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Ві цеб скае па да ра жан не 
мае і ра сій скі след

З пер шых дзён го да пра цяг ва ец ца 
па ве лі чэн не по пы ту на ўсе ві ды жыл-
ля і ў паў ноч ным рэ гі ё не. Толь кі за 
апош ні ме сяц ад на па ка ё выя ква тэ ры 
ў го ра дзе на За ход няй Дзві не па да ра-
жэ лі ад ра зу на 2—3 ты сячы до ла раў, 
па ве да міў нам ды рэк тар Ві цеб ска га 
агенц тва па ака зан ні ры эл тар скіх 
па слуг Ула дзі мір КА БА НАЎ.

Не вя лі кія ад на па ка ё выя «хру шчоў-
кі» за раз пра па ну юц ца клі ен там за 
30—33 ты ся чы до ла раў. Стан дарт ныя 
ква тэ ры агуль най пло шчай 38—39 кв. 
мет раў каш ту юць ця пер пры клад на 
41—42 ты ся чы до ла раў. У эліт ных да-
мах кошт якас ных ад на па ка ё вак па-
чы на ец ца з 50 ты сяч до ла раў і да бяс-
кон цас ці. Двух па ка ё выя «хру шчоў кі» 
(43—45 кв. м) у ста рых да мах каш ту-
юць ка ля 41—42 ты сяч до ла раў. І на та-
кое жыл лё вы бар у Ві цеб ску мі ні маль-
ны. Больш пра стор ныя двух па ка ё выя 
ква тэ ры но вай пла ні роў кі і пло шчай 
ка ля 50 кв. мет раў каш ту юць у ме жах 
51—52 ты сяч до ла раў. Ня гле дзя чы на 
сур' ёз ны кошт «квад ра та», та кіх ква-
тэр у про да жы амаль не за ста ло ся. 
А вось по пыт на ста рыя трох па ка ёў кі 
за раз не та кі вя лі кі, та му і па да ра жэ лі 
яны знач на менш. Трох па ка ё выя «хру-
шчоў кі» (ка ля 58 кв. мет раў) пра па ну-
юц ца пры клад на за 50 ты сяч до ла раў, 
а «тро еч кі» но вай пла ні роў кі каш ту юць 
ад 60 ты сяч і да ра жэй за па мяш кан ні 
пло шчай 64 кв. мет ры.

Ула дзі мір Ка ба наў ад зна чае, што 
пік про да жу ква тэр на дру гас ным рын-
ку Ві цеб ска на зі раў ся ў лі пе ні, ка лі ад-
на ча со ва пра па ноў ва ла ся ка ля 700 
аб' ек таў не ру хо мас ці. За раз на рын ку 
за ста ло ся толь кі пры клад на 400 аб' ек-
таў жыл ля, бо асоб ныя пра даў цы зня лі 
свае ква тэ ры з про да жу, каб паз ней 
рэа лі за ваць іх ужо да ра жэй.

Гэ тым ле там у Ві цеб скім рэ гі ё не па-
ча ла мац ней акрэс лі вац ца тэн дэн цыя 
на быц ця жыл ля ра сі я на мі. Гра ма дзя не 
су сед няй дзяр жа вы куп ля юць тут ква-
тэ ры і асоб ныя да мы амаль без тор гу, 
чым пра ва ку юць да лей шае па ве лі чэн-
не цэн ні каў.

Да во лі ак тыў на ця пер на бы ва юц ца 
пры ват ныя да мы і ка тэ джы як у Ві цеб-
ску, так і ў блі жэй шым пры га ра дзе. Рэ-
аль ны кошт та ко га жыл ля за раз скла-
дае ад 80 да 200 ты сяч до ла раў.

Пры іс ну ю чым мак сі маль ным по пы-
це жыл лё ў Ві цеб ску бу дзе да ра жэць і 
на да лей. Кі раў нік дзяр жаў на га агенц-
тва праг на зуе, што ўжо да снеж ня 
цэн ні кі на ква тэ ры ў гэ тым аб лас ным 
цэнт ры па ця жэ юць яшчэ на 10—15 
пра цэн таў. Спе цы я ліст тлу ма чыць свой 
пра гноз тым, што но вае до ле вае бу-
даў ніц тва ў го ра дзе амаль цал кам спы-
ні ла ся, пас ля ча го лю дзі ста лі больш 
ува гі на да ваць ме на ві та дру гас на му 
рын ку жыл ля.

Цэ ны ў Грод не дык туе 
мяс цо вы за бу доў шчык

Па вы ша ны по пыт на жыл лё ў гэ тым 
го ра дзе акрэс ліў ся з па чат ку вяс ны, та-
ды і цэ ны на не ру хо масць ста лі па вя-

ліч вац ца.
А ўсё па ча ло ся з та го мо ман ту, як 

ма гут ны мяс цо вы за бу доў шчык, та ва-
рыст ва «Грод на жыл буд», вы ста віў у 
сва бод ны про даж ква тэ ры ў но вым до-
ме прэ стыж на га ра ё на па кош це 1000 
до ла раў за квад рат ны метр. І гэ та бы лі 
ква тэ ры без аддзелкі. Лю дзі ад ра зу 
зра зу ме лі, што тан на га жыл ля ўжо не 
бу дзе, та му і па ча лі па вя ліч ваць цэн ні кі 
на сваё ста рое жыл лё. Псі ха ла гіч ны 
фак тар спра ца ваў прос та вы дат на: за-
раз по пыт пе ра вы шае жыл лё вую пра-
па но ву больш чым у 2—3 ра зы.

Праў да, га лоў ны за бу доў шчык го-
ра да ак тыў на бу дуе жыл лё і на ўскрай-
ку аб лас но га цэнт ра па кош це квад-
рат на га мет ра да 700—800 до ла раў. 
Ме на ві та та му «сла бень кія» ква тэ ры 
ў ста рых да мах па да ра жэ лі яшчэ не 
мак сі маль на.

Як па ве да міў кі раў нік дзяр жаў-
на га агенц тва па ака зан ні ры эл-
тар скіх па слуг г. Грод на Ва ляр' ян 
СТО КА, мі ні маль ны кошт ад на па-
ка ё вых «хру шчо вак» (31 кв. м) тут 
скла дае 26 ты сяч до ла раў. Па доб-
ныя па пло шчы (32 кв. м) «брэж неў-
кі» каш ту юць ужо ад 29 да 32 ты сяч 
до ла раў, а стан дарт ныя ад на па ка ёў кі 
ў па нэль ных да мах (ка ля 42 кв. м) 
пра па ну юц ца клі ен там за 33—35 ты-
сяч до ла раў.

Не вель мі до ра га пра да юць у Грод-
не і двух па ка ё выя «хру шчоў кі» агуль-
най пло шчай 44 кв. мет ры — за 32—34 
ты ся чы до ла раў. Стан дарт ныя двух-
па ка ёў кі пло шчай ка ля 56 кв. мет раў 
пра па ну юц ца, у за леж нас ці ад якас ці, 
ад 41 да 45 ты сяч до ла раў. Іс ну юць на 
рын ку і эліт ныя двух па ка ё выя ква тэ ры 
з кух няй за 12 мет раў. Та кое жы лое па-
мяш кан не з ра мон там і агуль най пло-
шчай 58 кв. мет раў мае рэ аль ны цэн нік 
ад 67 да 69 ты сяч до ла раў.

Пры сут ні ча юць на рын ку Грод на зу-
сім ма лень кія па пло шчы (45—48 кв. 
мет раў) трох па ка ё выя ква тэ ры. Та кое 
жыл лё мае ко да вую наз ву «рас па шон-
ка-брэж неў ка» і каш туе ад 39 да 42 
ты сяч до ла раў. Трох па ка ёў кі (56—57 
кв. м) у па нэль ных да мах вы стаў ле ны 
на про даж за 50 ты сяч до ла раў і да ра-
жэй. Так зва ныя «чэш кі» пло шчай ад 
73 да 80 кв. мет раў каш ту юць мі ні мум 
70 ты сяч до ла раў.

Кі раў нік дзяр жаў на га агенц тва не-
ру хо мас ці па ве да міў нам, што жыл лё 
на дру гас ным рын ку Грод на за вяс ну і 
ле та па да ра жэ ла пры клад на на 12—15 
пра цэн таў. Да лей цэн ні кі бу дуць па вя-
ліч вац ца ўжо не так іс тот на. Да кан ца 
го да яны мо гуць пры плю са ваць яшчэ 
4—6 пра цэн таў, але не больш, лі чыць 
Ва ляр' ян Сто ка.

У Го ме лі цэ на мі 
кі руе дэ фі цыт

Да апош ня га ча су ква тэ ры ў гэ тым 
го ра дзе каш та ва лі знач на менш, чым 
у ін шых аб лас ных цэнт рах кра і ны. Іс ну-
ю чыя тэн дэн цыі та кую сі ту а цыю хут ка 
зме няць.

Не, по пыт на жыл лё ў Го ме лі не та-
кі і вя лі кі, але вель мі сла бая пра па-
но ва і ад сут насць рэ аль на га вы ба ру 
ства рае ідэа льныя ўмо вы для штуч-
на га па ве лі чэн ня цэн. Ме на ві та з-за 
гэ та га дэ фі цы ту пра даў цы ква тэр па-
вя ліч ва юць цэн ні кі і тры ма юц ца за іх 
да апош ня га.

Вось цэ ны і па паў злі ўго ру. А дру-
го га вый сця ў клі ен таў ужо ня ма, бо 
апош нім ча сам до ле вае бу даў ніц тва 
ў рэ гі ё не ўво гу ле не дзей ні чае, рас-
каз вае пра сі ту а цыю на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра Цэнт ра ганд-
лю не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» Але ся 
КУ ЧЫН СКАЯ.

Ме на ві та та му зу сім «сла бень-
кія» ад на па ка ё выя «хру шчоў кі» (да 
31 кв. м) каш ту юць ужо 25 ты сяч до-
ла раў. У па нэль ных да мах ма лень кія 
ад на па ка ёў кі (34 кв. м) пра па ну юц-
ца мі ні мум за 28—30 ты сяч до ла раў. 
Ква тэ ры з па леп ша най пла ні роў кай 
пры маль ных пло шчаў (36—42 кв. м) 
у «све жых» да мах (да 10 га доў з ча су 
па бу до вы) каш ту юць і ўво гу ле ад 35 
да 50 ты сяч до ла раў. Атрым лі ва ец ца, 
што ў та кіх ква тэ рах кошт жыл лё ва-

га «квад ра та» да ся гае 1000—1100 
до ла раў.

Двух па ка ё выя «хру шчоў кі» пло-
шчай ка ля 38 кв. мет раў ма юць мі-
ні маль ны кошт ад 32 ты сяч до ла раў. 
Та кія ся рэд нія па пло шчы двух па ка ёў кі 
(да 50 кв. м) ма юць цэн нік ад 37 да 40 
ты сяч до ла раў. Двух па ка ё выя «чэш-
кі» з кух няй 10 «квад ра таў» і агуль най 
пло шчай ка ля 54 кв. мет раў каш ту юць 
за раз не менш як 50 ты сяч до ла раў.

Са мыя тан ныя трох па ка ёў кі 
(54 кв. м) з су меж ны мі па ко я мі на ват 
уво гу ле без ра мон ту каш ту юць 47—48 
ты сяч «зя лё ных». Ты па вая трох па ка-
ё вая «па нэль ка» агуль най пло шчай 
ка ля 65 квад рат ных мет раў «цяг не» 
за раз ужо 50—55 ты сяч до ла раў. Су-
час ныя трох па ка ёў кі ў цаг ля ным ці ма-
на літ ным до ме з агуль най пло шчай у 
ме жах 68—85 кв. мет раў пра па ну юц ца 
за 65—75 ты сяч, а з доб рым ра мон там 
— і за 80—90 ты сяч до ла раў.

Але ся Ку чын ская па ве да мі ла рэ-
дак цыі, што жыл лё ў Го ме лі па ча ло 
да ра жэць яшчэ ў ліс та па дзе мі ну ла га 
го да. За гэ ты час цэн ні кі на ква тэ ры 
пры плю са ва лі аж но 35—40 пра цэн таў 
ад пер ша па чат ко ва га кош ту.

Спа да ры ня Але ся ад зна чы ла, што 
ка мер цый нае жыл лё ў го ра дзе бу ду-
ец ца ў вель мі ма лень кіх аб' ёмах, та му 
яно да во лі да ра гое. Двух па ка ё выя ква-
тэ ры без аддзелкі там каш ту юць ка ля 
65 ты сяч до ла раў, ка лі за квад рат ны 
метр трэ ба за пла ціць ты ся чу до ла раў. 
Бу ду ец ца адзін дом у цэнт ры го ра да, 
дзе ква тэ ры каш ту юць з раз лі ку 1300 
до ла раў за квад рат ны метр.

Не вель мі ра дас ная сі ту а цыя на 
пер ша сным рын ку жыл ля пры му шае 
лю дзей куп ляць ква тэ ры ў пры ват ным 
па рад ку. А ква тэр на рын ку не ха пае, 
што і пра ва куе штуч нае па ве лі чэн не 
цэн. Та му наш экс перт лі чыць, што за 
ве ра сень—каст рыч нік цэ ны на стан-
дарт нае жыл лё ў го ра дзе мо гуць па-
вя лі чыц ца яшчэ на 5—7 пра цэн таў, а 
да но ва га го да — на ват да 15 пра цэн-
таў.

Гэ тым ле там ак тыў на пра па ну юц ца 
на про даж не вель мі шы коў ныя ка тэ-
джы (пло шчай да 100 кв. м) па кош-
це ад 70 да 80 ты сяч до ла раў. А вось 
звы чай ны жы лы дом у доб рым ра ё не 
го ра да на 10 сот ках зям лі пра па ну ец-
ца клі ен там за 50—60 ты сяч до ла раў. 
Іс ну юць у про да жы ста рыя, але яшчэ 
тры ва лыя жы лыя да мы з агуль най пло-
шчай ка ля 50 кв. мет раў. Та кі аб' ект 
не ру хо мас ці на 6 сот ках зям лі каш туе 
ка ля 30 ты сяч до ла раў і на ват менш. 
Іс ну юць вы пад кі, ка лі па доб ны дом 
пра да юць на ват за 15—20 ты сяч до-
ла раў. Та кое жыл лё за раз не да ра жэе. 
Зніж кі ў час тар гоў да ся га юць 3—4 ты-
сяч USD.

Па ля ван не на тан ныя 
ад на па ка ёў кі ў Ма гі лё ве

На дру гас ным рын ку гэ та га го-
ра да жыл лё вай не ру хо мас цю клі ен-
ты па ча лі сур' ёз на ці ка віц ца толь кі 
ў ся рэ дзі не са ка ві ка. Па вя лі чы ла ся 
коль касць за рэ гіст ра ва ных здзе лак, 
і цэ ны на ква тэ ры па ча лі ру хац ца ўго-
ру, па ве да мі ла рэ дак цыі ды рэк тар 
Ма гі лёў ска га агенц тва па ака зан ні 
ры эл тар скіх па слуг Але на АР ЦЫ-
КА ВА.

У гэ тай ак ты ві за цыі па куп ні коў ёсць 
пэў ная асаб лі васць. Клі ен ты шу ка юць і 
куп ля юць толь кі са мае тан нае жыл лё: 
га лоў ным чы нам, гэ та ад на па ка ё выя 
ква тэ ры, якія па тра бу юць ра мон ту. Тут 
лю дзі з гра шы ма на бы ва лі ква тэ ры не 
для ўлас на га пра жы ван ня, а каб пра-
віль на ўклас ці гро шы. Ме на ві та та му 
боль шасць тан на га жыл ля ўжо і па вы-
мы ва на з рын ку.

Ста тыс ты ка свед чыць, што за 
апош нія 2—3 ме ся цы стан дарт ныя 
ква тэ ры ў Ма гі лё ве па да ра жэ лі на 
10—12 пра цэн таў. Са мыя «сла бень-
кія» ад на па ка ёў кі (30—31 кв. метр) 
за раз тут каш ту юць 25 ты сяч до ла раў. 
У па нэль ных да мах ква тэ ры пло шчай 
36 кв. мет раў каш ту юць ужо 32—33 
ты ся чы до ла раў. А вось ад на па ка ёў кі 
па леп ша най пла ні роў кі пло шчай ка ля 
40—50 квад рат ных мет раў пра па ну-
юц ца па куп ні кам ужо за 41—52 ты ся-
чы до ла раў.

Двух па ка ё вая «хру шчоў ка» ў спаль-
ным ра ё не Ма гі лё ва ацэнь ва ец ца ў ме-
жах 33—35 ты сяч до ла раў. Звы чай ныя 
ква тэ ры пло шчай да 52—55 кв. мет-
раў у па нэль ных да мах каш ту юць ужо 
42—45 ты сяч до ла раў.

Са праў ды тан ны мі з'яў ля юц ца, па 
мін скіх мер ках, мяс цо выя трох па ка ё-
выя «хру шчоў кі» (54—55 кв. мет раў), 
якія каш ту юць ад 40 да 42 ты сяч до-
ла раў. Стан дарт ныя ква тэ ры пло шчай 
66—67 квад рат ных мет раў каш ту юць 
уся го 50—52 ты ся чы до ла раў.

Але на Ар цы ка ва ўпэў не на, што 
во сен ню по пыт тра ды цый на па вя ліч-
ва ец ца на ўсе ты пы ква тэр. Та му да 
ліс та па да—снеж ня лік від ныя ква тэ ры 
мо гуць па да ра жэць яшчэ на 7—8 пра-
цэн таў.

Гэ тым ле там на дру гас ным рын-
ку Ма гі лё ва акрэс лі ла ся но вая тэн-
дэн цыя, якая ты чыц ца пры ват на га 
сек та ра. За раз на зі ра ец ца іс тот нае 
па ве лі чэн не пра па но вы асоб ных жы-
лых да моў. Гэ та звы чай на цаг ля ныя ці 
драў ля ныя да мы 1950—1970-х га доў 
па бу до вы, дзе жы лая пло шча скла-
дае 50—65 квад рат ных мет раў. Ся-
рэд ні кошт та кіх да моў на зя мель ных 
участ ках у ме жах го ра да скла дае ка ля 
40—50 ты сяч до ла раў, ад нак ха пае і 
зу сім «сла бень кіх» да моў пад знос за 
10—15 ты сяч до ла раў. Пра па но ва ў 
пры ват ным сек та ры па вя лі чы ла ся, ад-
нак по пыт на та кія не су час ныя аб' ек ты 
ця пер мі ні маль ны. Та кія да мы за раз 
пра да юць дзе ці па мер лых баць коў. 
Так, ма ла дыя пры вык лі жыць у кам-
форт ных умо вах, і ага ро ды ім не па-
трэб ны. Тры ва лыя і якас ныя ка тэ джы 
тут каш ту юць ад 100 да 150 ты сяч 
до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Дэ пу тат лю бо га ўзроў ню заў сё ды 
пра цуе з людзь мі і для лю дзей. Бо 
толь кі на су стрэ чах з вы бар шчы ка-
мі мож на ад чуць пульс са праўд на-
га жыц ця, зра зу мець ма ры, над зеі і 
спа дзя ван ні тва іх су ай чын ні каў, да-
ве дац ца пра іх праб ле мы і знай сці 
шля хі іх вы ра шэн ня, аб мер ка ваць 
важ ныя мо ман ты функ цы я на ван ня 
рэ гі ё на.

Ча ла ве ку не аб ход на, каб яго ўваж лі ва 
вы слу ха лі, у су мес ным дыя ло гу вы зна чы-
лі сут насць праб ле мы, ад шу ка лі вый сце 
з ня прос тай сі ту а цыі. Асаб лі ва пры ем на, 
ка лі вы бар шчы кі пры хо дзяць са сло ва мі 
па дзя кі ў ад рас ра ён ных, аб лас ных улад 
ці вы шэй шых служ бо вых асоб. Па зі тыў ную 
ацэн ку ра бо це рай вы кан ка ма і рай са ве та 
да юць у Са лі гор скім ра ё не. На пэў на, гэ та 
не вы пад ко ва. Па спра бую аб грун та ваць 
сваё мер ка ван не.

...Лёс звя заў мя не са ста лі цай бе ла рус-
кіх шах цё раў 35 га доў та му. У Са лі гор скі 
ра ён, не вя лі кую вё сач ку Чэ ла нец мя не 
ад пра ві лі пра ца ваць сель скай на стаў ні-
цай пас ля за кан чэн ня пе да га гіч на га ву-
чы лі шча. Я і сён ня па мя таю, як упер шы ню 
ўба чы ла тэ ры ко ны і коп ры шахт. Ды і сам 
го рад ка лій шчы каў ура зіў мя не сва ёй кам-
пакт нас цю і пра ду ма нас цю.

Та ды я яшчэ не ве да ла, што з Са лі гор-
скам мя не звя жуць ты ся чы ні так і я з поў-
ным пра вам бу ду лі чыць яго сва ёй дру гой 
ра дзі май. І, на ват пра жыў шы больш за 
дзе сяць га доў у Мін ску, заў сё ды з асаб лі-
вы мі па чуц ця мі пад' яз джаю да са лі гор скіх 
тэ ры ко наў.

Хут ка ста лі ца бе ла рус кіх шах цё раў ад-
зна чыць свой 55-ы юбі лей ны дзень на ро-
дзі наў. Як гіс то рык, доб ра ра зу мею, што 
для го ра да гэ та не ўзрост, а толь кі па ча так 
шля ху. Ад нак кож ная з 55 ста ро нак гіс то рыі 
Са лі гор ска на поў не на слаў ны мі спра ва мі. 
Сён ня Са лі горск су стра кае сва іх гас цей 
яр кі мі фа са да мі, доб ра ўпа рад ка ва ны мі ву-
лі ца мі і но вы мі мік ра ра ё на мі. Гэ та не прос-
та сло вы. Мне ёсць з чым па раў ноў ваць і 
на пад ста ве ча го ра біць вы сно вы. Дзе сяць 
га доў я пра ца ва ла на чаль ні кам упраў лен ня 
аду ка цыі Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та. За гэ ты час аб' еха ла ўсе га ра ды, 
сель скія на се ле ныя пунк ты ста ліч на га рэ-
гі ё на. Доб ра ра зу ме ла, што па він на ўсё 
ўба чыць на свае во чы, а пас ля даць уся му 
ацэн ку. Га лоў ная вы сно ва, якую ма гу сён-
ня зра біць, на ступ ная: па ра дак заў сё ды 
там, дзе ёсць не абы яка вы кі раў нік. У гас-
па дар ча га ды рэк та ра ўста но вы аду ка цыі 
і клум бы квіт не юць, і ў ста ло вай усё на 

на леж ным уз роў ні, і ў ка цель ні па ра дак, 
і ву чэб на-вы ха ваў чы пра цэс ад ла джа ны, 
як га дзін нік.

Гэ ты тэ зіс спра вяд лі вы і для рэ гі ё наў. 
У 2007 го дзе ўка зам Прэ зі дэн та на шай 
кра і ны го рад Са лі горск і Са лі гор скі ра ён 
бы лі аб' яд на ны ў ад ну тэ ры та ры яль ную 
адзін ку. Так, буй ны пра мыс ло вы цэнтр і 
ся рэд ні аграр ны ра ён атры ма лі дру гое ды-
хан не. І вы ні кі не пры му сі лі ся бе ча каць. За 
ка лій шчы ка мі, чыя пра дук цыя па ляп шае 
ўра джай насць хлеб ных ніў у мно гіх кра і-
нах све ту, па ча лі пад цяг вац ца і са лі гор скія 
сель гас вы твор цы.

За апош нія пяць га доў яны атрым лі-
ва юць ура джаі, да якіх сме ла мож на да-
даць пры мет нік «рэ корд ныя». Сён ня цяж-
ка па ве рыць, што ў 2008 го дзе аг ра рыі 
Са лі гор ска га ра ё на ўпер шы ню атры ма лі 
ўра джай насць у 100 ты сяч тон збож жа вых. 
Та ды гэ та са праў ды бы ла пе ра мо га. Пе-
ра мо га над умо ва мі на двор'я, над са бой, 
але га лоў нае, гэ тая пе ра мо га да зво лі ла 
па ве рыць у ся бе. Сён ня ў Са лі гор ска га 
ра ё на но вая мэ та — 200 ты сяч тон збож-
жа вых. І яна, без умоў на, бу дзе да сяг ну та. 
Та му што ёсць ары ен цір, ёсць не аб ход ная 
тэх ні ка (ча го вар ты той факт, што за пяць 
га доў на 80% аб ноў ле ны сель ска гас па-
дар чы парк!).

Пяць га доў та му ста лі ца бе ла рус кіх 
шах цё раў атры ма ла ў па да ру нак спар тыў-
на-ві до вішч ны комп лекс з ля до вай арэ най, 
а так са ма «Парк ча ты рох сты хій». Бы лі 
доб ра ўпа рад ка ва ны мно гія тэ ры то рыі, 
пра ве дзе на рэ кан струк цыя на пра спек це 
Мі ра, ву лі цах Ле ні на і Каз ло ва, буль ва ры 
Шах цё раў. І вось но вы юбі лей — 55-год-
дзе. Са лі горск атры маў у па да ру нак аб ноў-
ле ную ву лі цу Каст рыч ніц кую. Амаль тры 
га ды і со рак міль яр даў руб лёў спат рэ бі ла-
ся бу даў ні кам для яе рэ кан струк цыі.

У хут кім ча се та кі мі ж ста нуць у шах цёр-
скім го ра дзе ву лі цы На бя рэж ная, Васк ра-
сен ская, Па доль ская і ін шыя, знач ная част ка 

15-га мік ра ра ё на і ўвесь 5-ы Мік ра ра ён. Там 
поў ным хо дам ідзе аб наў лен не... Але са-
мы га лоў ны па да ру нак атры ма юць жы ха ры 
но вых са лі гор скіх мік ра ра ё наў. Гэ та бу дзе 
ву чэб на-пе да га гіч ны комп лекс дзі ця чы сад-
ся рэд няя шко ла, які гас цін на рас чы ніць свае 
дзве ры для 720 школь ні каў і 320 да шка лят. 
З бюд жэ ту на гэ тыя мэ ты вы дзе ле на 100 
міль яр даў руб лёў, боль шая част ка з якіх ужо 
за свое на бу даў ні ка мі.

А яшчэ ў Са лі гор ску бу ду юць гі пер мар-
ке ты. Ця пер сю ды па па куп кі едуць з блі-
жэй шых ра ё наў. Ча му? Та му што з'я ві ла ся 
кан ку рэн цыя. Ра бот ні кі ганд лю пры цяг ва-
юць па куп ні коў шы ро кім асар ты мен там 
та ва раў, роз ны мі ак цы я мі, зніж ка мі, па-
шы рэн нем ві даў пра дук цыі ўлас най вы-
твор час ці. У га ра джан за раз ёсць вы бар! 
Нех та па звыч цы хо дзіць на ры нак або ў 
блі жэй шы да до ма ма га зін, хтось ці спя ша-
ец ца ў су пер мар кет, які спе цы я лі зу ец ца 
на про да жы ры бы і мо рап ра дук таў, а ін-
шы ад праў ля ец ца ў гі пер мар кет, які ро біць 
стаў ку на зда ро вае хар ча ван не. За раз і ў 
Са лі гор ску мо гуць за да во ліць за пы ты са-
мых пе ра бор лі вых па куп ні коў.

Ча му ўсё гэ та ста ла маг чы мым? Та му 
што ў Са лі гор ску, на мой по гляд, сфар мі-
ра ва на ка ман да са праўд ных пра фе сі я на-
лаў-кі раў ні коў. Ве даю, што ў пер шы год 
су мес най пра цы стар шы ня Са лі гор ска га 
рай вы кан ка ма Аляк сандр Ры ма шэў скі і 
стар шы ня Са лі гор ска га ра ён на га Са ве-
та дэ пу та таў Лі дзія Клі шэ віч аб' еха лі ўсе 
сель скія на се ле ныя пунк ты (а іх 168!). Пас-
ля гэ та га ра зам аб мер ка ва лі, як на во дзіць 
па ра дак на зям лі і як доб ра ўпа рад коў ваць 
гэ тыя вёс кі, мно гія з якіх сён ня ўжо на зы-
ва юц ца аг ра га рад ка мі.

Ве даю, якую вя лі кую да па мо гу ра ён-
ным ула дам аказ ва юць пра цоў ныя ка лек-
ты вы буй ных са лі гор скіх прад пры ем стваў, 
і ў пер шую чар гу, гэ та ад кры тае ак цы я-
нер нае та ва рыст ва «Бе ла русь ка лій», вы-
твор чы гі гант не толь кі Са лі гор ска, але і 
ўсёй Бе ла ру сі.

Са лі гор ску — 55. Шмат ужо зроб ле на. 
Але на пе ра дзе — но выя га ры зон ты. Ня хай 
усе ма ры ста нуць рэ аль нас цю, а кож ны 
год да дае ў кні гу гіс то рыі і жыц ця ста лі цы 
шах цё раў но вую слаў ную ста рон ку. І ня-
хай са лі гор цы заў сё ды га на рац ца сва ім 
го ра дам, які яны па пра ве лі чаць леп шым 
на зям лі.

Та і са ДА НІ ЛЕ ВІЧ, на мес нік стар шы ні
Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў
На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь
па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы.

Пра да во лі скла да ную сі ту а цыю ў сфе ры пры ват най арэн ды рас-
каз ва юць спе цы я ліс ты агенц тваў не ру хо мас ці ўсіх рэ гі ё наў Бе-
ла ру сі.

У тых га ра дах, дзе пры сут ні чае моц ны мяс цо вы за бу доў шчык, які ўзво-
дзіць не толь кі бюд жэт нае жыл лё для чар га ві коў, але і зай ма ец ца до ле вым 
бу даў ніц твам, сі ту а цыя кры ху леп шае, ад нак... Іс нуе агуль ная тэн дэн цыя, ка лі 
буй ныя ганд лё выя і ін шыя ар га ні за цыі аб лас ных цэнт раў за пра ша юць для 
цяж кай, але вы со ка аплат най пра цы ра бот ні каў з пе ры фе рыі. Та кія ра бот ні-
кі шу ка юць пры ват нае жыл лё. Вось і ад бы ва ец ца да дат ко вы ціск на ры нак 
арэн ды. А пры ажы я таж ным по пы це цэ ны рас туць. Іс нуе тут і яшчэ адзін 
фак тар, аб якім мы рас ка жам кры ху паз ней.

Амаль са мым «тан ным» рэ гі я наль ным цэнт рам па лі ніі пры ват най арэн ды 
з'яў ля ец ца Грод на. Тут без вя лі кіх праб лем маг чы ма знай сці да во лі са лід ную 
ад на па ка ёў ку за 120—150 до ла раў за ме сяц. Яшчэ зі мой цэн нік та кой па-
слу гі па чы наў ся з 90—100 до ла раў. А за раз у леп шых ра ё нах го ра да двух- і 
трох па ка ё выя ква тэ ры зда юц ца за 250 до ла раў. Гэ та та му, што арэнд на га 
жыл ля для ўсіх не ха пае. Дэ фі цыт і ўсё.

А вось са мы ма лень кі цэн нік па арэн дзе пры сут ні чае ў Ма гі лё ве. Тут у 
спаль ных ра ё нах ад на па ка ёў ка каш туе 120—130 до ла раў, а ка лі ак тыў на 
па шу каць са ма стой на, то мож на знай сці і за 100 до ла раў. Двух па ка ёў кі зда-
юц ца за 160 до ла раў. Арэнд на га жыл ля і тут не ха пае, але по пыт па куль не 
мак сі маль ны, ён толь кі на бі рае ва гу.

Да во лі вя лі кі по пыт на асоб ныя жы лыя па мяш кан ні пры сут ні чае ў 
Ві цеб ску. Больш за ўсіх з-за гэ та га па ку ту юць мяс цо выя сту дэн ты. Каб 
зняць лю бую ад на па ка ёў ку ў гэ тым го ра дзе, не аб ход на за пла ціць 150 
до ла раў плюс ка му наль ныя. Цэн нік на двух па ка ёў кі па чы на ец ца з 200 
до ла раў.

Не ве ра год на, але факт. У Го ме лі цэн нік пры ват най арэн ды са мы вы со кі 
ся род рэ гі я наль ных цэнт раў — праў да, пас ля Брэс та. На мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра Цэнт ра ганд лю не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» Але ся Ку чын ская ад-
зна чае, што та ко га скла да на га ста но ві шча, як ця пер, не бы ло на рын ку ні ко лі. 
Арэнд на га жыл ля не ха пае ка та стра фіч на. По пыт пе ра вы шае пра па но ву ў 
3—5 ра зоў. Ка лі ў сту дзе ні двух па ка ё вую ква тэ ру мож на бы ло ад шу каць за 
120 до ла раў, то сён ня цэн нік арэн ды ад на па ка ё вых ква тэр па чы на ец ца са 
150 до ла раў. Больш-менш «упа ка ва ныя» ад на па ка ёў кі пра па ну юць клі ен там 
за 170 і на ват за 180 до ла раў.

Ця пер гас па да ры жыл ля ад чу ва юць ся бе ней кі мі азі яц кі мі цар ка мі і ка рыс-
та юц ца сі ту а цы яй на поў ні цу. Та кія да ма ро шча ныя прад пры маль ні кі ар га ні-
зу юць аў кцы ё ны ся род бу ду чых ква та ран таў, па тра бу юць ад іх пе рад апла ту 
за 6 ме ся цаў ці на ват за год. Амаль ні хто не хо ча звяз вац ца са сту дэн та мі, 
сем' я мі з ма лы мі дзець мі, з ма ла ды мі сем' я мі без афі цый най рэ гіст ра цыі ці 
без мяс цо вай пра піс кі. І яшчэ шмат ча го.

Бы ва юць вы пад кі, ка лі ўлас ні кі здым ных ква тэр, ро бяць з іх пры ват ны 
ін тэр нат. Та ды зда ец ца не асоб ная ква тэ ра ад на му клі ен ту (сям'і), а пра па-
ну ец ца лож ка-мес ца ў ква тэ ры ад ра зу не каль кім не зна ё мым лю дзям. Так, 
ця пер ад на па ка ё вую ква тэ ру мож на здаць ад ра зу 2—3 ча ла ве кам і атры маць 
за арэн ду ўжо не 150, а 200 ці на ват 300 до ла раў.

На гэ тым ажы я таж ным по пы це асоб ныя лю дзі ста лі рэ аль на «сек чы ка-
пус ту». А ўво гу ле шмат ква тэр у го ра дзе зда ец ца на су ткі.

З «яко га бо ку» з'я віў ся на рын ку дыс ба ланс по пы ту і пра па но вы? Спа-
да ры ня Але ся тлу ма чыць гэ та ў тым лі ку і тым, што ле тась іс на ва ла за ба-
ро на на арэн ду ква тэр, якія бы лі па бу да ва ны з вы ка ры стан нем іль гот ных 
крэ ды таў. Ка лі ў ста лі цы до ля та кіх арэнд ных ква тэр скла да ла ка ля 5—7 
пра цэн таў, то ў Го ме лі і ў ін шых рэ гі я наль ных цэнт рах яна да ся га ла 40 і 
больш пра цэн таў ад агуль най коль кас ці здым ных па мяш кан няў. Лю дзям 
за ба ра ні лі за раб ляць гро шы на арэн дзе та ко га жыл ля, але дзяр жаў ных 
арэнд ных да моў па куль не па бу да ва на ў не аб ход най коль кас ці. Дык ка му 
ад гэ та га ста ла лепш? Мо жа, той ма ла дой сям'і, якая ця пер ста не пла ціць 
за арэн ду знач на больш? Неш та тут не са сты коў ва ец ца...

У Брэс це склад ва ец ца ўво гу ле па ра дак саль ная сі ту а цыя. У агенц твах 
не ру хо мас ці бюд жэт ных здым ных ква тэр амаль ня ма. Та му тут арэн да ад на-
па ка ёў кі па чы на ец ца з 200 до ла раў, а двух па ка ёў кі каш ту юць ужо 250—270 
до ла раў. Але на ват і па та кім цэн ні ку здым на га жыл ля ка та стра фіч на не ха-
пае. Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што за 4 апош нія ме ся цы арэн да стан дарт ных 
не вя лі кіх ква тэр па да ра жэ ла на 50—60 до ла раў.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

КВАД РАТ НЫ МЕТР ПАЙ ШОЎ УГО РУ І Ў РЭ ГІ Ё НАХ

Гэ тым ле там у Ві цеб скім рэ гі ё не 
па ча ла мац ней акрэс лі вац ца 
тэн дэн цыя на быц ця жыл ля 
ра сі я на мі. Гра ма дзя не су сед няй 
дзяр жа вы куп ля юць тут 
ква тэ ры і асоб ныя да мы амаль 
без тор гу, чым пра ва ку юць 
да лей шае па ве лі чэн не цэн ні каў.

У аб лас ных цэнт рах 
ка та стра фіч на не ха пае 

пры ват най арэн ды

Лю бі мы го радЛю бі мы го рад  ��

Не ўзрост, а па ча так шля ху

Ста тыс ты ка свед чыць, што 
за апош нія 2—3 ме ся цы 
стан дарт ныя ква тэ ры ў Ма гі лё ве 
па да ра жэ лі на 10—12 пра цэн таў. 
Са мыя «сла бень кія» ад на па ка ёў кі 
(30—31 кв. метр) за раз тут 
каш ту юць 25 ты сяч до ла раў. 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Прад стаў ні кі Чэ хіі пра па на ва лі 
сваё ба чан не на шай ра дзі мы. У 
Кар ла вым уні вер сі тэ це — га лоў-
ным у Пра зе — ня даў на вый шла 
кні га «Чэш скае ўсве дам лен не 
Бе ла ру сі». Ся род 30 яе аў та раў 
9 чэ хаў і 21 бе ла рус. Кі раў нік дэ-
ле га цыі Юрый Мар ван над звы чай 
га на рыц ца ёй і лі чыць важ най для 
ўма ца ван ня куль тур най су вя зі 
абедз вюх кра ін.

Ян Ду лар са Сла ве ніі па ка заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» вы дан не, 
пры све ча нае моў ным праб ле мам, 
якіх да стат ко ва і на яго ра дзі ме. 
Спра ва ў тым, што пас ля рас па ду 
Юга сла віі з'я ві ла ся не каль кі но-
вых кра ін — Сер бія, Чар на го рыя, 
Сла ве нія, Хар ва тыя, Бос нія і Гер-
ца га ві на, Ма ке до нія. І ўсе яны за-
раз пра вод зяць улас ную моў ную 
па лі ты ку. Скла да насць за клю ча-
ец ца ў тым, што да ку мен ты для 
ста сун каў з Еў ра са ю зам, для ін-

шых мэт да во дзіц ца пе ра кла даць 
на кож ную мо ву асоб на. Гэ та да-
ты чыц ца і ўся го ас тат ня га, ство ра-
на га на на цы я наль ных мо вах. Бо 
кра і ны-су сед кі не зу сім ра зу ме юць 
ад на ад ну. Пры не аб ход нас ці іх 

прад стаў ні кі ка рыс та юц ца су мес-
сю анг лій скай і сер ба хар вац кай. 
Ці ка він ка ў тым, што сла ве нец 
сер ба зра зу мее, а серб сла вен-
ца не. Ча му? Та му што ў Сла ве-
ніі ў шко лах вы ву ча юць серб скую 

мо ву, а ў Сер біі ж сла вен ская не 
ўва хо дзіць у курс ся рэд няй аду-
ка цыі. Зра зу ме ла, што пры та кой 
моў най сі ту а цыі на вы ста ве кніг 
быў прад стаў ле ны і слоў нік но-
вай лек сі кі Сла ве ніі за апош нія 
20 га доў. Ян Ду лар пры вёў пры-
кла ды но вых слоў. Кам п'ю тар яны 
за раз на зы ва юць «ра чу наль нік», 
што да слоў на пе ра кла да ец ца як 
«скла дан не, ма тэ ма ты ка». Дыск 
мае наз ву «зго шчэн ка» («сціс ну-
тая ін фар ма цыя»). Но выя сло вы 
да во лі доб ра пры жы лі ся і ўвай шлі 
ў ак тыў ны ўжы так.

Са мым ад мет ным вы дан нем 
гэ тай кра і ны ўсё ж стаў... лыж ны 
слоў нік. Пры чым раз лі ча ны ён не 
на спе цы я ліс таў, а на шы ро кую аў-
ды то рыю. Бо ў Сла ве ніі лы жы — 
лю бі мы ўсі мі від ад па чын ку. Ад ра зу 
па ду ма ла ся, а што б та кое вы даць 
пра Бе ла русь, што аб' яд ноў ва ла 
б і вы клі ка ла пры хіль насць усёй 
на цыі?

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

На чым пры ся га юць укра ін скія прэ зі дэн ты 
і на вош та сла вен цам лыж ны слоў нік?
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На двор'еНа двор'е  ��

ПА ХА ЛА ДАЕ I ДАЖ ДЖЫ
У пят нi цу тэ ры то рыя на шай кра i ны тра пiць пад уплыў 

ат мас фер ных фран тоў, та му ў мно гiх ра ё нах ча ка юц ца 
даж джы i мес ца мi на валь нi цы, па ве да мi ла рэ дак цыi спе-
цы я лiст Рэс пуб лi кан ска га гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро ды 
Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Пры на валь нi цах уз мац нен не вет ру, па ры ва мi да 15-18 
м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 15-21 цяп ла, па паў днё вым 
ус хо дзе — да плюс  23 гра ду саў. Ужо ў су бо ту даж джы бу дуць 
пе ра важ на па поў на чы Бе ла ру сi. Мес ца мi ча ка юц ца моц ныя 
апад кi, а ў асоб ных ра ё нах маг чы мы на валь нi цы. Ра нi цай i 
ўна чы сла бы ту ман.Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на су бо ту плюс 
7-14 гра ду саў, удзень — ад 14 да 19 цяп ла, а па паў днё вым 
за ха дзе Бе ла ру сi — плюс 20-23 гра ду сы. Бу дзе ха лад на ва та i 
ў ня дзе лю. Уна чы мес ца мi, а ўдзень амаль паў сюд на прой дуць 
не пра цяг лыя даж джы i на валь нi цы. Ра нi цай i ноч чу ў асоб ных 
ра ё нах ту ман. У ноч на ня дзе лю тэм пе ра тур ны фон знi зiц ца 
да 5 цяп ла па паў днё вым за ха дзе, да плюс 13 гра ду саў па 
паў ноч ным ус хо дзе кра i ны, удзень — 15-20, а па Брэсц кай i 
Го мель скай аб лас цях да 22 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мi но вых пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, 
у па ня дзе лак ат мас фер ны цiск бу дзе па вя лiч вац ца, але све жае 
па вет ра з бо ку Бал тый ска га мо ра пры ня се нам не пра цяг лыя 
даж джы, у асоб ных ра ё нах — на валь нi цы. Мi нi маль ная тэм пе-
ра ту ра па вет ра ў ноч на па ня дзе лак 5-12, удзень — 17-23 цяп ла, 
на поўд нi кра i ны — да плюс 25 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Экі паж з Алек санд рыі на ма ла ціў 
6 ты сяч тон збож жа. Гэ та рэ корд-
ны вы нік для Ма гі лёў скай воб лас-
ці і па куль што леп шы ў кра і не, 
ка мен ту юць у аб лас ным ка мі тэ це 
праф са юзаў ра бот ні каў аг ра пра-
мыс ло ва га комп лек су.

Экі паж з ад кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Алек санд рый скае» Шкло ў -
ска га ра ё на, які яшчэ толь кі дня мі він-
ша ва лі з на ма ло там збож жа ў 5 ты сяч 
тон, пе ра сяг нуў мя жу ў 6 ты сяч тон. Мі-
ха іл і Сяр гей Бай да ко вы — баць ка і сын. 
Мі ха іл — ура джэ нец Шкло ўшчы ны, усё 
жыц цё пра цуе ў сель скай гас па дар цы, 
а яго сы ну Сяр гею толь кі 19 га доў, і 
ён на ву чэ нец аг ра ле са тэх ніч на га ка ле-
джа. Тым не менш, і Сяр гей — во пыт ны 
ўдзель нік жні ва, бо да па ма гае баць ку 
на кам бай не ўжо 8-ы се зон. Ра зам з 
гэ тым экі па жам спраў на па пра ца ваў і 
ва дзі цель Дзя ніс Ла ты паў, які што год 
пад час убо рач най кам па ніі па спя хо ва 
пе ра са джва ец ца з аў та ма бі ля ды рэк-
та ра «Алек санд рый ска га» на гру за вы 
«МАЗ» з пры чэ пам.

Яшчэ адзін ся мей ны экі паж з аг ра-
кам бі на та «За ра» Ма гі лёў ска га ра ё на 

ў скла дзе баць кі і сы на (Ула дзі мі ра і 
Дзміт рыя Мель ні ка вых) так са ма па ка-
заў доб ры вы нік жні ва — амаль 4,5 ты-
ся чы тон на ма ло ту.

Жні во яшчэ пра цяг ва ец ца, ха ця Ма-
гі лёў ская воб ласць па сту по ва на блі-
жа ец ца да яго за вяр шэн ня: за ста ло ся 
ўбраць менш за 2% па сяў ных пло шчаў. 
На ма ло ча на больш за 1 міль ён 100 ты-
сяч тон збож жа пры ўра джай нас ці кры-
ху вы шэй за 37 цэнт не раў з гек та ра. 
Ма гі лёў шчы на мае трэ ці вы ні к  у кра і не 
па агуль ным на ма ло це і дру гі па ўра-
джай нас ці.

Іло на ІВА НО ВА.

РЭ КОРД НЫ ВЫ НІК
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