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Не бя ры це
но вых крэ ды таў

Так: як бы па ра дак саль на 

гэ тая фра за ні гу ча ла, ме на-

ві та но выя па зы кі не да юць 

маг чы мас ці рас пла ціц ца 

па ста рых даў гах. Ча ла век 

трап ляе ў свое асаб лі вую фі-

нан са вую паст ку: для апла-

ты за па зы ча нас ці ён вы-

му ша ны зды маць гро шы з 

карт кі, ад кры ваць да га во ры 

ў ін шых бан ках. І вы брац ца 

з гэ та га за мкнё на га ко ла са-

праў ды скла да на.

Ме на ві та та му важ на 

пры пад пі сан ні да га во ра 

дак лад на вы зна чыць для 

ся бе, якую до лю з агуль-

на га да хо ду сям'і мож на 

сва бод на ад да ваць у кошт 

апла ты крэ ды ту. Ка лі вый-

сці за гэ тую мя жу, за па зы-

ча насць пач не на рас таць, 

ні бы снеж ны ком. Вазь мі це 

ар куш па пе ры і пад ра бяз на 

рас пі шы це свой доўг і пе ры-

яд, за які гэ тую су му мож на 

па га сіць, не звяр та ю чы ся да 

но вых крэ ды таў.

Па вя ліч це 
што ме сяч ны 
пла цеж

На пер шы по гляд, гэ та 

зра біць ня прос та. Але па-

спра буй це раз лі чыць, якую 

су му вы сэ ка но мі це на апла це 

пра цэн таў, ка лі да тэр мі но ва 

па га сі це аба вя зак. Ка лі ёсць 

маг чы масць пад клю чыць 

да дат ко выя кры ні цы для за-

крыц ця доў гу — вы ка рыс тоў-

вай це ўсё, што да ступ на.

Каб маш таб на аца ніць 

пе ра пла ту па да мо ве, ад ра-

зу гля дзі це на га да вую су му. 

Бо ў асноў ным ме не джа ры 

ў бан ках пры афарм лен ні 

крэ ды ту спе цы яль на раз бі-

ва юць агуль ны доўг па ме-

ся цах. Гэ та мар ке тын га вы 

ход, які да зва ляе вы клі каць 

пры хіль насць клі ен та. Пры 

гэ тым су ма крэ ды ту агуч ва-

ец ца ад ра зу. Та кім чы нам у 

па зы чаль ні ка фар мі ру ец ца 

ўра жан не, што пе ра пла та па 

крэ ды це ня знач ная, а зна-

чыць, мож на не спя шац ца.

Перш чым пад лі чыць су му 

для па ве лі чэн ня што ме сяч-

на га пла ця жу, звяр ні це ся да 

ра бот ні ка бан ка. Не аб ход на 

вы свет ліць, як ад бы ва ец ца 

да тэр мі но вае па га шэн не: 

ці ня ма сха ва ных ка мі сій і 

штра фаў за та кое па га шэн-

не, ці трэ ба пі саць за яву і 

ў які дзень ме ся ца мож на 

ажыц цяў ляць апла ту. Усе гэ-

тыя фак та ры мо гуць іс тот на 

паў плы ваць на фар мі ра ван-

не кан чат ко вай су мы. Час та 

ў да га во ры пры сут ні ча юць 

сха ва ныя пла ця жы і санк цыі 

за да тэр мі но вае поў нае або 

част ко вае па га шэн не доў гу. 

Бан ку ня вы гад на, каб клі ент 

ра ней за кры ваў крэ дыт ны 

ра ху нак, та му мно гія ідуць 

на ўся ля кія хіт ры кі, каб не 

да пус ціць гэ та га.

Знай сці 
да дат ко вую 
кры ні цу да хо ду

У ідэа ле гэ та мо жа быць 

па ста ян ная пад пра цоў ка. Але, 

мо жа, вам хо піць не каль кіх 

да дат ко вых змен, ча со ва га 

се зон на га за роб ку, ра за ва га 

пра ек та або на ват про да жу 

не па трэб ных рэ чаў.

Гэ тая дзей насць не аба-

вяз ко ва па він на быць звя-

за на з асноў ным про фі лем 

і спе цы я лі за цы яй. Увес ну і 

ўлет ку па ста ян на па тра бу-

юц ца не ква лі фі ка ва ныя ра-

бот ні кі для пры бор кі дач, збо-

ру ўра джаю, пад рэз кі кус тоў. 

У зі мо вы час гэ та мо жа быць 

рэ пе ты тар ства, пры бор ка 

ква тэр, бу даў ні чыя і ра монт-

ныя ра бо ты, па шыў адзен ня 

і фры ланс. Не вар та ўпа даць 

у рос пач і раз гля даць гэ ты 

пе ры яд як цяж кую фі нан-

са вую ка ба лу. Вы раз на па-

знач це час, не аб ход ны вам 

на за крыц цё даў гоў.

І яшчэ: стро га са чы це за 

тым, каб срод кі з да дат ко-

ва га за роб ку рас хо да ва лі ся 

вы ключ на на апла ту доў-

гу па крэ ды це. Вы знач це, 

на коль кі вы змо жа це ска-

ра ціць гэ ты пе ры яд, ка лі 

бу дзе це ўно сіць што ме сяц 

акра мя аба вяз ко ва га пла ця-

 жу да дат ко выя 50 або 

150 руб лёў. Та кія пад лі кі 

вель мі доб ра ма ты ву юць і 

да па ма га юць сфар мі ра ваць 

вы раз ную стра тэ гію да лей-

шых дзе ян няў.

Мак сі маль на 
ска ра ці це вы дат кі

Важ на ўсвя до міць, што 

без ска ра чэн ня вы дат каў 

вы пла ціць усе крэ ды ты не 

атры ма ец ца. Пра ана лі зуй це 

ўсе свае да хо ды, вы дат-

кі і па кінь це толь кі са мае 

не аб ход нае. Гэ та па він ны 

быць вы дат кі на хар ча ван-

не, ка му наль ныя пла ця жы, 

транс парт і пла та за ву чо бу. 

Тут трэ ба быць мак сі маль на 

сум лен ным пе рад са мім са-

бой і дак лад на вы зна чыць, 

ад ча го ча со ва мож на ад-

мо віц ца на ка рысць хут кай 

вы пла ты крэ ды ту.

У гэ ты пе ры яд па збя гай-

це гла баль ных па хо даў па 

кра мах, ан лайн-па ку пак, 

абы хо дзі це бо кам рас про-

да жы і скла дзі це план ра цы я -

наль на га, але эка ном на га 

хар ча ван ня.

Сю ды ж вар та ад нес ці па-

збаў лен не ад да ра гіх звы чак 

(ал ка голь, цы га рэ ты, абе ды 

з су пра цоў ні ка мі ў ка вяр-

нях, ды і пят ніч ныя ве ча ры 

з сяб ра мі). Ка лі вы ўвесь 

час у даў гах і да пус ка е це 

пра тэр мі ноў кі па крэ ды тах, 

пра ана лі зуй це сваё фі нан-

са вае ста но ві шча і вы дат кі. 

Так вы змо жа це рэ аль на 

аца ніць, на коль кі тыя тра ты 

для вас важ ныя і ці мож на іх 

па збег нуць. Па мя та е це, што 

гэ та толь кі ча со выя жорст кія 

ме ры, якія да па мо гуць вам 

вы зва ліц ца ад даў гоў.

Ме тад
снеж на га ка мя ка

Та кі спо саб ак ту аль ны 

для тых, у ка го ад кры та ад-

ра зу не каль кі да га во раў. 

Гэ та мо гуць быць і спа жы-

вец кія крэ ды ты, кар ты рас-

тэр мі ноў кі і ін шае.

Скла дзі це спіс усіх не за-

кры тых даў гоў і вы зна чы це 

чар го васць іх па га шэн ня. 

Ад ра зу ста рай це ся па га сіць 

усе дроб ныя су мы, каб мак сі-

маль на ска ра ціць коль касць 

да га во раў. Па-пер шае, гэ та 

дасць псі ха ла гіч ную па лёг ку 

і да зво ліць уба чыць вы хад з 

цяж кай фі нан са вай сі ту а цыі. 

Па-дру гое, да па мо жа сэ ка-

но міць. Пра цэн ты па дроб-

ных крэ ды тах, як пра ві ла, 

са мыя вы со кія. Праз не вя-

лі кую су му па зы чаль нік не 

звяр тае на гэ та ўва гі і ў вы ні-

ку вяр тае бан ку доўг амаль 

у па двой ным па ме ры. Пас ля 

за крыц ця ўсіх дроб ных крэ-

ды таў мож на пе ра хо дзіць да 

па га шэн ня буй ных сум.

Рэ фі нан са ван не 
доў гу

Гэ та фі нан са вы ін стру-

мент, які дае маг чы масць 

атры маць но вую па зы ку 

для па га шэн ня ста рой. Зра-

зу ме ла, та кі ме тад цал кам 

ад вы пла ты крэ ды ту не вы-

зва ліць. Але ён да зво ліць 

па збег нуць ма ё мас най і фі-

нан са вай ад каз нас ці, па зба-

віц ца ад вы пла ты штраф ной 

пе ні і за клю чыць да мо ву на 

больш вы гад ных для ся бе 

ўмо вах.

Ка лі лю дзі звяр та юц ца па 

рэ фі нан са ван не і ча му гэ та 

вы гад на? Гэ та, па сут нас ці, 

ад крыц цё но ва га крэ ды ту, 

што пра ду гледж вае за клю-

чэн не ін ша га да га во ра на 

ін шых умо вах.

Сён ня мно гія бан кі пра-

па ну юць та кія пра гра мы, 

каб да па маг чы па зы чаль ні-

кам вы ра шыць фі нан са выя 

цяж кас ці і пры цяг нуць но вых 

клі ен таў. Да ючы па слу гу рэ-

фі нан са ван ня доў гу, банк 

не за ста ец ца ў прой гры шы. 

Для бан ка знач на больш 

вы гад на па вя лі чыць тэр-

мін крэ ды та ван ня і раз біць 

пла ця жы на больш дроб-

ныя су мы, чым атры маць 

пра тэр мі ноў кі. Рэ фі нан са-

ван не ва шых даў гоў ін шым 

бан кам так са ма зна хо дзіць 

сваё тлу ма чэн не. Кам па нія 

та кім чы нам атрым лі вае но-

ва га клі ен та, які бу дзе вы-

плач ваць ка мі сію за па слу гу 

крэ ды та ван ня ўжо ёй.

У кож на га бан ка іс нуе 

свой па ра дак пра вер кі і ад-

бо ру клі ен таў для рэ фі нан-

са ван ня. На прык лад, ка лі 

па зы чаль нік пра пус ціў уся-

го адзін-два пла ця жы, то ён 

трап ляе ў ад ну ка тэ го рыю 

фі нан са вых ры зык, ка лі ж 

сіс тэ ма тыч на не вы плач вае 

крэ дыт — у ін шую.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЯК ВЫ ПЛА ЦІЦЬ 
«НЯ ПРА ВІЛЬ НЫ» 
КРЭ ДЫТ?

 У тэ му
Як 100 руб лёў доў гу пе ра тва ры лі ся ў су му, боль шую ў 50 ра зоў

Пра ку ра ту ра Гро дзен скай воб лас ці 

апра тэс та ва ла ра шэн не су да па спаг нан-

ні доў гу на ка рысць мік ра фі нан са вай ар-

га ні за цыі. На дум ку на гляд на га ор га на, 

уста ноў ле ная ў та кіх да га во рах стаў ка пра-

цэн таў за ка ры стан не чу жы мі гра шо вы мі 

срод ка мі не ад па вя дае прын цы пу доб ра-

сум лен нас ці і ра зум нас ці ўдзель ні каў гра-

ма дзян скіх пра ва ад но сін.

У якас ці пры кла ду пра ку ра ту ра пры во-

дзіць гіс то рыю з ад ным ак цы я нер ным та-

ва рыст вам, якое звяр ну ла ся з за явай у суд 

у су вя зі з не вяр тан нем гра ма дзя ні нам С. 

усёй су мы па зы ко вых гра шо вых срод каў. 

Та ва рыст ва пра сі ла спаг наць з ад каз чы ка 

100 руб лёў па зы кі, пра цэн ты за ка ры стан-

не па зы кай у су ме 20 руб лёў, пра цэн ты за 

ка ры стан не чу жы мі гра шо вы мі срод ка мі 

ў су ме 4880 руб лёў, апла ча ную дзярж-

пош лі ну ў па ме ры 250 руб лёў, а ўся го — 

5250 руб лёў.

За воч ным ра шэн нем су да Каст рыч ніц-

ка га ра ё на го ра да Грод на іс ка выя па тра-

ба ван ні ар га ні за цыі за да во ле ныя ў поў ным 

аб' ёме. Вы ву чыў шы гра ма дзян скую спра-

ву ў па рад ку на гля ду, пра ку ра ту ра Гро-

дзен скай воб лас ці ўста на ві ла, што ад каз-

чык спы ніў вы ка нан не аба вя за цель стваў 

па да га во ры ў 2014 го дзе, а за яву фір ма 

прад' яві ла ў суд толь кі праз чатыры га ды. 

Су ма пра цэн таў пе ра вы сі ла су му па зы кі 

амаль у 49 ра зоў.

З мэ тай ад наў лен ня па ру ша ных пра воў 

па зы чаль ні ка пра ку ра ту ра Гро дзен скай 

воб лас ці вы нес ла пра тэст на су до вае ра-

шэн не. Пры но вым раз гля дзе спра вы на ка-

рысць та ва рыст ва спаг на ная агуль ная за-

па зы ча насць па да га во ры па зы кі ў па ме ры 

1000 руб лёў, су до выя вы дат кі па апла-

це дзярж пош лі ны ў па ме ры 25 руб лёў, 

а ўся го — 1025 руб лёў. Ра шэн не су да ба кі не 

аб скар дзі лі, яно ўсту пі ла ў за кон ную сі лу.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ну і ну!Ну і ну!
ЗНЕШ НАСЦЬ — 

НА ДЗВЕ ТЫ СЯ ЧЫ РУБ ЛЁЎ
Мін ча нін ска рыс таў ся па да бен ствам з ка ле гам і за ва-

ло даў больш чым 2000 руб лёў.

Як па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, зва нок з бан ка 

аб на яў нас ці за па зы ча нас ці па крэ ды це пры му сіў па хва ля-

вац ца 24-га до ва га мін ча ні на. Ма ла до му ча ла ве ку па ве да-

мі лі, што на яго імя аформ ле ны крэ ды ты на куп лю бы та вой 

тэх ні кі. Па коль кі той гэ та га не ра біў, то звяр нуў ся па да па-

мо гу да пра ва ахоў ні каў.

Апе ра тыў ні кі вы ву чы лі прад стаў ле ныя бан кам да ку мен-

ты, пра вя лі пра вер ку і ўста на ві лі, што да афарм лен ня крэ-

ды таў да тыч ны 23-га до вы ка ле га за яў ні ка. Знай шоў шы ў 

рэ чах апош ня га паш парт, ён ад пра віў ся ў най блі жэй шую 

кра му бы та вой тэх ні кі, дзе афор міў на чу жое імя крэ дыт на 

куп лю бы та вой тэх ні кі. Па да зрэн няў у су пра цоў ні каў бан ка 

хло пец не вы клі каў, па коль кі меў знеш няе па да бен ства з 

ча ла ве кам на фа та гра фіі ў паш пар це. На быў шы тэх ні ку, ён 

пе ра пра даў яе пры да па мо зе ін тэр нэ ту. 

ЗА РУ ЛЁМ — МА ЛОЕ ДЗІ ЦЯ...
Жы хар Мінск ага ра ё на пе ра даў кі ра ван не аў та ма бі-

лем свай му 9-га до ва му сы ну. Ува гу ін спек та раў ДПС 

ДАІ УУС Мі набл вы кан ка ма, што нес лі служ бу ў вёс цы 

Ва ляр' я на ва, пры цяг нуў аў та ма біль «Фоль ксва ген», 

якім кі ра ва ла... дзі ця.

У хо дзе раз бо ру бы ло ўста ноў ле на, што баць ка 9-га до-

ва га хлоп чы ка вы ра шыў на ву чыць та го ез дзіць на ма шы не 

і пе ра даў руль не паў на лет ня му. Сам баць ка дзі ця ці зна хо-

дзіў ся на пя рэд нім па са жыр скім ся дзен ні. У да чы нен ні да 

муж чы ны скла дзе ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол за пе ра да чу 

пра ва кі ра ван ня асо бе, якае не мае пра ва кі ра ван ня. Так-

са ма ма тэ ры я лы пе ра да дзе ныя для да лей ша га раз гля ду ў 

ін спек цыю па спра вах не паў на лет ніх.

Дзяр жаў та інс пек цыя Мін скай воб лас ці на гад вае, што, 

згод на з за ка на даў ствам, на ву чан не ў аў та шко ле на ка тэ го-

рыю «B» мо гуць пра хо дзіць гра ма дзя не, якія да сяг ну лі 16-га-

до ва га ўзрос ту. Да зда чы эк за ме наў у ДАІ да пус ка юц ца асо-

бы, якія да сяг ну лі 18 га доў (ка тэ го рыя «А» — уключ на).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗАО «Белреализация» объявляет 
аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: Государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕ-
РИАЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного управляющего ООО 
«ПрофДМ», тел. + 375 (17) 395-81-34.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 11 ноября 2019 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

1 Кран башенный 14 100,00

2 Станок строгальный 4-сторонний 5 200,00

3 Пилорама Р63 4 Б 5 000,00

4 Станок 4-сторонний 10 000,00

5 Станок круглопильн. многоп. 4 600,00

6 Станок угло-зачист. СА-606 2 700,00

7 Машина двухгол. DK 502 5 200,00

8 Стол для раскроя стекла 21 000,00

9 Пила для резки дистанц. проф. 3 500,00

10 Экструдер гидравлический 32 800,00

11 Оборудование для засыпки сита 3 100,00

12 Кондиционер для охлаждения 5 700,00

13 Бутилэкструдер 7,5 кг 15 700,00

14 Авт. линия для производства стеклопакетов 59 800,00

15 Электропневматический стол 4 400,00

16 Установка компрессорная ВК10Е 5 300,00

17 Двухголовочная пила 8 000,00

18 Пресс ZPX 14378 3 000,00

Местонахождение: Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, контактный 
тел. для осмотра 80296055342.

Для участия в торгах необходимо в срок по 08.11.2019 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенден-
ту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их 
проведения, заключить договор купли-продажи не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола по результатам торгов. Срок оплаты 
предмета торгов: по условиям договора купли-продажи, но не позднее 
30 календарных дней со дня проведения торгов. 

О реализации на аукционе имущества 
УП «ТРАКТРАНССЕРВИС».

Организатор: ИП О. Н. Домакур (8029-6717173). Продавец – УП «ТРАК-
ТРАНССЕРВИС». 15.11.2019 в 10.20 по адресу: Минск, Академическая, 15. 
Лоты: 1. LAND-ROVER RANGE-ROVER г/н 9396НА-7 – 25 440 руб; 
2. VOLKSWAGEN TOUAREG  г/н 9617ОК-7 –  6081,5 руб. Нач. цена – выше. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Задаток возвращается в течение 3 банковских дней с момента 
утверждения протокола. Результаты оглашаются в день проведения тор-
гов. Если торги признаны несостоявшимися (заявление подано одним 
участником), предмет продается по цене, увеличенной на 5 %. Шаг торгов 
5 %. Заявки принимаются до 12.11.2019. Задаток перечисляется (10 % от 
нач. цены) на счет BY40UNBS30120694300070000933 (ЗАО «БСБ Банк»). 
Желающие подают заявление на участие в торгах с приложением до-
кументов. Возможно снятие имущества с торгов не позднее чем за пять 
дней до их проведения. Затраты возмещаются победителем (подробно  – 
на сайте bankrot.gov.by)                                                        УНП 190024522


