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Не ха пае ця пер на рын ку і звы чай-
ных трох па ка ё вых ква тэр з ра мон там. 
Та му цэн нік на па доб нае жыл лё скла-
дае ад 550 да 600 до ла раў. Ця пер на 
ры нак усё час цей трап ля юць буй на-
га ба рыт ныя шмат па ка ёў кі пло шчай 
ад 90 да 115 квад рат ных мет раў. А 
та кое жыл лё пра па ну ец ца на рын ку 
пры клад на за 700-800 до ла раў.

Га лоў ны кан ку рэнт 
для агенц тваў — ін тэр нэт

Наш экс перт кан ста туе той факт, 
што ў апош нія ме ся цы ўсё мен шая 
коль касць ула даль ні каў сва бод на га 
жыл ля звяр та ец ца па да па мо гу ў спе-
цы я лі за ва ныя агенц твы не ру хо мас ці. 
Гас па да ры та ко га жыл ля па ча лі час цей 
шу каць ква та ран таў са ма стой на праз 
улас ныя аб' явы ў гла баль ным се ці ве. 
Маг чы ма, гэ та звя за на з не жа дан нем 
улас ні каў пла ціць па да ткі дзяр жа ве. 
Па тэн цы яль ныя ква та ран ты так са ма 
зву зі лі свой по шук здым на га жыл ля 
на вед ван нем спе цы я лі за ва ных сай таў. 
Та кія клі ен ты не пла цяць гро шы за па-
слу гі агенц твам. Між ін шым, ме на ві та 
ця пер у ін тэр нэ це ўсё час цей па ча лі 
«кру ціц ца» роз ныя мах ля ры ад рын ку 
арэн ды. Та му хут ка праг на зу ец ца ад-
ток ак тыў нас ці па тэн цы яль ных квар та-
ран таў ад ін тэр нэт-сіс тэ мы.

Мы так са ма та кі ал га рытм зда чы 
не ві та ем. Больш за тое, пры са ма-
стой ным по шу ку гас па да ры жыл ля 
мо гуць тра піць у шэ раг не пры ем-
ных сі ту а цый. Бы ва лі вы пад кі, ка лі 
з ква тэ ры зні ка лі да ра гія бы та выя 
пры бо ры і мэб ля. А ў агенц твах пра-
фе сі я на лы дас ка на ла рас тлу ма чаць 
клі ен там усе ню ан сы бе ла рус кай 
пры ват най арэн ды.

По пыт на жыл лё ў маі 
знач на па вя лі чыц ца

У пер шай дэ ка дзе мая ў Мінск за ві-
тае вя лі кая коль касць за меж ных ту рыс-
таў. Зра зу ме ла, што не ўсім з іх хо піць 
мес ца ў гас ці ні цах. Асоб ная ка тэ го рыя 
та кіх ту рыс таў уво гу ле га тэ лі не пры-
знае. Ак са на Лу ка шэ віч ад зна чы ла, 
што ў Мін ску ха пае ўлас ні каў, згод ных 
пад за ра біць на ча со вай арэн дзе для 
ха кей ных фа на таў. Цэн ні кі на жыл лё 
ў гэ ты час мо гуць па вя лі чыц ца да во лі 
сур' ёз на. Праў да, тут іс нуе адзін ню анс. 
Усе за меж ныя ту рыс ты па він ны бу дуць 
ней кім чы нам рэ гіст ра вац ца па мес цы 
пра жы ван ня ў пры ват ным сек та ры. А 
па куль дак лад на га ал га рыт му па доб-
най рэ гіст ра цыі ў нас ня ма. Ак са на 
Лу ка шэ віч ад зна чы ла, што з пер шых 
дзён са ка ві ка кі раў ні кі агенц тваў не ру-
хо мас ці пач нуць за да ваць пы тан ні аб 

рэ гіст ра цыі мяс цо вым ула дам. Больш 
за тое, сён ня яшчэ не зра зу ме ла, па 
якіх та ры фах і ў якас ці ка го па він ны 
пла ціць па да ткі арэн да даў цы, ка лі яны 
не з'яў ля юц ца ін ды ві ду аль ны мі прад-
пры маль ні ка мі. Аса біс та мне зда ец ца, 
што па доб ныя зме ны ў за ка на даў стве і 
ад па вед ныя ін струк цыі не аб ход на рас-
пра цоў ваць і ад шлі фоў ваць ужо ця пер, 
а не ча каць ажы я та жу ў апош нюю дэ-
ка ду кра са ві ка.

Тан ней ужо не бу дзе
У ця пе раш няй сі ту а цыі жорст ка га 

дэ фі цы ту ўсіх ві даў здым на га жыл ля 
ў са мае скла да нае ста но ві шча тра-
пі лі ма ла дыя сем'і з дзець мі. Амаль 
усе гас па да ры арэнд на га жыл ля ад-
маў ля юць гэ тай ка тэ го рыі ква та ран-
таў. Вы клю чэн не ро біц ца толь кі для 
вя лі кіх па пло шчы шмат па ка ё вак з 
мі ні маль ным на бо рам мэб лі і бы та-
вых пры бо раў. Тут ма юц ца на ўва зе 

стан дарт ныя трох па ка ёў кі ў но вых 
мік ра ра ё нах, дзе ад сут ні чае раз ві-
тая са цы яль ная інф ра струк ту ра. А 
па куль спе цы я ліс ты арэн ды жыл ля 
ча ка юць ак ты ві за цыі ў сег мен це 
куп лі-про да жу жы лых па мяш кан-
няў. У гэ тым вы пад ку па вя лі чыц ца 
як пра па но ва, так і по пыт на арэнд-
нае жыл лё. Ад па вед на мо гуць яшчэ 
кры ху па вя лі чыц ца і цэн ні кі на здым-
ныя ква тэ ры. Праў да, і тут іс ну юць 
пэў ныя аб ме жа ван ні. Наш экс перт 
упэў не на, што мак сі маль ны кошт 
бюд жэт ных ад на па ка ё вых ква тэр па-
ві нен спы ніц ца на 500 до ла рах. Прос-
та ў клі ен таў не бу дзе да стат ко ва фі-

нан саў зды маць да ра жэй шае жыл лё. 
А вось па да ра гіх ква тэ рах маг чы ма 
на ват зні жэн не цэн ні каў. Ужо ця пер 
на зі ра ец ца «кроп ка вая» тэн дэн цыя 
вы зва лен ня апарт амен таў кош там 
1500-1700 до ла раў. Ба га тыя ква-
та ран ты шу ка юць і зна хо дзяць па-
доб нае па якас ці жыл лё за мен шыя 
гро шы. А на цэн нік ма ла га ба рыт ных 
ква тэр мо жа паў плы ваць да дат ко вы 
пры ток у Мінск гэ тай вяс ной чар го-
вай «ар міі» се зон ных ра бот ні каў. Ак-
са на Лу ка шэ віч праг на зуе маг чы мае 
па да ра жан не арэн ды ў блі жэй шыя 
не каль кі ме ся цаў на ўзроў ні 20-50 
до ла раў у сег мен це ад на па ка ё вых 
ква тэр.

Сяр гей КУР КАЧ.

Та кім чы нам, у склад «змя-
ша най» бе ла рус кай дру жы ны 
на тра су лыж на-бія тлон на га 
комп лек су «Ла у ра» вый шлі 
Люд мі ла Ка лін чык і На стас ся 
Ду ба рэ за ва (яны пра бег лі па 
6 км), муж чын скую па ру скла-
лі Ула дзі мір Ча пе лін і Яў ген 
Аб ра мен ка (іх дыс тан цыя — 
2х7,5 км). Збор ная Бе ла ру сі 
вы сту па ла пад 8-м стар та вым 
ну ма рам ся род 16 ка ман даў-
удзель ніц. Трэ ба ска заць, што 
не за яў ля лі сва іх лі да раў жа-
но чай збор най так са ма ўкра-
ін скія трэ не ры, а аў стрый цы і 
нем цы вы ста ві лі на гон ку рэ-
зер во вы муж чын скі склад. Ка-
ман ды Ра сіі, Фран цыі, Нар ве гіі 
і Чэ хіі паў ста лі пе рад ба лель-
шчы ка мі ў ба я вых скла дах.

Пас ля гэ тай гон кі ўдзель-
ні кам бія тлон ных спа бор ніц-
тваў за ста нец ца пра вес ці ўся-
го дзве эс та фе ты. Што ду мае 
пра маг чы мыя вы ні кі Да р'я 
До мра ча ва?

— Ад чу ваю ся бе вы дат-
на, — ска за ла яна нам на-
пя рэ дад ні, пас ля за кан чэн ня 
ўра чыс тай цы ры мо ніі ўзна га-
ро джан ня чэм пі ё наў і пры зё-
раў чар го ва га дня Алім пі я ды. 
— Да ўзы хо джан ня на алім-
пій скі п'е дэс тал не маг чы ма 
пры вык нуць. Кож ны за ла ты 
ме даль — гэ та бу ра эмо цый, 
пры чым не толь кі для мя не, 
але, ве даю, і для ўсіх жы ха роў 
Бе ла ру сі. Мне рас каз ва лі, што 
пас ля за ва я ван ня мной трэ-
ця га за ла то га ме да ля лю дзі 
прос та вы хо дзі лі на ву лі цы, 
ад зна ча лі гэ ты пос пех. Мне, 
не бу ду та іць, гэ та вель мі пры-
ем на.

— А якая яшчэ не да сяж-
ная мэ та мо жа ста яць пе рад 
трох ра зо вай чэм пі ён кай 
Алім пій скіх гуль няў?

— Я па куль не маю ў сва ёй 
ка лек цыі Вя лі ка га хрус таль-
на га гло бу са (прыз пе ра мож-
цу ро зыг ры шу Куб ка све ту па 
су ме ўсіх дыс цып лін. — Аўт.) 
і па спра бую вы пра віць гэ ту 
сі ту а цыю. Чым ра ней, тым 
лепш. Пла наў на на ступ ныя 
алім пі я ды сён ня па куль стро-
іць не бу ду, па ду маю пра гэ та 
паз ней.

— Як прый шло ра шэн не 
пра пус ціць змя ша ную эс та-
фе ту?

— Гэ тае ра шэн не пры ня-
та на на ра дзе спарт сме наў і 
трэ не раў на цы я наль най ка-
ман ды. Мы ра зам па ду ма лі, 
што бу дзе пра віль ным доб ра 
ад на віц ца да жа но чай эс та-
фет най гон кі ў пят ні цу.

У гэ ты мо мант да нас 
па ды шоў спар тыў ны ка-
мен та тар тэ ле ка на ла РТР 
Дзміт рый ГУ БЕР НІ ЕЎ (на 
фота). Ме на ві та ён рас-
каз ваў шмат міль ён най ра-
сій скай тэ ле аў ды то рыі пра 
бія тлон ныя гон кі і пос пе хі 
на шай су ай чын ні цы.

— У ма ім жыц ці, — ка жа 
Дзміт рый, — Да ша — асаб-
лі вы ча ла век. Га на ру ся тым, 
што на ват у цяж кія для ся-
бе мо ман ты, як, на прык лад, 
ня даў на ў Эс тэр сун дзе, яна 
заў сё ды зна хо дзі ла час для 
ін тэр в'ю. З гэ тым праб лем 
у нас ні ко лі не бы ло. Яна 
вы дат на ве дае, што я за яе 
вель мі «хва рэю». Уво гу ле, 
бе ла рус кая ка ман да для мя-
не не чу жая. Укра і на так са-
ма ве дае, што ра ду ю ся і іх 
уда чам.

Мож на ка заць, што Да шу 
вы ха ва лі ў Сі бі ры, у Ня га ні. 
Але гэ та раз мо вы на ка рысць 
бед ных. Яна мін чан ка. Яна — 
па тры ёт ка. Яна — фе но мен. 

Ча ла век, які не прос та вы-
трымлі вае вар' яц кія на груз-
кі сва іх трэ не раў, але пры 
гэ тым яшчэ і ана лі зуе. Гэ та 
ўзор спарт сме на, які ду мае. 
Акра мя та го, яна вель мі сім па-
тыч ная, пры го жая дзяў чы на. 
Нам, муж чы нам, за ста ец ца 
толь кі зайз дрос ціць та му, хто 

тры мае яе за ру ку на эта пах 
Куб ка све ту. Ве даю, хто, але 
не ска жу.

— Да ша так са ма не пры-
зна ец ца...

— Ма лай чы на! Па ва жаю 
аба іх. Зы чу ім пос пе ху і шчас-
ця.

Мне прос та хо чац ца па він-
ша ваць бе ла рус кі на род і Прэ-
зі дэн та рэс пуб лі кі. За хап ля-
ю ся яго ра шэн нем пры сво іць 
Да р'і зван не Ге роя Бе ла ру сі. 
Аб са лют на па спра ве. Пад-
куп ляе яшчэ яе стаў лен не да 
ра сій скіх заў зя та раў. Яе ўсю-
ды вы дат на пад трым лі ва лі: і ў 
Хан ты-Ман сій ску, і ў Цю ме ні 
— дзе за ўгод на. Не су мня ва-
ю ся, што бе ла рус кая ка ман-
да бу дзе моц ным арэш кам у 
эс та фе це.

— А ў чым вы ба чы це фе-
но мен Да шы?

— Па-пер шае, яна — са-
праўд ная пра цаў ні ца. Па-дру-
гое, усе мы на зі ра ем кан крэт-
ны план ра бо ты трэ нер ска га 
шта ба, гра мат ную на груз ку 
на спарт сме наў. Вель мі пе ра-
жы ваю за зда роўе ня мец ка га 

спе цы я ліс та Кла ў са Зі бер та, 
які пра цуе не пер шы год з ва-
шай збор най. Ён зма гаў ся з 
хра ніч най хва ро бай і не вель-
мі доб ра ся бе ад чу ваў, але 
пра цяг ваў пра ца ваць, не кі даў 
свой пост у ад каз ныя мо ман-
ты, ка лі мож на бы ло спа слац-
ца на зда роўе.

Ка лі ра ней мы на ра ка лі, 
што ў Бе ла ру сі толь кі ад на 
До мра ча ва, то ў Со чы ўба-
чы лі: ёсць яшчэ Скар дзі на. 
Брон за На дзі на Алім пі я дзе 
не вы пад ко вая, та му што яна 
яшчэ ў сту дзе ні па ка за ла вы-
нік. Адзі нае, ха це ла ся б, каб 
у бе ла рус кіх ка ман дах з'яў ля-
лі ся ат ле ты, якія, на прык лад, 
вы рас та лі б у комп лек се «Раў-
бі чы», што ця пер рэ кан стру ю-
ец ца. Трэ ба вы хоў ваць сва іх 

і не азі рац ца па ба ках. Для 
гэ та га ў вас ёсць усе маг чы-
мас ці. Бе ла русь — спар тыў-
ная кра і на...

У гэ тым, улас на ка жу чы, 
ні хто і не су мня ва ец ца. На-
прык лад, усім вя до ма, што 
кам па нія Google вя дзе пад-
ра бяз ную ста тыс ты ку по шу-
ка вых за пы таў. Раз на год 
пуб лі ку ец ца Zeіtgeіst, га да-
вая спра ва зда ча аб по шу-
ка вых за пы тах, але так са ма 
ад соч ва ец ца і што дзён ная 
ста тыс ты ка па буй ных кра і-
нах. Па за ўчо ра ў топ-5 ін та-
рэ саў аме ры кан цаў тра пі ла 
Бе ла русь. Больш за ўсё ся-
род га ра чых тэм (трэн даў) 
з тэ ры то рыі ЗША ўчо ра ці-
ка ві лі Прэ зі дэнц кі дзень (ён 
ад зна ча ец ца ў Шта тах 17 лю-
та га), но вае тэ ле шоу Джы мі 
Фэ ла на, бас кет ба ліст Майкл 
Джор дан, які свят ка ваў сваё 
51-год дзе і экс-фі гу рыст ка 
То ня Хар дзінг, якая «пра сла-
ві ла ся» ў 1994 го дзе на па дам 
на сваю са пер ні цу. На пя тым 
мес цы ў ін та рэ сах аме ры кан-
цаў апы ну ла ся Бе ла русь. 
Што ці ка ва, ся род най больш 
све жай і ці ка вай ін фар ма цыі 
пра Бе ла русь Google пра па-
нуе па дзя ліц ца не на ві ной 
пра трэ цяе зо ла та Да р'і До м -
ра ча вай, а ар ты ку лам пра 
за ва я ва ны кры ху паз ней у 
той жа дзень за ла ты ме даль 
фрыс тай ліс та Ан то на Куш-
ні ра.

Хоць і ўклад пе ра мог До м -
ра ча вай у ці ка васць да Бе ла-
ру сі нель га не да ацэнь ваць. 
На прык лад, у Ра сіі са мым 
трэн да вым за пы там бы ло 
якраз імя «трой чы за ла той» 
бе ла рус кі.

Што ж, ду ма ец ца, на го да 
шу каць ім ёны бе ла ру саў і ў 

аме ры кан цаў, і ў ра сі ян, і ў 
жы ха роў ін шых кра ін яшчэ 
бу дзе не ад ной чы. Алім пі я да 
хоць і вый шла на фі ніш ную 
пра мую, але яшчэ па ра дуе 
нас стар та мі. Важ на, каб на-
двор'е не пад вя ло, бо апош-
ні мі дня мі со чын цам і гас цям 
зі мо вай Алім пі я ды да вя ло ся 
ад мо віц ца ад пра гу лак у 
шор тах і май ках — цёп лыя 
со неч ныя дні змя ні лі ся па-
ха ла дан нем і апад ка мі. Мяс-
цо выя сі ноп ты кі па пя рэдж-
ва юць, што ў лю тым у гэ-
тым рэ гі ё не на двор'е бы вае 
вель мі ня ўстой лі вым, а раз 
на тры-ча ты ры га ды зда ра-
юц ца моц ныя сне га па ды.

Для та го, каб за ха ваць 
сне га вое по кры ва, снег 
апра цоў ва лі спе цы яль най 
су мес сю, якая не рас тае 
пры плю са вой тэм пе ра ту-
ры, і хі міч ным рас тво рам на 
асно ве со лі, што не вы клі ка-
ла ў спарт сме наў асаб лі ва-
га за хап лен ня. Тра сы ста лі 
больш «жорст кі мі», ня звык-
лы мі, і спарт сме наў прос та 
вы кід ва ла з лыж ні. Па цяр пе-
лі мно гія — ад ле ген дар най 
і шмат во пыт най нар веж скай 
бія тла ніст кі То ры Бер гер да 
на шых Сяр гея Но ві ка ва і 
Юрыя Да ні лач кі на.

За тое заў зя та ры ска рыс-
та лі ся цёп лы мі дня мі, каб у 
пе ра пын ках па між спа бор-
ніц тва мі па ля жаць на галь цы 
і на ват вы ку пац ца ў мо ры. 
Цёп лае на двор'е вер нец ца ў 
алім пій скую ста лі цу на пры-
кан цы тыд ня, каб раз ві тац ца 
з ХХ «бе лай» Алім пі я дай.

УЛАСНІКІ КВАТЭР ЗАМЕРЛІ...

НА ФІ НІШ!
Со чын ская Алім пі я да ад ліч вае апош нія дні

Спе цы яль ны ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» 
Ана толь СЛА НЕЎ СКІ 
пе рад ае са ста лі цы Гуль няў

Учо ра ўве ча ры пра доў жы лі ся бія тлон-
ныя спа бор ніц твы: прай шла змя ша ная 
эс та фе та. Трэ нер скі штаб на шай ка ман-
ды вы ра шыў даць ад па чыць трох ра зо вай 
алім пій скай чэм пі ён цы Да р'і До мра ча вай і 
брон за ва му пры зё ру Над зеі Скар дзі не, каб 
яны змаг лі лепш пад рых та вац ца да свай го 
за ключ на га стар ту — пят ніч най жа но чай 
эс та фе ты.

У Мін ску ха пае ўлас ні каў, 
згод ных пад за ра біць 
на ча со вай арэн дзе для 
ха кей ных фа на таў. Цэн ні кі 
на жыл лё ў гэ ты час мо гуць 
па вя лі чыц ца да во лі сур' ёз на.

Псі ха ло гія для ўсіхПсі ха ло гія для ўсіх  ��

Ча му нас цяг не 
ў сет кі?

Са цы яль ная сет ка — гэ та 
свое асаб лі вы ін тэр нэт-пра ект. 
Пры гэ тым сеткі мо гуць аб' яд-
ноў ваць як рэ аль на зна ё мых 
лю дзей (ад на курс ні каў, ка лег 
па пра цы і г.д.), так і тых, ка го 
звяз вае пры на леж насць да ней-
кай вір ту аль най гру пы (ма ла дых 
ма ці, ама та раў му зы кі, кам п'ю-
тар ных гуль няў і інш.).

— Ася род дзе, у якім ад бы ва ец-
ца са цы я лі за цыя і раз віц цё су час-
на га ча ла ве ка, моц на змя ні ла ся, 
— тлу ма чыць псі хо лаг Мінск ага 
га рад ско га псі ха не ўра ла гіч на га 
дыс пан се ра На стас ся ХНЫ КА ВА. 
— Аб пры чы нах рас паў сюдж ван ня 
са цы яль ных се так мож на га ва рыць 
шмат ці вель мі шмат. На мой по гляд, 
перш за ўсё гэ та свед чыць пра жа-
дан не су час на га ча ла ве ка зда вац-
ца больш ра зум ным, пры ваб ным, 
па спя хо вым і г.д. Па-дру гое, гэ та 
адзі но та. Ад чу ван не адзі но ты, якое 
на ту раль на на ра дзі ла ся з куль ту ры 
вя лі кіх га ра доў. Мы не па спя ва ем 
жыць у тым рыт ме, які са мі са бе за-
да ём. Ча ла ве ку хо чац ца спы ніц ца, 
па раз маў ляць, па дзя ліц ца з тым, 
хто прос та вы слу хае. Не ка лі гэ та 
бы ла царк ва. Ад нак сён ня нех та не 
ве рыць у Бо га, нех та не ад чу вае жа-
дан ня рас крыц ца пе рад свя та ром... 
Сён ня ро лю «слу ха ча» ўзя лі на ся-
бе са цы яль ныя сет кі. Яны не толь кі 
га то выя пры няць усё, што ча ла век 
жа дае вы ка заць, але і спры я юць са-
ма сцвяр джэн ню лю дзей, якім не аб-
ход на пад крэс ліць сваю знач насць. 
А па коль кі ў сет ках ства ра ец ца ілю-
зія та го, што аса біс та ця бе тут ні хто 
не ве дае, мно гія хлу сяць — пры ха-
рош ва юць ся бе...

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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