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Пры гэ тым за ма ца ва ныя нор мы на кі ра-

ва ны на за бес пя чэн не пры маль на га для 

бан ка ўзроў ню крэ дыт най ры зы кі. Па крэ-

дыт ных пра дук тах для фі зіч ных асоб ад ным 

з уста ноў ле ных боль шас цю бан каў кры тэ-

ры яў пры маль нас ці з'яў ля ец ца на яў насць у 

за яў ні ка (па ру чы це ля) па ста ян най кры ні цы 

да хо ду на тэ ры то рыі кра і ны.

Пры ад сут нас ці ў за яў ні ка та кой кры ні цы, 

на ват ка лі ён і атрым лі вае да хо ды з-за ме жаў 

дзяр жа вы, у бан каў ад сут ні чае маг чы масць 

пра вер кі ін фар ма цыі аб ста ту се пра цоў ных 

ад но сін і аб афі цый ным пра ца ўлад ка ван ні 

за яў ні ка. Акра мя та го, спе цы я ліс там бан-

ка ў гэ тым вы пад ку не маг чы ма пра ве рыць 

звест кі, ука за ныя ў да ку мен це аб да хо дах 

за яў ні ка, атры маць ін фар ма цыю пра пад аў-

жэн не кант рак та, а так са ма ха рак та рыс ты ку 

клі ен та. Фі нан са вы ін сты тут не змо жа пра ве-

рыць юры дыч ны ста тус ар га ні за цыі — ра бо-

та даў цы: ці з'яў ля ец ца ар га ні за цыя дзе ю чай 

(не на ста дыі лік ві да цыі), ці ня ма фі нан са вых 

цяж кас цяў і ін шых маг чы мых не га тыў ных 

фак та раў, што мо гуць паў плы ваць на пла це-

жаз доль насць прэ тэн дэн та на крэ дыт.

Акра мя гэ та га пры не вы ка нан ні аба вя за-

цель стваў па вяр тан ні крэ ды ту даў жні ком, 

які не мае да хо даў на ра дзі ме, мо гуць уз нік-

нуць цяж кас ці пры ажыц цяў лен ні вы ка нан ня 

ра шэн няў су доў (на та ры у саў) Бе ла ру сі на 

тэ ры то ры ях за меж ных дзяр жаў.

Усё на пле чы па ру чы це ля?
У вы пад ку, ка лі клі ент не мае па ста ян най 

кры ні цы да хо ду тут, але мае яе за ме жа мі 

кра і ны, маг чы мым ва ры ян там для атры ман-

ня ім крэ ды ту ў ай чын ным бан ку мо жа стаць 

па да ча па ру чы цель ства пла це жаз доль на га 

гра ма дзя ні на. Гэ ты па ру чы цель па ві нен па-

ста ян на пра жы ваць у Бе ла ру сі і мець па ста-

ян ную кры ні цу да хо ду па асноў ным мес цы 

пра цы на тэ ры то рыі кра і ны. Акра мя та го, 

пра ва выя ак ты асоб ных бан каў пра ду гледж-

ва юць раз гляд за явак на атры ман не крэ ды-

ту клі ен та мі, якія атрым лі ва юць пры бы так 

ад пра цоў най дзей нас ці ад ар га ні за цый, 

за рэ гіст ра ва ных па-за ме жа мі кра і ны.

У гэ тым вы пад ку крэ дыт да дуць пры ўмо-

ве па да чы да вед кі аб да хо дах, а так са ма 

ко піі да ку мен та, які па цвяр джае пра ца ўлад-

ка ван не фі зіч най асо бы (пра цоў ны да га вор, 

кант ракт або пра цоў ная кніж ка). У вы пад ку 

афарм лен ня гэ тых да ку мен таў на за меж най

мо ве па тра бу ец ца су пра ва джа льны да ку-

мент, які змя шчае на та ры яль ны пе ра клад.

Яшчэ адзін ва ры янт — афарм лен не кар-

ты рас тэр мі ноў кі, пры якой да пэў най су мы 

па да ваць да ку мент, які па цвяр джае атры-

ман не да хо ду, не па тра бу ец ца.

Вя лі кую су му пад пен сію
не да дуць

Аса цы я цыя бе ла рус кіх бан каў су мес на з 

бан ка мі раз гле дзе ла элект рон ныя зва ро ты 

гра ма дзян, якія па сту пі лі на ад рас На цы я-

наль на га бан ка. А бы лі гэ та скар гі на дзе ян-

ні бан каў у су вя зі з іх ад мо вай уліч ваць пры 

ацэн цы крэ ды та здоль нас ці за яў ні ка асоб-

ныя ві ды да хо даў (да па мо гі, пен сіі, стра ха-

выя вы пла ты), а так са ма срод кі, якія па сту-

па юць у ме жах да га во раў пад ра ду (плат на га 

ака зан ня па слуг).

У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам бан кі 

ма юць пра ва са ма стой на вы зна чаць пры-

маль ныя для іх ры зы кі, у пры ват нас ці, пе-

ра лік кры ніц да хо даў фі зіч ных асоб, якія 

ўліч ва юц ца пры раз лі ку крэ ды та здоль нас ці. 

Пе ра лі ча ныя вы шэй ві ды да хо даў раз гля-

да юц ца боль шас цю бан каў толь кі ў якас ці 

да дат ко вых кры ніц. Ча му?

На дум ку бан каў, фор ма най му па да га-

во ры пад ра ду не га ран туе па ста ян ства пра-

ца ўлад ка ван ня. Ра бо та, якая ажыц цяў ля ец-

ца ў рам ках да га во раў пад ра ду (плат на га 

ака зан ня па слуг), як пра ві ла, но сіць ча со вы 

ха рак тар. Для бан каў жа адзін з най важ ней-

шых кры тэ ры яў пры ацэн цы крэ ды та здоль-

нас ці — рэ гу ляр насць па ступ лен ня да хо даў 

у крэ ды та атры маль ні ка на пра ця гу ўся го 

пе ры я ду вы ка ры стан ня крэ ды ту.

У да чы нен ні да ўлі ку пры ацэн цы крэ ды та-

здоль нас ці роз ных ві даў да па мог, пен сій, стра-

ха вых вы плат бан ка мі вы ка за на мер ка ван не, 

што гэ тыя срод кі ма юць мэ та вае пры зна чэн не 

і іх уклю чэн не ў раз лік пла це жаз доль нас ці за-

яў ні ка на атры ман не крэ ды ту, а ў да лей шым 

вы ка ры стан не ў якас ці кры ні цы па га шэн ня 

за па зы ча нас ці па крэ ды це мо жа пры вес ці да 

па гар шэн ня якас ці жыц ця клі ен та.

Як пра ві ла, па ды хо ды, якія пры мя ня юц ца 

бан ка мі да ацэн кі крэ ды та здоль нас ці, на кі-

ра ва ны на не да пу шчэн не праз мер най крэ-

дыт най на груз кі на крэ ды та атры маль ні ка. 

Да хо даў за яў ні ка па він на быць да стат ко ва 

не толь кі для па га шэн ня доў гу па крэ ды це 

і вы пла ты пра цэн таў за яго вы ка ры стан не, 

але і для за бес пя чэн ня ін шых вы дат каў на 

су му не менш за бюд жэт пра жы тач на га мі ні-

му му для пра ца здоль на га на сель ніц тва.

Пры ват ная гас па дар ка — 
да хо ды се зон на га ха рак та ру

Акра мя та го, Аса цы я цыя бе ла рус кіх бан-

каў су мес на з бан ка мі раз гле дзе ла пы тан-

ні, звя за ныя з ад мо вай у вы да чы крэ ды ту 

гра ма дзя нам — ула даль ні кам аса біс тых 

пад соб ных гас па да рак без па да чы да вед кі 

аб да хо дах.

На дум ку бан каў, на яў насць у за яў ні ка 

па ста ян най кры ні цы да хо ду ў вы гля дзе рэ гу-

ляр ных вы плат, а не факт на яў нас ці да вед кі 

аб да хо дах, з'яў ля ец ца асноў ным кры тэ ры-

ем пры пры няц ці ра шэн ня аб маг чы мас ці 

вы дзя лен ня крэ ды ту клі ен ту.

Вар та ад зна чыць, што змя нен не бан каў-

ска га за ка на даў ства, у вы ні ку яко га бан кі 

атры ма лі маг чы масць вы да ваць асоб ныя 

ві ды крэ ды таў на спа жы вец кія мэ ты без 

па да чы за яў ні ка мі да ве дак аб да хо дах, не 

мя няе ў ко ра ні па ды хо ды бан каў да ацэн кі 

крэ ды та здоль нас ці. Усё роў на за яў нік па ві-

нен мець кры ні цы да хо даў, якія пры зна юц ца 

ў ад па вед нас ці з ла каль ны мі нар ма тыў ны мі 

пра ва вы мі ак та мі бан ка, пры маль ны мі як 

якас на, так і коль кас на.

Па ступ лен не да хо даў пры вя дзен ні пры-

ват най пад соб най гас па дар кі, як пра ві ла,

но сіць се зон ны ха рак тар і спа лу ча на з 

ры зы кай не га тыў на га ўплы ву пры род ных 

фак та раў — дождж ці за су ха мо гуць па-

шко дзіць ура джай, з яко га ча ла век мер-

ка ваў атры маць той са мы да ход. У су вя зі 

з гэ тым бан кі лі чаць, што ўлік да хо ду, які 

атрым лі ва ец ца фі зіч най асо бай пры вя-

дзен ні аса біс тай да па мож най гас па дар кі, у 

якас ці асноў най кры ні цы пры ацэн цы крэ-

ды та здоль нас ці за яў ні ка па вы шае ўзро вень 

крэ дыт най ры зы кі. Ра зам з тым да хо ды ад 

вя дзен ня пры ват най пад соб най гас па дар кі 

мо гуць раз гля дац ца ў якас ці да дат ко вых 

пры на яў нас ці ў за яў ні ка ін ша га па ста ян-

на га да хо ду.

Зрэш ты, перш чым звяр тац ца па крэ-

дыт, вар та мець на ўва зе, што вы дзя лен не 

крэ ды ту кан крэт на му за яў ні ку з'яў ля ец ца 

пра вам бан ка, а не аба вяз кам.

Сяр гей КУР КАЧ.

А КРЭ ДЫТ МО ГУЦЬ І НЕ ДАЦЬ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Вы ра шыць праб ле мы па ві-

нен пя ці га до вы пра ект «Устой-

лі вае кі ра ван не ляс ны мі і вод-

на-ба лот ны мі эка сіс тэ ма мі для 

да сяг нен ня шмат мэ та вых пе ра-

ваг» («Вет ландс»), які фі нан су-

ец ца Гла баль ным эка ла гіч ным 

фон дам і рэа лі зу ец ца Пра гра-

май раз віц ця ААН су мес на з 

Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя.

— На ша за да ча — за ха ваць 

і ад на віць мес ца пра жы ван ні 

рас лін і жы вёл, якія зна хо дзяц-

ца пад па гро зай знік нен ня, а 

так са ма па леп шыць кар ма-

выя ўгод дзі для воль на жы ву-

чай на лі боц кай мік ра па пу ля цыі 

зуб роў, — ад зна чае на чаль-

нік упраў лен ня бія ла гіч най 

і ланд шафт най раз на стай-

нас ці Мінп ры ро ды Мі ка лай 

СВІ ДЗІН СКІ. — Сён ня там 200 га 

тэ ры то рыі зна хо дзіц ца ў дэ-

 струк тыў ным ста не. Зуб ры сы-

хо дзяць, трэ ба іх вяр нуць.

Для гэ та га пла ну ец ца ства-

рыць кан ве ер, які за бяс пе чыць 

жы вёл зя лё ны мі кар ма мі з ран-

няй вяс ны да поз няй во се ні, а 

так са ма аца ніць ге не тыч ны па-

тэн цы ял зуб роў і, па маг чы мас-

ці, азда ра віць па пу ля цыю.

— Зуб ра мож на на зваць 

ляс ной ка ро вай. А ў бе ла рус-

кіх ля сах амаль не за ста ло ся 

ад кры тых участ каў з зя лё най 

рас лін нас цю, якія б не за рас-

лі хмыз ня ка мі. За рас ла і ва да. 

Мы пла ну ем рас чыс ціць ка ля 

300 га і пра кант ра ля ваць, каб 

гэ тыя ме ра пры ем ствы пра во-

дзі лі ся рэ гу ляр на, — пад крэс ліў 

за гад чык сек та ра між на род-

на га су пра цоў ніц тва і су пра-

ва джэн ня пры ро да ахоў ных 

кан вен цый НПЦ па бія рэ сур-

сах НАН Бе ла ру сі, на ву ко вы 

ка ар ды на тар пра ек та Аляк-

сандр КА ЗУ ЛІН.

Па сло вах спе цы я ліс та, у 

рам ках пра ек та так са ма бу дзе 

пра цяг ну та дзей насць па вы да-

лен ні рас лі на сці з ні зін ных ба лот 

і пой мен ных лу гоў, у тым лі ку 

на тэ ры то рыі за каз ні каў «Спо-

раў скі» і «Зва нец», якая бы ла 

рас па ча та яшчэ пад час пра ек та 

«Клі ма-Іст». Вя до ма, без ува-

 гі не за ста нец ца і Ту раў скі луг — 

уні каль ная тэ ры то рыя, праз

якую пра ля га юць міг ра цый ныя 

шля хі со цень ты сяч пту шак, у 

тым лі ку і рэд кіх.

— На пра ця гу 20 га доў мы 

ма ні то рым коль касць пту шак на 

пой мен ных лу гах. І з кож ным 

го дам іх ста но віц ца ўсё менш. 

Так, амаль у два ра зы ска ра ці-

ла ся коль касць ку лі коў, прак-

тыч на знік лі ма ра дун кі і кні га ўкі 

(а гэ та не гла баль на па гра жа е-

 мы від), — пад крэс лі ла вя-

ду чы на ву ко вы су пра цоў-

нік ла ба ра то рыі ар ні та ло гіі 

НПЦ па бія рэ сур сах На тал ля 

КАР ЛІ Ё НА ВА. — Без умоў на, 

пры ня тыя ме ры, на прык лад, 

кі ру е мае вы паль ван не су хой 

рас лін нас ці, па ляп ша юць сі ту-

а цыю, але без комп лекс на га па-

ды хо ду ста ноў чы эфект доў га 

не пра цяг нец ца. Вось не ста ла ў 

пры ват ных гас па дар ках ка роў, 

пе ра ста лі мяс цо выя жы ха ры 

па свіць жы вёл на пой мен ным 

лу зе — і ён за рос.

Да рэ чы, свой скім жы вё лам, 

сво е а саб лі вым «са ні та рам» лу-

гоў, якіх сён ня ў мно гіх мес цах 

для вы ка нан ня гэ тай мі сіі не ха-

пае, у пра ек це «Вет ландс» пра ду-

гле джа на ці ка вая аль тэр на ты ва. 

Аляк сандр Ка зу лін рас ка заў, што 

ў хут кім ча се ў Бе ла ру сі мо гуць 

з'я віц ца воль на жы ву чыя тар па-

ны і ту ра па доб ныя ка ро вы. Жы-

вёл пла ну ец ца пры вез ці з Га лан-

дыі, дзе іх па спя хо ва раз вод зяць 

ужо на пра ця гу не каль кіх га доў. 

Так што хут ка ў на шых зуб роў 

з'я віц ца ці ка вая кам па нія.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Зуб ры сы хо дзяць...

Да хо даў за яў ні ка па він на быць 
да стат ко ва не толь кі для па га шэн ня 
доў гу па крэ ды це і вы пла ты 
пра цэн таў за яго вы ка ры стан не, 
але і для за бес пя чэн ня ін шых 
вы дат каў на су му не менш за 
бюд жэт пра жы тач на га мі ні му му для 
пра ца здоль на га на сель ніц тва.

Па ступ лен не да хо даў пры вя дзен ні 
аса біс тай пад соб най гас па дар кі 
но сіць се зон ны ха рак тар і спа лу ча на 
з ры зы кай не га тыў на га ўплы ву 
пры род ных фак та раў.

Як зма гац ца 
з бар шчэў ні кам?
Ця пер ёсць па мят ка Мінп ры ро ды

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя рас-
пра ца ва ла па мят ку па пра вя дзен ні ме-
ра пры ем стваў па рэ гу ля ван ні рас паў-
сюдж ван ня і коль кас ці бар шчэў ні ка 
Са сноў ска га.

Гэ та зроб ле на ў мэ тах за ха ван ня і ад наў-

лен ня зя мель ных рэ сур саў, па пя рэ джан ня 

вы быц ця з аба ро ту вы со ка пра дук цый ных зя-

мель, сель ска гас па дар чых і ляс ных угод дзяў, 

лік ві да цыі мес цаў, дзе рас це бар шчэў нік Са-

сноў ска га. Бра шу ра змяшчае асноў ную ін-

фар ма цыю пра бія ла гіч ныя асаб лі вас ці гэ тай 

рас лі ны, арэ ол яе рас паў сю джан ня і ўплыў на 

на ва коль ную фло ру і ар га нізм ча ла ве ка, пра-

ва вое рэ гу ля ван не, спо са бы ба раць бы, ме ры 

бяс пе кі пры пра вя дзен ні ме ра пры ем стваў 

па рэ гу ля ван ні рас паў сюдж ван ня і коль кас ці 

бар шчэў ні ка Са сноў ска га і ін шае.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Шчу па коў у нераст 
лавіць нельга

Су пра цоў ні кі Бя ро заў скай між ра ён най 
ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін-
на га све ту за тры ма лі 39-га до ва га вяс-
коў ца, які ла віў ры бу ў ва да ёме ка ля 
вёс кі Пес кі.

Гра ма дзя нін зда быў 173 шчу па кі і 10 пло-

так. Ва га ўло ву скла ла 7 кі ла гра маў. Гэ та 

зна чыць, рыб кі бы лі зу сім ма лень кія, у ся-

рэд нім ка ля 40 гра маў кож ная. А маг лі б вы-

рас ці, — на тое і за ба ро на пад час не рас ту.

Шко да ж пры ро дзе на ліч ва ец ца па коль-

кас ці зда бы тых эк зэмп ля раў. І па коль кі су ма 

шко ды пе ра вы сі ла 38 ты сяч руб лёў, гэ та 

зна чыць, на шмат боль шая, чым 100 ба за-

вых ве лі чынь, га вор ка ідзе аб кры мі наль най 

ад каз нас ці не пра цу ю ча га гра ма дзя ні на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, Сяр гей РА СОЛЬ КА.Тарпан.

Ту ра па доб ная карова.


