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Каб стры маць крэ дыт ны бум, Нац-

банк увёў з 1 мая мі ну ла га го да но выя 

пра ві лы вы да чы бан ка мі па зык на сель-

ніц тву. Бан кі ста лі лі чыць для па тэн-

цый ных па зы чаль ні каў ка э фі цы ент па-

зы ко вай на груз кі. Ад нак, ня гле дзя чы на 

гэ тыя ме ры, як па каз вае ста тыс ты ка, 

рост за па зы ча нас ці на сель ніц тва пе рад 

бан ка мі пра цяг ва ец ца. Дзе ля спра вяд-

лі вас ці трэ ба ска заць, што ха пае ся род 

бе ла ру саў і лю дзей, якія ні ра зу ў жыц-

ці не бра лі крэ дыт або рас тэр мі ноў ку. 

Пры чым гэ тыя лю дзі да лё ка не школь-

ні кі. Ці мож на пра жыць не ў доўг? Пра 

гэ та мы спы та лі ме на ві та ў іх.

ГІС ТО РЫЯ № 1
Жы ха ру го ра да Ле пе ля Ві цеб скай 

воб лас ці Сяр гею 35 га доў. Ён пра цуе ў 

сфе ры вы твор час ці. Муж чы на жа на ты, 

сы ну за раз чатыры га ды. Што ме сяч ны 

да ход сям'і ця пер скла дае 1300 руб лёў.

— Пад ра бяз ную ста тыс ты ку па 

тра тах не вя ду, але пры клад ны рас-

клад на ступ ны: «ка му нал ка», ін тэр-

нэт і су вязь — 140 руб лёў, та ва ры 

для дзі ця ці — 300—400 руб лёў, бен-

зін — 100 руб лёў, на ша хар ча ван не — 

250—400 руб лёў. Усё ас тат няе — па 

сі ту а цыі.

Ні рас тэр мі но вак, ні крэ ды таў ён ні 

ра зу ў жыц ці не браў, на ват ка лі трэ ба 

бы ло аб за во дзіц ца жыл лём.

— Мы па жа ні лі ся пяць га доў та му. 

Вя сел ле ра бі лі за свае за роб ле ныя, 

яно вый шла ў нуль, — тлу ма чыць Сяр-

гей. — І ў мя не, і ў жон кі да вя сел ля 

бы лі аў та ма бі лі. Адзін з іх мы пра да лі. 

Праз год пас ля вя сел ля, ка лі цэ ны зні-

зі лі ся да ра зум ных ліч баў, змаг лі ку піць 

ква тэ ру.

Раз гля да лі ва ры ян ты: «сла бая» 

двух па ка ё вая хру шчоў ка ці вя лі кая 

ад на па ка ё вая ква тэ ра ў но ва бу доў лі. 

Пер шы ва ры янт па ды хо дзіць для сям'і, 

якая пла нуе дзя цей. На хру шчоў ку ха-

па ла і тро хі за ста ва ла ся. «Больш за 

тое, амаль усю су му, якая за ста ла ся 

пас ля куп лі ква тэ ры, а гэ та пры клад на 

2500 до ла раў, мы здо ле лі за ха ваць». 

Ра монт ра бі лі па этап на і толь кі на тыя 

гро шы, што за раб ля лі на той мо мант. 

З элект рыкай да па мог баць ка мужчы-

ны, сан тэх ні ку ра біў на ём ны ча ла век, 

сто лі, сце ны, пад ло гу — ён сам. У вы-

ні ку бы лі з ква тэ рай, без даў гоў і са 

сва бод най су май на ру ках.

Пас ля та ко га во пы ту па зі цыя Сяр гея 

жыць без крэ ды таў і рас тэр мі но вак ста-

ла яшчэ больш цвёр дай.

— Са мы га лоў ны ар гу мент за крэ-

ды ты, які чу еш у пер шую чар гу: «Мне 

прос та шка да ад да ваць усю су му ад-

ра зу, а так я пла чу па во лі і не на пруж-

ва ю ся». На ступ ны ар гу мент: «Я ма гу 

на за па сіць на ўмоў ны тэ ле ві зар, але 

та ды прый дзец ца ча каць не каль кі ме-

ся цаў. А на вош та ча каць не каль кі ме-

ся цаў, ка лі вось прос та сён ня мож на 

ім ва ло даць?» З імі я ка тэ га рыч на не 

згод ны. Для ся бе за сво іў на ступ нае. 

Ка лі рас ста вац ца з усёй су май для мя-

не скла да на псі ха ла гіч на, то та вар не 

па ды хо дзіць мне, ці, ін шы мі сло ва мі, я 

на яго яшчэ не за ра біў. Ка лі ж я га то вы 

ад даць ад ра зу ўсю су му, то пе ры яд на-

за па шван ня гро шай на куп лю з'яў ля ец-

ца для мя не свое асаб лі вым тэс там на 

тое, са праў ды я ха чу гэ тую рэч ці гэ та 

су час ны мар ке тынг пад ах воч вае мя не 

да ім пуль сіў на га дзе ян ня.

Акра мя та го, мі нус рас тэр мі ноў-

кі я ба чу ў аб ме жа ван ні маг чы мас ці 

ў рас па ра джэн ні сва і мі фі нан са мі. Ты 

не з'яў ля еш ся гас па да ром сва іх яшчэ 

не за роб ле ных гро шай. На ват ка лі ты 

рап там зра зу меў, што та бе па трэ бны 

ўмоў ны тэ ле фон за мест тэ ле ві за ра, то 

ў ця бе два шля хі: аль бо ўлез ці ў яшчэ 

ад ну рас тэр мі ноў ку, аль бо ад даць па-

пя рэд нюю і по тым тут жа ўзяць на ступ-

ную. Атрым лі ва ец ца за мкну тае ко ла.

ГІС ТО РЫЯ № 2
Зна ё май ма ёй дач кі 

Ан ге лі не 23 га ды. Па аду-

ка цыі яна сіс тэм ны ад мі-
ніст ра тар, ад пра цоў вае 
раз мер ка ван не на дзярж-
прад пры ем стве. Ра зам са 
сва ім ма ла дым ча ла ве кам 
яны зды ма юць па кой. Зар-

пла та ў яе ся рэд няя — ка-

ля 950 руб лёў.

— Не дзе 300 руб лёў у 

ме сяц сы хо дзіць на арэн ду 

і «ка му нал ку», яшчэ 40 — 

на пра езд, — ка жа дзяў чы-

на. — Та му амаль па ло ву 

свай го за роб ку я губ ляю ў пер шы ж 

дзень, як яго атрым лі ваю. Пры клад на 

100—150 руб лёў сы хо дзіць на аса біс-

тыя па трэ бы. Ас тат нія гро шы, а гэ та 

300—400 руб лёў вы дат коў ваю на ежу. 

За куп ля ю ся ме ся цы на два на пе рад. У 

асноў ным усё бя ру па ак цыі, асаб лі ва 

пра дук ты, якія мож на доў га за хоў ваць. 

На пра ця гу ме ся ца да куп ляю толь кі 

мя са (ку ры цу), «ма лоч ку» і ага род ніну 

(куп ляю на рын ку раз у ты дзень).

Фак тыч на ўся зар пла та Ан ге лі ны сы-

хо дзіць на са мае не аб ход нае. З за роб ку 

яе хлоп ца ма ла дыя лю дзі ад кла да юць 

на буй ныя па куп кі, ад па чы нак і іншае. 

Імк нуц ца ад клас ці кож ны ме сяц 300 до-

ла раў, ча сам вы хо дзіць менш, ка лі на-

пя рэ дад ні бы ло ней кае свя та.

Як ча ла век, які ні ра зу ў жыц ці не 

браў крэ ды ту, дзяў чы на раз гля дае ва-

ры янт узяць па зы ку ў бан ка толь кі ў 

край нім вы пад ку, ка лі спат рэ біц ца жыл-

лё. Па вод ле яе слоў, без гэ та га ку піць 

жыл лё не маг чы ма прак тыч на ні ко му.

Ча му лю дзі бя руць крэ ды ты? Пер-

шая пры чы на, на яе по гляд, — яны хо-

чуць вы гля даць леп шы мі, чым ёсць на 

са май спра ве. Бя руць крэ дыт на тэ ле-

фон, бо брэнд, і не важ на, што больш 

тан ныя смарт фо ны па якас ці не са сту-

па юць. Дру гая пры чы на — ма ла за раб-

ля юць, але змя ніць мес ца ра бо ты ба яц-

ца. Тры ма юц ца там, дзе ста біль на.

ГІС ТО РЫЯ № 3
Май му су се ду па пад' ез дзе Анд рэю 

32 га ды. Ра зам з жон кай і дву ма дзець мі 

(ад на му з якіх чатыры га ды, дру го му — 

год і восем ме ся цаў) яны жы вуць у Мін-

ску. Ма ла ды ча ла век скон чыў ка ледж, 

по тым ВНУ і па ра лель на з 18 га доў пра-

ца ваў у бу даў ніц тве. За раз зай ма ец ца 

ў кам па ніі па вы твор час ці дэ ка ра цый і 

рэ клам най пра дук цыі. Агуль ны да ход 

сям'і скла дае 2000 руб лёў на чац вя рых. 

Асаб лі ва за тра та мі сям'я не со чыць. Але 

ў муж чы ны ёсць не каль кі пра ві лаў, дзя-

ку ю чы якім яны не за ла зяць у даў гі.

— Са мае га лоў нае — гэ та мак сі-

маль на ра цы я наль на рас хо да ваць гро-

шы: га та ваць до ма, за куп ляц ца раз на 

ты дзень, не гнац ца за мо дай (маў ляў, 

му сіш мець апош ні іРhоnе, тэ ле ві зар 

апош няй мар кі і гэ так да лей). Тэ ле фо-

ны ў крэ дыт на огул не пры знаю, заў-

сё ды мож на па ха дзіць са ста рым або 

ўзяць тан ней шую ма дэль, — пе ра ліч-

вае ён. — Крэ дыт — гэ та заў сё ды пе-

ра пла та срод каў. Лю бая рэч без крэ ды-

ту каш туе знач на тан ней. А га лоў нае, 

час цей за ўсё мож на вы кру ціц ца без 

яго, узяць неш та пра сцей шае. Я на огул 

не ра зу мею, як лю дзі мо гуць спа кой на 

жыць, ве да ю чы, што ў іх ку ча пла ця жоў 

па рас тэр мі ноў ках.

Каб абы хо дзіц ца без крэ ды таў, Анд-

рэй ад кла дае гро шы па вы зна ча ным 

пра ві ле: «за на чка» не па він на быць 

мен шай за не каль кіх ся рэд ніх за роб каў 

па кра і не. На дум ку Анд рэя, рас тэр мі-

ноў кі і крэ ды ты та кія па пу ляр ныя, бо 

лю дзі хо чуць усё і ця пер, не лі чац ца са 

сва і мі фі нан са вы мі маг чы мас ця мі і не 

за да юц ца пы тан нем, ці па трэб ныя ім 

на огул апош ні іРhоnе за 2,5 — 3 ты ся чы 

руб лёў ці да ра гі тэ ле ві зар.

— Усім зда ец ца, што 50—150 руб-

лёў у ме сяц — гэ та не вя лі кая су ма і 

што яна не ада б'ец ца на іх бюд жэ це. 

Ад нак ка лі па гля дзець кошт та ва ру без 

рас тэр мі ноў кі, час цей за ўсё, ён бу дзе 

каш та ваць на 10—30 % тан ней. Так 

што гэ та прос та са ма пад ман.

А ўсяля кія крэ ды ты на ад па чы-

нак — тут на огул бяз меж жа. Зна чыць 

ты не ад клаў не аб ход ную су му за год, 

але ў крэ дыт мо жаш са бе да зво ліць? 

Гэ та прос та ад сут насць фі нан са вай 

аду ка ва нас ці і за леж нас ці мар ке тын-

гу. Крэ дыт мож на ўзяць хі ба што на 

жыл лё. За мест та го, каб зды маць у 

ка гось ці, лепш пла ціць на ват кры ху 

больш па крэ ды це, але за сваё. У ас-

тат нім трэ ба жыць па срод ках, якія ты 

за раб ля еш, а не за ла зіць у бу ду чыя 

да хо ды.

— Асноў ная пры чы на, ча му ча ла век 

за ла зіць у крэ ды ты і рас тэр мі ноў кі, — 

жа дан не атры маць усё і ад ра зу, — лі-

чыць Анд рэй. — Не ма ю чы да стат ко-

ва га да хо ду, ча ла век ро біць да ра гую 

па куп ку — і за га няе ся бе ў без гра шоўе 

яшчэ глы бей.

ГІС ТО РЫЯ № 4
З крэ ды та мі ў май го зна ё ма га Мі ха і-

ла не атрым лі ва ец ца. Ён не каль кі ра зоў 

спра ба ваў афарм ляць іх (адзін — на 

куп лю ква тэ ры, дру гі — на спа жы вец кія 

па трэ бы), але ўсю ды ад маў ля лі.

— Мо жа быць, та му, што я ў ар міі 

не слу жыў. Як толь кі да вед ва лі ся, што 

ў мя не ня ма на ру ках ва ен на га бі ле та, 

і ад маў ля лі, — па ціс кае пля чы ма ма-

ла ды хло пец.

Але Мі ха іл усё роў на знай шоў вый-

сце — ка рыс та ец ца стан дарт ны мі крам-

ны мі рас тэр мі ноў ка мі. Так ён узяў тэ ле-

фон, мэб лю, бы та вую тэх ні ку. Апош няя 

рас тэр мі ноў ка — гэ та тэ ле фон для жон-

кі. Што ме сяч ны пла цеж скла дае ўся го 

50 руб лёў, вы пла ціць усю су му трэ ба за 

год. Да на быц ця тэ ле фо на сям'я куп ля-

ла ў рас тэр мі ноў ку ку хон ны кам байн. 

Стаў ка бы ла 0,0001 % , а па га сіць су му 

трэ ба бы ло за год.

У сям'і Мі ха і ла ёсць пра ві ла, каб не 

за стац ца без гро шай і не па тра піць у 

фі нан са вую яму: су ма рас тэр мі но вак 

не па він на вы хо дзіць за па мер дру гой 

зар пла ты мужчыны на паў стаў кі — гэ та 

дзесь ці 200—250 руб лёў. Ча сам бы ва-

юць ню ан сы: ка лі дзе ці за хва рэ лі або 

па рва лі курт ку і па трэб на но вая, та-

ды за рам кі ўжо вы хо дзяць. Але тут ім 

баць кі да па мо гуць, ба ла зе, яны яшчэ 

мо гуць гэ та зра біць...

ДА ЛЕЙ — БОЛЬШ?
Эка на міс ты праг на зу юць, што ў на-

ступ ным го дзе по пыт на сель ніц тва на 

спа жы вец кія па зы кі за ха ва ец ца. Што 

да ты чыц ца на ступ стваў гэ тай тэн дэн-

цыі для бе ла рус кай эка но мі кі, то, па 

сло вах экс пер таў, рост аб' ёмаў спа-

жы вец ка га крэ ды та ван ня, уліч ва ю чы 

вы ка ры стан не гэ тых срод каў у тым 

лі ку для куп лі ім парт ных та ва раў, мо-

жа ў бу ду чы ні не га тыў на ад біц ца на 

пла цеж ным ба лан се і аб мен ным кур се 

бе ла рус ка га руб ля. У та кім вы пад ку 

ўмя шан не На цы я наль на га бан ка прос-

та не па збеж нае. Для спа жыў цоў жа ў 

та кой сі ту а цыі вы сно ва, як заў сё ды, ад-

на: па жы вём — па ба чым.

Сяр гей КУР КАЧ.

«Узяць крэ дыт «Узяць крэ дыт 
і па кра са вац ца...»і па кра са вац ца...»

СТРА ХОЎ КА — 
ЧЫС ТА АСА БІС ТАЯ СПРА ВА

На вяз ван не стра хо вак у да да так да крэ ды таў 
або па ве лі чэн не пра цэн таў па крэ ды це, ка лі клі ент 
ад маў ля ец ца афор міць стра хоў ку, лі чац ца ня доб-
ра сум лен ны мі прак ты ка мі, якіх бан кі па він ны па-
збя гаць. Пра гэ та ска за на ў ліс це На цы я наль на га 
бан ка кра і ны на ад рас ка мер цый ных бан каў і ня-
бан каў скіх крэ дыт на-фі нан са вых ар га ні за цый. Так 
што нас ця пер го лы мі ру ка мі не возь меш.

У тэ му

УП «БЕЛПАТ» – организатор торгов – ИЗВЕЩАЕТ 
о том, что 28.11.2019 г. в 10.00 состоятся 

ПОВТОРНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ в форме 
аукциона (на повышение начальной цены) 

по адресу нахождения организатора: г. Минск, 
ул. Антоновская, 13. Тел.: 8 (017) 285 27 70, 

294 41 36, 294 09 74, моб. 636 41 36. 

Торги будут проводиться в соответствии с порядком, установленным 
Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкур-
сов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 12.07.2013 № 609 по следующим лотам:
Лот № 1. Легковой специальный автомобиль ГАЗ 2217 2 – 2006 года 
выпуска, 5 – МКПП, цвет – серебристый металлик, пробег 924 538 
км, полная масса 2350 кг, объем двигателя 2,4 л. Автомобиль тех-
нически исправен. Начальная цена – 2158,24 руб. без НДС. Сумма 
задатка для участия в торгах – 215,82 руб.
Лот № 2. Легковой специальный автомобиль ГАЗ 2217 2 – 2006 года 
выпуска. 5-МКПП, цвет – серебристый металлик, пробег 518 117 
км, полная масса 2350 кг, объем двигателя 2,4 л. Автомобиль тех-
нически исправен. Начальная цена – 2 158,24 руб. без НДС. Сумма 
задатка для участия в торгах – 215,82 руб.
Лот № 3. Грузопассажирский автомобиль УАЗ 39629 – 2004 года 
выпуска. 4-МКПП, цвет – светло-серый, пробег 106 732 км, полная 
масса 2500 кг, объем двигателя 2,4 л. Автомобиль технически ис-
правен. Начальная цена – 1135,99 руб. без НДС. Сумма задатка для 
участия в торгах – 113,60 руб.
Лот № 4. Грузовой автомобиль – самосвал MUDAN MD-1042 2007 
года выпуска, 5-МКПП, цвет кабины – серебристый металлик, про-
бег 146 108 км, грузоподъемность 3200 кг, полная масса 6000 кг, объ-
ем двигателя 2,8 л, размеры платформы 3820/1910/700 мм, колесная 
база 2800 мм, автомобиль технически неисправен (негерметична 
система охлаждения, плохо заводится), наличие коррозии на раме 
и бортовой платформе.
Начальная цена – 3729,13 руб. без НДС. Сумма задатка для участия 
в торгах – 372,91 руб. 
Извещение о первичных торгах было опубликовано 16.08.2019 в газете 
«Звязда».
Продавцом по лотам № 1 – № 4 выступает УП «БЕЛПАТ», г. Минск, 
ул. Антоновская, 13. 
Прием заявок осуществляется по адресу проведения торгов ежедневно 
с 8.00 до 17.00 (кроме выходных и праздников) с момента настоящей 
публикации до 10.00 25.11.2019 г. включительно, здесь же ознакомле-
ние с формой заявки, договором и др. сведениями и документами. С 
лотами № 1 – № 4 ознакомиться можно по адресу: г. Минск, ул. Антонов-
ская, 13 (ответственное лицо – Неборский В. С., тел. (017) 285 27 69).
Оплата задатка производится с момента настоящей пуб-
ликации до 10.00 25.11.2019 г. включительно на р/с BY76-
BLBB30120100027393001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11, УНП – 100027393, ОКПО – 14512784.
С победителем торгов в течение 7 рабочих дней с момента завершения 
аукциона подписывается договор купли-продажи. Задаток победителя 
торгов учитывается при окончательных расчетах за предмет торгов по 
договору купли-продажи. Победитель торгов дополнительно возмещает 
затраты на организацию и проведение аукциона по победившему лоту в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. Участникам, не при-
знанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Организатор торгов оставляет за собой право в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона, от-
казаться от его проведения.

Извещение 
о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец
ООО «Дом на Передовой», г. Минск, ул. Передовая, д. 6, 
здание административно-хозяйственное, пом. 201

Предмет аукциона 

Месторасположение: г. Минск, ул. Передовая, д. 6

Наименование (назначение) Общая площадь Инвентарный номер

Здание административно-
хозяйственное

2390,4 кв. м 500/C-49451

Сведения о земельных участках: предоставлен продавцу пл. 0,0708 га 
на праве аренды (срок действия по 28.02.2020) и 0,1659 га на праве 
аренды (срок действия по 28.02.2054) для размещения объектов адми-
нистративного назначения с установленными ограничениями (охранные 
зоны линий электропередачи, сетей и сооружений канализации, водо-
снабжения теплоснабжения)

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Начальная цена без НДС – 1 100 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 
ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель 
платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней 
после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в 
Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by

Аукцион состоится 20.11.2018 в 11. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оценка». Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 19.11.2018 до 
17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; +375 (44) 704-92-
06, www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Уважаемые акционеры ОАО «Элема»!

Настоящим сообщаем о смене депозитария ОАО «Элема» и доводим до 
сведения акционеров следующую информацию:

полное наименование, юридический адрес эмитента ценных бумаг: 
Открытое акционерное общество «Элема», 220033, г. Минск, ул. Тро-
стенецкая, 5;

полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны де-
позитария, договор с которым расторгается: Общество с ограниченной 
ответственностью «Промреестр», 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 16-614 
(с 13.09.2019 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», 
220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61), тел.: (017) 272-74-79, 
200-02-72, 200-46-37;

полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны нового 
депозитария эмитента: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», 
220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, тел.: 209-42-59, 209-42-60;

дата, с которой новый депозитарий эмитента приступает к учету прав 
на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 23.12.2019 г.

УНП 100074549


