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Па ру га доў га то выя 
па ча каць

— Ця пер рас тэр мі ноў ка з'яў ля-

ец ца ад ным з най больш пры ваб-

ных для па куп ні коў фак та раў пры 

вы ба ры но ва бу доў лі, — ад зна чае 

экс перт. — Сён ня гэ тым ін стру мен-

там пры цяг нен ня по пы ту ак тыў на 

ка рыс та юц ца прак тыч на ўсе за-

бу доў шчы кі. У вы ні ку ча го больш 

за 80 % пра па на ва ных у про даж 

но вых ква тэр да ступ ныя для на-

быц ця з рас тэр мі ноў кай апла ты.

У най боль шай коль кас ці вы пад-

каў (ка ля па ло вы) рас тэр мі ноў ка 

пра па ну ец ца на ўмо вах рас цяг-

ну тай у ча се апла ты на тэр мін 

да двух га доў. У 30 % вы пад каў 

рас тэр мі ноў ка да ец ца на тэр мін 

да го да, а 18 % — аж да кан ца 

бу даў ніц тва. Зу сім ня знач ная коль-

касць клі ен таў (ад 1 да 2 %) бра лі 

рас тэр мі ноў ку да трох або да пя ці 

га доў.

У той жа час кі раў нік сек та ра 

рэ ка мен дуе клі ен там быць вель-

мі асця рож ны мі. Бо ў вы пад ку з 

рас тэр мі ноў кай вар та мець на 

ўва зе не каль кі важ ных мо ман-

таў. Па-пер шае, у ад роз нен не ад 

ме ха ніз му на быц ця ква тэ ры з вы-

ка ры стан нем крэ дыт ных срод каў, 

пры куп лі жыл ля ў рас тэр мі ноў ку, 

пра ва ўлас нас ці бу дзе за ста вац ца 

за за бу доў шчы кам на пе ры яд рас-

тэр мі ноў кі і пя рой дзе да па куп ні ка 

толь кі пас ля кан чат ко ва га раз лі ку 

за апарт амен ты. А зна чыць, у гэ ты 

пе ры яд трэ ба бу дзе спа дзя вац ца, 

што фі нан са вы стан за бу доў шчы-

ка і пла це жаз доль насць па куп ні ка 

бу дуць за ста вац ца ста біль ны мі.

І па-дру гое, боль шасць пра па-

ноў рас тэр мі ноў кі пра ду гледж вае 

рост кош ту квад рат на га мет ра ў 

за леж нас ці ад тэр мі наў кан чат ко-

вай апла ты. Па сут нас ці, рас тэр мі-

ноў ка — гэ та за ву а ля ва ны крэ дыт. 

Не та кі да ра гі, але ўсё ж.

Больш за ўсё 
крэ ды ту юць бу доў лю

Люд мі ла Ся мё на ва ад зна чае, 

што ця пер коль касць бан каў, якія 

крэ ды ту юць на быц цё га то вых но-

ва бу доў ляў, у па раў на нні з мі ну лым 

го дам, змен шы ла ся на тра ці ну. 

У вы ні ку ча го ўсё больш па куп ні-

коў ары ен ту юц ца на ква тэ ры ў да-

мах, якія толь кі бу ду юц ца.

Але гэ та не зна чыць, што на-

быць ква тэ ру з да па мо гай крэ-

дыт на га фі нан са ван ня ў га то вым 

до ме ста ла не маг чы ма. Дзя ку ю чы 

за клю ча ным парт нёр скім па гад-

нен ням з бан ка мі агенц твы не ру-

хо мас ці імк нуц ца заў сё ды знай сці 

пры дат ную для па куп ні ка аль тэр-

на ты ву. Але тут трэ ба ра зу мець 

адзін мо мант: бан кі сяб ру юць з за-

бу доў шчы ка мі на ўза е ма вы гад най 

плат фор ме. Та му, ка лі вам пра-

па ну юць прос та ка зач ныя ўмо вы 

крэ ды та ван ня, зна чыць ца на пра-

па на ва на га вам «квад ра та», ві да-

воч на, за вы ша ная.

Іпа тэ ка бук суе. Па куль
— У роз ных кры ні цах час та 

апе ру юць па няц цем «іпа тэ ка», ін-

сты тут якой не аб ход на ўзмоц не на 

раз ві ваць у на шай кра і не. Але на 

прак ты цы аказ ва ец ца, што вы ка-

ры стан не сло ва «іпа тэ ка» ў нас 

у кра і не па мыл ко вае. Вы ні кам 

па вы ша най ці ка вас ці з'яў ля ец ца 

пад ме на па няц цяў, — лі чыць спе-

цы я ліст. — І вось ча му.

Згод на з лі та рай за ко на, іпа тэ-

ка — гэ та ад на з фор маў за кла ду, 

пры якой не ру хо мая ма ё масць за-

ста ец ца ва ўлас нас ці даў жні ка, а 

крэ ды тор, у вы пад ку не вы ка нан ня 

даў жні ком свай го аба вя за цель-

ства, на бы вае пра ва атры маць 

за да валь нен не за кошт рэа лі за цыі 

да дзе най ма ё мас ці. Атрым лі ва ец-

ца, што іпа тэ ка — гэ та прос та фор-

ма за кла ду не ру хо май ма ё мас ці, 

што па цвяр джа ец ца і за ко нам краі-

ны «Аб іпа тэ цы» ад 2008 го да.

Ка лі мы га во рым пра крэ дыт на 

жыл лё, то лепш вы ка рыс тоў ваць 

па няц це «іпа тэч нае крэ ды та ван-

не» — так зва нае доў га тэр мі но вае 

крэ ды та ван не пад за клад не ру хо-

мас ці, якую клі ент на бы вае. На 

да дзе ны мо мант та кія пра гра мы 

крэ ды та ван ня пра па ну юць два 

бан кі. У ад ным буй ным фі нан са-

вым ін сты ту це пад за клад га то выя 

пра крэ ды та ваць 70—80 % кош ту 

ква тэ ры, але да дат ко ва за па тра-

бу юць афор міць стра хоў ку жыц-

ця. А дру гі банк пад за клад вы дае 

да 50 % ад кош ту ква тэ ры, пры 

крэ ды та ван ні боль шай су мы спат-

рэ біц ца да дат ко вае за бес пя чэн не 

(па ру чы цель ства фі зіч ных асоб).

У ін шых бан ках асноў ным спо-

са бам за бес пя чэн ня аба вя за цель-

стваў з'яў ля ец ца па ру чы цель ства 

фі зіч ных асоб, за клад афарм ля ец-

ца толь кі да дат ко ва пры крэ ды та-

ван ні са праў ды вя лі кай су мы.

Па сло вах Люд мі лы Ся мё на вай, 

свай го ро ду ары ен ці рам для нас 

вы сту пае ін сты тут іпа тэч на га крэ-

ды та ван ня, ство ра ны ў Ра сіі.

— Так, вы бар іпа тэч ных пра-

грам у су се дзяў боль шы, але ўмо-

вы ад роз ні ва юц ца не так моц на. 

На прык лад, пра цэнт ная стаў ка 

ў Ра сіі ні жэй шая: у ся рэд нім ад 

9,5 пра цэн та га да вых, а ў на шай 

кра і не — у ся рэд нім ад 13 пра цэн-

таў, але ёсць і вы клю чэн ні: па пра-

гра ме будз бе ра жэн няў у Бе ла рус-

бан ку ад 11 пра цэн таў, а па спе-

цыя ль ных пра гра мах не ка то рых 

за бу доў шчы каў у на шай кра і не ад 

5,99 пра цэн та.

Тэр мін крэ ды та ван ня ў су се дзяў 

боль шы — да 30 га доў. У нас — 

20 га доў. Што ў на шых кра ін ад-

ноль ка ва, дык гэ та мак сі маль ная 

су ма фі нан са ван ня (да 90 пра-

цэн таў кош ту не ру хо мас ці, якая 

на бы ва ец ца), ме ха нізм раз лі ку 

мак сі маль най су мы крэ ды ту — зы-

хо дзя чы з да хо даў крэ ды та атры-

маль ні ка і яго бліз кіх сва я коў.

На дум ку Люд мі лы Ся мё на вай, 

гэ ты ме ха нізм па куль не мае шы-

ро ка га пры мя нен ня па пры чы не 

вя лі кіх ры зык усіх удзель ні каў 

здзел кі. Пла цеж па крэ ды це скла-

дае боль шую част ку да хо ду па зы-

чаль ні ка, а ў вы пад ку не вы ка нан ня 

аба вя за цель стваў апош нім бан ку 

до сыць скла да на рэа лі за ваць ква-

тэ ру, якая зна хо дзіц ца ў за кла дзе. 

Апош няе звя за на з не да стат ко вай 

пра пра цоў кай за ка на даў чай ба зы, 

якая мае за над та мяк кае, са цыяль-

нае ад цен не.

Для та го каб зра біць крэ ды ты 

больш да ступ ны мі, а пра цэс крэ-

ды та ван ня больш зра зу ме лым, 

бан кі ўжо ця пер аб' яд ноў ва юц ца 

з най буй ней шы мі агенц тва мі не-

ру хо мас ці і за бу доў шчы ка мі. Яр кі 

прык лад — пра гра ма «Парт нёр-

крэ дыт» — пер шы сэр віс на рын ку 

не ру хо мас ці, які аб' яд ноў вае вя ду-

чыя бан кі кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан сы і не ру хо масцьФі нан сы і не ру хо масць

Рас тэр мі ноў ка, іпа тэ ка, крэ дыт — як яны пра цу юць?
І ці пра цу юць уво гу ле?

Ве тэ ра ны і ўдзель ні кі 

вай ны ма юць пра ва на 

роз ныя льго ты ў сфе-

ры ахо вы зда роўя, у 

жыл лё вай сфе ры, на 

бяс плат ны пра езд на 

га рад скім транс пар це і 

не ка то рыя ін шыя.

Якія пен сіі 
атрым лі ва юць 
ве тэ ра ны?

Ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын-

най вай ны ў на шай краі не 

ма юць асаб лі вы ста тус, 

згод на з якім да іх пен сій 

вы плач ва юц ца па вы шэн ні 

ў па ме ры ад 50 да 500 % 

мі ні маль на га па ме ру пен сіі 

па ўзрос це (па мер мі ні маль-

най пен сіі па ўзрос це (МПУ) 

у маі гэ та га го да склаў 56,01 

руб.).

У пры ват нас ці, Ге ро ям 

Са вец ка га Са ю за да плач ва-

юць 500 % МПУ; ін ва лі дам 

вай ны І і ІІ гру пы — 400 % 

МПУ; ін ва лі дам вай ны ІІІ 

гру пы, удзель ні кам вай ны — 

250 % МПУ; «бла кад ні кам» 

Ле нін гра да — 100 % МПУ; 

уз на га ро джа ным ра бот ні кам 

ты лу — 50 % МПУ; бы лым 

вяз ням фа шыз му — 100 % 

МПУ.

Што да ты чыц ца ін ва лі-

даў з дзя цін ства ў вы ні ку 

ра нен ня, кан ту зіі або ка-

лец тва, звя за ных з ба я вы мі 

дзе ян ня мі ў пе ры яд Вя лі кай 

Ай чын най вай ны або з іх на-

ступ ства мі, — то ім да плач-

ва юць 50 % МПУ; удовам 

за гі ну лых у га ды Вя лі кай Ай-

чын най вай ны ва ен на слу жа-

чых, пар ты за наў і пад поль-

шчы каў — 180 % МПУ; дзе-

цям-ін ва лі дам з дзя цін ства 

за гі ну лых ва ен на слу жа чых, 

пар ты за наў і пад поль шчы-

каў — 100 % МПУ.

У цэ лым, як за явіў жур-

на ліс там на прэс-кан фе-

рэн цыі на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба-

ро ны Аляк сандр РУ МАК, 

з улі кам уста ноў ле ных па-

вы шэн няў і да плат па мер 

пен сіі ве тэ ра наў Вя лі кай Ай-

чын най вай ны ў маі гэ та га 

го да скла дзе пры клад на ад 

530 да 800 руб лёў. Пры гэ-

тым ся рэд ні па мер пен сіі па 

ўзрос це ў маі бу дзе раў няц-

ца, па ацэн цы, 418,4 руб ля.

Пра са цы яль нае 
аб слу гоў ван не

Ве тэ ра ны вай ны і гра ма-

дзя не, якія па цяр пе лі ад на-

ступ стваў вай ны, ахоп ле ны 

роз ны мі ві да мі са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня. Так, са цы-

яль нае аб слу гоў ван не до ма 

атрым лі ва юць больш за 2,6 

ты ся чы ча ла век — больш за 

1 ты ся чу ве тэ ра наў вай ны і 

1,6 ты ся чы гра ма дзян, якія 

па цяр пе лі ад на ступ стваў 

вай ны. Па слу гі ся дзел кі 

аказ ва юц ца 76 ве тэ ра нам 

вай ны і 43 гра ма дзя нам, 

якія па цяр пе лі ад на ступ-

стваў вай ны.

У ад дзя лен нях круг ла су-

тач на га зна хо джан ня атрым-

лі ва юць не аб ход ны до гляд 

23 і 48 ча ла век ад па вед на, 

пра жы ва юць у да мах-ін тэр-

на тах — 71 і 145 ча ла век, 

у Рэс пуб лі кан скім ін тэр-

на це ве тэ ра наў вай ны — 

39 ве тэ ра наў і 7 ча ла век, 

якія па цяр пе лі ад на ступ-

стваў вай ны.

У І квар та ле гэ та га го да 

тра ды цый на бы лі аб сле-

да ва ны ўмо вы жыц ця ка ля 

23 ты сяч ча ла век. У кра са-

ві ку пра во дзі ла ся ра бо та па 

за да валь нен ні за явак, якія 

па сту пі лі. Як за явіў Аляк-

сандр Ру мак, ста іць за да ча 

да 9 мая за да во ліць усе за-

яў кі, за вы клю чэн нем тых, 

дзе па тра бу ец ца ра монт вя-

лі ка га аб' ёму. «На прык лад, 

за ме на да ху за па тра буе ча-

су, — удак лад ніў Аляк сандр 

Ру мак. — Усе ас тат нія пы-

тан ні бу дуць вы ра ша ны да 

9 мая».

Акра мя та го, па сло вах 

на мес ні ка мі ніст ра, за кож-

ным ве тэ ра нам за ма ца ва ны 

не толь кі са цы яль ны ра бот-

нік, але і прад пры ем ства 

або на ву чаль ная ўста но-

ва — для ака зан ня шэф скай 

да па мо гі.

Дзяр жаў ныя 
са цы яль ныя 
льго ты ве тэ ра нам

Мі ніс тэр ства пра цы і са-

цы яль най аба ро ны на гад-

вае, што ве тэ ра нам Вя лі кай 

Ай чын най вай ны да юц ца 

роз ныя са цы яль ныя льго-

ты.

У сфе ры ахо вы зда роўя:
— бяс плат нае за бес пя-

чэн не ле ка мі, якія вы да юц ца 

па рэ цэп тах ура чоў у ме жах 

пе ра лі ку асноў ных ле ка вых 

срод каў;

— бяс плат ны вы раб і 

ра монт зуб ных пра тэ заў у 

дзяр жаў ных ар га ні за цы ях 

ахо вы зда роўя па мес цы 

жы хар ства;

— бяс плат нае за бес пя-

чэн не тэх ніч ны мі срод ка мі 

са цы яль най рэ абі лі та цыі;

— пер ша чар го вае бяс-

плат нае са на тор на-ку рорт-

нае ля чэн не (пры на яў нас ці 

ме ды цын скіх па ка зан няў 

і ад сут нас ці ме ды цын скіх 

су праць па ка зан няў), або 

азда раў лен не (пры ад сут-

нас ці ме ды цын скіх су праць-

па ка зан няў), або атры ман не 

гра шо вай да па мо гі на азда-

раў лен не ў па ме ры 10 ба за-

вых ве лі чынь — у вы пад ку, 

ка лі пра вам на бяс плат ную 

са на тор на-ку рорт ную пу-

цёў ку не ска рыс та лі ся Ге роі 

Са вец ка га Са ю за, ін ва лі ды 

і ўдзель ні кі Вя лі кай Ай чын-

най вай ны.

Па пра ез дзе на транс пар це:
— бяс плат ны пра езд на 

ўсіх ві дах га рад ско га па са-

жыр ска га транс пар ту;

— бяс плат ны пра езд у 

пры га рад ным чы гу нач ным, 

вод ным і аў та ма біль ным па-

са жыр скім транс пар це;

— бяс плат ны пра езд 

(па та ло нах, што вы да юц-

ца ад па вед ны мі ор га на мі) 

адзін раз на год у па са-

жыр скіх цяг ні ках ці ва го нах 

фар мі ра ван ня Бе ла рус кай 

чы гун кі ва ўнут ры рэс пуб-

лі кан скіх зно сі нах або з 

50-пра цэнт най зніж кай ад 

кош ту пра ез ду адзін раз на 

год на ўнут ра ных лі ні ях вод-

на га, па вет ра на га або аў-

та ма біль на га па са жыр ска га 

транс пар ту агуль на га ка-

ры стан ня рэ гу ляр ных між-

га род ніх зно сін — удзель-

ні кам і ін ва лі дам Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

У ад па вед нас ці з па гад-

нен нем кі раў ні коў ура даў 

дзяр жаў — удзель ніц СНД 

аб уза ем ным пры знан ні 

пра воў на льгот ны пра езд 

для ін ва лі даў і ўдзель ні каў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, а 

так са ма асоб, пры роў не ных 

да іх, на да дзе на пра ва:

— на бяс плат ны пра езд 

па тэ ры то рыі СНД адзін раз 

на год на чы гу нач ным, рач-

ным транс пар це і 50-пра-

цэнт ную зніж ку на пра езд 

па вет ра ным і між га род нім 

аў та ма біль ным транс пар-

там — ін ва лі дам Вя лі кай 

Ай чын най вай ны І і ІІ груп;

— на 50-пра цэнт ную зніж-

ку адзін раз на год на пра езд 

па тэ ры то рыі СНД чы гу нач-

ным, рач ным, між га род нім 

аў та ма біль ным транс пар-

там або адзін раз на два га-

ды бяс плат на — ін ва лі дам 

Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ІІІ гру пы, удзель ні кам Вя лі-

кай Ай чын най вай ны.

У жыл лё вай сфе ры:
— ве тэ ра нам на да дзе-

на пра ва на 50-пра цэнт ную 

зніж ку па пла це за тэх ніч нае 

аб слу гоў ван не, ка ры стан не 

жы лы мі па мяш кан ня мі, тэх-

ніч нае аб слу гоў ван не ліф та 

і ка му наль ныя па слу гі; за 

ка ры стан не ква тэр ным тэ-

ле фо нам;

— на атры ман не жы лых 

па мяш кан няў са цы яль на га 

ка ры стан ня дзяр жаў на га 

жыл лё ва га фон ду — ве тэ-

ра нам Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, якія ста яць на ўлі ку 

для па ляп шэн ня жыл лё вых 

умоў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Са цы яль ны вектарСа цы яль ны вектар

З КЛОПАТАМ І ПАВАГАЙ

Мо ладзь сён ня доў га ча каць не мае на ме ру. 

Пас ля ства рэн ня сям'і ма ла дыя лю дзі хо чуць жыць асоб на 

ад баць коў. Па жа да на ў но вай пра стор най ква тэ ры. 

Ад нак улас ных гро шай для на быц ця та ко га жыл ля, як пра ві ла, 

ня ма. З ін ша га бо ку, буй ныя за бу доў шчы кі не мо гуць доў га 

ча каць сва іх клі ен таў, та му з'яў ля юц ца ме ха ніз мы, якія 

да зва ля юць рас цяг нуць у ча се пра цэс апла ты ўжо на бы тых 

мет раў. Па кан суль та цыю ў гэ тым пы тан ні 

мы звяр ну лі ся да кі раў ні ка сек та ра іпа тэч на га крэ ды та ван ня 

агенц тва «Твая ста лі ца» Люд мі лы СЯ МЁ НА ВАЙ.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Ветэран Вялікай Айчыннай вайны 
Валянціна Цімафееўна ДЗМІТРЫЕВА.

Як дзяр жа ва 
да па ма гае ве тэ ра нам


