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ПА ЛЯ ВАН НЕ НА КЛІ ЕН ТАЎ
Тэн дэн цыя на па тан нен не пры-

ват най арэн ды (у до ла ра вым эк-
ві ва лен це) у на шай кра і не па ча ла 
акрэс лі вац ца яшчэ ў па чат ку го да, 
ка лі звы чай на ва лют ныя цэн ні кі на 
здым нае жыл лё іс тот на па да ра жэ лі 
ў руб лях. Ад нак за гэ ты час на ват 
руб лё выя да хо ды ў ся рэд ня га кла са 
жы ха роў Мін ска іс тот на не па вя лі чы-
лі ся. Зі мой па мер арэн ды ў ва лю це 
зні жаў ся не так моц на, як та го па тра-
ба ваў ры нак.

Та му да вяс ны да во лі іс тот ная 
част ка клі ен таў без улас на га жыл-
ля з'яз джа ла, бо не маг ла знай сці 
агуль ную мо ву з улас ні ка мі. По тым 
та кія сва бод ныя па мяш кан ні ўво гу ле 
ста я лі «на пры ко ле» і не пры но сі лі 
гас па да рам пры быт ку. Ужо ў па чат-
ку ле та і цэн ні кі ў па доб на га жыл ля 
па ча лі зні жац ца. А гэ та пры вя ло да 
та го, што ў ста лі цы сён ня на зі ра ец-
ца дру гая ма са вая хва ля пе ра ез даў 
аран да та раў. Не, яны не вяр та лі ся 
на зад у ква тэ ры баць коў ці ад' яз-
джа лі ў свае не вя лі кія га рад кі і вёс кі. 
«Пра су ну тыя» ква та ран ты ак тыў на 
мя ня лі не вель мі лік від нае і да ра гое 
жыл лё на больш якас нае і тан нае.

Сі ту а цыя для ўла даль ні каў сва-
бод ных квад рат ных мет раў ус клад-
ня ец ца ця пер яшчэ і тым, што на 
пры ват ным рын ку на зі ра ец ца ак-
тыў нае раз віц цё кам пань ён ства зу-
сім не зна ё мых лю дзей і сем' яў. Ка лі 
ра ней кож ная ма ла дая сям'я ці па ра 
жы ла аба вяз ко ва ў асоб най ква тэ ры, 
то за раз су час ная мо ладзь усё час-
цей ста віц ца да гэ та га не кры тыч на. 
Сён ня ў пра стор най трох па ка ё вай 
ква тэ ры мо гуць бес праб лем на жыць 
ад ра зу дзве ці на ват тры бяз дзет ныя 

сям'і. А ў гэ тым вы пад ку коль касць 
сва бод ных ква тэр па вя ліч ва ец ца. 
Гас па да ры без да дат ко ва га пры-
быт ку нер ву юц ца і зга джа юц ца на 
іс тот ныя зніж кі.

З'Я ВІ ЛІ СЯ АД НА ПА КА ЁЎ КІ 
І ЗА 200 ДО ЛА РАЎ

За ўва жу, што ква тэ ры з та кім 
мі ні маль ным кош там з'яў ля юц ца 
на ста ліч ным рын ку арэн ды толь кі 
ў адзін ка вых вы пад ках ме на ві та ў 
ста рых да мах За вод ска га ра ё на і ў 
Ша ба нах. Па та кім кош це маг чы ма 
ад шу каць пус тыя ад на па ка ёў кі і ў 
зу сім но вых мік ра ра ё нах у но ва бу-
доў лях. Пра па но ва жыл ля па та кім 
кош це мі ні маль ная, але і ў гэ тым 
вы пад ку клі ен ты ста вяц ца да ква-
тэр кры тыч на — зу сім сла бень кія па 
якас ці ква тэ ры по пы там амаль не 
ка рыс та юц ца.

Ква тэ ры з поў ным на бо рам стан-
дарт най мэб лі ў звы чай ных пя ці па-
вяр хо вых да мах і ў не вель мі ма ла-
дых па нэль ках пра па ну юц ца ўжо за 
250-300 до ла раў. Ка лі ад на па ка ё вая 
ква тэ ра мае пра піс ку не да лё ка ад 
лі ніі мет ро і па якас ці яна апа вя дае 
са праў ды ўтуль на му жыл лю, та ды 
мі ні маль ны цэн нік та ко га жы ло га 
па мяш кан ня скла дае ўжо 300 до ла-
раў і на ват больш. Ад нак звы чай ныя 
ад на па ка ёў кі па кош це звыш 350 
до ла раў аў та ма тыч на трап ля юць у 
ранг «ві ся коў», на якія ця пер ні хто 
не звяр тае ўва гі.

СУ СТРА КА ЮЦ ЦА 
ДВУХ ПА КА ЁЎ КІ 
ЗА 300 «ЗЯ ЛЁ НЫХ»

Па та кім кош це сён ня клі ен ту 
пра па ну юць толь кі сціп лую ква тэ-
ру з ма лень кай агуль най пло шчай і 
мэб ляй са вец кіх ча соў. Ся рэд ні цэн-
нік бюд жэт ных двух па ка ё вак для 
лю дзей без вя лі кіх па тра ба ван няў 
скла дае ад 340 да 360 до ла раў. Сён-
ня на пры ват ным рын ку ста ліч най 
арэн ды іс нуе да стат ко вая коль касць 

якас ных двух па ка ё вых ква тэр з цэн-
ні кам і за 400-450 до ла раў. Тут клі ент 
па ві нен ра зу мець, што гэ та ме на ві та 
стар та вы кошт пра па но вы, а пас ля 
рэ аль ных пе ра моў гас па да ры па чы-
на юць вы ка рыс тоў ваць са праў ды 
гнут кую цэ на вую па лі ты ку. Кан чат-
ко выя зніж кі мо гуць да ся гаць на ват 
50 і 100 до ла раў.

Спе цы я ліс ты агенц тваў не ру хо-
мас ці ад зна ча юць, што ця пер на зі ра-
ец ца са мы ідэа льны для па тэн цы яль-
ных ква та ран таў час, ка лі ме на ві та 
яны з'яў ля юц ца «ге не ра ла мі» ста-
но ві шча.

ШМАТ ПА КА ЁЎ КІ — 
ПА КОШ ЦЕ МА ЛЕНЬ КІХ 
КВА ТЭР

Спа да ры ня Агрыз ка па ве дам ляе, 
што мі ні маль ны по пыт на ўсе ві ды 
ква тэр най мац ней за ўсё пад ка рэк-
та ваў ца ну арэн ды трох па ка ё вых 
ква тэр. Ця пер у ка та ло гу пра па но вы 
іс ну юць на ват та кія ва ры ян ты, ка лі 
но выя шмат па ка ё выя ква тэ ры з бу-
даў ні чай апра цоў кай у но ва бу доў-
лях вы стаў ля юц ца за 300 до ла раў. 
Па доб ныя мі ні маль ныя цэн ні кі на 
та кое жыл лё па ча лі з'яў ляц ца і ў ста-
рых да мах Ку ра соў шчы ны. Ся рэд ні 
кошт арэн ды трох па ка ё вых ква тэр у 
спаль ных мік ра ра ё нах скла дае 350-
400 до ла раў. Доб ра «ўпа ка ва ныя» 
трох па ка ёў кі з су час най мэб ляй, 
поў ным на бо рам амаль но вай бы та-
вой тэх ні кі бу дуць каш та ваць сён ня 
ад 450 да 600 до ла раў. Пры клад на 
па та кім кош це ця пер пра па ну юц ца 
стан дарт ныя трох па ка ё выя ква тэ ры 
ў цэнт ры ста лі цы.

Да во лі сур' ёз на тэн дэн цыя на па-
тан нен не за кра ну ла і эліт нае жыл лё. 

Па вод ле ін фар ма цыі на ша га экс-
пер та, за апош нія ча ты ры ме ся цы 
арэнд нае жыл лё гэ тай ка тэ го рыі па-
тан не ла ў ся рэд нім на 20-30%. Су-
стра ка юц ца сён ня і больш моц ныя 
па тан нен ні. На прык лад, у ка та ло гу 
ёсць шы коў ныя ква тэ ры, якія яшчэ 
ў лю тым зда ва лі ся за 1,5 ты ся чы до-
ла раў. А ця пер іх не аран ду юць на-
ват за ты ся чу. Ка лі арэнд нае жыл лё 
каш та ва ла ка ля 1 ты ся чы до ла раў, 
то ця пер яно вы стаў ля ец ца за 700-
750 до ла раў.

ПА ТАН НЕН НЕ — 
ДА СЯ РЭ ДЗІ НЫ ЖНІЎ НЯ

На конт та го, што на пра ця гу ўся го 
лі пе ня кош ты на пры ват ную арэн-
ду бу дуць зні жац ца, Але на Агрыз ка 
ўпэў не на на ўсе 100%. Пра па но ва 
за шкаль вае, а клі ен таў амаль ня ма. 
І на пра ця гу ме ся ца коль касць сва-
бод ных ква тэр бу дзе па вя ліч вац ца. 
Част ко ва гэ та тлу ма чыц ца зні жэн-
нем за роб каў у буй ным сет ка вым 
ганд лі. А апош няе ма са вае ча со вае 
за крыц цё буй ных аб' ек таў ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван ня (толь кі ў 
сет цы «Даб ра ном» у ста лі цы за кры лі 
дзя сят кі ма га зі наў) па кі не ін ша га род-
ніх ра бот ні каў без за роб каў, на якія 
маг чы ма зды маць жыл лё. Змя ні ла ся 
сі ту а цыя і на рын ку пра цы, дзе апош-
нія ўра да выя ра шэн ні аб дар ма е дах 
пры му сі лі «сва бод ных мас та коў» 
Мін ска ак тыў на шу каць пра цу. А мяс-
цо ва му ра бот ні ку здым нае жыл лё не 
па трэб на. Гэ та пра лі пень.

По тым прый дзе па ча так жніў ня, 
ка лі ў ста лі цы бу дзе шмат абі ту ры-
ен таў. Част ка з іх (у ка го да стат ко-
ва ба лаў для па ступ лен ня) ра зам 
з баць ка мі пач не шу каць здым нае 
жыл лё. Мес цаў ця пер у ста ліч ных 
ін тэр на тах быц цам бы ха пае, але 
асоб ным ка тэ го ры ям ма ла дых ін-

ды ві ду у маў па доб нае ка лек тыў нае 
пра жы ван не не зу сім да спа до бы. 
Кам пань ён ства, як ін стру мент эка-
но міі гро шай, клі ен ты з пе ры фе рыі ў 
пер шы год сту дэнц тва амаль не вы-
ка рыс тоў ваюць. Ме на ві та ў пер шую 
дэ ка ду жніў ня на дру гас ным рын ку 
арэн ды ста ліч на га жыл ля мак сі мум 
пра па но вы яшчэ за ха ва ец ца, ад нак 
цэ ны на здым нае жыл лё па мян шац-
ца ўжо не бу дуць, бо по пыт пач не 
па вя ліч вац ца.

АЖЫ Я ТА ЖУ НЕ БУ ДЗЕ
З дру гой па ло вы жніў ня і аж но 

да ся рэ дзі ны ве рас ня ў ста лі цы ча-
ка ец ца тра ды цый нае па велі чэн не 
ак тыў нас ці па тэн цы яль ных ква та-
ран таў. Здым ныя ква тэ ры пач нуць 
шу каць не толь кі сту дэн ты, але і 
но выя ма ла дыя спе цы я ліс ты, якія 
вы ра шаць за стац ца ў Мін ску. Ве ра-
год на, што ў гэ ты пе ры яд цэн ні кі на 
стан дарт нае і бюд жэт нае арэнд нае 
жыл лё мо гуць кры ху па вя лі чыц ца ў 
па раў на нні з мі ні маль ны мі кош та мі 
ў лі пе ні. Пра тое, як моц на яны мо-
гуць па вя лі чыц ца, ка заць па куль 
ра на. Згод на з па пя рэд нім пра гно-
зам экс пер таў гэ тай сфе ры, ся рэд ні 
та рыф арэн ды на стан дарт ную ад-
на па ка ёў ку мо жа склас ці ад 280 да 
320 до ла раў, а звы чай ныя двух па-
ка ёў кі тра пяць у цэ на вы дыя па зон 
ад 350 да 400 до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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ІДЭА ЛЬНЫ ЧАС ДЛЯ КВА ТА РАН ТАЎ
Ме на ві та ў най блі жэй шыя 4-5 тыд няў на рын ку ста ліч най 

арэн ды бу дзе на зі рац ца мак сі мум пра па но вы

Сён ня ў пра стор най 
трох па ка ё вай ква тэ ры 
мо гуць бес праб лем на жыць 
ад ра зу дзве ці на ват 
тры бяз дзет ныя сям'і.

Звы чай ныя ад на па ка ёў кі 
па кош це звыш 350 до ла раў 
аў та ма тыч на трап ля юць 
у ранг «ві ся коў», на якія 
ця пер ні хто не звяр тае ўва гі.

З дру гой па ло вы жніў ня 
і аж но да ся рэ дзі ны ве рас ня 
ў ста лі цы ча ка ец ца 
тра ды цый нае па ве лі чэн не 
ак тыў нас ці па тэн цы яль ных 
ква та ран таў.

Ле та ў поў ным раз га ры. Усе ад па чы ва юць, або амаль усе. Ад нак гас па да ры сва бод ных і «ліш ніх» 
ква тэр су тык ну лі ся з праб ле май праз мер нас ці пра па но вы і рэз кім не да хо пам клі ен таў. 
У та кой сі ту а цыі га лоў ны мі фі гу ран та мі, якія рэ аль на паў плы ва юць на фар мі ра ван не цэн ні каў 
на рын ку, з'яў ля юц ца па тэн цы яль ныя ква та ран ты. Да тра ды цый на га во сень ска га ажыў лен ня яшчэ 
да лё ка, та му кош ты на здым нае жыл лё пра цяг ва юць зні жац ца. Пра сён няш нюю сі ту а цыю 
на ста ліч ным рын ку доў га тэр мі но вай арэн ды і пра гно зы на най блі жэй шую перс пек ты ву 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі ла спе цы я ліст ад дзе ла жыл лё вай арэн ды цэнт ра ганд лю 
не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» Але на АГРЫЗ КА.

Сё ле та на Гро дзен шчы не ства ры лі 
больш за 2 ты ся чы но вых ра бо чых мес-
цаў, а да кан ца го да іх па він на быць ка ля 
6 ты сяч. Аб гэ тым па ве да міў жур на ліс-
там у Ашмя нах стар шы ня Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ.

НЕ ТОЛЬ КІ РА СІЙ СКІ РЫ НАК
Сі ту а цыя ў пра мыс ло вас ці ня прос тая, 

асаб лі ва што ты чыц ца про да жу пра дук цыі на 
знеш ніх рын ках. У пры ват нас ці з пры чы ны 
дэ валь ва цыі ра сій ска га руб ля знач на ска ра-
ці ла ся ва лют ная вы руч ка ад экс пар ту мя са-
ма лоч най пра дук цыі. Шмат стра ці лі і праз 
за ба ро ну па ста вак у Ра сій скую Фе дэ ра цыю 
вы ра баў са сві ні ны. Ха ця сі ту а цыя па чы нае 
па ляп шац ца: для двух прад пры ем стваў Гро-
дзен шчы ны «Рас сель гас на гляд» ня даў на зняў 
гэ тую за ба ро ну, і ёсць на дзея, што так бу дзе 
і з ін шы мі. Ад па вед на трэ ба па вя ліч ваць і сы-
ра він ны па тэн цы ял. У жніў ні ў экс плу а та цыю 
бу дзе ўве дзе на фер ма на 27 ты сяч па ра сят — 
па са мых пе ра да вых тэх на ло гі ях. Там жа, у 
Ка рэ ліц кім ра ё не, ад наў ля ец ца сві на комп лекс. 
А ў Бе рас та віц кім і Смар гон скім ра ё нах па ча лі 
бу да ваць іх пры ват ныя ін вес та ры.

Пры гэ тым у экс пар це нель га ары ен та вац-
ца толь кі на Ра сію, ку ды Гро дзен ская воб-
ласць пра дае 96-97% сва ёй мя са-ма лоч най 
пра дук цыі. Тым больш што ра сі я не ў су вя зі з 

вя до мы мі санк цы я мі за раз шмат ін вес тру юць 
у раз віц цё сва ёй сель скай гас па дар кі і пе ра-
пра цоў чай пра мыс ло вас ці.

— Та му ста вім за да чу ды вер сі фі ка цыі на-
шых па ста вак, каб не за ле жаць толь кі ад ра сій-
ска га рын ку, — за зна чыў Ула дзі мір Краў цоў.

У пры ват нас ці кі раў ні кі шэ ра гу пе ра пра-
цоў чых прад пры ем стваў Гро дзен шчы ны на кі-
ра ва лі ся на ін вес ты цый ны фо рум у кі тай скую 
пра він цыю Гань су. Гро дзен скі мя са кам бі нат 
ця пер на ладж вае про даж на азі яц кі ры нак каў-
бас ных вы ра баў з яла ві чы ны.

ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ НЫМ ПРА ЕК ТАМ — 
ПАД ТРЫМ КА ЎЛА ДЫ

Ула дзі мір Краў цоў пад крэс ліў, што без умоў-
ным пры яры тэ там сён ня з'яў ля ец ца ства рэн не 
но вых ра бо чых мес цаў. А гэ та да ся га ец ца дзя-
ку ю чы ад крыц цю но вых вы твор час цяў. Ня даў на 
за вяр шы ла ся ма дэр ні за цыя ад кры та га ак цы-
я нер на га та ва рыст ва «Мас тоў дрэў». Вы пуск 
шкла ва ты (су час на га эка ла гіч на га ўцяп ляль-
ні ка) на ла дзі лі на шкло за вод зе ў Бя ро заў цы: 
ра ней яе ім пар та ва лі, а за раз не толь кі за бяс-
печ ва ем свой ры нак, але і ма ем экс парт ныя 
маг чы мас ці. У Ваў ка выс кім ра ё не ар га ні за ва лі 
ім парт аза мя шчаль ную вы твор часць фрук то вых 
на паў няль ні каў для ёгур таў, хле ба пя кар най і 
кан ды тар скай пра мыс ло вас ці — ства ры лі ка ля 
100 ра бо чых мес цаў. Больш за тое, яна «цяг не» 

за са бой раз віц цё ад па вед най сы ра він най ба-
зы — вы рошч ван не са да ві ны, збыт якой бу дзе 
га ран та ва ны.

— Што тыд нё ва раз гля да ем у абл вы кан ка-
ме ход рэа лі за цыі ін вес ты цый ных пра ек таў, 
іс ну ю чыя праб ле мы і шля хі іх вы ра шэн ня, — 
ка жа Ула дзі мір Краў цоў.

Да рэ чы, перс пек ты вы пра ца ўлад ка ван ня 
звя за ны не толь кі з пра мыс ло вас цю, але і ін-
шы мі сфе ра мі. На прык лад, ня даў на на Дзят-
лаў шчы не ў парт нёр стве з ра сій скім ін вес-
та рам па бу да ва лі са на то рый, дзе ство ра на 
больш за 100 ра бо чых мес цаў — не толь кі для 
ме ды цын ска га пер са на лу, але і для мяс цо вых 
жы ха роў, якія бу дуць там га та ваць ежу, пры-
бі раць, вы кон ваць ін шую ра бо ту.

Важ ным ін вес ты цый ным на кі рун кам Ула дзі мір 
Краў цоў так са ма лі чыць удзел у пра гра мах транс-
гра ніч на га су пра цоў ніц тва. Прык лад тут па каз вае 
Ашмян шчы на, дзе за апош нія тры га ды на ажыц-
цяў лен не роз ных пра ек таў атры ма лі ад Еў ра пей-
ска га са ю за ка ля 1 міль ё на еў ра. У пры ват нас ці 
ня даў на ад кры лі ста ды ён з тры бу на мі на 500 
мес цаў, фут боль ным по лем, бе га вы мі да рож ка мі, 
зо най для кі дан ня яд ра. Гэ ты аб' ект па бу да ва лі 
дзя ку ю чы пра ек ту між на род най тэх ніч най да па-
мо гі, дзе парт нё ра мі ста лі Ашмян скі рай вы кан-
кам і ўпраў лен не гмі ны Су вал кі (Поль шча).

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchik@zviazda.by

�

Рэ гі ёнРэ гі ён  �� ЗА ЦЯП ЛО ПЛА ЦІЦЬ 
ВЫ КЛЮЧ НА 

ПА ЛІ ЧЫЛЬ НІ КУ
Пры нам сі тым, у ка го яны ёсць

У жыл лё вым сек та ры пра па ну ец ца 
зра біць аба вяз ко вай пла ту за цяп ло па 
ін ды ві ду аль ных лі чыль ні ках. На чаль-
нік ад дзе ла ар га ні за цый на-пра ва вой 
ра бо ты дэ парт амен та па энер га эфек-
тыў нас ці Дзяр жаў на га ка мі тэ та па стан-
дар ты за цыі Ві таль КРЭЦ КІ па ве да міў, 
што ад па вед нае змя нен не пра па ну ец ца 
пра пі саць у но вай рэ дак цыі Ды рэк ты вы 
№3 аб эка но міі і бе раж лі вас ці.

Спе цы я ліст удак лад ніў, што ка лі ў до ме 
ёсць ін ды ві ду аль ныя пры бо ры ўлі ку цяп ла, то 
спа жыў цоў мо гуць аба вя заць ажыц цяў ляць 
раз лік ме на ві та па іх. Гэ та пра па но ва ўне се на 
ў пра ект да ку мен та. Тут трэ ба ад зна чыць той 
факт, што пры бо ры ін ды ві ду аль на га ўлі ку цеп-
ла вой энер гіі ста вяц ца ва ўсіх но вых жы лых 
да мах з 2004 го да. Ад нак жы ха ры па він ны са мі 
вы зна чыць, ці бу дуць яны пла ціць па па каз чы-
ках ін ды ві ду аль на га лі чыль ні ка цяп ла ці гру па-
во га. Вось тут уз ні ка юць пэў ныя ню ан сы, бо 
для аб слу гоў ван ня раз лі каў па ін ды ві ду аль ных 
лі чыль ні ках трэ ба за клю чыць да га вор з раз лі-
ко ва-сэр віс най ар га ні за цы яй. Скла да ец ца ён 
з жы лым до мам у асо бе ўпаў на ва жа на га, а не 
з жы ха ра мі асоб ных ква тэр. Та му пла ціць за 
цяп ло па ін ды ві ду аль ных лі чыль ні ках мож на ў 
тым вы пад ку, ка лі та кое ра шэн не бу дзе за да-
валь няць боль шасць жы ха роў до ма.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

НО ВЫЯ ВЫ ТВОР ЧАС ЦІ — 
НО ВЫЯ РА БО ЧЫЯ МЕС ЦЫ


