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Не каль кi га доў та му мой 
даў нi ся бар вы ра шыў зра-
бiць рэ кан струк цыю сва-
ёй да чы пад Мiнск ам. Каб 
узяць не вель мi да ра гi крэ-
дыт на гэ тыя мэ ты, звяр-
нуў ся ў Бе ла рус банк. Для 
атры ман ня та ко га крэ ды ту 
тэр мi нам на 10 га доў май му 
сяб ру спат рэ бi ла ся са браць 
цэ лую «тор бу» да ку мен таў 
з пра цы, мяс цо ва га вы кан-
ка ма, а так са ма ад шу каць 
не каль кiх па ру чы це ляў.

Праз пэў ны час крэ дыт ён 
атры маў, i спра ва пай шла. Са до-
вы до мiк аб кла лi га за сi лi кат ны-
мi бло ка мi, у не вя лi кай па бу до ве 
з'я вi лi ся но выя вок ны i су час ны 
дах. Усё бы ло доб ра, але на фi нi-
шы бу доў лi ўлас нi ку за га рад най 
не ру хо мас цi не ха пi ла пры клад на 
7 млн руб лёў. Су ма, вя до ма, не 
вель мi вя лi кая на пер шы по гляд, 
ад нак...

Па сва iх сва я ках i зна ё мых 
Анд рэй «ад шу каў» 2,5 млн руб-
лёў. Каб кан чат ко ва вы ра шыць 
фi нан са вае пы тан не з бу даў нi-
ка мi, яму тэр мi но ва спат рэ бi ла ся 

яшчэ 4,5 млн руб лёў. Гро шы не-
аб ход на бы ло за пла цiць ра бот нi-
кам не заўт ра цi праз ты дзень, а 
ме на вi та сён ня на пра ця гу 5—7 
га дзiн. Узяць крэ дыт у бан ку за 
та кi ка рот кi час прак тыч на не-
рэ аль на. Та ды мой зна ё мы за-
цi ка вiў ся аб' явай аб хут кiм мiк-
ра крэ ды та ван нi. Рэ кла ма ад ной 
пры ват най фi нан са вай уста но вы 
абя ца ла «жы выя» гро шы на ру-
кi на пра ця гу 5—10 хвi лiн. Усё, 

што па тра ба ва ла ся ад клi ен та, 
— гэ та на яў насць паш пар та з 
мяс цо вай рэ гiст ра цы яй i да вед кi 
з мес ца пра цы аб ся рэд нiм па-
ме ры за роб каў. Хут чэй чым за 
паў га дзi ны спе цы я лiст афор мiў 
да га вор, а ка са да ла гро шы.

Мiк ра крэ дыт вы да ваў ся на 
не зу сiм «смач ных» умо вах для 
клi ен таў. Гро шы да ва лi на 30 

дзён пад 1,5% за дзень. Пра цэн-
ты, зда ец ца, i не вель мi вя лi кiя 
для хут кай па зы кi, але за ме сяц 
атрым лi ва ец ца ўжо 45%, цi 2 
млн 25 ты сяч руб лёў. Не па срэд-
на на мес цы Анд рэй па цi ка вiў ся, 
цi змо жа ён да тэр мi но ва па га-
сiць крэ дыт, каб за пла цiць менш 
пра цэн таў. «Так, i гэ та маг чы ма, 
на пэў ных умо вах, што пра ду гле-
джа на ў да га во ры», — удак лад-
нiў спе цы я лiст фiр мы.

Ка рот ка ча со вая фi нан са вая 
праб ле ма бы ла ма iм сяб рам вы-
ра ша на. А праз не каль кi дзён 
ён да ве даў ся, што да тэр мi но ва 
па га сiць мiк ра крэ дыт клi ент мае 
маг чы масць толь кi ў пер шыя тры 
днi па зы кi, бо гэ та пра пi са на ў да-
га во ры. У да ку мен це дроб ным 
шрыф там бы ло на дру ка ва на, што 
клi ент пла цiць за афарм лен не да-

га во ра, за вы да чу i пры ём на яў-
ных гро шай, а так са ма за афарм-
лен не стра хоў кi. На конт стра хоў кi 
ўмо вы тут уво гу ле вы гля да юць 
не як не зра зу ме ла. У да га во ры га-
во рыц ца, што стра хоў ка афарм-
ля ец ца аў та ма тыч на на ўмо вах, 
якiя пра ду гле джа ны фiр май пры 
афарм лен нi хут кiх па зык. Вось i 
ўсе пад ра бяз нас цi аб стра хоў цы. 
Свое ча со ва не ўдак лад нiў клi ент 
гэ ты мо мант — зна чыць, згод ны 
i бу дзе пла цiць. У вы нi ку атры ма-
ла ся, што мой та ва рыш за пла цiў 
звыш су мы атры ма на га крэ ды ту 
не 2 млн руб лёў, як раз лiч ваў, а 
на 500 ты сяч больш.

Чы тач мо жа ад зна чыць, што 
ў гэ тым вi на ва ты сам крэ ды-
та атры маль нiк, якi ня ўваж лi ва 
чы таў да га вор... Маг чы ма, гэ та 
част ко ва i так, але ча сам роз ныя 
фiр мы пры афарм лен нi да га во-
раў скла да юць да ку мент та кiм 
чы нам, што зра зу мець яго звы-
чай на му ча ла ве ку без спе цы яль-
най фi нан са вай аду ка цыi прос та 
не маг чы ма. Ця пер на ды шоў час, 
каб дзяр жа ва пры му сi ла ўсiх фi-
нан са вых «прад пры маль нi каў» 
пра па ноў ваць на сель нiц тву толь кi 

ка рэкт ныя па слу гi, ка лi ў да га во-
рах усё бу дзе зра зу ме ла. На цы я-
наль ны банк Бе ла ру сi ў iн та рэ сах 
спа жыў цоў фi нан са вых па слуг 
зро бiць больш жорст кi мi ўмо вы 
вы да чы па зык мiк ра фi нан са вы мi 
ар га нi за цы я мi. Гэ та пра ду гле джа-
на пра ек там ука за аб рэ гу ля ван нi 
Нац бан кам дзей нас цi мiк ра фi нан-
са вых ар га нi за цый, якi зна хо дзiц-
ца на раз гля дзе ў Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та i га то вы да пад пi сан-
ня, па ве да мiў жур на лiс там на-
чаль нiк упраў лен ня рэ гу ля ван ня 
ня бан каў скiх апе ра цый Нац бан ка 
Дзмiт рый На бздо раў.

Пра ект ука за пра ду гледж вае, 
што пад рэ гу ля ван не дзярж ор га-
наў ста нуць пад па даць сег мен ты, 
якiя ра ней iмi не рэ гу ля ва лi ся, а 
гэ та да зво лiць унес цi ў iх дзей-
насць эле мент аба ро ны пра воў 
спа жыў цоў фi нан са вых па слуг, а 
так са ма па вы сiць праз рыс тасць 
дзей нас цi i ад се яць ня доб ра сум-
лен ныя кам па нii. Акра мя гэ та га, 
кам па нii бу дуць аба вя за ны пра-
да стаў ляць не аб ход ную спра ва-
здач насць Нац бан ку.

Сяр гей КУР КАЧ
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Тое, што Нац банк возь ме пад 
кант роль мiк ра фi нан са выя ар-
га нi за цыi, ужо не на вi на. Ад-
нак аб мер ка ван не гэ тай тэ мы 
пра цяг ва ец ца. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па спра ба ваў зра зу-
мець, да якiх вы нi каў пры вя дзе 
пры няц це ад па вед на га ўка за.

Спа жыў цу 
па трэб ны вы бар

На спе цы я лi-
за ва най вы ста-
ве «Банк. Стра-
ха ван не. Лi зiнг» 
Сяр гей ДУБ-
КОЎ, на мес-
нiк стар шы нi 
праў лен ня На-
цы я наль на га 
бан ка, ад каз ва-
ю чы на пы тан нi 

«Звяз ды» ад нос на бу ду ча га рэ гу-
ля ван ня мiк ра фi нан са вых ар га нi за-
цый, за явiў, што «ў Бе ла ру сi iс нуе 
не так шмат аль тэр на тыў для збе-
ра жэн няў на сель нiц тва: дэ па зi ты, 
не ру хо масць, па клас цi гро шы пад 
па душ ку. Та му мы за цi каў ле ны ў па-
шы рэн нi ўдзель нi каў фi нан са ва га 
рын ку i тых iн стру мен таў, якiя яны 
пра па ну юць». Спра ва ў тым, што 
фi нан са выя ка а пе ра ты вы так са ма 
бя руць у лю дзей гро шы (як бан кi 
на дэ па зi ты) i на лiч ва юць за ка ры-
стан не пра цэнт. Вя до ма, што сён ня 
стаў кi па дэ па зi тах за шкаль ва юць i 
да юць не ве ра год ныя да хо ды, ад-
нак прад стаў нiк Нац бан ка ра iць не 
раз гля даць пра цэн ты па дэ па зi тах 
як асноў ную кры нi цу да хо даў: «Ка лi 
збе ра жэн нi да юць да ход, якi да зва-
ляе з яго жыць, гэ та ня пра вiль на. 
Гро шы трэ ба за раб ляць — ру ка мi, 
ро зу мам. Вось асноў ная кры нi ца 
да хо ду». У той жа час лю дзей так-
са ма мож на зра зу мець: ча му б не 
за ра бiць, ка лi ёсць умо вы? Ад ра зу 
ўзнi кае пы тан не, цi бу дуць ас тат нiя 
iн стру мен ты збе ра жэн ня на столь кi 
ж вы гад ны мi? «Ка лi ёсць ма на по-
лiя ад на го iн стру мен та, ён не мо жа 
ад люст роў ваць рэ аль ны кошт гро-
шай. Пры iс ну ю чай рэн та бель нас цi 
хат нiх гас па да рак, прад пры ем стваў 
тыя стаў кi, якiя ёсць на рын ку, яў-
на за вы ша ныя», — раз ва жае Сяр-
гей Дуб коў. Ён упэў не ны, што по-
пыт на аль тэр на тыў ныя ме ха нiз мы 
збе ра жэн ня ёсць. «Трэ ба за да во-
лiць яго вы раз ны мi, зра зу ме лы мi 
iн стру мен та мi. А спа жы вец сам 
вы бе ра. Мы па вiн ны пра да ста вiць 
аль тэр на ты ву». I ў мiк ра фi нан са вых 
ар га нi за цый у гэ тым кi рун ку ёсць 
вя лi кiя перс пек ты вы. «Раз вiц цё 
мiк ра фi нан са ван ня ха рак тэр на не 
толь кi для на шай кра i ны. Даб ра быт 
хат нiх гас па да рак рас це. По пыт на 
па доб ныя па слу гi так са ма рас це. 
По пыт ёсць, а пра па но вы адэ кват-
най ня ма. На ша за да ча — ства рыць 
праз рыс тыя ўмо вы. У тым лi ку мы 
бу дзем рэ гу ля ваць па мер пра цэнт-
ных ста вак. Але вы бар па вi нен быць 
заў сё ды за спа жыў цом — гэ та яго 
да хо ды, яго стра ты».

Аль тэр на ты ва 
бан каў скай сiс тэ ме

Свой по гляд 
на дзей насць 
мiк ра фi нан са-
вых ар га нi за-
цый вы ка заў 
«Звяз дзе» Алег 
БЯ ЛЯ ЧЫЦ, ды-
рэк тар спа жы-
вец ка га ка а-
пе ра ты ва «Та-
ва рыст ва ўза-
ем на га крэ ды та ван ня «Ста лiч ны 
клуб бiз не су». Ён сцвяр джае, што 
«ў цэ лым крэ дыт ныя ка а пе ра ты вы 
— аль тэр на ты ва бан каў скай сiс тэ-
ме. Яны да зва ля юць больш апе ра-
тыў на i iн ды вi ду аль на пра ца ваць з 
клi ен та мi. Для прад пры маль нi каў 

гэ та вель мi важ на, ка лi гро шы па-
трэб ны вель мi хут ка для спра вы. 
Толь кi ма ла та кiх ар га нi за цый аказ-
ва юць па слу гi прад пры маль нi кам. 
Па куль ня ма спры яль ных пра ва вых 
умоў. Але i ў звы чай ных лю дзей тыя 
ж па трэ бы. Пра цэ ду ра афарм лен-
ня па зы кi ўсё ж та кi на шмат пра-
сцей».

— Ад нак бы вае, што лю дзям 
да во дзiц ца аплач ваць, акра мя 
пра цэн таў за па зы ку, яшчэ i стра-
ха ван не...

— У не ка то рых, асаб лi вых, вы-
пад ках са праў ды ёсць аба вяз ко вае 
стра ха ван не. На прык лад, ка лi клi ент 
пен сiй на га ўзрос ту. Гэ та па трэб на, 
каб га ран та ваць вяр тан не гро шай. 
Бан кi та кое так са ма ча сам ро бяць.

— Ча му та кiя вы со кiя стаў кi за 
па зы ку?

— У най блi жэй шы час бу дзе 
пры ня ты ўказ, та му ўмо вы ва ўсiх 
ста нуць ад ноль ка вы мi. Мiк ра фi нан-
са выя ар га нi за цыi па вiн ны бу дуць 
пра да стаў ляць та кiя ж праз рыс тыя 
ўмо вы, як i бан кi. Мы ўво гу ле су-
праць «дзён най» стаў кi, бо мы лi чым 
яе за над та вы со кай. Ад нак мы ра зу-
ме ем, ча му не ка то рыя вы стаў ля юць 
та кiя вя лi кiя пра цэн ты на ма лень кi 
тэр мiн: у гэ ты не вя лi кi тэр мiн пра-
цэнт не та кi i вы со кi атрым лi ва ец ца. 
Са мi мы да ём на ўзроў нi бан каў скiх 
ста вак.

— Што, на ва шу дум ку, ад бу-
дзец ца пас ля пры няц ця ўка за: 
мiк ра фi нан са вых ар га нi за цый 
ста не больш цi на ад ва рот?

— Хут чэй за ўсё, ад бу дзец ца 
ачы шчэн не рын ку. На ўрад цi та кiх 
ар га нi за цый ста не больш. Тыя, хто 
прый шоў вы пад ко ва, толь кi каб за-
ра бiць, — знiк нуць. Да рэ чы, ха чу 
ад зна чыць, што ёсць два ты пы мiк-
ра фi нан са вых ар га нi за цый: ка мер-
цый ныя i крэ дыт ныя ка а пе ра ты вы 
(не ка мер цый ныя). У апош нiх бя руць 
гро шы ў на сель нiц тва i на сель нiц тву 
ж ад да юць. Там пра цу юць лю дзi з 
пэў най фi ла со фi яй. Ад нак мно гiя ка-
мер цый ныя ар га нi за цыi па куль што 
прос та на жы ва юц ца.

— Цi мо жа ўдзел у мiк ра фi нан-
са ван нi стаць аль тэр на ты вай для 
дэ па зi таў?

— Тыя, хто пра цуе даў но на 
рын ку, прос та бя руць срод кi ў лю-
дзей. Гэ тую схе му мож на лi чыць 
аль тэр на ты вай. Ад нак трэ ба пла-
цiць па да ход ны па да так, у ад роз-
нен не ад бан каў скiх дэ па зi таў. Мы 
не ў ад ноль ка вых з бан ка мi ўмо вах 
пра цу ем. Гэ тыя па да ткi кла дуц ца 
на на шы пле чы. Больш вы со кiя 
пра цэн ты мо гуць быць яшчэ i з-за 
гэ та га. Пас ля ўка за стаў кi мо гуць 
знi зiц ца. Але ад нос на ка мер цый-
ных ар га нi за цый нi хто дак лад на 
ска заць не мо жа.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI
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Ці не кож ны, хто ез дзіць у мет ро, рэ гу-
ляр на ба чыць аб' явы на кшталт та кой: 
«Хут кія па зы кі. Афарм лен не зай мае 
5 хві лін. Ад вас — толь кі паш парт». Гэ та-
га ты пу «мік ра крэ ды ты» даў но ўжо ста лі 
па пу ляр ны мі на За ха дзе, а за раз і ў нас 
з'яў ля ец ца ўсё больш фірм, якія пра па ну-
юць ад па вед ную па слу гу. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» на ўлас ным во пы це вы ра шы-
ла пра ве рыць, на коль кі прос та ўзяць па-
зы ку ў та кой фір ме, і вы свет лі ла, якія 
фі нан са выя сюр пры зы мо гуць ча каць 
ча ла ве ка, які ўзяў та кую па зы ку.

МА ЛЫ ОФІС — ВЯ ЛІ КІ ПРЫ БЫ ТАК
У ста лі цы за раз пра цуе не каль кі «кан тор», 

што пра па ну юць сва ім клі ен там гра шо выя 
зай мы да трох міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў. 
Ар га ні за цыі та ко га ты пу ёсць і ў аб лас ных га-
ра дах — на прык лад, Ві цеб ску і Брэс це.

Вы браў шы офіс, што зна хо дзіц ца най-
больш бліз ка ад май го до ма, я 
на па чат ку вы ра шы ла ту ды па-
тэ ле фа на ваць, каб пад ра бяз ней 
да ве дац ца пра ўмо вы. Але апе-
ра тар На тал ля па ра і ла мне ад-
ра зу пры хо дзіць у офіс: маў ляў, 
так бу дзе зруч ней і мне, і ім.

Ад дзя лен не фір мы раз мя шча-
ла ся ў до ме, дзе пра цуе шмат 
ін шых уста ноў. Та му пер шы раз 
я на ват прай шла мі ма гас цін на 
ад чы не ных, але не вель мі пры-
кмет ных дзвя рэй. Не знай шоў-
шы та го, што шу ка ла, зра бі ла 
дру гі «круг» па па вер се. І вось 
я на па ро зе «офі са», які больш 
па доб ны на... ка мор ку. Ма лень кі 
па кой чык, з мэб лі — толь кі стол 
і крэс лы. Клі ен таў, акра мя мя не, 
не бы ло, та му сваю да па мо гу 
пра па на ва лі аж но дзве су пра цоў-
ні цы. У прын цы пе, як пас ля мне па тлу ма чыў 
зна ё мы эка на міст, для ар га ні за цый, што прак-
ты ку юць па доб ныя па слу гі, важ ны не па мер 
офі саў фір мы, а іх коль касць у го ра дзе. Гэ та 
га ран туе вы хад на ма са ва га клі ен та.

ПРА ПІС КА ВАЖ НЕЙ, ЧЫМ ЗАР ПЛА ТА
Пад час гу тар кі агент кі па зы ко вай фір мы 

ні як не пра яў ля лі сва ёй асаб лі вай за ці каў ле-
нас ці ў тым, вазь му я ў вы ні ку па зы ку ці не, 
не спра ба ва лі ўга вор ваць мя не і су па кой ваць 
на конт маг чы мых праб лем, з які мі я ма гу су-
тык нуц ца, ка лі рап там не па спею вяр нуць гро-
шы ў тэр мін. Тым не менш, усе мо ман ты, якія 
мя не ці ка ві лі, па тлу ма чы лі.

Па коль кі я ха це ла ўзяць па зы ку ў два міль ё-
ны руб лёў, то мне па ра і лі пры нес ці да вед ку аб 
да хо дах за тры ме ся цы. Праў да, ка лі я спы та ла, 
якой па він на быць мая мі ні маль ная зар пла та, 
мя не су па ко і лі: вы да ва лі і са стан дарт ны мі для 
мно гіх ма ла дых спе цы я ліс таў тры ма міль ё на мі. 
У той жа час прад стаў ні цы фір мы пад крэс лі лі, 
што для атры ман ня па зы кі не аб ход на на ват не 
рэ гіст ра цыя, а пра піс ка ў Мін ску.

Дру гое пы тан не, якое мя не ці ка ві ла: што 
бу дзе, ка лі я не па спею ад даць па зы ку ў тэр-
мін? «У та кім вы пад ку вам 
бу дзе на ліч вац ца пе ня па-
ме рам у 5% што дзён на, — 
тлу ма чыць агент ар га ні за-
цыі. — Та му лепш афарм-
ляй це ся на ўвесь да зво-
ле ны 30-дзён ны тэр мін. 
Атры ма ец ца вы пла ціць 
усё ра ней — пра цэн ты за 
дні, што за ста лі ся, на ліч-
вац ца не бу дуць». Да рэ-
чы, вы ні ко вая су ма, якую 
я па він на бы ла б за пла ціць, узяў шы 2 міль ё ны 
на 30 дзён, скла дае 3 міль ё ны 200 ты сяч, а на 
10 — 2 міль ё ны 400 ты сяч. Так што больш доў-
гі тэр мін та кім фір мам вель мі вы гад ны.

ГРО ШЫ ДЛЯ «СВА ІХ»
Як я ўжо пі са ла вы шэй, мак сі маль ная су ма 

па зы кі звы чай на не пе ра вы шае 3 міль ё наў руб-
лёў. А вось мі ні маль ная су ма ў роз ных ар га ні-
за цы ях ва га ец ца і мо жа скла даць ад 50 ты сяч 
да міль ё на. Не ка то рыя фір мы, у сваю чар гу, не 
спя ша юц ца вы да ваць больш-менш пры стой ныя 
су мы клі ен ту, што прый шоў упер шы ню. Па зы ка 
ў та кім вы пад ку не мо жа пе ра вы шаць ад на го 
міль ё на руб лёў. Я звя за ла ся з офі сам ад ной 
з та кіх кам па ній і спы та ла, ці ма гу я ўзяць на 
10 дзён два міль ё ны. Мне ад мо ві лі, ар гу мен та-
ваў шы гэ та пра ві ла мі кам па ніі. У той жа час на 
сай тах не ка то рых па доб ных ар га ні за цый па-
ве дам ля ец ца, што па ста ян ныя клі ен ты мо гуць 
раз ліч ваць на атры ман не па зык, су ма якіх пе-
ра вы шае мак сі маль ныя тры міль ё ны.

Мі ні маль ны тэр мін, на які бя рэц ца ма лень кі 
крэ дыт, так са ма мо жа быць роз ным: ад 3, 7, 10 
да 30 дзён. І тут трэ ба быць асця рож ным. Лю-
бы ах вот ны на спе цы яль ным каль ку ля та ры, які 
ёсць на сай тах та кіх фірм, мо жа вы лі чыць тую 
су му, якую трэ ба бу дзе яму пас ля вяр таць. Але 
трэ ба па мя таць: за кож ны дзень пра тэр мі ноў кі 
бу дзе на ліч вац ца знач ная пе ня.

«ІЛЬ ГОТ НЫЯ» ПА ЗЫ КІ
Што ці ка ва, ка лі вы сту дэнт або пен сі я нер, 

а зна чыць, мо жа це не быць афі цый на пра ца-
ўлад ка ва ным, не ка то рыя фір мы ўсё роў на з 
за да валь нен нем да дуць вам па зы ку, пры тым 
на льгот ных умо вах: за кож ны дзень бу дзе на-
ліч вац ца 0,5-1%, у ад роз нен не ад звы чай ных 
2%. Для сту дэн таў да стат ко ва пры нес ці на 
су стрэ чу з аген там сту дэнц кі бі лет, да вед ку 
з мес ца ву чо бы і паш парт, для пен сі я не раў 
— пен сій нае па свед чан не і паш парт. Праў да, 
у та кім вы пад ку на ру кі вам не да дуць больш 
за 500 ты сяч руб лёў.

Апе ра тар ад ной та кой фір мы па тлу ма чы ла 
мне, што ў 14-дзён ны тэр мін сту дэнт па ві нен 
бу дзе вы пла ціць 640 ты сяч. Ка лі ён не па спее 
вы пла ціць усю су му ў аба зна ча ны тэр мін, то за 
кож ны дзень пра тэр мі ноў кі бу дзе на ліч вац ца 
стан дарт ная 5-пра цэнт ная пе ня. Так што льго-
та вель мі лёг ка кан вер ту ец ца ў ра ба ван не.

КРЭ ДЫТ ПАД 1000% ГА ДА ВЫХ
На ват ка лі вы вы плач ва е це доўг у тэр мін, 

не да вод зя чы спра ву да на лі чэн ня штраф ных 
пра цэн таў, фір ма ўсё роў на атрым лі вае доб ры 
«на вар». Так, ка лі вы бе ра це 200 ты сяч на 10 
дзён, то вяр нуць прый дзец ца дзесь ці 240—250 
ты сяч, у за леж нас ці ад пра цэнт най стаў кі кож-
най фір мы. А ка лі вы ўзя лі мак сі маль ную су му 
— тры міль ё ны на трыц цаць дзён, то ад даць 
прый дзец ца ад 4 800 да 5 400 ты сяч бе ла рус-
кіх руб лёў. Так што ло зунг, які ёсць на сай це 
амаль кож най ар га ні за цыі та ко га кштал ту, дзе 
бу дзе фі гу ра ваць вы раз «вы гад ныя ўмо вы», 
язык не па вер нец ца на зваць іл жы вым. Са праў-
ды, вель мі вы гад ныя. Для зай ма даў цаў.

На пер шы по гляд, фір ма, да ючы вам па-
трэб ную су му, са праў ды вы сту пае як «доб ры 
дзядзь ка», што да па ма гае вы ра шыць не ка то-

рыя праб ле мы з гра шы ма. 
Ды і сціп лыя з пунк ту гле-
джан ня ча ла ве ка, не вель-
мі да свед ча на га ў эка но-
мі цы, 1- ці 3-пра цэнт ныя 
стаў кі ў дзень ні бы су па-
кой ва юць. Ну што там, 
маў ляў, за пла чу трош кі 
больш... Але пра цэнт ныя 
стаў кі ў хут кіх зай маў не 
бы ва юць сціп лы мі ў прын-
цы пе. Ха ця б з-за та го, што 

фір ма ня се па вы ша ныя вы дат кі, звя за ныя з аб-
слу гоў ван нем ма лых сум. І 1-3 пра цэн ты ў дзень 
прос та «мас кі ру юць» 365-1000% га да вых!

А ШТО Ў СУ СЕ ДЗЯЎ?
У Ра сіі та ко га кштал ту фір мы па ча лі з'яў ляц-

ца з 2011 го да пас ля ўступ лен ня ў сі лу За ко на 
«Аб мік ра фі нан са вай дзей нас ці і мік ра фі нан-
са вых ар га ні за цы ях». Асноў ны мі клі ен та мі па-
зы ка даў цаў ста лі жы ха ры пра він цыі, якія ма-
юць ні жэй шыя зар пла ты і час та не ва ло да юць 
да стат ко вы мі эка на міч ны мі ве да мі. Згод на з 
ін фар ма цы яй рэ сур су Аnkеtоlоg.ru, на па ча так 
2013 го да ка ля чвэр ці ра сі ян ска рыс та лі ся па-
слу га мі мік ра фі нан са вых ар га ні за цый на су му, 
што пе ра вы шае 32 міль яр ды ра сій скіх руб лёў. 
Па зы ча ныя гро шы ідуць на апла ту ка му наль-
ных ра хун каў (пры клад на 45% ад усіх зай маў), 
на быц цё па да рун каў (30%), а так са ма прад ме-
таў пер шай не аб ход нас ці (20%) і ле каў (5%).

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Жыц цё вая гiс то рыяЖыц цё вая гiс то рыя  ��

КАБ У ДА ГА ВО РЫ ЎСЁ БЫ ЛО ЗРА ЗУ МЕ ЛА

Ка рот ка ча со вая фi нан са вая праб ле ма бы ла ма iм сяб рам 
вы ра ша на. А праз не каль кi дзён ён да ве даў ся, 
што да тэр мi но ва па га сiць мiк ра крэ дыт клi ент 
мае маг чы масць толь кi ў пер шыя тры днi па зы кi,
бо гэ та пра пi са на ў да га во ры.

Экс перт нае мер ка ван неЭкс перт нае мер ка ван не  ��

МIК РА ПА ЗЫ КI: 
АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА ДЭ ПА ЗI ТАМ, 

А НЕ КА БА ЛА?
НА ГАД ВА ЕМ

Пра ект ука за аб рэ гу ля ван нi 
Нац бан кам дзей нас цi мiк ра фi нан-
са вых ар га нi за цый пра ду гледж вае 
не каль кi нор маў: Нац банк бу дзе 
вес цi рэ естр юры дыч ных асоб, 
якiя ажыц цяў ля юць мiк ра фi нан-
са ван не; бу дуць вы зна ча ны iс тот-
ныя ўмо вы да га во ра мiк ра па зы кi 
(у да га во ры, акра мя пра цэнт най 
стаў кi за ка ры стан не мiк ра па зы-
кай, не мо жа быць нi я кiх да дат ко-
вых пла ця жоў); мiк ра фi нан са вая 
ар га нi за цыя не бу дзе мець пра ва 
ў ад на ба ко вым па рад ку змя няць 
умо вы па пра цэнт най стаў цы аль-
бо тэр мiн дзе ян ня да га во ра, а так-
са ма пры мя няць штраф ныя санк-
цыi за да тэр мi но вае па га шэн не 
мiк ра па зы кi; штраф ныя санк цыi 
бу дуць аб ме жа ва ны су май са мой 
мiк ра па зы кi; Нац банк атрым лi вае 
паў на моц твы па ўвя дзен нi пры 
не аб ход нас цi гра нiч на га ўзроў ню 
пра цэнт ных ста вак.

Ва ча мі ка рэс пан дэн таВа ча мі ка рэс пан дэн та  ��

ХУТ КІЯ ГРОШЫ: 
СЫР ЦІ МЫ ША ЛОЎ КА?

Пра цэнт ныя стаў кі 
ў хут кіх зай маў не бы ва юць 
сціп лы мі ў прын цы пе. 
А 1-3 пра цэн ты ў дзень 
прос та «мас кі ру юць» 
365-1000% га да вых!

хар ча ван ня, ганд лю, ха ла дзiль ная 
i ўпа ко вач ная тэх нi ка.

Ува зе на вед нi каў i за цi каў ле-
ных ар га нi за цый пра па на ва ны но-
выя раз на стай ныя пра дук ты вы-
дат най якас цi не толь кi шы ро ка га 
по пы ту, але i прэ мi ум-кла са.

На здым ках:
З на вiн ка мi вы твор час цi — 

кiс ла ма лоч ны мi на пiт ка мi, аба га-
ча ны мi на ту раль ны мi со ка мi, — 
зна ё мiць су пра цоў нiк ад кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ма-
лоч ны свет» Воль га КОР ЗУН.

Ге не раль ны ды рэк тар рэс пуб-
лi кан ска га ўнi тар на га прад пры ем-
ства «Го мель скi лi кё ра-га рэ лач ны 
за вод» Га лi на КАР ДА СЁ ВА i яе на-
мес нiк па ка мер цый най дзей нас цi 
Воль га АР ШАН СКАЯ ка ля ма ляў-
нi ча аформ ле на га вы ста вач на га 
стэн да свай го прад пры ем ства.

Яў ген ПЯ СЕЦ КI.

СМАЧ НА, СМАЧ НА, 
ЯКАС НА, ЯКАС НА, 
ПРЫ ГО ЖАПРЫ ГО ЖА

Cярод ме ра пры ем стваў 
сва ёй га лi ны ХIХ Мiж на-
род ная спе цы я лi за ва ная 
ап то вая вы ста ва-кiр маш 
«ПРА ДЭКС ПА-2013» з'яў-
ля ец ца са май пры кмет-
най у Рэс пуб лi цы Бе ла-
русь. Гэ тая вы ста ва-кiр-
маш са дзей нi чае раз вiц-
цю вы твор час цi i на сы-
ча нас цi рын ку якас ны мi 
хар чо вы мi та ва ра мi.

Больш за 200 прад пры ем-
стваў роз ных форм улас нас цi 
прад ста вi лi тут сваю пра дук-
цыю. Бе ла русь, Ра сiя, Укра i на, 
Поль шча, Iта лiя, Гер ма нiя, Лат-
вiя — та кi ад рас май строў, якiя 
да сла лi сю ды раз на стай ныя 
ўзо ры кан ды тар скiх i хле ба бу-
лач ных вы ра баў, га род нi ны i са-
да вi ны, без ал ка голь ных i спiрт-
ных на пiт каў. У вы ста вач ным 
па вiль ё не так са ма прад стаў ле-
на аб ста ля ван не для вы твор-
час цi i пе ра пра цоў кi пра дук таў 

Кож на му з нас да во дзі ла ся мець спра ву з 
чы ноў ні ка мі. Вя до ма, як гэ та ча сам цяж ка. 
Але ў апош ні час та му, як ула ды пра цу юць са 
зва ро та мі гра ма дзян, на да ец ца піль ная ўва га. 
Вось і ня даў на ў Ба ра на ві чах ад быў ся вы ні ко-
вы се мі нар па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян 
у са цы яль на-пра цоў най сфе ры.

Коль касць пісь мо вых зва ро таў 
па мян ша ец ца, элект рон ных — 
па вя ліч ва ец ца

Рэс пуб лі кан скія се мі на ры, пры све ча ныя гэ тай 
тэ ме, Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі ар га ні зоў ва ла што год на пра ця гу 6 га-
доў. Сё ле та ў се мі на ры пры ня лі ўдзел пер шы 
на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі Пётр ГРУШ НІК, спе цы я ліс ты Мінп ра цы 
і са ца ба ро ны, прад стаў ні кі ка мі тэ таў па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не абл вы кан ка маў 
і Мін гар вы кан ка ма, На цы я наль на га цэнт ра за ка-
на даў ства і пра ва вых да сле да ван няў.

Удзель ні кі се мі на ра аб мер ка ва лі но выя фор мы 
ра бо ты з на сель ніц твам, удас ка на лен не ра бо ты па 
рэа лі за цыі прын цы пу «ад но акно», элект рон ны да-
ку мен та а ба рот і мно гія ін шыя пы тан ні па тэ ме.

— Ме ха нізм ра бо ты з на сель ніц твам ад пра ца ва-
ны, — ска заў на ад крыц ці се мі на ра Пётр Груш нік. — 
Гэ та шы ро кі спектр дзей нас ці: па чы на ю чы ад пра мых 
тэ ле фон ных лі ній і за кан чва ю чы днём мі ніс тэр ства ў 
рэ гі ё нах. Ка лі ка заць пра вы ні кі, то мы сён ня мо жам 
ад зна чыць, што коль касць зва ро таў у на ша мі ніс-
тэр ства і ў ка мі тэ ты з кож ным го дам па мян ша ец ца. 
Я мяр кую, што гэ та вы ні кі той пра цы, якую мы пра-
во дзім. Пісь мо вых зва ро таў ста ла менш дзесь ці на 
10%. Але ўзрас ла коль касць элект рон ных зва ро таў. 
На пэў на, гэ та пра віль на, бо на два рэ ХХІ ста год дзе, 
і сён ня мно гія ка рыс та юц ца маг чы мас цю за даць пы-
тан не, не вы хо дзя чы са свай го до ма або ка бі не та.

Як ска ра ціць 
коль касць пе ра ад ра са цый?

Ча ла век, які спра буе вы ра шыць сваю праб-
ле му, пры хо дзіць спа чат ку ў сель са вет аль бо 
вы кан кам. Не атры маў шы там ад ка зу на ўсе пы-
тан ні, трап ляе ва ўпраў лен не па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не, і з ім пра цуе кан крэт ны 
спе цы я ліст. Але раз мо ва не заў сё ды атрым лі ва ец-
ца. Ча сам на вед валь нік за над та эма цы я наль ны, 
ча сам ба кі не ра зу ме юць адзін ад на го... Ка лі пы-
тан не па-ра ней ша му не вы ра ша на, ча ла век пі ша 
ў ка мі тэт або ін шы дзяр жаў ны ор ган. Але ка мі тэт, 
кі ру ю чы ся ўка зам Прэ зі дэн та, пе ра ад ра соў вае 
ліст на зад у пад ве да мас ную ўста но ву...

Між тым, пы тан не трэ ба раз гля даць там, дзе 
яго па він ны вы ра шыць. Спе цы я ліс там не аб ход на 
глы бей уні каць у праб ле мы лю дзей, больш уваж-
лі ва ста віц ца да зва ро таў. Ка лі праб ле му мож на 
вы ра шыць, каб гэ та ра бі ла ся ад ра зу.

Але ёсць яшчэ та кі мо мант: мно гія на шы гра ма-
дзя не імк нуц ца звяр тац ца ад ра зу ў вы шэй ста я чую 
ар га ні за цыю. Та му на се мі на ры пра гу ча ла пра па-
но ва: «У за ко не аб зва ро тах гра ма дзян пра ду гле-
джа на, што гра ма дзя нін мае пра ва звяр нуц ца ў 
вы шэй ста я чую ар га ні за цыю, пры клаў шы да свай го 
зва ро ту ад каз на свае пы тан ні ні жэй ста я ча га ор га-
на. Мы ж не звяр та ем на гэ та ўва гі». «Мо жа, нам 
усё ж та кі па спра ба ваць ука ра ніць гэ тую прак ты-
ку?» — за да лі ся пы тан нем чы ноў ні кі.

Звяр тац ца да ўлад трэ ба, але ра біць гэ та вар та 
гра мат на, і та ды да вас пры слу ха юц ца. 

Свят ла на БУСЬ КО.

Зва рот да чы ноў ні каЗва рот да чы ноў ні ка  ��

ШТО РА БІЦЬ, КАБ ДА ВАС 
ПРЫ СЛУ ХА ЛІ СЯ?

Повестка дня:
1. О внесении изменений в пункт 5 

протокола № 69 от 29 марта 2013 года 
очередного общего собрания акционе-
ров ОАО «ДСТ № 3» (о распределении 
чистой прибыли на 2013 год).

Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в собрании, будет проводиться 

29.11.2013 г. с 10.00 до 10.45 по адре-
су: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в собрании, — 
20.11.2013 г.

Лицам, имеющим право на участие 
в собрании, можно ознакомиться с 
материалами к собранию по адре-

су г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
каб. 33.

Лицам, имеющим право на участие 
в собрании, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Справки по телефону: (0222) 
23 64 87 — Наблюдательный совет.

УНП 700049607

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 
которое состоится 29 ноября 2013 года в 11.00 по адресу г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Да вед ка «Звяз ды»
Лю бо му з нас пад сі лу да сту кац ца да чы ноў ні ка і 

вы ра шыць праб ле му без ліш ніх нер ваў. Для гэ та га 
да стат ко ва па мя таць не каль кі пра ві лаў.

Са мая вя лі кая праб ле ма на шых лю дзей у ста-
сунках з чы ноў ні ка мі — ня ўпэў не насць. Яны су мня-
ва юц ца, што змо гуць вы ра шыць сваё пы тан не, ім 
зда ец ца, што іх лёс у ру ках гэ та га ча ла ве ка ў ка бі-
не це. Та му гра ма дзя нін пры хо дзіць да чы ноў ні ка з 
ад па вед ным на стро ем — аль бо па тра ба ваць, аль бо 
пра сіць. І гэ тым пер ша па чат ко ва за дае ня пра віль ны 
тон раз мо вы. Упэў не ныя і спа кой ныя па во дзі ны — 
ключ да пос пе ху ў пе ра мо вах з чы ноў ні кам.

Перш чым іс ці да чы ноў ні ка, вы ву чы це пра ва вую 
асно ву свай го пы тан ня. Не ля нуй це ся, пра чы тай це і 
за пом ні це ад па вед ныя ар ты ку лы за ко на, вы ву чы це 
ўсе да ку мен ты, якія звя за ны з ва шай праб ле май. 
Дак лад на сфар му люй це, што вы ад яго хо ча це, і не 
са ро мей це ся па ка заць, на што ма е це пра ва. 

Частное сервисное унитарное предприятие «БизнесКоммерц» (УНП 691300317) 
объявляет о начале процесса реорганизации в форме преобразования 

в Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКоммерц». 
Претензии кредиторов принимаются в течение 1 (одного) месяца на почтовый адрес: 220028, г. Минск, пер. Физкультурный, 22, ком. 7.

РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ 
Частного торгового унитарного предприятия «БизнесКоммерц» Б/Н

Минский район  12 ноября 2013 года
О реорганизации Частного торгового унитарного предприятия «БизнесКоммерц»

Я, Дмитриева Екатерина Геннадьевна (паспорт серия: МР, номер: 2506766, личный номер: 4190182А097РВ1, выдан от 28.11.2009 г. Фрун-
зенским РУВД г. Минска, регистрация по адресу: Республика Беларусь, город Минск, ул. Одинцова, д. 23, корп.1, кв. 100), являясь учредителем 
и собственником Частного торгового унитарного предприятия «Лидок», в соответствии с законодательством Республики Беларусь,

Р Е Ш И Л:
1. На основании ст. 53, 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь реорганизовать Частное сервисное унитарное предприятие 

«БизнесКоммерц» (далее по тексту именуемое – «Предприятие») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью 
«БизнесКоммерц» (далее по тексту именуемое – «Общество»).

2. В процессе осуществления реорганизации Предприятия в форме преобразования его в Общество  передать последнему все права и 
обязанности, вытекающие из заключенных договоров между Предприятием и его контрагентами;

- денежные средства, иные активы, иные имущественные права и обязанности и обязательства Предприятия передать Обществу в соот-
ветствии с Передаточным актом и пояснительной запиской к нему. 

Отразить данное решение в Передаточном акте и пояснительной записке к нему.
3. Письменно уведомить о настоящей реорганизации налоговый орган по месту нахождения Предприятия.
4. Провести инвентаризацию имущества и обязательств Предприятия в соответствии со статьей 12 Закона «О бухгалтерском учете и от-

четности» от 18 октября 1994 г. (с изменениями от 26.12.2007 г.) для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности и отражению данных инвентаризации по состоянию на 12 ноября 2013 года в Передаточном акте.

Инвентаризацию провести в срок до 14 ноября 2013 года, а также подготовить проект Передаточного акта Предприятия в тот же срок.
5. Уведомить всех кредиторов Предприятия на дату принятия решения о реорганизации. 

Учредитель:  Е.Г. Дмитриева


