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Па пя рэдж ваць 
ці эва ку і ра ваць

Па доб ныя рэй ды — част ка 

эка ла гіч най ак цыі «Я пар ку ю-

ся, як ...», га лоў ная мэ та якой 

вы явіць ма шы ны, па кі ну тыя 

на га зо не. Ар га ні за та рам ак-

цыі вы сту пае Мін скі га рад скі 

ка мі тэт пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя, які пад трым лі ва юць 

прад стаў ні кі ра ён най ад мі-

ніст ра цыі, ка му наль най гас-

па дар кі і су пра цоў ні кі ДАІ.

У адзін з май скіх ве ча роў 

мы ад праў ля ем ся з імі ў двор 

вя ліз на га до ма па ву лі цы Мі-

ра шні чэн ка. Гэ ты ад рас быў 

абра ны не здар ма: мяс цо выя 

жы ха ры са мі па скар дзі лі ся 

на не за ко на па слух мя ных су-

се дзяў. Су пра цоў ні кі ка мі тэ-

та ўжо па бы ва лі тут не каль-

кі мі дня мі ра ней і па кі ну лі пад 

«двор ні ка мі» ма шын па пя рэ-

джан не. Але, мяр ку ю чы па 

тым, якая кар ці на ад кры ва-

ец ца на шым ва чам, гэ та не 

над та па дзей ні ча ла.

Час на блі жа ец ца да шас-

ці га дзін ве ча ра, і, абы шоў-

шы дом па пе ры мет ры, мы 

заўва жы лі не менш за 20 ма-

шын, пры пар ка ва ных на «зя-

лё н цы». Дак лад ней, там, дзе 

ра ней бы ла зя лё ная зо на. 

Ця пер жа гэ та ў боль шас ці 

вы пад каў прос та го лая зям-

ля, на якой не ў ста не вы-

жыць ні ад на тра він ка. Пры 

гэ тым пры цяг нуць ка гось ці 

да ад каз нас ці ме на ві та за 

па шко джан не зя лё най зо ны 

вель мі скла да на.

— Ка лі ма шы на ўжо 

стаіць на га зо не, мы не змо-

жам да ка заць, што ме на ві та 

яна ста ла пры чы най па шко-

джан няў. Гэ та мож на ўста на-

віць, ка лі кі роў ца бу дзе пар-

ка вац ца на на шых ва чах, але 

ме на ві та ту ды, дзе яшчэ за-

ха ваў ся па рас нік тра вы. Ці ж 

пад час віль гот на га на двор'я 

ён бу дзе вы яз джаць з пар-

коў кі і на зям лі за ста нец ца 

бачны ма лю нак пра тэк та ра, 

які пры гэ тым па ві нен вы раз-

на свед чыць аб пры чы нен ні 

шко ды. У абод вух вы пад ках 

па ру шаль нік атры мае штраф 

у па ме ры да 50 ба за вых ве-

лі чынь. Але та кія вы пад кі 

да во лі рэд кія. За тое на та-

ко га аў та ма бі ліс та ў поў-

ным пра ве склас ці пра та кол 

за ня пра віль ную пар коў ку і 

ста ян ку транс пар ту су пра-

цоў ні кі ДАІ, — па тлу ма чы ла 

на мес нік на чаль ні ка ад дзе-

ла апе ра тыў на га кант ро лю 

па За вод скім, Каст рыч ніц-

кім, Са вец кім ра ё нах Мін-

гар камп ры ро ды На стас ся 

ПРА КА ПО ВІЧ.

Мы ж уся го раз!
Для та го каб па гро зы не 

бы лі га ла слоў ны мі, ра зам з 

на мі на ак цыі пры сут ні чае ін-

спек тар ДПС АДАІ Са вец ка-

га РУ УС ма ёр мі лі цыі Алег 

ФУРС і да свед ча ныя ма шы-

ніс ты эва ку а та ра. Уваж лі ва 

вы ву чыў шы ўсе ма шы ны, 

якія па ру ша юць пра ві лы 

пар коў кі, спы ня ем свой вы-

бар на чыр во ным «Фор дзе». 

Гэ ты прык лад вы гля дае най-

больш абу раль на: ма шы на 

ста іць на ма ла дой траў цы, 

на мі ні маль най ад лег лас ці ад 

ства ла бя ро зы. Ня гле дзя чы 

на тое, што, ні бы прад ба ча чы 

та кі па ва рот па дзей, кі роў ца 

пры пар ка ваў ма шы ну ў мак-

сі маль на ня зруч ным для эва-

ку а та ра мес цы, да свед ча ныя 

ра бот ні кі з лёг кас цю спраў ля-

юц ца з яе пе ра соў ван нем.

Аў та ма біль ад праў ля ец ца 

на штрафс та ян ку, а яго ўла-

даль ні ка ча кае не пры ем ны 

сюр прыз — штраф за эва-

куа цыю ў па ме ры 91,5 руб-

ля, а так са ма сем руб лёў за 

кож ны на ступ ны дзень зна-

хо джан ня ма шы ны на плат-

най ста ян цы.

Ня дзіў на, што з'яў лен не 

эва ку а та ра вы клі кае ў два-

ры са праўд ны пе ра па лох.

— А на ла ба вым шкле тэ-

ле фо на не бы ло? Хоць бы 

на бра лі, — бя дуе ма ла дая 

ма ма. — У нас ня даў на та кі 

ж вы па дак быў. Мы боль-

шую част ку го да жы вём за 

мя жой, а тут вяр ну лі ся да-

до му, як раз да свя та — дня 

на ра джэн ня дзі ця ці. Мес цаў 

у два ры не бы ло, та му мы, 

усе ў кло па тах, вы ра шы лі 

па кі нуць ма шы ну на тра туа-

ры — з са май ра ні цы збі ра-

лі ся пры браць. А тут пра-

чы на ем ся, а ма шы ны ўжо 

ня ма. І так крыўд на ста ла, 

што ні хто з су се дзяў не па-

пя рэ дзіў. Мы ж уся го раз!

А дзе тра ту ар, там і га-

зон... Як рас казала стар шы 

май стар ЖЭУ-3 Воль га 

ВА ЛЕН ЦЮ КЕ ВІЧ, каб аба-

ра ніць на ва коль ны свет ад 

са міх ся бе, у два рах да моў 

па ча лі ўста лёў ваць ка мен-

ныя паў сфе ры і ме та ліч ныя 

ага ро джы. Ме ру мож на на-

зваць эфек тыў най, ка лі б 

не ад но «але». Ня гле дзя чы 

на тое, што гэ та ня тан нае 

за да валь нен не, ужо не ад-

ной чы спе цы я ліс ту да во дзі-

ла ся су ты кац ца з тым, што 

па доб ныя аб ме жа валь ні кі 

вы дзі ра юць з ко ра нем, абы 

не па збаў ляц ца за па вет ных 

не каль кіх мет раў пар кін га.

Аб ка мен ных 
джунг лях

Муж чы ны, якія так са ма 

за ці ка ві лі ся тым, што ад бы-

ва ец ца ў іх два ры, па вод зяць 

ся бе не так эма цы я наль на, 

па мен шай ме ры не вы кла-

да юць сваю бія гра фію ў дзве 

пер шыя хві лі ны зна ём ства. 

На ад ва рот, знач на больш 

іх ці ка віць, што за «чу жын-

цы» па ру шы лі спа кой ці хай 

мін скай ус кра і ны. Не ка то-

рыя на ват про сяць па ка заць 

да ку мен ты, але на ах вот нае 

жа дан не гэ та зра біць ад ра зу 

не як губ ля юць ім пэт.

— Ну, вы зра зу мей це 

нас так са ма. Дзе ста віць 

ма шы ны? Вось вы прый шлі 

на адзін дзень, а праб ле ма 

за ста ла ся, — раз во дзіць 

ру ка мі мяс цо вы жы ха р. — 

І на огул, ча му ме на ві та мы? 

Вам два роў у Мін ску ма ла?

На ін фар ма цыю пра тое, 

што па скар дзіў ся хтось ці з 

су се дзяў, рэ агуе з не да ве-

рам. Шмат знач на аб во дзіць 

по зір кам усе па вер хі, быц-

цам бы спра бу ю чы зра зу-

мець: хто? Тро хі па ду маў шы, 

ні бы зна хо дзіць ра шэн не:

— Слу хай це, да вай це бу-

дзем аб' ек тыў ны мі: які ж гэ та 

га зон? Так, зям ля. Ды і на-

огул, з гэ та га бо ку до ма ні хто 

ні ко лі не гу ляе. Дзі ця чыя пля-

цоў кі зна хо дзяц ца з дру го га 

бо ку. Ну, ка му тут мо гуць пе-

ра шко дзіць ма шы ны?

Ад нак пра ві лы ад ноль ка-

выя для ўсіх. Хо чаш па збег-

нуць па ста ян на га пад свя до-

ма га стра ху — дзей ні чай па 

за ко не. Для гэ та га не аб ход на 

аб мер ка ваць маг чы масць пе-

ра роб кі раз' ез джа на га га зо-

на і даў но за кі ну тай дзі ця чай 

пля цоў кі ў да дат ко выя пар ко-

вач ныя мес цы з ін шы мі жы-

ха ра мі до ма. Ка лі боль шасць 

бу дзе «за», мож на звяр нуц ца 

ў ра ён нае КУП «ЖКГ». І, ка-

лі і зной дуц ца не аб ход ныя 

срод кі, бу дзе рас пра ца ва ны 

пра ект доб ра ўпа рад ка ван ня 

два ро вай тэ ры то рыі. Та кія 

пры кла ды ўжо бы лі ў Мін-

ску, але, на жаль, час цей за 

ўсё план спы няец ца на эта-

пе пры вя дзен ня ідэі да ад ной 

роў ні цы. Та кое жыц цё, што 

ка мусь ці аба вяз ко ва бу дуць 

па трэб ныя тыя са мыя тры 

тра він кі пад вок на мі. Хоць, 

з ін ша га бо ку, ка лі да іх не 

пры слу хоў вац ца, праз ней кі 

час мож на апы нуц ца ў цал-

кам ка мен ных джунг лях.

Ка лі мы ўжо збі ра ем ся 

сы хо дзіць, нас гу кае жан чы-

на: «Па ча кай це! Па ча кай це! 

А як доў га пра цяг нец ца ак-

цыя? Ка лі нам ужо мож на 

вы дых нуць спа кой на?»

Да р'я КАС КО.

А вам да дуць крэ дыт?

Пра цяг ні це дум ку: «Я пар ку ю ся, як ...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Але, як і ра ней, гля дзець бу дуць не толь кі 

на зар пла ту. Ад мо віць у крэ ды це мо гуць і па 

ін шых умо вах. Пла це жаз доль насць клі ен та 

вы зна ча ец ца па цэ лым на бо ры па ра мет раў. 

Перш за ўсё гэ та па мер да хо ду клі ен та, на-

яў насць дзей ных крэ ды таў, не менш за тры 

(шэсць) ме ся цаў (чым больш, тым лепш) 

пра цоў на га ста жу на апош нім мес цы пра цы. 

Фі нан са вая ўста но ва так са ма аба вяз ко ва 

пе ра ка на ец ца ў ад сут нас ці пра тэр мі на ва-

най за па зы ча нас ці па ра ней вы да дзе ных 

крэ ды тах. Яе бан кі ўба чаць пры зва ро це ў 

бю ро крэ дыт ных гіс то рый.

Да пус цім, крэ дыт ная гіс то рыя ў вас доб-

рая і на огул з фар маль ны мі пры кме та мі ўсё 

нар маль на, што та ды? У гэ тым вы пад ку да-

ныя клі ен та па чы нае ана лі за ваць ско рын га-

вая сіс тэ ма. Гэ та пра гра ма, якая па спе цы-

яль ных ал га рыт мах ацэ ніць на яў ныя звест кі 

пра крэ ды та атры маль ні каў. Яна так са ма 

ўліч вае на за па ша ную ў бан ка ста тыс ты ку па 

праб лем най за па зы ча нас ці і мо жа з пэў най 

до ляй ве ра год нас ці спраг на за ваць на дзей-

насць клі ен та.

Да рэ чы, ужо ця пер бан каў скія спе цы я-

ліс ты на асно ве сва ёй ін фар ма цыі скла лі 

парт рэт ты по ва га крэ ды та атры маль ні ка. Гэ-

та жан чы на ся рэд ніх га доў, якая жы ве ў го-

ра дзе і пра цуе на ад ным мес цы не менш за 

тры га ды. Але га вор ка ў да дзе ным вы пад ку 

пра спа жы вец кія крэ ды ты. З аў та ма бі ля-

мі, на прык лад, сі ту а цыя ін шая — ты по вы 

атры маль нік та ко га крэ ды ту ўжо муж чы на 

ва ўзрос це да 50 га доў.

МІ НІ МАЛЬ НЫ ПА МЕР 
ДА ДУЦЬ БЕЗ ДА ВЕД КІ 
АБ ДА ХО ДАХ

Но вая ін струк цыя аб вы да чы крэ ды таў 

па ды хо дзіць вы ба рач на і да гэ та га пы тан ня. 

На дум ку на мес ні ка на чаль ні ка га лоў на-

га ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня бан каў скіх 

апе ра цый на цы я наль на га бан ка Воль гі 

ІЛЮ КЕ ВІЧ, уве дзе ны ка э фі цы ент па зы ко-

вай на груз кі не азна чае, што без да вед кі аб 

зар пла це ця пер не вар та на ват па ды хо дзіць 

да бан ка.

«Но ва ўвя дзен ні рэ гу ля та ра да ве дак аб 

да хо дах не да ты чац ца, — тлу ма чыць сі-

туа цыю спе цы я ліст. — Бан кі са ма стой на 

вы ра ша юць, ка лі яе ў клі ен та па пра сіць, 

а ка лі мож на вы даць крэ дыт без даведкі. 

Па цвяр джэн не да хо даў не спат рэ біц ца, ка-

лі су ма крэ ды ту не вя лі кая». На прык лад, у 

боль шас ці сіс тэм ных бан каў кра і ны пры зва-

ро це па крэ дыт да 1500 руб лёў да ку мен ты 

аб зар пла це не спат рэ бяц ца.

Да рэ чы, ка лі крэ дыт вы хо ча це афор міць 

у тым бан ку, у якім аформ ле ная ва ша зар-

плат ная карт ка, су ма крэ ды ту без да вед кі 

мо жа быць вы шэй шай, чым для «чу жо га» 

клі ен та.

ДЫК КОЛЬ КІ Ж ТРЭ БА 
ЗА РАБ ЛЯЦЬ?

Ка э фі цы ент па зы ко вай на груз кі на прак-

ты цы ака заў ся да во лі гнут кім. У не ка то рых 

вы пад ках на крэ дыт не вар та раз ліч ваць, 

на ват ка лі на яго па га шэн не бу дзе сы хо-

дзіць чвэрць ва шай зар пла ты. Да пус цім, 

вы хо ча це па зы чыць 2500 руб лёў на пяць 

га доў. Як пад лі чы лі спе цы я ліс ты ад на го 

ка мер цый на га бан ка, за раб ляць у гэ тым 

вы пад ку трэ ба не менш за 300 руб лёў. 

Та кой су мы бу дзе да стат ко ва, толь кі ка-

лі ў вас ня ма ін шых крэ ды таў, а так са ма 

ўтры ман цаў (на прык лад, не паў на лет ніх 

дзя цей). Пла ціць пры гэ тым прый дзец ца 

кры ху больш за 60 руб лёў у ме сяц — гэ та 

ўся го толь кі ка ля 20 % ад да хо ду. Як ба-

чым, та кі крэ дыт мо гуць не даць, на ват ка лі 

пла ця жы па ім бу дуць скла даць уся го 30 % 

ад пры быт ку, а пры 40 %, пра пі са ных у но-

вых пра ві лах рэ гу ля та ра, на огул раз мо вы 

ў бан ку не атры ма ец ца.

Ка лі ў вас да ход атрым лі ва ец ца мен шы 

за 300 руб лёў, то з якіх гро шай вы збі ра е це-

ся ад да ваць доўг і яшчэ нар маль на жыць? 

Вам, на ту раль на, ад мо вяць у боль шым крэ-

ды це. І бу дуць дзесь ці мець ра цыю.

З ЗА РОБ КАМ ДА ТЫ СЯ ЧЫ — 
ІН ШАЕ ПЫ ТАН НЕ

Зу сім ін шая раз мо ва ў бан кі раў з клі-

ен та мі, у якіх па ста ян ная пра ца і са лід ная 

(па ця пе раш ніх мер ках) зар пла та. Што, ка лі 

пла цеж па крэ ды це зай мае 41 пра цэнт ад іх 

зар пла ты, дак лад на яго не да дуць?

Тут не ўсё так ад на знач на. Ка лі па ды хо-

дзіць да пы тан ня з пунк ту гле джан ня ма тэ-

ма ты кі, атрым лі ва ец ца, што га ра джа нін з 

ся рэд нім за роб кам (а гэ та ка ля 930 руб лёў) 

мо жа па зы чыць у бан ка мак сі мум 15 ты сяч 

руб лёў. Што ме сяч ны пла цеж скла дзе пры 

гэ тым ка ля 370 руб лёў. Але гэ та не зна чыць, 

што банк не дасць та ко му клі ен ту, на прык-

лад, 16 ты сяч руб лёў. Асаб лі ва ўліч ва ю чы, 

што крэ ды та атры маль нік з'яў ля ец ца клі ен-

там бан ка (атрым лі вае па карт цы зар пла ту), 

а крэ дыт ная гіс то рыя яго ідэа льная.

Як рас тлу ма чы лі ў На цы я наль ным бан ку, 

фі нан са выя струк ту ры па-ра ней ша му змо-

гуць вы да ваць крэ ды ты, пла ця жы па якіх 

бу дуць боль шыя за 40 % ад да хо ду клі ен та 

ў ме сяц. Га лоў ная ўмо ва — каб та кія спа-

жы вец кія крэ ды ты не пе ра вы ша лі 10 % ад 

уся го парт фе ля спа жы вец кіх крэ ды таў бан-

ка. Сло вам, у кож ным кан крэт ным вы пад ку 

банк бу дзе ўліч ваць мност ва аб ста він.

МОЖ НА НА ВАТ ДВА, 
ГА ЛОЎ НАЕ — ЯКІХ

Ва ўсіх ма іх зна ё мых апош нім ча сам уз ні-

кае прак тыч на ад но га лоў нае пы тан не: ка лі 

ўжо ўзяў крэ дыт на ква тэ ру, то на прос ты 

спа жы вец кі раз ліч ваць не вар та?

Аказ ва ец ца, да лё ка не так. Як і ў вы-

пад ку са спа жы вец кі мі крэ ды та мі, бан кі 

змо гуць дзей ні чаць гнут ка. Су мы крэ ды ту 

на не ру хо масць па но вых пра ві лах не па-

він ны пе ра вы шаць 90 % ад кош ту на бы та га 

жыл ля. Але і гэ та да лё ка не кан чат ко вае 

ра шэн не. І тут мож на ўга ва рыць банк даць 

вам больш. Га лоў нае, каб крэ ды ты з пе ра-

вы шэн нем гэ та га па ра мет ра не пе ра вы ша лі 

10 % ад агуль на га крэ дыт на га па ке та бан ка 

на не ру хо масць. Так што доб рым клі ен там 

банк ад на знач на пой дзе на су стрэ чу і па зы-

чыць па трэб ную су му.

А два крэ ды ты на спа жы вец кія па трэ бы 

вам са праў ды не да дуць. У тым вы пад ку, 

ка лі пер шы крэ дыт раз лі ча ны на мак сі маль-

ную су му.

У ЧЫМ СОЛЬ НО ВАЙ 
ІН СТРУК ЦЫІ

Асноў ная мэ та аб ме жа ван няў, якія 

ўводзяц ца, — па збег нуць ры зык праз за ліш-

нія апе ты ты крэ ды та атры маль ні каў. Но ва-

ўвя дзен ні аба ро няць мно гіх атры маль ні каў 

ад са міх ся бе, іх схіль нас ці да не апраў да най 

ры зы кі, лі чыць Воль га Ілю ке віч. Но выя пра-

ві лы так са ма аба ро няць і бан кі.

Ад ной з клю ча вых змен у сфе ры роз ніч-

на га крэ ды та ван ня, на кі ра ва най на за бес пя-

чэн не аба ро ны пра воў спа жыў цоў бан каў скіх 

па слуг, з'яў ля ец ца ўвя дзен не ўні фі ка ва най 

для ўсіх бан каў фор мы ін фар ма цыі аб умо-

вах крэ ды та ван ня. Важ на ад зна чыць, што 

бан кі аба вя за ны пра ін фар ма ваць клі ен та 

аб бяс плат ным спо са бе вяр тан ня крэ ды ту, 

а так са ма аб на яў нас ці па слуг, што аказ ва-

юц ца бан кам або трэ ці мі асо ба мі за асоб-

ную пла ту і якія з'яў ля юц ца аба вяз ко вы мі 

для за клю чэн ня крэ дыт на га да га во ра.

Фор ма ін фар ма цыі аб умо вах крэ ды та ван-

ня па він на ўклю чаць звест кі пра су му крэ ды ту, 

па ме ры пра цэн таў, тэр мі ны і па ра дак атры-

ман ня і вяр тан ня крэ ды ту, маг чы мас ці і ўмо вы 

да тэр мі но ва га вяр тан ня крэ ды ту. Ін фар ма цыя 

па він на быць аформ ле на ў вы гля дзе таб лі-

цы шрыф там вы зна ча на га вы гля ду (Tіmеs 

Nеw Rоmаn) па ме рам не менш за 12 пунк таў 

і не па він на пе ра вы шаць ад на го ліс та. Ана-

ла гіч ныя па тра ба ван ні па ўжы ван ні шрыф ту 

ўста ноў ле ны ін струк цы яй і для афарм лен ня 

крэ дыт на га да га во ра. Пры зго дзе па тэн цый-

на га крэ ды та атры маль ні ка з усі мі ўмо ва мі і 

пад пі сан ні ін фар ма цыі аб умо вах крэ ды та ван-

ня на зва ныя ўмо вы па він ны быць ад люст ра-

ва ны ў крэ дыт ным да га во ры.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


