
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ад нак част ка гас па да роў жыл лё-

вай не ру хо мас цi не зга джа лi ся з iс-
ну ю чай тэн дэн цы яй, пас ля ча го яны 
прос та зды ма лi свае аб' ек ты з про-
да жу. Спе цы я лiс ты пад лi чы лi, што 
на знi жэн не ўлас ных цэн нi каў ця пер 
зга джа ец ца толь кi ка ля 10-15 пра цэн-
таў пра даў цоў, а вось ас тат нiя пра-
цяг ва юць тры маць ста рыя кош ты або 
ўво гу ле па кi да юць ры нак. На пер шы 
по гляд, та кая стра тэ гiя пра даў цоў 
па вiн на зву зiць ры нак i па мен шыць 
аб' ём пра па но вы, але гэ та га не ад бы-
ло ся... Па вод ле iн фар ма цыi спа да ра 
Пра ста лу па ва, сён ня на ста лiч ным 
дру гас ным рын ку жыл ля на зi ра ец ца 
амаль мак сi маль ная коль касць пра-
па но вы, ка лi ў ад на ча со вым про да жы 
на лiч ва ец ца ўжо больш за 6 ты сяч 
ква тэр. Асоб ныя экс пер ты рын ку 
ўпэў не ны, што i ў лiс та па дзе коль-
касць пра даў цоў стан дарт на га 
жыл ля бу дзе толь кi па вя лiч вац ца. 
А гэ та па вiн на пры вес цi да ма са-
ва га па тан нен ня ўжо ўсiх ты паў 
жыл ля. Праў да, па тан нен не та кое 
праг на зу ец ца на мi нi маль ным уз роў-
нi. Па вод ле раз лi каў ана лi тыч най гру-
пы вы дан ня «Не ру хо масць Бе ла ру сi», 
за каст рыч нiк двух па ка ё выя ква тэ ры 
па тан не лi пры клад на на 2,5 ты ся чы 
до ла раў, або на 3 пра цэн ты. А вось 
ад на па ка ёў кi «па ху дзе лi» толь кi не-
дзе на пра цэнт.

Ад на па ка ёў ку маг чы ма 
ад шу каць да 60 ты сяч USD

Зу сiм сла бень кiя па якас цi ад на па-
ка ё выя ква тэ ры на край нiх па вер хах 
ста рых пя цi па вяр хо вых да моў пра па-
ну юц ца за 54-58 ты сяч до ла раў. Ча-
сам не вя лi кiя ад на па ка ё выя жы лыя 
па мяш кан нi пло шчай да 34 квад рат-
ных мет раў пра па ну юц ца па кош це 
да 60 ты сяч i ў дзе вя цi па вяр хо вых 
да мах. Звы чай на ква тэ ры па та кiм 
кош це зна хо дзяц ца ў не вель мi эка-
ла гiч на спры яль ных ра ё нах го ра да 
(За вод скi ра ён i Ша ба ны). У ас тат нiх 
ра ё нах на ват ма лень кiя ад на па ка ёў кi 
ма юць цэн нiк не нi жэй за 62-70 ты сяч 
до ла раў. Ме на вi та на цэ ны ў ме жах 
ад 65 да 75 ты сяч до ла раў пры па дае 
са мая вя лi кая коль касць пра па ноў 
ад на па ка ё вых ква тэр.

Мi нi маль ны кошт двух па ка ё вых 
ква тэр у Мiн ску па чы на ец ца з 62-
65 ты сяч до ла раў. Па та кiм кош це 
маг чы ма на быць са праў ды ма лень-
кую двух па ка ё вую «ма ла ся мей ку» 
агуль най пло шчай ад 40 да 44 квад-
рат ных мет раў на край нiх па вер хах 
ста рых да моў. Па доб ныя па якас цi 
ква тэ ры ў спаль ных ра ё нах пра па-
ну юц ца ўжо за 70-72 ты ся чы до ла-
раў. А ча сам та кiя двух па ка ё выя 
«хру шчоў кi» вы стаў ля юц ца на про-
даж на ват па кош це да 78 ты сяч. 
Двух па ка ёў кi агуль най пло шчай ад 
46 да 50 «квад ра таў» кры ху леп-
шай якас цi ўжо ў дзе вя цi па вяр хо вых 
да мах каш ту юць да 90 ты сяч до ла-
раў. Больш-менш пра стор ныя ква-

тэ ры пло шчай да 60-70 квад рат ных 
мет раў ма юць цэн нiк ад 90 да 115 
ты сяч. Са праў ды якас нае двух па-
ка ё вае жыл лё ў су час ных да мах цi 
не па срэд на по бач з мет ро пра па ну-
ец ца ўжо за 150-200 ты сяч до ла раў, 
а ча сам i больш.

Са мы ма лы цэн нiк на трох па ка-
ё выя па мяш кан нi вы стаў ле ны на 
ква тэ ры агуль най пло шчай ка ля 50 
квад рат ных мет раў. Па доб нае жыл-
лё пра па ну ец ца па кош це ад 73 да 85 
ты сяч до ла раў. Праў да, та кiх тан ных 
ва ры ян таў ця пер на рын ку за ста ло ся 
толь кi не больш за 10. Стан дарт ныя 
трох па ка ёў кi агуль най пло шчай да 
70 «квад ра таў» каш ту юць да 100 
ты сяч до ла раў. Трох па ка ёў кi ў дзе-
вя цi па вяр хо вых да мах спаль ных ра-
ё наў ма юць са мы рас паў сю джа ны 
цэн нiк ад 100 да 130 ты сяч до ла раў. 
Iс ну юць на рын ку шмат па ка ёў кi па 
кош це i да 500 ты сяч до ла раў, ад нак 
по пыт на iх сён ня мi нi маль ны.

Ак ты вi зу ец ца ма са вая 
пры ва ты за цыя ква тэр

У свой час у на шай кра i не бы ло 
пры ва ты за ва на больш за 90 пра цэн-
таў ква тэр у шмат па вяр хо вых жы лых 
да мах. Ця пер не пры ва ты за ва ным 
за ста ец ца толь кi праб лем нае жыл-
лё, якiм ва ло да юць ад ра зу не каль-
кi па тэн цы яль ных гас па да роў. Гэ та 
бы лыя муж i жон ка, сва я кi цi спад-
чын нi кi, якiя не змаг лi свое ча со ва 
па дзя лiць жыл лё вую не ру хо масць. 
А вось ця пер пы тан нi пры ва ты за цыi 
па ча лi вы ра шац ца больш апе ра тыў-
на, бо ў на ступ ным го дзе ча ка ец ца 
ад па вед ны ўказ аб пе ра вод зе лю бо га 

дзяр жаў на га жыл ля ў ранг арэнд на га. 
Ме на вi та та му сён ня ў ка даст ра вым 
агенц тве шмат ра бо ты па афарм лен-
нi па доб ных здзе лак, ка лi пры ва ты зу-
юц ца до лi жы ло га па мяш кан ня.

Тан нець па ча ло 
i ка мер цый нае бу даў нiц тва

Ад сут насць маг чы мас цi ў на сель-
нiц тва ка рыс тац ца не вель мi да ра гi мi 
крэ дыт ны мi рэ сур са мi бан каў пры му-
сi ла змя нiць сваю цэ на вую па лi ты ку 
i ка мер цый ных за бу доў шчы каў. На 
пер ша сным рын ку жыл ля з'я вi лi ся 
пра па но вы, па якiм квад рат ны метр 
агуль най пло шчы каш туе ўжо 1350-
1400 до ла раў. Праў да, па та кiм кош-
це вы стаў ля юц ца толь кi шмат па ка ё-
выя ква тэ ры вя лi кiх пло шчаў. А вось 
тэр мiн зда чы до ма — у дру гiм квар-
та ле на ступ на га го да. Па лi нii ад на-
па ка ё вых ква тэр кошт жыл лё ва га 
«квад ра та» на та кiх умо вах скла дае 
пры клад на 1500-1550 до ла раў.

Ад зна чу, што ў сег мен це па доб-
на га до ле ва га бу даў нiц тва клi ен там 
пра па ну юц ца жыл лё выя мет ры без 
ад строй ван ня. Вi да воч на, што пры 
та кiм рас кла дзе клi ен ты вы бi ра юць 
бу даў нiц тва но ва га жыл ля або толь кi 
кры ху да ра жэй шыя га то выя ква тэ ры ў 
жа да ным ра ё не на дру гас ным рын ку. 
На га даю, што са мы рас паў сю джа ны 
цэн нiк жыл лё ва га «квад ра та» па сiс тэ-
ме до ле ва га бу даў нiц тва да апош ня га 
ча су да ся гаў 1650-1700 до ла раў. Ад-
нак клi ен таў на та кое да ра гое жыл лё ў 
ста лi цы ўжо не ха пае, та му ар га нi за та-
ры бу даў нiц тва ўсё час цей вы му ша ны 
зга джац ца знi жаць кош ты або вы дум-
ляць роз ныя ак цыi аб дзi вос ным па-
тан нен нi пэў ных ка тэ го рый ква тэр.

Тэн дэн цыя — 
на плаў нае па тан нен не

Ры эл та ры мiн скiх агенц тваў кан-
ста ту юць, што апош нi ме сяц па куп нi кi 
пры хо дзяць толь кi са сва i мi гра шы ма. 
Так, Нац банк увёў аб ме жа ван не на 
пры рост крэ дыт ных парт фе ляў, та му 
бан кам цi ка вей скан цэнт ра вац ца на 
спа жы вец кiх крэ ды тах i аб слу гоў ван-
нi прад пры ем стваў. Пры ад сут нас цi 
да ступ ных крэ ды таў па куп нi кi па мян-
ша юць свае апе ты ты i шу ка юць бюд-
жэт ныя ва ры ян ты i не вя лi кае па пло-

шчы жыл лё. Та му сён ня мац ней за 
ўсё тан не юць шмат па ка ё выя ква тэ ры 
i ўво гу ле жыл лё вя лi кiх пло шчаў.

Мi ка лай Пра ста лу паў упэў не ны, 
што та кая тэн дэн цыя за ха ва ец ца i на-
да лей. Больш пры кмет на пой дуць унiз 
кош ты на элiт нае жыл лё i на шмат па-
ка ё выя ква тэ ры ў ста рых па нэль ках. 
Ра зам з тым па тэн цы яль ныя па куп нi кi 
вы ра шы лi ўзяць пе ра пы нак i па ча каць 
пры маль ных цэн i вя лi кай пра па но вы. 
Част ко ва яны ма юць ра цыю. Ула даль-
нi кi квад рат ных мет раў ужо па вы нi ках 
каст рыч нi ка вы ста вi лi ква тэр пра цэн-
таў на 20-25 больш, чым у мi ну лым 
ме ся цы. Та му наш экс перт упэў не ны, 
што ў блi жэй шыя не каль кi ме ся цаў 
цэн нi кi на жыл лё бу дуць па мян шац ца, 
ад нак аб ва лу кош таў у блi жэй шы час 
не вар та ча каць. Хут чэй за ўсё, гэ та 
бу дзе па воль нае плаў нае знi жэн не. А 
ка лi за зiр нуць кры ху да лей? Тут спа-
дар Пра ста лу паў лi чыць, што мi нi мум 
да ле та цэ ны на ста лiч ную жыл лё вую 
не ру хо масць па вя лiч вац ца ўжо не бу-
дуць. Хут чэй за ўсё, ча ка ец ца доў-
га тэр мi но вая ста бi лi за цыя цi не вя лi-
кае па тан нен не жыл ля на дру гас ным 
рын ку. На конт па ме раў па тан нен ня 
ёсць пы тан не. Ка лi кi раў нiц тва га лi ны 
вы ра шыць знi зiць са бе кош бу даў нiц-
тва жыл ля за кошт ад мi нiст ра цый ных 
фак та раў, та ды гэ та ад гук нец ца на 
цэн нi ках i ў сфе ры га то ва га жыл ля. 
Ста ноў ча на ры нак мо жа паў плы ваць i 
ма са вае бу даў нiц тва жы лых да моў на 
но вых будп ля цоў ках. Ад нак сва бод-
ных участ каў у го ра да ця пер не ха пае, 
раз мяр коў ва юц ца яны вы ключ на на 
аў кцы ё нах. А та кi ме ха нiзм азна чае 
рост вы дат каў на бу даў нiц тва. Атрым-
лi ва ец ца, што ўсе агу ча ныя на мi фак-
та ры ў звяз цы не да зво ляць кош там 
на жыл лё сур' ёз на па мен шыц ца...

Та му ры эл та ры i спа дзя юц ца, што 
ры нак жыл лё вай не ру хо мас цi прос-
та зна хо дзiц ца на шля ху да ста бi-
лi за цыi.

Сяр гей КУР КАЧ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания  жилых домов в населенных пунктах д. Ляды, д. Скураты, д. Новое Житьё, д. Задомля 
Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области

1 Форма проведения 
аукциона Открытый

2 Дата, время и место 
проведения аукциона

13 декабря 2013 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-
Слободской сельисполком, зал заседаний

3 Продавец 
и его адрес Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный участок, 
его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1283 га, № 624883005801000151, д. Ляды (ограничение в 
использовании — охранная зона линии электропередачи; охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения).
Лот № 2 — площадь 0,0927 га, № 624883005801000150, д. Ляды (ограничение в 
использовании — охранная зона линии электропередачи; охранная зона сетей и 
сооружений газоснабжения).
Лот № 3 — площадь 0,1500 га, № 624883009101000104, д. Скураты (по генплану № 35).
Лот № 4 — площадь 0,1400 га, № 624883004601000303, д. Задомля (ограничение 
в использовании — водоохранная зона водного объекта).
Лот № 5 — площадь 0,1500 га (по генплану № 2), № 624883007601000049, д. Но-
вое Житьё, ул. Магистральная

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6 Целевое назначение 
земельного участка Для строительства и обслуживания жилого дома

7

Начальная 
(стартовая) цена 
продажи

Лот № 1 — 70 000 000 рублей
Лот № 2 — 60 000 000 рублей
Лот № 3 — 60 000 000 рублей
Лот № 4 — 60 000 000 рублей
Лот № 5 — 25 000 000 рублей

8

Условия аукциона А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие на территории республики или приравненные к постоянно прожи-
вающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь

9

Наличие инженерной 
инфраструктуры

д. Ляды — подъездные дороги, электричество;
д. Скураты — электричество;
д. Новое Житьё — электричество;
д. Задомля — подъездные дороги, электричество, газ

10 Условия оплаты За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней после подписания протокола 
по результатам проведения аукциона

11

Сумма задатка 
и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельного участка, р/с 3641000000058 
ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиал 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, 
назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок»), 
УНП 600046563 (МФО 153001812)

12
Порядок предв. озна-
ком. в натуре с зе-
мельными участками

Среда в 9.00

13 Прием документов В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00

13 Окончательный срок 
приема документов 09 декабря 2013 года в 17.00

14 Контактные телефоны 8 01776 44 636, 68 030

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечание: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного 

лица, доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо). 

Амаль усе срод кі ма са-
вай ін фар ма цыі аба вяз-
ко ва рэ гу ляр на па ве дам-
ля юць аб змя нен ні ці за-
ха ван ні зна чэн ня та ко га 
эка на міч на га па каз чы ка 
як стаў ка рэ фі нан са ван-
ня. Зра зу ме ла, што гэ та 
ро біц ца не прос та так, а 
з-за важ нас ці гэ та га па-
каз чы ка. Мы сва ім чы та-
чам так са ма па ста ян на 
да ём ад па вед ную ін фар-
ма цыю. Ад нак на што гэ-
та стаў ка ўплы вае і што 
па каз вае?

Стаў ка рэ фі нан са ван ня 
(па-анг лій ску Federal funds 
rate) — гэ та па мер пра цэн таў у 
га да вым вы лі чэн ні, якія трэ ба 
вы пла ціць цэнт раль на му бан-
ку кра і ны за крэ ды ты, да дзе-
ныя крэ дыт ным ар га ні за цы ям 
(бан кам). Праз та кія крэ ды ты 
за бяс печ ва ец ца рэ гу ля ван не 
лік від нас ці (пла це жаз доль-
нас ці) бан каў скай сіс тэ мы пры 
не да хо пе ў крэ дыт ных ар га ні-
за цый срод каў для ажыц цяў-
лен ня крэ ды та ван ня клі ен таў 
і вы ка нан ня пры ня тых на ся бе 
аба вя за цель стваў. Па спра-
бу ем рас тлу ма чыць гэ та ўсё 
больш прос та.

Перш за ўсё, вя до ма, гэ та 
мак ра эка на міч ны па каз чык 
кош ту (да ступ нас ці) гро шай. 
Ін шы мі сло ва мі, стаў ка па каз-
вае, на коль кі да ра гія ці тан ныя 
крэ ды ты мо гуць даць бан кі. 
Ад па вед на мо гуць змя няц ца і 
стаў кі па дэ па зі тах. Па стаў цы 
рэ фі нан са ван ня цэнт раль ны 
банк мо жа па зы чыць гро шы 
ка мер цый ным бан кам. Чым 

ні жэй шая стаў ка, тым больш 
на дзей ная фі нан са вая сі ту а-
цыя ў дзяр жа ве і тым больш 
да ступ ныя гро шы. А чым 
больш да ступ ныя гро шы, тым 
больш іх ідзе на ін вес ты цыі ў 
эка но мі ку. У вы ні ку эка но мі-
ка рас це. Пас ля гэ та га мо жа 
па ско рыц ца тэмп ін фля цыі. 
По тым цэнт раль на му бан ку 
да вя дзец ца пад няць стаў ку 
рэ фі нан са ван ня. А пры па-
вы ша най стаў цы ін вес ты цыі 
за па воль ва юц ца. І ўсё па чы-
на ец ца на но ва.

Акра мя та го, стаў ка рэ-
фі нан са ван ня — гэ та пэў ны 
эка на міч ны ары ен цір. Стаў-
ка, пад якую цэнт ра банк крэ-
ды туе бан кі ў роз ных кра і нах, 
пра ца ваць мо жа па-роз на му. 
Яна вы зна ча ец ца ЦБ на пад-
ста ве ана лі зу асноў ных мак-
ра эка на міч ных па ра мет раў 
— ВУП, пра гно зу зме ны ВУП, 
ін фля цыі, пра гно зу ін фля цыі, 
лік від нас ці. А вось ужо 
вы зна ча ная стаў ка бу-
дзе ўплы ваць на ін шыя 
па каз чы кі. Праз гэ та і 
атрым лі ва ец ца, што ў 
кож най кра і не зна чэн не 
стаў кі рэ фі нан са ван ня 
роз нае.

Вар та ад зна чыць, што 
пры зме не стаў кі рэ фі нан-
са ван ня цэнт раль ны банк 
заў сё ды па ві нен вы трым-
лі ваць ра зум ны ба ланс ін-
та рэ саў уклад чы каў і крэ-
ды та атры маль ні каў. Уз-
ро вень пра цэнт най стаў кі 
па ві нен быць та кім, каб, 
з ад на го бо ку, за хоў ваць 
пры ваб насць бан каў скіх 

дэ па зі таў, а з дру го га — ра-
біць крэ ды ты «пад' ём ны мі» 
для на сель ніц тва і прад пры-
ем стваў, ар га ні за цый.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў 

пра ка ры стан не гра шы ма і 
ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы 
мо жа це звяр тац ца на элект-
рон ны ад рас га зе ты іnfо@
zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай 
«для ад дзе ла эка но мі кі» ці па 
тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ПРЫ КЛА ДЫ ЗНА ЧЭН НЯЎ 
СТА ВАК РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 

Ў РОЗ НЫХ КРА І НАХ 
(ПРА ЦЭН ТАЎ ГА ДА ВЫХ):

Ра сія — 8,25;
Швей ца рыя — 0,25;
Япо нія — 0,1;
Вя лі ка бры та нія — 0,5;
Кра і ны еў ра зо ны — 0,25;
Злу ча ныя Шта ты — 0,25.

�

«КВАД РА ТЫ» Ў МIН СКУ «ПА ХУ ДЗЕ ЛI»

Ад нак клi ен таў на та кое 
да ра гое жыл лё ў ста лi цы 
ўжо не ха пае, та му 
ар га нi за та ры бу даў нiц тва 
ўсё час цей вы му ша ны 
зга джац ца знi жаць кош ты.

Аб ва лу кош таў у блi жэй шы 
час не вар та ча каць. Хут чэй 
за ўсё, гэ та бу дзе па воль нае 
плаў нае знi жэн не.

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

ЭКА НА МІЧ НЫ АРЫ ЕН ЦІР

ПРОДАЕТСЯ 
СКЛАД 
1 060 м2  

г. Гродно, 
ул. Станция Лососно, 28.

Рассрочка. 
Тел. 8029 195-56-81.

У
Н

П
 1

00
08

08
49


