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Пер ша па чат ко ва ква тэ ры бы лі 

вы стаў ле ны на про даж у руб лях па 

пэў най ца не, а па коль кі мы ўсё ж пра-

цу ем на та кім рын ку, дзе кошт не ру-

хо мас ці пры вяз ва ец ца да до ла ра, то 

пра даў цы пе ра ліч ва юць цэ ны па но-

вым кур се і пра па ну юць па куп ні кам

пла ціць ужо ін шыя гро шы. Па куп ні кі ж 

ад маў ля юц ца, бо бра лі крэ дыт у

бан ку ў руб лях, а на кур са вай роз ні цы 

да во дзіц ца на кід ваць яшчэ ад двух да 

ча ты рох ты сяч до ла раў. З дру го га бо-

ку, пра даў цу не ці ка ва губ ляць вя лі кія 

гро шы на кан вер сіі.

І спра ва не толь кі ў не зга вор лі вас-

ці клі ен таў. У нас у Мін ску пры бліз на 

90 % пра даў цоў куп ляе неш та на ўза-

мен — гэ та лан цуж ко выя здзел кі, а ў 

та кой сі ту а цыі до сыць цяж ка да мо віц-

ца та кім чы нам, каб ні хто не стра ціў 

на кур са вай роз ні цы.

Кры ху паз ней на ры нак аб ры ну лі ся 

ўсе форс-ма жо ры ад на ча со ва. У ад-

ным фла ко не апы ну лі ся не га тыў ныя 

фак та ры як унут ра ныя, так і знеш нія. 

І гэ та не толь кі рэ аль ны ві рус, але і 

ін фар ма цый ны, і па дзен не су свет ных 

фі нан са вых рын каў, наф та выя і ганд-

лё выя вой ны, за крыц цё меж па між 

дзяр жа ва мі...

Клі ен ты ў та кой сі ту а цыі ста но вяц-

ца за над та эма цы я наль ныя і скрыт-

ныя, на ват па да зро ныя. Ад ны не га-

то выя пус каць у сваё жыл лё ін шых 

лю дзей, а ін шыя не хо чуць за хо дзіць 

у чу жое па мяш кан не на пра гляд, не 

жа да юць прос та ды хаць спёр тым па-

вет рам не вя до май ква тэ ры. На фо не 

ўся го гэ та га ўзні кае ня вы зна ча насць. 

Яна вы клі кае тры во гу, страх, хва ля-

ван ні за заўт раш ні дзень — усё гэ та 

вель мі дыс кам форт на. І трэ ба час, 

каб пры вык нуць да но вай рэ аль нас ці 

і зра зу мець, як у ёй жыць і пра ца ваць, 

лі чыць Мі ка лай Пра ста лу паў.

Го лая ста тыс ты ка, 
і не больш

Ана лі тык рын ку не ру хо мас ці 

Ар цём СА ХА РЭ ВІЧ за ўва жыў у пер-

шым тыд ні кра са ві ка зна ка вую па дзею 

для рын ку: рэз кі раз ва рот ды на мі кі цэн 

на ква тэ ры. Кур са выя ва ган ні і на ві ны 

аб ка ра на ві ру се пры му сі лі мно гіх пра-

даў цоў ква тэр пе ра гле дзець ліч бы ў 

сва іх аб' явах, лі чыць экс перт.

На яго дум ку, кож ны ты дзень рас-

це коль касць тых, хто жа дае пра даць 

ква тэ ру ў ста лі цы. З па чат ку са ка ві-

ка агуль ная пра па но ва на дру гас ным 

рын ку па вя лі чы ла ся амаль на 1,5 ты-

ся чы ква тэр. І гэ та са праў ды шмат — 

у ся рэд нім за ме сяц куп ля юць менш. 

Аж да апош ніх тыд няў на ва спе ча ныя 

пра даў цы вы стаў ля лі ца ну ў аб' явах з 

агляд кай на ўжо раз ме шча ныя ў про-

да жы ква тэ ры-ана ла гі, не спра бу ю-

чы пра па на ваць менш. Але блі жэй да 

кан ца ме ся ца ста ла ві да воч на, што 

з та кім па ды хо дам на ўрад ці ўдас ца 

пры цяг нуць ува гу па куп ні коў. У вы-

ні ку ся рэд ні ўзро вень цэн у аб' явах, 

якія раз мяс ці лі пас ля пер шых чыс лаў 

кра са ві ка, ужо быў ні жэй шы на 50 до-

ла раў за квад рат ны метр.

Не дрэм люць і тыя, хто пра дае 

ква тэ ру даў но. Трэ ба ра зу мець, што 

цэ ны ка рэк ці ру юць заў сё ды — і на 

ста біль ным рын ку, і ка лі ён рас це. 

Рас паў сю джа ная ся род пра даў цоў 

так ты ка — раз мяс ціць аб' яву з за вы-

ша най ца ной і па сту по ва зні жаць яе 

да тых ча соў, па куль не атры ма ец ца

на ма цаць по пыт. Так бы ло і сё ле та. 

У сту дзе ні і лю тым што ты дзень у трох 

сот нях аб' яў ка рэк ці ра ва лі ца ну ў бок 

зні жэн ня. У пер шай па ло ве са ка ві ка 

гэ ты па каз чык вы рас да 400 аб' яў, 

а ў дру гой па ло ве ме ся ца ад быў ся 

са праўд ны аб вал. На мі ну лым тыд ні 

цэ ны ў 900 аб' явах за зна лі змя нен ні.

Ста ліч ныя пра даў цы, як пра ві ла, 

ра ней за сва іх «ка лег» з рэ гі ё наў па-

чы на юць ка рэк ці ра ваць цэ ны, а так-

са ма ро бяць больш іс тот ныя зніж кі ў 

па чат ку кры зі су. Зрэш ты, на ват іх на 

мі ну лым тыд ні абы шлі пра даў цы ква-

тэр у пры га ра дах Мін ска. У За слаўі, 

Ко пі шчы, Дзяр жын ску і Ка ло дзі шчах 

ца на бы ла зні жа на ў 12—15 % аб' яў. 

У Ма чу лі шчах гэ ты па каз чык да ся гаў 

16 %. Аб са лют ным лі да рам тут з'яў-

ля ец ца Фа ні паль, дзе ца на змен ша-

на ў кож най чац вёр тай аб' яве. Мо жа 

здац ца, што ў пер шую чар гу зні жа юць 

ца ну на ме ней лік від ныя ква тэ ры з 

вя лі кай коль кас цю па ко яў, але гэ та 

не так. Са мы вы со кі пра цэнт зні жак 

на зі ра ец ца ця пер у сег мен це ад на па-

ка ё вых ква тэр. Так са ма на агуль ным 

фо не вы лу ча юц ца ква тэ ры, па бу да-

ва ныя ў 2019 го дзе. Мно гія з іх на-

бы ва лі ся яшчэ на ста дыі бу даў ніц тва 

з мэ тай да лей ша га пе ра про да жу, і 

ця пе раш нія ўла даль ні кі імк нуц ца хут-

чэй за фік са ваць пры бы так пас ля іх 

рэа лі за цыі.

Су стрэ нем ся 
праз ме сяц

Пас ля доў га га пе ры я ду рос ту цэн 

ста ліч ны ры нак жыл ля сы хо дзіць 

«у спяч ку». Мі ну лы ты дзень па ка заў 

ра шу часць част кі пра даў цоў, якія спя-

ша юц ца мак сі маль на хут ка пра даць 

сваю не ру хо масць. Але... Пры маць 

ра цы я наль ныя ра шэн ні ў та кой сі ту а-

цыі, ка жуць экс пер ты, заў сё ды ста но-

віц ца скла да на. Та му не вы клю ча на, 

што мно гія вы ра шаць ад клас ці куп-

лю не ру хо мас ці. Боль шасць па куль 

чакае, але па во пы це мі ну лых кры зі-

саў мож на мер ка ваць, што асноў ная 

хва ля цэ на вай ка рэк цыі яшчэ на пе-

ра дзе.

Мі ка лай Пра ста лу паў не ўпэў не-

ны ў тым, што жыл лё ўжо па тан не-

ла — рэ аль на яшчэ не па тан не ла. 

У Мін ску на рын ку не ру хо мас ці сён-

ня пры сут ні чае ка ля 8 ты сяч аб' ек таў 

жыл ля. З іх дзесь ці 4 ты ся чы ква тэр 

вы стаў ле ны на ры нак па за вы ша най 

ца не і пра да юц ца ўжо до сыць доў гі 

час — ад паў го да і больш. Ме на ві та 

па гэ тых аб' ек тах ця пер і на зі ра ец ца 

ка рэк ці роў ка цэн ні каў у бок па ні жэн-

ня (а дак лад ней, у бок на блі жэн ня 

да ся рэд ня ры нач най ца ны). Са мі ж 

ся рэд ня ры нач ныя цэ ны па куль пад 

знач ную ка рэк ці роў ку не тра пі лі і ў 

най блі жэй шы час не тра пяць.

Па са мых ап ты міс тыч ных пра гно зах, 

дзесь ці да кан ца кра са ві ка ка ра на ві рус-

ная іс тэ рыя ў на шай кра і не скон чыц ца 

і ры нак пач не ажы ваць, лі чыць спа дар 

Пра ста лу паў. За тым два тыд ні пой дзе 

на пра гляд ква тэр і пад рых тоў ку па ке-

та да ку мен таў для про да жу. Рэ аль ныя 

здзел кі па куп лі не ру хо мас ці пач нуц ца 

не ра ней за ся рэ дзі ну мая. Ме на ві та 

та ды і бу дзе ві даць, на коль кі са праў ды 

па тан не ла жыл лё. Па куль пра гноз на-

ша га экс пер та та кі.

За бу доў шчы кі пер ша сна га жыл ля 

ня знач на зні зяць кошт сва іх «квад ра-

таў». Услед за імі па тан нее (пры клад-

на на 3—5 %) і жыл лё на дру гас ным 

рын ку. Гэ та доб ры сцэ на рый раз віц-

ця па дзей на рын ку, ка лі бу дуць бес-

праб лем на вы да вац ца крэ ды ты пад 

не вя лі кія пра цэн ты (14—15 % у та-

кой сі ту а цыі цал кам па ды хо дзіць), да 

та го ж не кры тыч на ўпа дуць зар пла-

ты на сель ніц тва. Дрэн ны сцэ на рый 

уклю чае гла баль нае зні жэн не цэн на 

ква тэ ры (пры клад на на 20—30 %), 

але пра гэ та лепш і не ду маць, лі чыць 

Мі ка лай Пра ста лу паў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Са удаў ская Ара вія ак тыў на скуп ляе ак цыі 
еў ра пей скіх наф та кам па ній

Су ве рэн ны фонд Са удаў-

скай Ара віі Publіc Іnvestment 

Fund (PІF) у апош нія тыд ні 

ак тыў на скуп ляў ак цыі ча-

ты рох буй ных еў ра пей скіх 

наф та кам па ній — Equіnor, 

Royal Dutch Shell, Total і Enі, 

лі ча чы іх па пе ры не да ацэ не ны мі ва ўмо вах спа ду на наф-

та вым рын ку. Аб гэ тым па ве да мі ла Тhe Wall Street Journal 

са спа сыл кай на ўлас ныя кры ні цы. Па іх звест ках, фонд 

на быў гэ тыя па пе ры на агуль ную су му пры клад на 1 міль ярд

до ла раў і мо жа пра цяг нуць іх куп ляць. Ін вес ты цыі ў наф та -

кам па ніі свед чаць аб зме не так ты кі PІF, які па ві нен быў 

са дзей ні чаць на ма ган ням прын ца Ма ха ме да бін Са лма на 

па ды вер сі фі ка цыі эка но мі кі Са удаў скай Ара віі і зні жэн ня 

яе за леж нас ці ад наф та ва га сек та ра. Гэ та пра ду гледж ва-

ла ўкла дан ні фон ду ў сфе ры, якія не ма юць да чы нен ня да 

энер га нось бі таў, ад зна чы ла Тhe Wall Street Journal.

Прэ зі дэнт Іра ка да ру чыў сфар мі ра ваць 
но вы ўрад на чаль ні ку раз вед кі

Пра гэ та па ве да міў ірак скі тэ ле ка нал Al Sumarіa. Па-

вод ле яго ін фар ма цыі, Прэ зі дэнт Іра ка Бар хім Са лех даў 

Мус та фе аль-Ка зы мі ад па вед ныя паў на моц твы пас ля та го, 

як ця пе раш ні пры зна ча ны прэм' ер Ад нан аз-Зур фі са ма -

ўхі ліў ся ад фар мі ра ван ня іракс ка га ўра ду. 53-га до вы Аль-Ка-

зы мі, які лі чыц ца не за леж ным па лі ты кам, быў пры зна ча ны 

на чаль ні кам раз вед кі Іра ка ў чэр ве ні 2016 го да. Пас ля ме-

ся цаў ан ты ўра да вых вы сту паў, якія пры вя лі да ўнут ры па лі-

тыч на га кры зі су, у лю тым Са лех за цвер дзіў пра па на ва ную 

яму пар ла мен та ры я мі ад шы іц кіх фрак цый кан ды да ту ру 

бы ло га мі ніст ра ка му ні ка цый Му ха ме да Таў фі ка Алаўі на 

пост прэм' е ра і да ру чыў яму сфар мі ра ваць урад. Ад нак 

пры зна ча ны кі раў нік каб мі на праз ме сяц ад клі каў сваю 

кан ды да ту ру. Та ды Са лех да ру чыў фар мі ра ваць каб мін 

аз-Зур фі, яко му бы ло ад ве дзе на на гэ та 30 дзён. Па куль 

пра цэс фар мі ра ван ня ўра да не за вер ша ны, аба вяз кі кі раў-

ні ка ўра да пра цяг вае вы кон ваць Ад эль Аб дэль Мах дзі, які 

па даў у ад стаў ку ле тась на пры кан цы ліс та па да.

Ра ке та з но вым экі па жам МКС 
стар та ва ла з Бай ка ну ра

Ра ке та-нось біт «Са юз-

2.1а» з транс парт ным пі-

ла та ва ным ка раб лём «Са-

юз МС-16» стар та ва ла з 

кас ма дро ма Бай ка нур. На 

бор це зна хо дзіц ца но вы экі-

паж Між на род най кас міч най 

стан цыі (МКС) — кас ма на ў-

ты «Рас кос ма са» Ана толь Іва ні шын (ка ман дзір ка раб ля) 

і Іван Ваг нер, а так са ма аст ра наўт NASA Крыс та фер Кэ сі-

дзі. Згод на з пра гра май па лё ту, Іва ні шын, Ваг нер і Кэ сі дзі 

пра вя дуць у кос ма се 196 су так. Ра сій скія кас ма на ўты на 

бор це МКС зро бяць не каль кі на ву ко вых да сле да ван няў і 

экс пе ры мен таў, а так са ма вы ка на юць ра бо ты па да аб ста-

ля ван ні ра сій ска га сег мен та стан цыі. Іх вяр тан не на Зям лю 

за пла на ва на на каст рыч нік 2020 го да. На бор це МКС рых-

ту юц ца да су стрэ чы сва іх ка лег кас ма наўт «Рас кос мо су» 

Алег Скры пач ка, а так са ма аст ра наў ты НА СА Энд ру Мор-

ган і Джэ сі ка Мэ ір. Ця пе раш ні экі паж па ві нен пры зям ліц ца 

17 кра са ві ка пас ля пра цяг лай экс пе ды цыі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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На двор'еНа двор'е

Зноў без даж джоў
Але паў ноч ныя вят ры пры ня суць нам за ма раз кі 

ўна чы і све жы па ры віс ты ве цер удзень
Кра са вік ні ко лі не ад роз ні ваў ся па ста ян ствам. Толь кі 

пры вык лі да цёп лых дзянь коў, а тут на зме ну ім чар го вая 

хва ля хо ла ду. Вось і цяпер ха лод ны ат мас фер ны фронт 

ужо па ды шоў да на шых паў ноч на-за ход ніх меж. Ад нак 

фран таль ны па дзел не пры нёс шмат даж джоў, а стаў 

пры чы най зме ны па вет ра ных мас, ка лі зо на хо ла ду з 

поў на чы рас паў сюдж ва ец ца на тэ ры то рыю кра і ны, па-

ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра-

ме тэа ра ло гіі, кант ро лю ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Не вя лі кія даж джы ча ка юц ца толь кі мес ца мі па Ві цеб скай 

воб лас ці. А ў су бо ту Бе ла русь у асноў ным бу дзе зна хо дзіц ца ў 

воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. Ча ка ец ца пе ра мен-

ная воб лач насць, пе ра важ на без апад каў. Ве цер праг на зу ец ца 

паў ноч на-за ход ні, за ход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

бу дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла. Дзён ная тэм пе ра ту ра па-

вет ра праг на зу ец ца ад плюс 6 гра ду саў да плюс 13 гра ду саў.

На жаль, і ў ня дзе лю на на шай тэ ры то рыі бу дзе пе ра ва жаць 

су хое на двор'е. Толь кі ўдзень па поў на чы кра і ны маг чы мы ка-

рот ка ча со выя даж джы. Ве цер паў днё вы ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы бу дзе ва гац ца ад ну ля да мі нус 5 гра ду саў, мес ца мі 

на за ха дзе кры ху цяп лей — ад плюс 1 гра ду са да 2 цяп ла. Удзень 

па вет ра пра грэ ец ца да плюс 8—15 гра ду саў, па паў днё вым за ха-

дзе — на па ру гра ду саў цяп лей.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у пер-

шай па ло ве на ступ на га тыд ня праз тэ ры то рыю на шай кра і ны 

бу дуць пе ра мя шчац ца больш ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты, 

якія пры ня суць апад кі ў вы гля дзе даж джу і мок ра га сне гу. У со-

неч ныя дні да нас вер нец ца цяп ло, але ў не па гадзь ча ка ец ца 

ня ўстой лі вы тэм пе ра тур ны рэ жым.

Ува га! У су вя зі з доў гім пе ры я дам дэ фі цы ту апад каў у кра і не 

за хоў ва ец ца па гро за ляс ных па жа раў. Зна хо дзя чы ся ў ляс ной 

зо не, трэ ба быць вель мі асця рож нымі з аг нём. Па мя тай це гэ та.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПАД ЗНА КАМ АГНЮ
Су хая вяс на 2020-га пра хо дзіць пад дым па жа раў у 

эка сіс тэ мах. І з кож ным днём іх коль касць па вя ліч ва ец -

ца вель мі іс тот на. Па звест ках афі цый на га прад стаў-

ні ка Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях Ві та ля 

НА ВІЦ КА ГА, сё ле та ра та валь ні кі ад праў ля лі ся ту шыць 

уз га ран ні ў пры род ных аб' ек тах 2460 ра зоў. Гэ тая ліч ба 

вы гля дае асаб лі ва страш на, ка лі ўлі чыць тое, што за 

ўвесь мі ну лы год та кіх па жа раў бы ло 2688.

Толь кі за се ра ду, 8 кра са ві ка, іх за рэ гіст ра ва на 166. Як і 

ра ней, амаль усе пры род ныя па жа ры, за рэд кім вы клю чэн нем, 

ля жаць на сум лен ні лю дзей.

Ма гут ны ляс ны па жар на пло шчы 200 гек та раў ад быў ся ка-

ля вёс кі За пя соч нае Лель чыц ка га ра ё на, што на Го мель шчы не. 

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі, 

яго ўба чы лі а чац вёр тай га дзі не ра ні цы. Мяс цо вы ляс гас даць 

ра ды не здо леў, і на да па мо гу прый шла авія цыя МНС. Тры 

вер та лё ты пра вя лі ў па вет ры амаль 15 га дзін, скід ва ю чы то ны 

ва ды. І толь кі а дзя вя тай га дзі не ра ні цы ў чац вер па жар быў 

лік ві да ва ны. Яшчэ ад но ма гут нае ўзга ран не ту шы лі ўсю ноч 

з се ра ды на чац вер ка ля вёс кі Маль цы На раў лян ска га ра ё на. 

А ў се ра ду да нас «зай шоў» ляс ны па жар з тэ ры то рыі Ра сіі — 

гэ та ад бы ло ся ў Ча чэр скім ра ё не.

Пры ўсім гэ тым, па па пя рэд ніх пра гно зах, пра цяг лых моц-

ных даж джоў на боль шай част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі, якія 

маг лі б кры ху па пра віць сі ту а цыю, па куль не ча ка ец ца — пры-

нам сі, да кан ца вы хад ных. А вось па ры віс ты ве цер, які спры яе 

рас паў сюдж ван ню агню, у блі жэй шы час як раз за ха ва ец ца. 

Да ча го гэ та пры во дзіць, ві даць на пры кла дзе вёс кі На рчы 

Шчу чын ска га ра ё на. Зга рэ ла больш за 20 да моў, у двух з якіх 

жы лі лю дзі. След чы ка мі тэт агу чыў па пя рэд нюю вер сію, што 

па жар па чаў ся з пры ся дзіб на га пад вор ку мяс цо ва га 70-га до-

ва га жы ха ра, які па ліў за сох лую тра ву і сы шоў да до му, ка лі 

па лі чыў, што ўсё па тух ла.

Дык ці каш туе ча ла ве чая не ахай насць та кіх на ступ стваў?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


