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Но вых сту дэн таў 
бу дзе менш, чым 
звы чай на?

Па вод ле ін фар ма цыі Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі, сё ле та 

вы пуск ні коў з 11 кла саў на

5 % менш, чым го дам ра ней, 

што па він на ад біц ца і на лі ку 

пер ша курс ні каў. Маг чы ма, 

ме на ві та з гэ тай пры чы ны 

па вы ні ках лі пе ня по пыт 

на арэн ду ква тэр ад ста ваў 

ад ле таш ня га ўзроў ню, па-

ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

пар та ла RЕАLT.BY. Што мы 

ма ем ця пер?

Яр ка га дэ фі цы ту па трэб-

на га ква та ран там жыл ля не 

на зі ра ец ца і ак тыў на «вы-

мы ва юц ца» толь кі са мыя 

бюд жэт ныя аб' ек ты. Коль-

касць сва бод ных ква тэр за 

ме сяц на ват тро хі па вя лі чы-

ла ся. А вось ды на мі ка цэн 

на арэн ду ква тэр у Мін ску 

ака за ла ся ста ноў чай — па-

да ра жэ лі ўсе ты пы ква тэр.

На ка нец ме ся ца ся рэд-

нія цэ ны арэн ды ква тэр у 

га лоў ным ме га по лі се пры-

плю са ва лі ад 1,1 % да 3,8 %. 

Так, цал кам «спа ка ва ныя» 

ад на па ка ё выя ква тэ ры пра-

па ну юц ца ў ся рэд нім за 268 

до ла раў, двух па ка ё выя — 

350 до ла раў, а трох па ка ё-

выя ква тэ ры — 433 до ла ры 

ў ме сяц. Апош ні раз цэ ны 

бы лі та кі мі вы со кі мі ў ся рэ-

дзі не 2015 го да.

Рост цэн на арэн ду ква-

тэр склаў за апош ні год 

9—11 %, у той час як са мі 

ква тэ ры па да ра жэ лі толь кі 

на 4 %. За кошт ад роз нен-

няў у тэм пах рос ту цэн ся-

рэд няя да ход насць ад зда чы 

ква тэр да сяг ну ла ад зна кі ў 

6,1 %, што з'яў ля ец ца мак-

сі му мам за апош нія ча ты ры 

з па ло вай го да.

По шу кі 
з «на ва ро та мі»

Няхай дэ фі цыт не за-

шкаль вае, але ква тэ ру сту-

дэн там па шу каць да вя дзец-

ца. Мы пад рых та ва лі для іх 

не каль кі па рад.

Пер шае — спы таць у бу-

ду чых ад на груп ні каў, ці не 

шу кае хтось ці са бе су се да. 

Ін фар ма цый ных ва ры ян таў 

да па мо гі ма са: тэ ма тыч ныя 

рэ сур сы і фо ру мы, па блі кі ў 

сац сет ках, тэ ле грам-ка на-

лы, дзе збі ра юць све жыя 

пра па но вы з роз ных сай таў 

і яшчэ шмат ча го.

Да рэ чы, у не ка то рых уні-

вер сі тэ тах ве ша юць дош кі 

аб' яў, дзе жы ха ры на ва коль-

ных да моў раз мя шча юць 

пра па но вы. Вар та пры гле-

дзец ца: мо жа быць, і ў вас 

та кая ёсць. Пад час ажы я та-

жу з агенц тва мі звяз вац ца 

цяж ка. Яны ж пра па ну юць 

ад ну ква тэ ру на не каль-

кі дзя сят каў ча ла век, та му 

атрым лі ва ец ца гуль ня на вы-

пе рад кі «хто пер шы да бег — 

той і зняў». А яшчэ ін фар-

 ма цыя пра ква тэ ры час та 

не ад па вя дае рэ ча іс нас ці. 

Клі ен таў звы чай на за ваб лі-

ва юць за ні жа най ца ной, а ў 

рэ аль нас ці яна вы шэй шая.

Упэў не на за яў ляю, зды-

маць жыл лё ў ад да ле ных 

ра ё нах ста лі цы на ват доб ра. 

Па чат коў цам-ін ша га род нім 

так спа чат ку пра сцей вы ву-

чыць го рад. Да та го ж, па коі 

і ква тэ ры не ў цэнт ры мо-

гуць каш та ваць ад чу валь на 

тан ней. Акра мя та го, цэ ны 

на ква тэ ры змя ня юц ца ў за-

леж нас ці ад се зо на. На прык-

лад, у кан цы лі пе ня і ў жніў ні 

по пыт на жыл лё вы рас тае. 

Пік спа дае дзесь ці да кан-

ца ліс та па да. Да на ступ на га 

ле та ўсё за сты вае на ад ным 

уз роў ні. Та му ці па жы ві па ру 

ме ся цаў у ка гось ці і шу кай 

ва ры янт по тым, ці за ду май-

ся над по шу кам ква тэ ры за-

га дзя.

Не вар та ба яц ца доў гай 

да ро гі на ву чо бу і да до му. 

На са май спра ве ў сту дэнц-

тве да во лі шмат воль на га 

ча су, плюс у да ро зе мож на 

неш та ву чыць. Ця пер яшчэ 

мож на знай сці па коі за 

200 руб лёў у ме сяц (праў да, 

не ў са мых зруч ных ра ё нах 

Мін ска), але іх ужо ма ла.

Як зма гац ца 
з прад узя тас цю?

Боль шасць ула даль ні каў 

ква тэр пер ша па чат ко ва з 

асця ро гай ста вяц ца да сту-

дэн таў і на огул да адзі но кіх 

лю дзей. Усе хо чуць ба чыць 

сва і мі аран да та ра мі ма ла-

дую ся мей ную па ру. А ас-

тат нім бес ква тэр ным жыць 

дзе?

Як жа знай сці па ра зу-

мен не з гас па да ром та ко-

га па трэб на га жыл ля? Тут 

га лоў нае не знеш ні вы гляд, 

а ўмен не пе ра кон ваць. Ка-

лі ты ма ла ды і са мот ны, без 

ве ча ры нак не абы сці ся: на 

ву лі цы збі рац ца хо лад на, 

а ў ка фэ — па куль до ра га. 

Вар та сум лен на па пя рэ-

дзіць гас па да роў, што гос ці 

бу дуць. Але ты га ран ту еш 

чыс ці ню і па ра дак. Уво гу ле, 

прый дзец ца па га ва рыць па-

да рос ла му. І па во дзіць ся бе 

гэ так жа. Не вар та за во дзіць 

ко ці каў і са ба чак ціш ком ад

гас па да роў. Усё роў на 

за ўва жаць.

Та кім чы нам, ты знай-

шоў жыл лё, якое вы гля дае 

пры стой на на фо та здым ках 

і па ды хо дзіць па ца не. Да-

лей трэ ба стэ ле фа на вац ца 

з гас па да ра мі, каб па гля-

дзець ква тэ ру ўжы вую. Ка лі 

пры зна ём стве арэн да даў ца 

зда ец ца вам хоць бы кры ху 

дзіў ным — бя жы це. У бу ду-

чы ні гэ тыя дзі вац твы мо гуць 

вы явіц ца ў дзвес це ра зоў 

мац ней шы мі.

Бы вае, клас ная ква тэ ра 

за сла няе во чы і зу сім не ўні-

ка еш, які гас па дар ча ла век, 

а гэ та вель мі важ на. Трэ ба 

ад ра зу да маў ляц ца пра рас-

піс кі і пе ра вод гро шай — 

лепш на карт ку, умо вы маг-

чы мых ра мон таў-па ляп шэн-

няў і гэ так да лей. А то вось 

мой зна ё мы зняў утуль ную 

ква тэ ру, зра біў там кас ме-

тыч ны, але да ра гі ра монт, а 

яго ад ра зу па пра сі лі вы зва-

ліць па мяш кан не — у вы ні ку 

ён пра га рэў на до сыць вя лі-

кую су му.

І яшчэ, ка лі на пра гля дзе 

пад лашч ва юц ца і пра ма га-

то выя «зні жач ку зра біць» — 

неш та ня чыс та. Ча ла век, які 

здае ква тэ ру, ве дае, коль кі 

каш туе яго ква тэ ра, і не ста-

не без пры чы ны апус каць 

ца ну. Гэ та дак лад на.

Да га вор лепш 
за клю чыць

Афор міць «друж бу» з 

гас па да ром лепш на па пе-

ры. Гэ та га ран тыя і для ця-

бе (што жыл лё бу дзе пэў ны 

пе ры яд і пла ціць трэ ба фік-

са ва ную су му), і для арэн-

да даў ца (што ты не з'е дзеш, 

бу дзеш пры но сіць гро шы, а 

да яго не за ві тае пад атко-

вая). Так спа кай ней усім. 

Але...

Афі цый ная рэ гіст ра цыя 

па між ква та ран там і ўлас-

ні кам пра ду гледж вае, што 

гас па дар ква тэ ры па ві нен 

пла ціць па да так за свой 

пры бы так. Па да так за ле-

жыць ад коль кас ці па ко яў 

у ква тэ ры і ад мес ца зна хо-

джан ня до ма. На прык лад, 

што ме сяч ны па да так за ад-

на па ка ё вую ква тэ ру ў ра ё не 

пер шай эка но мі ка-пла ні ро-

вач най зо ны Мін ска (най-

блі жэй шай да цэнт ра) скла-

дзе 32,5 руб ля. Дру гая зо-

на пра ду гледж вае па да так 

27 руб лёў, трэ цяя і чац вёр-

тая — 23 руб лі, а чац вёр тая 

зо на — 18,5 руб ля. Гас па да-

ры да маў ля юц ца аб «кам-

пен са цыі» гэ та га па да тку. 

Звы чай на па да так дзе ляць 

ба кі з раз лі ку 50 на 50, але 

аба вя зак вы пла ты па да тку 

за ста ец ца за ўлас ні кам.

У да га во ры трэ ба аба вяз-

ко ва за фік са ваць усе важ-

ныя мо ман ты. Яны да ты чац-

ца ўмоў вяр тан ня за кла ду 

(ка лі ён ёсць), ста ну ква тэ ры 

(мэб лі, тэх ні кі, ра мон ту) да 

твай го ўез ду. Вар та да мо-

віц ца за га дзя і пра тое, хто 

аплач вае ка му нал ку. Ка лі 

гэ та ро біць гас па дар, пра-

сі па ка заць пла цёж кі: бы лі 

вы пад кі, ка лі яны штуч на 

за вы ша лі ся. Ты ад да еш 

40 руб лёў, а рэ аль на арэн да-

даў цу па трэб ныя толь кі 30.

Пра вя рай усё 
без вы клю чэн ня

У аб' яве пі шуць, якая доб рая 

ква тэ ра, але на прак ты цы —

ідэа льных прак тыч на не бы-

вае. Лепш за га дзя пад рых-

та ваць спіс рэ чаў, якія аба-

вяз ко ва трэ ба пра ве рыць. 

Пер шае, гэ та вок ны. Ці не 

дзьме там з усіх шчы лін, ці 

ад чы ня юц ца ра мы. Лепш, 

каб ста я лі шкло па ке ты.

Дру гі па знач нас ці пункт — 

сан тэх ні ка, асаб лі ва ба чок у 

пры бі раль ні. Не са ро мей це ся 

на ціс каць на ўсё і кру ціць 

кра ны, бо гэ тым трэ ба бу дзе 

ка рыс тац ца. По тым ідзе бы-

та вая тэх ні ка. Яе трэ ба дас-

ка на ла пра ве рыць, у якім 

яна ста не: ка лі неш та зла-

ма нае, удак лад ні, ці ў кур се 

гас па дар, што так ужо бы ло. 

Гэ та важ на за фік са ваць, каб 

по тым не рас плач вац ца за 

чу жую шко ду. І яшчэ, асоб на 

трэ ба пра ве рыць ува ход ныя 

дзве ры. Пе ра ка нац ца, ці не 

за хра са юць клю чы, ці ўсе 

за мкі на дзей ныя і пра цу юць. 

Ка лі ў ця бе ёсць ней кія асаб-

лі выя па тра ба ван ні (ёсць 

алер гія на спе цы фіч ныя па-

хі), лепш ад ра зу спы таць, ці 

бы лі да гэ туль на ква тэ ры 

кош кі або ін шая жыў насць.

Зме на ста но ві шча 
ві та ец ца

Не трэ ба ду маць, што са-

вец кая ша фа ў па коі пры кру-

ча на да пад ло гі. Яе мож на і 

трэ ба пе ра соў ваць. Ка лі хо-

чаш пры вез ці сваю мэб лю 

ці, на ад ва рот, па зба віц ца ад 

част кі гас па дар скай — не са-

ро мей ся пра гэ та спы таць. 

Як пра ві ла, улас нік бу дзе 

толь кі за, бо хтось ці пры вя-

дзе іх жыл лё ў па ра дак.

Зу сім не аба вяз ко ва пе-

ра фар боў ваць пад ло гу і 

сце ны: тыя ж пля мы на шпа-

ле рах мож на за мас кі ра ваць 

дэ ка ра тыў ны мі на леп ка мі 

або пла ка та мі. А пра цёр ты 

ла мі нат або лі но ле ум вы дат-

на мас кі ру ец ца не да ра гім 

ды ва ном.

І апош няе. Сту дэн ты, 

асаб лі ва пер ша курс ні кі, па-

він ны быць га то выя з'е хаць у 

лю бы мо мант. Ад ной чы сын 

ма іх зна ё мых ад зна чаў зда-

дзе ную се сію, ды так, што 

су се дзі па скар дзі лі ся гас па-

да рам. Апош нія пры еха лі на 

на ступ ны ж дзень і па пра сі лі 

яго ху цень ка з'е хаць, ня гле-

дзя чы на за клю ча ны да га-

вор. По тым яны да мо ві ліся 

на пад аў жэн не тэр мі ну вы-

ся лен ня на ты дзень, але ква-

тэ ра бы ла стра ча на. А ка лі б

сту дэн ты бы лі зна ё мыя з су-

се дзя мі і па пя рэ дзі лі іх аб за-

пла на ва най гу лян цы, то эк-

стран на га вы ся лен ня мож на 

бы ло б па збег нуць.

Арэн да па коя ра туе, ка лі 

не атры ма ла ся знай сці су-

се дзяў для ква тэ ры. Але гэ-

та яшчэ больш не на дзей ны 

ва ры янт. Гас па да ры не тры-

ма юц ца за ця бе гэ так жа,

як пры зды ман ні жыл ля цал-

кам, та му мо гуць па пра сіць 

з'е хаць у са мы не ча ка ны 

мо мант.

На пе ры фе рыі 
не да ра гое жыл лё 
ў Го ме лі, 
а ня тан нае —
у Брэс це

За коль кі мож на зняць 

ква тэ ру ў Ві цеб ску? У го ра-

дзе рэ аль на ня до ра га аран-

да ваць не ру хо масць на пра-

цяг лы тэр мін, але для гэ та га 

прый дзец ца пра гля дзець 

мност ва ва ры ян таў. Да та го 

ж пра па но вы без па ся рэд ні-

каў абы хо дзяц ца тан ней. Для 

эка но міі мож на ска рыс тац ца 

пра па но вай па пад ся лен ні. 

Та кія ва ры ян ты стар ту юць са 

100 руб лёў у ме сяц.

Каб зняць ме на ві та ква-

тэ ру, прый дзец ца вы дат ка-

ваць больш. Цэ ны на ад на-

па ка ё выя ква тэ ры стар ту-

юць са 170 руб лёў у ме сяц. 

Па та кой ца не бу дзе жыл лё 

не вель мі доб рай якас ці. Ся-

рэд ні цэн нік ад на па ка ё вай 

ква тэ ры ў гэ тым аб лас ным 

цэнт ры зна хо дзіц ца ў дыя-

па зо не 270—280 руб лёў. 

Праў да, на ват пра стор ныя 

ква тэ ры ча сам зда юць тан-

ней (245 руб лёў), ка лі мэб ля 

пры сут ні чае толь кі част ко ва 

(толь кі кух ня). Да ра жэй за 

ўсё зда юць двух па ка ё выя 

ва ры ян ты ў но ва бу доў лях — 

за 425 руб лёў у ме сяц.

За 280 руб лёў у ме сяц 

зды муць двух па ка ё вую 

ква тэ ру дзве дзяў чы ны-сту-

дэнт кі, якія ву чац ца ва ўні-

вер сі тэ це го ра да Грод на. 

Дак лад ней, хо чуць зняць. 

Бо тут на ват двух па ка ё выя 

«хру шчоў кі» без ра мон ту 

зда юц ца на пра цяг лы тэр-

мін мі ні мум за 300 руб лёў. 

Праў да, ка лі па ста рац ца, 

то мож на знай сці ад на па-

ка ё вы бюд жэт ны ва ры янт 

у ме жах 230—250 руб лёў. 

Трох па ка ё выя апарт амен ты 

ў сту дэн таў ка рыс та юц ца мі-

ні маль ным по пы там. А каш-

туе та кая ква тэ ра мі ні мум

400 руб лёў.

На рын ку дру гас най не ру-

хо мас ці ў Го ме лі на ста рон-

ках ка та ло га прад стаў ле на 

больш за 560 ква тэр, да-

ступ ных для арэн ды. Ся рэд-

ні кошт не вя лі кай ад на па-

ка ё вай ква тэ ры — у ме жах 

150—250 руб лёў у ме сяц. 

За 300—340 руб лёў мож на 

знай сці ад на па ка ё вую ква-

тэ ру з доб рым ра мон там. 

Ка лі трэ ба аран да ваць двух-

па ка ё вую ква тэ ру ў гэ тым 

го ра дзе, бюд жэт па вы ша-

ец ца да 250—300 руб лёў у 

ме сяц за жыл лё з прос тым 

ра мон там. Не ру хо масць з 

су час ным ін тэр' ерам і но вай 

мэб ляй зда ец ца па ца не ад 

350 руб лёў і вы шэй.

У Брэс це ёсць пра па но вы 

па зда чы асоб на га жыл ля 

або на пад ся лен не. Апош ні 

ва ры янт бюд жэт ны, час цей 

за ўсё яго вы бі ра юць сту-

дэн ты і пра цу ю чая мо ладзь. 

Зняць па кой у Брэс це каш-

туе ад 100 руб лёў за ме сяц. 

Аран да ваць ад на па ка ё вую 

ква тэ ру (ма ла ся мей ку) або 

па кой у пры ват ным сек та ры 

з асоб ным ува хо дам, але без 

вы год, атры ма ец ца пры клад-

на за 140 руб лёў. Паў на вар-

тас ная ад на па ка ё вая жыл-

п ло шча з «ба бу лі най» мэб-

ляй абы дзец ца да ра жэй — 

ад 130 до ла раў. Ся рэд ні 

цэн нік не вя лі кай, але да гле-

джа най ква тэ ры скла дае ад 

160 да 180 «зя лё ных». Двух-

па ка ё выя ква тэ ры пра па ну-

юц ца за 180—200 до ла раў. 

А са мая вы со кая арэнд ная 

стаў ка ў Брэс це на трох-

па ка ё вую не ру хо масць — 

470—550 руб лёў.

На спе цы я лі за ва ным 

сай це Брэс та са бра ны сот-

ні аб' яў аб зда чы ква тэр на 

пра цяг лы тэр мін, але тан ней 

чым за 150 умоў ных адзі-

нак ква тэ ры сту дэн там ні-

хто зда ваць не хо ча. Ры нак 

арэн ды не ру хо мас ці на поў-

не ны раз на стай ны мі пра па-

но ва мі: мож на тан на зняць 

част ку до ма на ўскра і не або 

знай сці да ра гія апарт амен-

ты ў цэнт ры го ра да.

Сяр гей КУР КАЧ.

КВА ТА РАН ТЫ ВУ ЧЫЦ ЦА 
ПРЫ ЕХА ЛІ...

Ка лі б сту дэн ты 
па пя рэ дзі лі су се дзя ў 
аб за пла на ва най 
гу лян цы, то эк стран на га 
вы ся лен ня мож на 
бы ло б па збег нуць.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Открытое акционерное общество 

«Сантехэлектромонтаж» 

СООБЩАЕТ о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров

Собрание состоится 4 сентября 2019 года в 16.00 по 

адресу: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8-А.

Повестка дня

1. О совершении сделок обществом.

Список акционеров для регистрации участников собра-

ния составляется на 1 сентября 2019 года.

Время и место ознакомления акционеров с материа-

лами по вопросу повестки дня собрания в рабочие дни 

(понедельник–пятница), начиная с 28 августа 2019 года – по 

месту нахождения общества с 14.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания – в день про-

ведения собрания с 15.30 до 16.00.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 

акционеров – паспорт и доверенность.

Справки по телефону 8 0232 359 102.

УНП 400052115.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации Торго-

вого предприятия «РЭЙ-Сервис» (УНП 190599884) от 25.04.2014 года, 

считать недействительным.

Выданный представительством Белгосстраха по Советскому 
району г. Минска бланк квитанции о приеме наличных денежных 
средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии СВ № 5715381 
считать действительным.

УНП 100122726.


