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На агуль ных пад ста вах 
пад 13,5 % га да вых

Узя лі мы за асно ву крэ дыт на бу даў-

ніц тва ін ды ві ду аль ных жы лых да моў і 

ква тэр і на на быц цё жыл ля. Крэ дыт Бе-

ла рус бан ка, на прык лад. Ён вы да ец ца на 

агуль ных пад ста вах і якіх-не будзь іль гот 

не пра ду гледж вае.

Крэ дыт гэ ты вы да ец ца на тэр мін да 

20 га доў з маг чы мас цю да тэр мі но ва га 

па га шэн ня яго без збі ран ня штраф ных 

санк цый. Пра цэн ты пла цяц ца толь кі за 

фак тыч ны час ка ры стан ня крэ ды там. 

Пра цэнт ная стаў ка роў ная стаў цы рэ фі-

нан са ван ня плюс тры пра цэнт ныя пунк-

ты (10,5 + 3).

Афарм лен не крэ ды ту гра ма дзя нам, 

якія атрым лі ва юць за ра бот ную пла ту (пен-

сію) ва ўста но вах бан ка, маг чы ма без па-

да чы да вед кі аб да хо дах. Аб' ём крэ ды ту 

мо жа да хо дзіць да 90 % кош ту бу даў ніц тва 

жы ло га па мяш кан ня ў ме жах пла це жа-

здоль нас ці крэ ды та атры маль ні ка.

Па крэ ды це ў па ме ры, які не пе ра вы-

шае 100 ты сяч руб лёў, пра ду гле джа ны 

спо саб за бес пя чэн ня вы ка нан ня аба вя-

за цель стваў. Гэ та па ру чаль ніц тва, за лог і 

ін шыя спо са бы, пра ду гле джа ныя за ка на-

даў ствам, акра мя ня ўстой кі і стра ха ван ня 

ры зы кі не зва ро ту крэ ды ту. Па крэ ды це 

ў па ме ры звыш 100 ты сяч руб лёў: па ру-

чыцельства і за лог (іпа тэ ка) ква тэ ры.

Па га шэн не асноў на га доў гу па крэ-

ды це ажыц цяў ля ец ца па на ступ ным 

ал га рыт ме. Пры бу даў ніц тве жы лых па-

мяш кан няў у шмат ква тэр ных жы лых да-

мах — з на ступ на га ме ся ца пас ля за кан-

чэн ня 18 ме ся цаў, якія ідуць за ме ся цам 

пры ём кі ў экс плу а та цыю за кон ча на га бу-

даў ніц твам аб' ек та не ру хо мас ці, але не 

паз ней чым праз тры га ды пас ля за клю-

чэн ня крэ дыт на га да га во ра. Пра цэнт ная 

стаў ка за ка ры стан не крэ ды там пла вае 

і пераўтвараецца з дня змя нен ня стаў кі 

рэ фі нан са ван ня Нац бан ка кра і ны.

Па пе рак шмат не бы вае
Для па чат ку трэ ба ра за брац ца, якія 

па тра бу юц ца да ку мен ты. Гэ та ко пія паш-

пар та крэ ды та атры маль ні ка і па ру чы це-

ля з прад' яў лен нем ары гі на ла. Да вед кі 

аб да хо дах гра ма дзян для атры ман ня 

крэ ды ту і афарм лен ня па ру чы цель ства. 

Ка лі за яў нік і па ру чы цель атрым лі ва юць 

за ра бот ную пла ту або пен сію ва ўста но-

ве бан ка, то мож на і вы піс ку з ра хун ку 

за тры апош нія ме ся цы.

Так са ма не аб ход на зго да крэ ды та-

атры маль ні ка і па ру чы це ля на па да чу 

крэ дыт най спра ва зда чы з крэ дыт на га 

рэ гіст ра рэ гу ля та ра. Зго да на па да чу крэ-

дыт най спра ва зда чы мо жа быць аформ-

ле на за яў ні кам не па срэд на ў На цы я наль-

ным бан ку. У гэ тым вы пад ку крэ дыт ная 

спра ва зда ча з крэ дыт на га рэ гіст ра па да-

ец ца за яў ні кам у банк са ма стой на.

Вар та ве даць: тэр мін дзе ян ня да ве-

дак (аб да хо дах) — 30 ка лян дар ных дзён 

пас ля іх вы да чы. Да тай вы да чы лі чыц ца 

па ка за ная на да вед цы да та рэ гіст ра цыі 

прад пры ем ства (ар га ні за цыі), якая вы-

да ла та кую да вед ку.

Да ход толь кі крэ ды та-
атры маль ні ка і яго жон кі

Пры раз лі ку па ме ру крэ ды ту пры не-

да стат ко вай пла це жаз доль нас ці клі ен та 

па ра шэн ні крэ дыт на га ка мі тэ та ў яго су-

куп ны да ход мо гуць уклю чац ца да хо ды 

па ру чы це ляў — бліз кіх сва я коў (чле наў 

сям'і) крэ ды та атры маль ні ка (жон кі, баць-

коў, род ных бра тоў (сяс цёр), дзя цей, уну-

каў). Гэ та цал кам нар маль ная прак ты ка. 

Крэ дыт на жыл лё по тым да па ма гае ад-

да ваць уся вя лі кая сям'я.

Дык вось. Да нас дай шла ін фар ма-

цыя, што гэ ты пункт у Бе ла рус бан ку 

злёг ку пад ка рэк та ва лі.

Ваш рэ пар цёр спе цы яль на звя заў-

ся з ан лайн-кан суль тан там бан ка. Яго 

гіс то рыя бы ла прос тая. «У мя не за ро-

бак 500 у. а. Жон ка не пра цуе. Але ёсць 

ба га тыя сяб ры, якія га то выя стаць па-

ру чы це ля мі. Які крэ дыт да дуць у гэ тым 

вы пад ку пад за клад жыл ля?»

На што быў да дзе ны цал кам ла ка-

ніч ны ад каз:

— ... Па пя рэд нія раз лі кі вы мо жа це зра-

біць са ма стой на з да па мо гай «крэ дыт на-

га каль ку ля та ра». Дак лад ныя раз лі кі вам 

вы ка на юць толь кі ў бан ку на пад ста ве 

поў на га па ке та да ку мен таў. Мак сі маль-

ная су ма крэ ды ту раз ліч ва ец ца ў ме жах 

крэ ды та здоль нас ці крэ ды та атры маль ні ка, 

але не па він на пе ра вы шаць 90 % ад кош ту 

бу даў ніц тва ...

— Так, пры раз лі ку па ме ру крэ ды ту 

пры не да стат ко вай пла це жаз доль нас ці 

крэ ды та атры маль ні ка па ра шэн ні крэ-

дыт на га ка мі тэ та ў яго су куп ны да ход 

мо гуць уклю чац ца да хо ды па ру чы це-

ляў — бліз кіх сва я коў ...

— (І ўва га!) Пры гэ тым па за явах 

(па ке тах да ку мен таў), пры ня тых 

з 28 мая да 30 чэр ве ня (уключ на), у 

су куп ны да ход за яў ні ка мо жа быць 

уклю ча ны да хо ды не больш за ад на-

го па ру чы це ля. У пер ша чар го вым па-

рад ку раз гля да ец ца пы тан не аб пра-

да стаў лен ні ў за бес пя чэн не крэ ды ту 

па ру чы цель ства жон кі за яў ні ка. На 

жаль, ва ша жон ка не пра цуе...

— Па ру чы цель мо жа быць толь кі 

адзін?

—Як пра ві ла, пра ду гле джа на не менш 

за два па ру чы це лі.

— Час раз гля ду за яў кі на крэ дыт?

— Ра шэн не пры ма ец ца — не паз-

ней трох ра бо чых дзён (пры пры няц ці 

ў за бес пя чэн не за ло гу ма ё мас ці — не 

паз ней за 10 ра бо чых дзён) пас ля рэ гіст-

ра цыі за явы-ан ке ты за яў ні ка.

Як да лі мне зра зу мець кан суль тан ты 

бан ка, з май го за роб ку я ма гу атры маць 

крэ дыт, яко га хо піць на фі нан са ван не 

бу даў ніц тва не вя лі ка га па коя, але ні як 

не ква тэ ры ...

Стаў ка боль шая, 
але крэ дыт 
мо жа і атры маю

Бел ін вест банк вы дае крэ ды ты на бу-

даў ніц тва жы лой не ру хо мас ці і на на быц-

цё жыл ля. Вы да юц ца гро шы на гэ тыя 

тэ мы на два тэр мі ны: на 10 і на 20 га доў. 

Умо вы аб са лют на ад ноль ка выя. Без на-

яў нае пе ра лі чэн не гра шо вых срод каў на 

ра ху нак за бу доў шчы ка або на ра ху нак 

пра даў ца. Від пра да стаў лен ня крэ ды ту: 

ра за вая вы да ча, не ад наў ляль ная крэ-

дыт ная лі нія.

Па мер пра цэнт най стаў кі роў ны 

1,3 стаў кі авер найт,* што роў на 15,28 % 

га да вых. Па мер пра цэнт най стаў кі па-

каз ва ец ца ў крэ дыт ным да га во ры ў вы-

гля дзе змен най пла ва ю чай пра цэнт най 

стаў кі, якая за ле жыць ад стаў кі авер-

найт. Пры гэ тым, пра цэнт ная стаў ка не 

мо жа быць ні жэй шай за яе аб са лют нае 

зна чэн не, раз лі ча нае на да ту за клю чэн-

ня крэ дыт на га да га во ра.

Пра цэн ты ўжо не на мі ні му ме, але 

за тое пры цяг вае крэ дыт цал кам лі бе-

раль ны мі ўмо ва мі. Гэ та: ба за вы спо саб 

за бес пя чэн ня — па ру чы цель ства фі зіч-

най асо бы або юры дыч най асо бы; мак-

сі маль ная су ма крэ ды ту — раз ліч ва ец ца 

зы хо дзя чы з крэ ды та здоль нас ці за яў ні ка 

і пла це жаз доль нас ці па ру чы це ля. Вось 

яно. Пры водзь хоць дзе сяць па ру чы це-

ляў, усіх іх у ця бе пры муць. Ці не ўсіх?

Амаль што іпа тэ ка
На пы тан не, што та кое бе ла рус кая 

іпа тэ ка, па спра бу ем ад ка заць на пры-

кла дзе крэ ды ту «Хут ка на ва сел ле» ад 

Бел газп рам бан ка. Гэ та ў за ход ніх кра і-

нах іпа тэ ка мае на ўва зе зу сім не вя лі кія 

пра цэн ты, у нас усё кры ху па-ін ша му ...

Па крэ ды це «Хут ка на ва сел ле» гро-

шы ця пер вы да юц ца пад 16,45 % га да-

вых. Да рэ чы, пра цэнт тут так са ма не 

фік са ва ны — стаў ка рэ фі нан са ван ня 

па вя лі ча ная на 5,95 п. п.

Крэ ды ты вы да юц ца на фі нан са ван не 

на быц ця і бу даў ніц тва ква тэр у шмат ква-

тэр ных да мах, а так са ма рэ фі нан са ван-

не ра ней атры ма ных крэ ды таў у ін шых 

бан ках на на быц цё і бу даў ніц тва ква-

тэр. Пе ра ва га іпа тэч на га крэ ды та ван ня 

ў Бел газп рам бан ку — ін ды ві ду аль ны 

па ды ход, мі ні маль ны па кет да ку мен таў 

і спро шча ны па ра дак атры ман ня крэ ды-

ту. Так, ва ўся кім вы пад ку, яны са мі пра 

ся бе за яў ля юць.

Мак сі маль ная су ма: не больш за 

80 % ад рын ка вага кош ту за клад ной ма ё-

мас ці, тэр мін вы да чы крэ ды ту 20 га доў, а 

спо са бы за бес пя чэн ня — за клад ква тэ ры 

і (або) па ру чы цель ства фі зіч ных асоб.

Клі ент для атры ман ня крэ ды ту па ві нен 

зна хо дзіц ца ва ўзрос це ад 18 да 64 га доў, 

быць рэ зі дэн там аль бо мець від на жы-

хар ства ў Бе ла ру сі, афі цый на пра ца ваць 

на апош нім мес цы пра ца ўлад ка ван ня на 

пра ця гу мі ні мум трох апош ніх ме ся цаў 

аль бо ажыц цяў ляць прад пры маль ніц кую 

дзей насць не менш за шэсць ме ся цаў.

Для атры ман ня крэ ды ту не аб ход на 

па даць да вед ку, ко піі ста ро нак 31—33 

паш пар та, да га вор куп лі-про да жу ква-

тэ ры або ары гі нал да га во ра на ўдзел у 

до ле вым бу даў ніц тве. Быц цам бы ўсё. 

Ка лі б яшчэ пра цэн ты мен шыя...

Да рэ чы, пры вы ба ры за бес пя чэн ня 

крэ ды ту, ра бот ні кі бан ка на стой лі ва 

рэ ка мен ду юць усім сва ім клі ен там ме-

на ві та за клад ква тэ ры. Так, на ўся ля кі 

вы па дак.

Сяр гей КУР КАЧ.

*Стаў ка авер найт — стаў ка па ад на дзён ным раз-
лі ко вым крэ ды це, уста ноў ле ная На цы я наль ным 
бан кам (11,75 %)

«Кры зіс» дру го га па ру чы це ля

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПА МЁР СТА НІ СЛАЎ ГА ВА РУ ХІН

Ва ўзрос це 

82 га доў па-

мёр рэ жы сёр, 
ак цёр і дэ пу-
тат Дзярж ду-
мы Ста ні слаў 
Га ва ру хін. Пра 
гэ та па ве да міў 

спі кер Дзярж ду мы Вя ча слаў Ва ло дзін на 
пле нар ным па ся джэн ні. Га ва ру хін па мёр 
ад пра цяг лай хва ро бы ў са на то рыі «Бар ві-
ха». «Ён зма гаў ся да кан ца з хва ро бай, але 
яна яго пе ра маг ла», — за ўва жыў Ва ло дзін. 
Дэ пу та ты ўша на ва лі па мяць кі не ма та гра-
фіс та хві лі най маў чан ня. Ста ні слаў Га ва-
ру хін най больш вя до мы па шмат се рый ным 

філь ме «Мес ца су стрэ чы змя ніць нель га». 

Ён так са ма зняў та кія стуж кі, як «Ка нец 

вы дат най эпо хі», «Вер ты каль», «Дзе сяць 

нег ры ця нят», «У по шу ках ка пі та на Гран-

та» і «Ва ра шы лаў скі стра лок». У 2006-м 

кі не ма та гра фіст атры маў зван не на род на га 

ар тыс та Ра сіі. Бы вай це, Ста ні слаў Сяр ге-

е е віч...

ПРЭ ЗІ ДЭНТ МА КЕ ДО НІІ 
АД МО ВІЎ СЯ ПАД ПІС ВАЦЬ ДА МО ВУ 
АБ ПЕ РАЙ МЕ НА ВАН НІ КРА І НЫ

Прэ зі дэнт Ма ке до ніі Ге ор ге Іва наў ад-

мо віў ся пад пі саць да мо ву з Грэ цы яй аб пе-

рай ме на ван ні кра і ны, па ве дам ляе NоvаTV. 

«Мая па зі цыя кан чат ко вая, і я не бу ду пад да-

вац ца ні я ка му ціс ку, шан та жу або па гро зам. 

Я не бу ду пад трым лі ваць або пад піс ваць 

та кое па гад нен не, якое на но сіць шко ду», — 

за явіў кі раў нік дзяр жа вы. Як пад крэс ліў Іва-

наў, да моў ле насць су пя рэ чыць кан сты ту цыі 

краі ны. Па гад нен не не аб' яд ноў вае гра мад-

ства, а да дат ко ва ўно сіць у яго рас кол, ад-

зна чыў ён. «Я не бу ду ле га лі за ваць па лі тыч-

ную са ма дзей насць», — за явіў у зва ро це 

да на цыі кі раў нік дзяр жа вы, сло вы яко га 

пры во дзіць РІА «На ві ны».

МЯДЗ ВЕ ДЗЕЎ АБ ВЯС ЦІЎ 
АБ ПА ВЫ ШЭН НІ 
ПЕН СІ ЁН НА ГА ЎЗРОС ТУ

Прэм' ер-мі ністр Ра сіі Дзміт рый Мядз ве-

дзеў аб вяс ціў аб па вы шэн ні пен сі ён на га 

ўзрос ту з 2019 го да. Пра гэ та кі раў нік ура да 

за явіў у хо дзе па ся джэн ня ка бі не та мі ніст-

раў, па ве дам ляе ТАСС. Ён ад зна чыў, што 

ўла ды ма юць на мер па вы шаць уз рост вы-

ха ду на пен сію па сту по ва. Для муж чын гэ ты 

па каз чык бу дзе пад ня ты да 65 га доў, а для 

жан чын — да 63. «Пра па ну ец ца ўвес ці до-

сыць пра цяг лы пе ра ход ны пе ры яд — па чаць 

яго пра па ну ец ца з 2019 го да, каб па кро ка ва 

да сяг нуць вы ха ду на пен сію ў 65 га доў для 

муж чын у 2028 го дзе і ў 63 га ды для жан чын 

у 2034-м», — ска заў прэм' ер-мі ністр.

УРАД ГРУ ЗІІ СЫ ШОЎ У АД СТАЎ КУ
Прэм' ер-мі ністр Гру зіі Ге ор гій Кві ры каш-

ві лі аб вяс ціў аб сва ёй ад стаў цы. У ад стаў-

ку так са ма сы хо дзіць урад кра і ны. Сваю 

па са ду Кві ры каш ві лі зай маў са снеж ня 

2015 го да. РІА «На ві ны» ад зна чае, што ад-

стаў ка ад бы ла ся на фо не ма са вых ак цый 

пра тэс ту з па тра ба ван нем «ад наў лен ня 

спра вяд лі вас ці» ў спра ве аб за бой стве 16-га-

до вых школь ні каў. Ар га ні за та рам пра тэс таў 

з'яў ля ец ца За за Са ра лі дзэ — баць ка ад на го 

з за бі тых. Пра тэс тоў цам уда ло ся да маг чы ся 

ад стаў кі га лоў на га пра ку ро ра кра і ны Ірак лія 

Ша та дзэ, за тым яны за па тра ба ва лі ад стаў кі 

кі раў ні коў Мі нюс та, МУС і ўра да ў цэ лым.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Ак ты ві за цыя 
крок за кро кам

На мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі Ба ляс лаў Пірш тук су стрэў ся 

з дзяр жаў ным сак ра та ром Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў Ру мы ніі Дэ ну цам Се бас ці я нам Не ку лэ ес ку. 

У на ступ ным го дзе Ру мы нія ста не дзяр жа вай — стар-

шы нёй Са ве та Еў ра са ю за. І дзярж сак ра тар за пэў ніў, 

што ў гэ ты час кра і на бу дзе ўдзя ляць вя лі кую ўва гу 

су пра цоў ніц тву з ус ход ні мі парт нё ра мі.

На дум ку Ба ляс ла ва Пірш ту ка, патэнцыял ва ўза е ма-

дзе ян ня вя лі кі. Доб рыя ад но сі ны з ка ле га мі з ру мын ска га 

пар ла мен та склад ва юц ца і пад час пра цы на між на род-

ных пля цоў ках. Ба ляс лаў Пірш тук на га даў, што Бе ла русь 

рых туе рэ за лю цыю па ліч ба вай эка но мі цы да чар го вай 

се сіі Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ ў Бер лі не. А так-

са ма ўдак лад ніў, што кан фе рэн цыю Гру пы пад трым кі 

Шаў ко ва га шля ху, у якую ўва хо дзяць абедз ве кра і ны, 

пла ну ец ца пра вес ці ў маі на ступ на га го да ў Мін ску.

Тым не менш, на дум ку пар ла мен та рыя, та ва ра-

аба рот у $150 млн — гэ та кры ху сціп ла для на шых 

маг чы мас цяў. Мож на бы ло б па ста віць пе рад са бой 

за да чу яго пад во іць, тым больш што ЕА ЭС ства рае 

доб рую пля цоў ку для пра соў ван ня біз не су.

На дзея АНІ СО ВІЧ



На пя рэ дад ні 
га лоў на га стар ту
Сё ле та Бе ла русь пры ме чэм пі я на т све ту 
па бас кет бо ле ся род дзяў чат да 17 га доў
Сён ня ў ста ліч ным Па ла цы спор ту стар туе між-

на род ны тур нір па бас кет бо ле па мя ці за слу жа на га 

трэ не ра СССР Ся мё на Ха ліп ска га. З 15 да 17 чэр ве ня 

збор ная Бе ла ру сі (дзяў ча ты U-17) су стрэ нец ца з са-

пер ні ца мі з Чэ хіі, Эс то ніі і Кі тая. З 21 да 29 лі пе ня на ша 

кра і на так са ма пры ме чэм пі я нат све ту па бас кет бо ле 

ся род дзяў чат да 17 га доў.

Тра ды цый на між на род ны тур нір па мя ці Ся мё на Ха-

ліп ска га пра во дзіў ся ся род на цы я наль ных ка ман даў, 

але сё ле та спа бор ніц твы пра хо дзяць ся род юні ё рак, якія 

змо гуць та кім чы нам лепш пад рых та вац ца да чэм пі я на ту 

све ту. Ча ка ец ца, што бе ла рус кам бу дуць су праць ста яць 

моц ныя са пер ні цы, што бу дзе доб ра для ка ман ды.

Як ад зна чыў стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

бас кет бо ла Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, вы ра ша ны прак-

тыч на ўсе пы тан ні, звя за ныя з хар ча ван нем, раз мя-

шчэн нем ка ман даў, суд дзяў, афі цый ных прад стаў ні коў 

FІBА і гле да чоў. «Ця пер ад пра цоў ва юц ца апош нія ню-

ан сы, звя за ныя з пра вя дзен нем та ко га прад стаў ні-

ча га фо ру му», — за явіў кі раў нік БФБ. Акра мя та го, 

па вод ле яго слоў, тур нір па мя ці Ся мё на Ха ліп ска га 

ў Мін ску ста не тэс там пе рад чэм пі я на там све ту: гэ та 

маг чы масць на прак ты цы ад пра ца ваць усе тэх ніч ныя, 

транс парт ныя, ме ды цын скія і ін шыя эле мен ты.

Пас ля мінск ага тур ні ру бе ла рус кая ка ман да пад кі-

раў ніц твам Вік то рыі Да цун ад пра віц ца на спа бор ніц твы 

ў Фран цыю, пас ля ча го пра вя дзе не каль кі кант роль ных 

су стрэч з ад на год ка мі з Літ вы і Лат віі, а не па срэд на пе-

рад па чат кам чэм пі я на ту све ту на ме ча ны спа рынг са 

збор най Но вай Зе лан дыі. На су свет ным пер шын стве 

на шы дзяў ча ты вы сту пяць у гру пе А. Іх са пер ні ца мі 

ста нуць ка ман ды Фран цыі, Япо ніі і Ка лум біі.

Учо ра так са ма быў прэ зен та ва ны афі цый ны та-

ліс ман чэм пі я на ту све ту па бас кет бо ле (U-17) — бус-

ля ня.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.


