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Без да дат ко вых 
пла ця жоў i ка мi сiй

Пас ля ўва хо джан ня ўка за ў сi лу яго 

па ла жэн нi бу дуць рас паў сюдж вац ца не 

толь кi на но выя да га во ры мiк ра фi нан-

са ван ня, але i на тыя, якiя дзей нi ча юць. 

У мiк ра фi нан са вых ар га нi за цый бу дзе 

яшчэ два ме ся цы на тое, каб пры вес цi 

гэ тыя да мо вы ў ад па вед насць з но вы мi 

па тра ба ван ня мi.

У но вым ука зе вы раз на пра пi са ны 

аб' ём аба вя за цель стваў па зы чаль нi-

каў пе рад мiк ра фi нан са вы мi ар га нi-

за цы я мi. Ка лi ча ла век узяў гро шы ў 

па зы ку, ён па вi нен вяр нуць асноў ную 

су му, на лi ча ныя пра цэн ты i, ка лi ёсць 

пра тэр мi ноў ка, мо гуць быць штраф, пе-

ня, ня ўстой ка. Iн шых да дат ко вых пла-

ця жоў, ка мi сiй, па вы ша ных пра цэн таў 

быць ужо не мо жа.

Аб ме жа ван нi не толь кi 
па стаў ках, але i па штра фах

Акра мя та го, да дат ко ва аб ме жа ва-

ны па мер пра цэн таў i ня ўстой кi. Гэ та 

зроб ле на для знi жэн ня па зы ко вай на-

груз кi на спа жыў цоў па слуг мiк ра фi-

нан са вых ар га нi за цый.

Яшчэ ў па чат ку мi ну ла га го да Нац-

банк уста на вiў мак сi маль ныя стаў кi па 

мiк ра па зы ках: для фон даў — стаў ка 

рэ фi нан са ван ня (ця пер гэ та 9,5 %), для 

спа жы вец кiх ка а пе ра ты ваў фi нан са вай 

уза е ма да па мо гi — дзве стаў кi рэ фi нан-

са ван ня (19 %). Ця пер у па ме рах вы-

плат з'я вяц ца но выя аб ме жа ван нi.

Ка лi тэр мiн па зы кi бу дзе доў гi, з па-

ста ян ны мi пра лан га цы я мi, на гэ ты вы-

па дак ука зам пра ду гле джа ны агуль ныя 

аб ме жа ван нi аб' ёму пра цэн таў, якiя мо-

гуць быць на лi ча ны за ўвесь пе ры яд 

ка ры стан ня па зы кай. Ука зам уста ноў-

ле на, што за ўвесь тэр мiн ка ры стан ня 

па зы кай су ма пра цэн таў не мо жа пе-

ра вы сiць двух ра зо ва га па ме ру су мы 

па зы кi. Так са ма аб ме жа ва ны i па мер 

штра фаў, пе нi i ня ўсто ек. Iх су куп ны 

па мер за ўвесь пе ры яд ка ры стан ня па-

зы кай, не за леж на ад та го, якiя па ру-

шэн нi да пус цiў па зы чаль нiк, не мо жа 

пе ра вы сiць па ло вы па ме ру па зы кi. Гэ та 

ад па вя дае пе ра да во му мiж на род на му 

во пы ту, у тым лi ку i кра iн-су се дзяў.

Прад стаў нiк На цы я наль на га бан ка 

так са ма ад зна чае, што ра ней асоб ныя 

ар га нi за цыi спра ба ва лi на рас цiць сваю 

пры быт ко васць шля хам на вяз ван ня да-

дат ко вых сэр вi саў i па слуг. Гэ та мог 

быць, на прык лад, плат ны да га вор 

па ру чы цель ства або плат ны раз гляд 

за яў кi. Но вы ўказ та кую прак ты ку за-

ба ро нiць.

Ва ўка зе пра ду гле джа на пра ва па-

зы чаль нi ка ад мо вiц ца ад пад пi сан ня 

лю бо га iн ша га да га во ра з мiк ра фi-

нан са вай ар га нi за цы яй аль бо iн ша га 

да га во ра з трэ цяй асо бай, ка лi гэ ты 

да га вор аб умоў лi вае вы да чу па зы кi. 

У гэ тым вы пад ку ар га нi за цыя аба вя-

за ная ўсё роў на пра па на ваць клi ен ту 

па зы ку на та кi ж тэр мiн у та кой жа су-

ме, але па мер пра цэн таў мо жа быць 

iн шы, на прык лад, тро хi боль шы. Але не 

вы шэй шы за тыя па ме ры, якiя ўста ноў-

ле ны Нац бан кам.

Сха ва ны лi зiнг 
моц на аб мя жу юць

Яшчэ адзiн вiд па зык, якi ўрэ гу люе 

да ку мент, — гэ та так зва ны зва рот ны 

лi зiнг. Не ка то рыя кам па нii пра па ну юць 

та кi пра дукт: вам па трэб ны гро шы, вы 

звяр та е це ся па аб' яве «Да ём па зы ку», 

а на са май спра ве за гэ тай кан то рай 

ха ва ец ца лi зiн га вая кам па нiя, якая да 

кла сiч на га лi зiн гу мае ма ла да чы нен ня. 

Там фар маль на куп ля юць ваш тэ ле фон 

i ад да юць яго на зад у ка ры-

стан не па да га во ры лi зiн гу. 

Вы нiк гэ тай здзел кi: у вас на 

ру ках гро шы — ва ша па зы-

ка, якую трэ ба вяр таць, — а так са ма тэ-

ле фон, за ка ры стан не якiм вы па вiн ны 

пла цiць, бо ён ця пер не ваш. Гра ма дзя не, 

пад пiс ва ю чы та кi да га вор, не заў сё ды 

ўсве дам ля юць на ступ ствы. Тэ ле фон на-

ле жыць лi зiн га вай кам па нii, i ў вы пад ку 

ня вы пла ты доў гу яго мо гуць за браць. 

Па ме ры штраф ных санк цый у не ка то рых 

кам па нiй, на по гляд Нац бан ка, уста наў лi-

ва лi ся ў за вы ша ным па ме ры. Пры гэ тым 

усе ме ры па аба ро не пра воў спа жыў цоў 

мiк ра фi нан са ван ня да да га во раў лi зiн гу 

фар маль на да чы нен ня не ма юць.

Каб не да пус цiць та кiх сi ту а цый, указ 

аб мя жоў вае пе ра лiк прад ме таў лi зiн гу. 

Ён бу дзе маг чы мы толь кi ў да чы нен нi 

да ма ё мас цi, якая рэ гiст ру ец ца, — на-

прык лад, ма шы ны або не ру хо мас цi.

У гэ тым вы пад ку па трэб ныя да дат-

ко выя дзе ян нi фi зiч ных асоб. Ка лi ча-

ла век пры е дзе ў ДАI пе ра рэ гiст ра ваць 

аў та ма бiль, ён дак лад на зра зу мее, што 

пра дае свой аў та ма бiль, а не бя рэ гро-

шы ў па зы ку пад за клад ча гось цi не iс-

тот на га.

Як па ка за ла прак ты ка, пад вы гля-

дам да га во раў зва рот на га лi зiн гу тэ-

ле фо наў, смарт фо наў i iн шай бы та вой 

тэх нi кi гра ма дзя нам фак тыч на да ва-

лi ся гро шы ў па зы ку пад за вы ша ныя 

пра цэнт ныя стаў кi без на леж на га iн-

фар ма ван ня аб сут нас цi за клю ча ных 

да га во раў. Та кiя ня доб ра сум лен ныя 

прак ты кi, мяр ку юць у Нац бан ку, па-

вiн ны быць вы клю ча ныя.

Фон ды ўжо не тыя
У мiж на род най прак ты цы фон ды 

пры цяг ва юць срод кi ад мiж на род ных 

ар га нi за цый i фак тыч на да юць гро шы 

на раз вiц цё рэ гi ё наў, вы пуск ней кiх 

вi даў сель ска гас па дар чай пра дук цыi, 

за куп ку тэх нi кi для ма ло га i ся рэд ня га 

бiз не су па стаў ках рын ка вых аль бо нi-

жэй шых за рын ка выя.

Але, на жаль, у нас фон ды, за яў ля-

ю чы асноў ным вi дам сва ёй дзей нас цi 

пад трым ку куль тур ных каш тоў нас цяў 

аль бо па вы шэн не фi нан са вай аду ка-

ва нас цi на сель нiц тва, спра ба ва лi зай-

мац ца ка мер цый ным фi нан са ван нем 

па за вы ша ных стаў ках. З пры чы ны гэ-

та га бы ло пры ня та ра шэн не, што не ка-

мер цый нае мiк ра фi нан са ван не бу дзе 

прад стаў ле на вы ключ на та кiм вi дам 

ар га нi за цый, як спа жы вец кiя ка а пе-

ра ты вы фi нан са вай уза е ма да па мо гi. 

Фон ды з гэ та га спi су вы крас ле ны.

Лам бар ды хо чуць 
пе ра тва рыць у ка мi сi ён кi

Зме ны за кра нуць i дзей насць лам-

бар даў. Яны, тлу ма чаць экс пер ты, ста-

нуць больш па доб ныя на ка мi сiй ныя 

кра мы, а не на кла сiч ныя лам бар ды. 

У пры ват нас цi, гэ ты да ку мент па шы-

рае спiс да зво ле ных вi даў дзей нас цi 

для лам бар даў. Апош нiя атры ма юць 

пра ва ажыц цяў ляць ка мi сiй ны ган даль, 

за хоў ван не рэ чаў, скуп ку ру хо май ма ё-

мас цi для яе да лей шай рэа лi за цыi. Усё 

гэ та па вiн на даб ра твор на паў плы ваць 

на эка на мiч ны склад нiк дзей нас цi лам-

бар даў, бо гэ тыя вi ды дзей нас цi мож на 

ажыц цяў ляць пры су па стаў ных або нi-

жэй шых апе ра цый ных вы дат ках.

Стар шы ня праў лен ня Рэс пуб лi-

кан скай аса цы я цыi мiк ра фi нан са-

вых ар га нi за цый Iван РА ДЗЮ КЕ ВIЧ 

ад зна чае, што не аб ход насць транс-

фар ма цыi лам бар даў на спе ла до сыць 

даў но.

Ма ю чы на ця пе раш нi мо мант ма су 

маг чы мас цяў атры маць аверд рафт, 

дзiў на звяр тац ца ў лам бард па ка рот-

кiя па зы кi. «Але яшчэ з са вец кiх ча соў 

у лам бар да ёсць са цы яль ная функ цыя. 

Ён па трэб ны для та го, каб зды маць 

са цы яль ную на пру жа насць. Ка лiсь цi 

лам бар ды бы лi ў аба вяз ко вым пе ра-

лi ку бы та вых па слуг, каб ча ла век, у 

яко га больш ня ма маг чы мас цi ўзяць 

дзесь цi гро шай, не пай шоў зай мац-

ца су праць праў най дзей нас цю, а мог 

пры нес цi ў лам бард сваю ма ё масць i 

атры маць гро шы», — тлу ма чыць Iван 

Ра дзю ке вiч.

На жаль, у нас па куль ёсць лю дзi, 

якiм не да ступ ныя бан каў скiя пра дук ты. 

Iх ста но вiц ца ўсё менш, але, па куль яны 

ёсць, лам бар ды ў сва iм са мым пры мi-

тыў ным вы гля дзе па вiн ны за ста вац ца. 

Ад нак пас ля ўка за гэ та бу дуць ужо хут-

чэй ка мi сiй ныя кра мы i кра мы та ва раў, 

якiя бы лi ва ўжы ван нi.

Iван Ра дзю ке вiч пе ра лiч вае не каль кi 

оп цый, якiя бу дуць да ступ ныя ў аб ноў-

ле ных лам бар дах. Гэ та тра ды цый ная 

маг чы масць атры маць па зы ку пад за-

клад сва ёй ма ё мас цi, а так са ма маг-

чы масць пра даць сваю ма ё масць або 

па кi нуць яе на ка мi сiй ны про даж.

Гэ та вель мi доб ра, та му што ў ча ла-

ве ка з'яў ля ец ца вы бар. Яшчэ ад но важ-

нае змя нен не за кра не аў та лам бар ды. 

Ця пер ма шы най, зда дзе най у лам бард, 

мож на бу дзе пра цяг ваць ка рыс тац ца. 

Гэ ты аў та ма бiль мо жа не за ста вац ца 

на ста ян цы, якая на ле жыць лам бар ду, 

а ка рыс таль нiк мо жа пра цяг ваць ез-

дзiць на сва iм аў та ма бi лi i вы кон ваць 

аба вя за цель ствы па па зы цы. Экс пер ты 

ад зна ча юць, што дзя ку ю чы та кой на-

вi не па слу гi лам бар даў мо гуць па тан-

нець, бо iм не да вя дзец ца аплач ваць 

ста ян ку.

«Шэ рыя» крэ ды то ры 
знiк нуць?

Прад стаў нiк Нац бан ка Дзмiт рый 

На бздо раў за явiў, што дзярж рэ гу ля-

тар вы дат на ра зу мее: бу дуць спро бы 

ства рыць схе мы абы хо ду Ука за № 394. 

На прык лад, хтось цi мо жа пры ду маць 

лан цу жок гра ма дзян ска-пра ва вых да-

га во раў, каб па фак це да ваць па зы кi 

пад больш чым 350 % га да вых. Мо гуць 

быць i спро бы абы хо ду аб ме жа ван няў 

зва рот на га лi зiн гу для фi зiч ных асоб.

«Але мы бу дзем за гэ тым са чыць. 

Спы няць, ка лi ў ка гось цi атры ма ец ца 

зра бiць гэ та эфек тыў на», — ад зна чыў 

спе цы я лiст.

Мы па цi ка вi лi ся: ня ўжо ця пер пе ра-

ста нуць ля пiць аб' явы «гро шы ў доўг» 

на слу пах i пры пын ках? Нам ад ка за лi: 

не аба вяз ко ва.

— Як пра вi ла, гэ тыя лю дзi не з'яў ля-

юц ца мiк ра фi нан са вы мi ар га нi за цы я мi, 

гэ та пры ват ныя асо бы аль бо iн ды вi ду-

аль ныя прад пры маль нi кi. Пад лi чыць iх 

коль касць скла да на, та му што яны не 

ўклю ча лi ся ў наш рэ естр. Але мы не 

па кi да ем без ува гi та кiя аб' явы i на-

кi роў ва ем у ад па вед нае мi нiс тэр ства 

iн фар ма цыю, з тым каб гэ тую не за кон-

ную рэ клам ную дзей насць спы нiць, — 

тлу ма чыць Аляк сандр ДЗЯД КОЎ, 

на чаль нiк упраў лен ня ме та да ло гii 

ня бан каў скiх апе ра цый Нац бан ка.

Но вы ўказ на ўрад цi змо жа спы нiць 

та кiх хiт ру ноў, але Нац банк бу дзе ста-

рац ца iх кант ра ля ваць. А най леп шы 

кант роль зы хо дзiць ад са мiх спа жыў-

цоў, якiм пра крэ ды ты i па зы кi вар та 

па мя таць ад ну iс цi ну: бя рэш чу жыя, 

ад да еш — свае.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЦЯ ПЕР З ВАС НI ЧО ГА ЛIШ НЯ ГА 
НЕ ВОЗЬ МУЦЬ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

СУ СЕД СКІЯ СПРЭЧ КІ, РАЗ ВІЦ ЦЁ 
ГА РАД СКОЙ ІНФ РА СТРУК ТУ РЫ, 

СЯ МЕЙ НЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ
На пры ём да на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Анд рэя КУН ЦЭ ВІ ЧА ў Пру жа нах за пі-

са лі ся 22 ча ла ве кі. Многія на вед валь ні кі прый шлі 

з пры чы ны та го, што не згод ныя з ра шэн ня мі су доў 

роз ных ін стан цый. І гэ та са мыя цяж кія спра вы на ват 

для вы слу хоў ван ня.

Ча ла век не ве рыць у ві на ва тасць свай го бліз ка га. Але ж 

пры суд мо жа вы нес ці толь кі суд. Атрым лі ва ец ца за мкнё нае 

ко ла. Ка лі прой дзе ны су до выя ін стан цыі, толь кі Ге не раль-

ная пра ку ра ту ра мо жа яшчэ раз пра вес ці пра вер ку, што і 

бу дзе зроб ле на ў ад но сі нах да асоб ных спраў пру жан скіх 

за яў ні каў.

Пры ват нае прад пры ем ства «Бе лА га род ні на Мікс» ста ла 

банк ру там. Лю дзі за доў гі час не атры ма лі зар пла ту. Да 

Анд рэя Кун цэ ві ча прый шлі тры бы лыя ра бот ні кі на зва най 

ар га ні за цыі. Пы тан не раз гля даў эка на міч ны суд. Спра ва 

цяг нец ца аж но пяць га доў. У гра ма дзян ёсць ра шэн не аб 

спаг нан ні гро шай з за сна валь ні ка фір мы. Ра шэн не ёсць, а 

гро шай ня ма. Тут вель мі цяж ка неш та змя ніць. За ста ец ца 

спа дзя вац ца, што ра шэн не ўсё ж бу дзе вы ка на на.

Ад на з за яў ніц вы хоў вае два іх не паў на лет ніх дзя цей. Доўг 

па алі мен тах ад бы ло га му жа скла дае больш за 8600 руб лёў. 

Яна лі чыць, што пры му шаць пра ца ваць яго па він ны су до выя 

вы ка наў цы. Але ж яго ўжо не раз улад коў ва лі, ён ні дзе не 

за трым лі ва ец ца. Анд рэй Кун цэ віч па пра сіў РА УС яшчэ раз 

вяр нуц ца да гэ тай праб ле мы.

Прый шлі на пры ём так са ма дзве пен сі я нер кі, якія скар дзі-

лі ся ад на на ад ну. Жан чы ны ма юць па су сед стве да мы, і га-

да мі цяг нец ца іх уза ем ная не пры яз насць. Яны пі шуць скар гі, 

звяр та юц ца ў су ды, хо дзяць у вы кан кам і роз ныя служ бы. На 

пры ёме кож ная з іх аб ві на вач ва ла дру гую ў хлус ні і па клё пах. 

Са мыя роз ныя служ бы бы ва лі ў іх па шмат ра зоў, але кан ца 

гэ тай гіс то рыі не від но, жан чы ны не чу юць ад на ад ну. Ад на 

з іх з крыў дай ус пом ні ла чар го ва га ра бот ні ка мі лі цыі, які 

быў уцяг ну ты ў раз бор спра вы. Яна па тра ба ва ла па ка раць 

апа не нтку, а ён ска заў: «Бог па ка рае». І гэ та быў, ві даць, 

най леп шы ад каз у та кой сі ту а цыі. Бо, на жаль, ледзь не на 

кож ным пры ёме бы ва юць за яў ні кі, якія дзе ляць з су се дзя мі 

метр зям лі, са до выя дрэ вы аль бо на ват маг чы масць ха дзіць 

па агуль най да ро зе, пры гэ тым ба чаць толь кі свой ін та рэс.

Бы лі на пры ёме лю дзі, якія ўзні ма лі пы тан не пе ша ход ных 

да ро жак у го ра дзе, ства рэн ня пры тул ку для жы вёл, за па зы-

ча нас ці па алі мен тах, вы ка ры ста ння чэ каў «Жыл лё». Пра гу-

ча лі пра па но вы па раз віц ці ве ла сі пед на га ру ху ў Пру жа нах, 

па ляп шэн ні асвят лен ня ву ліц.

— Як па каз ва юць са цы я ла гіч ныя зрэ зы, вы яз ныя пры ёмы 

гра ма дзян з'яў ля юц ца ад ной з са мых дзейс ных і за па тра ба-

ва ных гра ма дзя на мі фор маў ра бо ты. Яны да зва ля юць Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та ба чыць сі ту а цыю на мес цах, апе ра тыў на 

пры маць ра шэн ні, — ад зна чыў у раз мо ве з жур на ліс та мі 

Анд рэй Кун цэ віч. — Ка лі ча ла век ідзе на пры ём, яму гэ тае 

пы тан не ба ліць. Ча сам важ ным вы гля дае вы слу хаць, даць 

па ра ду, на кі ра ваць у па трэб ную ін стан цыю.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НА АК ТУ АЛЬ НЫЯ ПЫ ТАН НІ 
БУ ДЗЕ ДА ДЗЕ НЫ ГРУН ТОЎ НЫ АД КАЗ

2 ліс та па да, у су бо ту, з 9 да 12 га дзін у абл вы кан-

ка мах і Мін гар вы кан ка ме ад бу дуц ца тра ды цый ныя 

пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі кі раў ні коў ор га наў дзяр-

жаў най ула ды з на сель ніц твам.

На пы тан ні, якія хва лю юць гра ма дзян, ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге-

надзь Іо сі фа віч Ба ры сюк (80162213121);

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Алег Сяр ге е віч Мац ке віч (80212222222);

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч Гар ба чоў (80232331237);

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Але на Аляк санд раў на Бу бен чык (80152735644);

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ана то ле віч Ма ла шка (80222501869);

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма 

Ігар Мі ка ла е віч Ма кар (80175004160);

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Пят ро віч Крэ пак (80172224444).

Ня даў на Прэ зi дэнт пад пi саў Указ «Аб пра да стаў лен нi 

i пры цяг нен нi па зык», якi ўво дзiць не ка то рыя аб ме жа ван нi 

для мiк ра фi нан са вых ар га нi за цый. Да ку мент увой дзе 

ў сi лу 27 кра са вi ка 2020 го да. У пры ват нас цi, па ме ры пе няў 

i штра фаў па мiк ра па зы ках аб мя жу юць, а ўвя дзен не ка мi сiй 

i на вяз ван не да дат ко вых па слуг — за ба ро няць, па ве да мiў 

на чаль нiк Га лоў на га ўпраў лен ня рэ гу ля ван ня не крэ дыт ных 

фi нан са вых ар га нi за цый На цы я наль на га бан ка 

Дзмiт рый НА БЗДО РАЎ, ка мен ту ю чы да ку мент.

Гро шыГро шы

У кра са вi ку ўвод зяц ца но выя пра вi лы 
вы да чы мiк ра па зык
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