маль ны по пыт 
на здым ныя ква тэ ры ў Мін ску бу дзе 
на зі рац ца мі ні мум на пра ця гу пер-
шых двух тыд няў ве рас ня.

Пры мак сі маль ным по пы це на 
здым нае жыл лё ў той час мо жа па-
вя ліч вац ца і па мер арэн ды, лі чыць 

Ана толь Мі ка ла е віч. Та кое па ве лі-
чэн не мо жа пры плю са ваць да іс ну-
ю ча га цэн ні ка яшчэ 5-10%.

Ка лі ўліч ваць пла це жаз доль-
насць па тэн цы яль ных ква та ран-
таў, то атрым лі ва ец ца, што гэ та і 
бу дзе тая мак сі маль ная гра ніч ная 
мя жа цэн ні ка арэн ды стан дарт ных 
ква тэр.

Маг чы ма, што ў ве рас ні па мер 
арэн ды здым ных ква тэр ста не па-
вя ліч вац ца і больш хут кі мі тэм па-
мі. Ад нак та кое раз віц цё па дзей 
не мо жа пра цяг вац ца доў гі час, бо 
для больш сур' ёз на га па да ра жан ня 
здым ных ква тэр у кра і не не іс нуе 
ад па вед ных эка на міч ных пад стаў. 
Гэ та бу дуць та ды чыс та псі ха ла-
гіч ныя фак та ры не кант ра лю е ма га 
ажы я та жу, удак лад няе Ана толь 
Звяз дзін.

А я вось упэў не ны, што на шы 
лю дзі гро шы лі чыць уме юць, та му 
і маг чы мы ажы я таж пе ра жы вуць 
год на. Ва ўся кім вы пад ку, я на гэ та 
спа дзя ю ся.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Пры ват ная арэн даПры ват ная арэн да  ��

ЗДЫМ НАЕ ЖЫЛ ЛЁ ЎЖО ПА ДА РА ЖЭ ЛА НА ЧВЭРЦЬ
Ана лі ты кі ад рын ку не ру хо мас ці прад каз ва юць па ве лі чэн не цэн ні каў на пры ват ную арэн ду яшчэ на 5-10%

Уво гу ле, тут трэ ба ад зна чыць, што кошт арэн ды амаль 
ад ноль ка вых па пло шчы ква тэр у су сед ніх да мах мо жа 
ад роз ні вац ца на круг лую су му. Ка лі ў та кой ад на па ка ё вай 
ква тэ ры якас ны ра монт, су час ная мэб ля і ад па вед ная 
бы та вая тэх ні ка, то цэн нік арэн ды тут мо жа да ся гаць 
і 500 до ла раў за ме сяц.

Та кая вя лі кая раз беж ка ў па ме ры арэн ды тлу ма чыц ца 
не толь кі роз най якас цю ква тэр, але і апе ты та мі гас па да роў. 
Асоб ныя з іх не са ро ме юц ца і ар га ні зу юць ім пра ві за ва ныя 
аў кцы ё ны ся род бу ду чых ква та ран таў, ка лі жыл лё зда ец ца 
та му, хто больш за пла ціць.

Ужо тра ды цый на што год, не дзе ў дру гой 
па ло ве жніў ня, да аў та ра гэ тых рад коў 

па чы на юць ак тыў на да звонь вац ца школь ныя 
сяб ры і прос та зна ё мыя, у якіх дзе ці 

па сту па юць у роз ныя на ву чаль ныя ўста но вы 
ста лі цы. Та кім чы нам мае школь ныя та ва ры шы 

з ма лой ра дзі мы спра бу юць да ве дац ца пра 
ап ты маль ныя ва ры ян ты ў сфе ры арэнд на га 

жыл ля. Я, вя до ма, не ры эл тар, але ў свой час 
з сям' ёй больш як 10 га доў зды маў ква тэ ру 

ў роз ных гас па да роў... Больш за тое, пра 
сён няш няе раз віц цё ста ліч на га рын ку арэн ды 

і пра гно зы на блі жэй шую і доў га тэр мі но вую 
перс пек ты ву ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

па ве да міў на мес нік ды рэк та ра агенц тва 
не ру хо мас ці «Цэнт рас тыль» Ана толь ЗВЯЗ ДЗІН.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На ша пад піс чы ца Га лі на і яе муж Ка зі мір — кла пат лі выя 

гас па да ры. Ува хо дзіш у двор — ба чыш шы коў ны га зон, квет кі, 
стра ка тыя фі гур кі ка зач ных жы вё лін, дэ ка ра тыў ныя пар ка ны. 
У цэнт ры га зо на ад зна ча ны рыд лёў каю авал: тут, па сло вах 
гас па да роў, не ўза ба ве з'я віц ца ма лень кая са жал ка.

— Шмат ча го зра бі ла са ма, — тлу ма чыць гас па ды ня. — 
Што да ты чыц ца ка рун каў з ме та лу, гэ та па ма іх ма люн ках 
да па маг лі вы ка наць ро дзі чы. Уво гу ле, так скла ла ся, што да 
пры го жа га цяг нец ца кож ны ў сям'і.

— Асаб лі ва пры го жыя гры бы ў вя дзер цы! — жар там пад-
трым лі вае раз мо ву, су стра ка ю чы Ка зі мі ра, які ўва хо дзіў на 
пад во рак. Ён пры нёс з ле су не каль кі кі ла гра маў за ла ціс тых 
лі сі чак. Гас па дар так са ма ця пер на пен сіі і не менш за жон ку 
вя до мы сва ім пра цоў ным мі ну лым: яго ва дзі цель скі стаж — 
ка ля са ра ка га доў.

Сям'я Ні чы па ро ві чаў, як ка жуць, з моц ны мі ка ра ня мі. Не да-
лё ка ад баць коў жы вуць дзве дач кі, пад рас та юць уну кі.

— У чыю ха ту па ста ві це но вы ха ла дзіль нік? — пы та ем ся з 
на мё кам на тое, што ста рэй шыя Ні чы па ро ві чы ў сва ім до ме, 
дзя куй Бо гу, ма юць усё па трэб нае сён ня для гас па дар кі і што 
сва бод нае мес ца трэ ба яшчэ па шу каць.

— Хто пер шай з уну чак за муж пой дзе і за вя дзе сваю гас-
па дар ку — той і па до рым! — гу чыць ад каз.

Па ду ма ла ся, што, ка лі на ўсё зна хо дзіц ца та кі гас па дар чы па-
ды ход — гэ тыя лю дзі бу дуць заўж ды ў да стат ку і шчас лі выя.

Ві даць, і на да лей у гэ тай сям'і бу дуць вы піс ваць сваю лю бі-
мую га зе ту на род най мо ве. Бо бе ла рус кая мо ва тут — не аб-
ход ны ася ро дак, які до рыць на тхнен не, да па ма гае пры трым-
лі вац ца звык лых жыц цё вых пра ві лаў, за ста вац ца ў по вя зі з 
тым, што да ста ло ся ад прод каў і прызначана на шчад кам.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Уз дзен скі ра ён. Ста ра жыт ная вёс ка Ма гіль на.

Р.S. «Звяз да» пра цяг вае рэ клам ную гуль ню са сва і мі 
чы та ча мі. Пад ра бяз нас ці пра но выя пры зы і пра ві лы пра-
вя дзен ня чы тай це ў заўт раш нім ну ма ры га зе ты.

КАБ ЗАЎЖ ДЫ — 
БЫ ЛО!

Свае па да рун кі «звяз доў цы» пры вез лі Свае па да рун кі «звяз доў цы» пры вез лі 
і трох га до вай Кі рач цы.і трох га до вай Кі рач цы.

 Га лі на Ні чы па ро віч атры ма ла він ша ван не  Га лі на Ні чы па ро віч атры ма ла він ша ван не 
з рэ дак цыі «Звяз ды».з рэ дак цыі «Звяз ды».

— Вось гэ тыя гры бы па кла дзём — Вось гэ тыя гры бы па кла дзём 
у но вы ха ла дзіль нік, — жар туе Ка зі мір.у но вы ха ла дзіль нік, — жар туе Ка зі мір.


