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Консолідація

боргів

В

ам важко дотримуватися ваших
зобов’язань за
кредитними картками? Ви сплачуєте лише
мінімальні місячні платежі?
Ви змушені покривати
ваші обов’язкові платежі
з фондів, які планувалися для відпочинку, сім’ї,
хоббі, іншої мети? Якщо
ваша відповідь виявиться
ствердною хоча б на одне
з поставлених запитань,
то це, мабуть, означає, що
настав час задуматися та
зробити крок до розмови
з кредитним спеціалістом
щодо можливості отримання кредиту для консолідації ваших боргів.
Консолідація боргів —
це процес підсумування
всіх боргів у єдину позику,
яка вимагає лише одного місячного платежу, що
передбачає виплату основи позики (principal) і відсотків з позики (interest).
Якщо ви відвідаєте свого
кредитного спеціаліста,
вашу фінансову ситуацію
бyдe розглянyто. Акцент
буде зроблено на ваш
дохід, ваші видатки й за

можливості — на весь бюджет. Усе це є необхідним
для того, щоби визначити
найоптимальнішy суму, яку
ви фінансовo спроможні
повертати щомісяця з метою виплати позики якнайшвидше та з найменшими
відсотками.
Незалежно від вашої
кредитної історії всі консолідаційні позики мають
значно нижчі відсотки, ніж
кредитні картки. Наприклад, середній відсоток на
кредитні картки складає
19,9 %. Позика під консолідацію боргів починається з
prime rate плюс 2 % із деякими умовами. Що нижчими є відсотки з позик,
то легше їх виплачувати.
Коли ж ви продовжуєте
платити лише мінімальну суму за кредитними
картками, ваші боргові
зобов’язання тільки зростають і перетворюються
на нескінченну проблему.
Для зниження відсот
ків з позики ви можете
використати під заставу
ваше майно, нaприклад,
нерухомість, засоби пересування, GIC, Canada

Saving Bonds. Використовуючи GIC як заставу, ви
продовжуєте отримувати
відсотки з інвестицій та
одночасно маєте перевагу в знижених відсотках
з позики без переривання
ваших GIC.
Використання стратеґії
консолідації боргів за кредитними картками має багатократні переваги. Ви не
тільки ефективно сплачуєте ваші борги, але й ваш
кредитний рейтинґ (credit
score) буде покращуватися. Утилізація ваших кредитних карток призведе до

зростання вашого beacon
score. Beacon score варіює
від 300 до 850 пунктів. Він
ураховує вашу кредитну
історію, загальну суму
заборгованості, давність
боргів, ваші кредитні аплікації та види позик, якими
ви користуєтеся. На додачу, оплативши ваші кредитні картки, ви залишите
їх відкритими. Скасування
ваших кредитних карток
призведе до зниження
вашого beacon score. А
зростаючий beacon score
уможливить вам здобуття
кращих кредитів у майбут-

Н

аміри поляків
щодо зниження
своєї енерґозалежності від російського газу набувають
дедалі чіткіших обрисів.
Варшава планує інвестувати 1,1 млрд EUR у будівництво трубопроводів,
які з’єднають Балтійський
термінал зрідженого газу
у Свиноусті з Україною,
Чехією та Словаччиною.
Про це повідомила державна газотранспортна
компанія Польщі GazSystem.
«Протягом п’яти років
ми хочемо побудувати 940 км газогону, аби
транспортувати газ зі
Свиноустя до чеського,
словацького й українського кордонів», — заявила Малґожата Пулковська, речниця GazSystem.
Держ авна газотранспортна компанія-монополіст будує перший
у Польщі термінал для
зрідженого газу, який
має запрацювати в червні 2014-го. Він зможе
приймати 7,5 млрд м 3
газу на рік. Планується, що зріджений газ
надходитиме з Катару,
однак більша частина потужностей Балтійського
терміналу буде відкрита
для будь-яких альтернативних поставок газу зі
спотових ринків, у тому
числі й зі США.
У Варшаві цей проект розглядають як крок
до більшої енерґетичної незалежності країни від російського «Газ
прому». Третину вартості

ньому, якщо така потреба
виникне.
Залежно від ваших особистих потреб і потреб
фінансового захисту вашої
сім’ї ми пропонуємо різні
види страхування позик
за борговими консолідаціями. Ми готові допомогти
вам зі страхуванням життя,
непрацездатності, критичних хвороб на суму вашої
позики.
Дуже важливо пам ’я
тати, що чудовою ідеєю є
щомісячний аналіз ваших
доходів і видатків, а також
бюджету в цілому. Коли
ви знатимете конкретно,
куди витрачаються ваші
гроші, у вас буде точне
розуміння, скільки грошей
вам необхідно щомісяця,
щоби покрити ваші видатки без фінансового
стресу. Будьте чесними
із собою стосовно того,
що ви можете дозволити
собі фінансово, а що —
ні. Будь-які перевитрати
приведуть до боргів, які
ви не будете спроможні
повернути.
Консолідація боргів є
лише першим кроком у

звільненні вас від претензій кредиторів, однак це
— іще нe кінець проблеми.
Для того, аби знизити ваш
фінансовий стрес, рекомендується реґулярно
переглядати ваш бюджет
і фінансовий менеджмент
із вашим кредитним спеціалістом.
Розмовляючи зi знаючими порадниками в
галузі фінансів і кредитування, ви зможете чітко
окреслити вашу фінансову
мету в межах обраного
стилю життя та шляхи
досягнення цієї мети. Зайдіть до вашого місцевого відділення Української кредитової спілки
вже сьогодні й отримайте
кваліфіковану пораду
щодо ваших найпривабливіших кредитних можливостей.
Марійка Бінчаровська
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Сланцевий газ —
безпечний для екології
 Іван Заторський
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Польща збудує новий
газогін до кордону
проекту, яка становить
1,1 млрд EUR, фінансуватиме Європейський
Союз, додала п. Полковська. Крім того, компанія розгляне можливість
проведення газотранспортної мережі зі Свиноустя до Литви, яка також наразі дуже залежна
від російських постачань
природного газу.
Серед спонсорів Балтійського терміналу —
Європейський банк ре-

конструкції та розвитку
(ЄБРР). Рікардо Пуліті,
директор з енерґетики
та природних ресурсів
ЄБРР, зазначив: «Суть
цього проекту — це вперше дати Польщі можливість покривати третину
своїх потреб у газі за
рахунок іншої країни, а
не Росії». У січні 2009-го
Польща мала тимчасові
перебої з постачанням
російського газу у зв’язку
з російсько-українською

суперечкою щодо газових цін.
2014 року, окрім власне терміналу, Gaz-Sys
tem планує завершити
п’ятирічний проект загальною вартістю майже
2 млрд EUR, у межах якого
буде прокладено близько
тисячі кілометрів труб від
Балтійського терміналу
у Свиноусті до газогонів
Чехії та Німеччини.
Українська служба
Deutsche Welle

ксперти стверджують, що компанії,
які займаються видобутком сланцевого газу, дотримуються
екологічних стандартів і
єдине, що має зробити
Україна, — це вимагати
від них діяти згідно з тими
стандартами, за якими
вони працюють за кордоном.
«У розвинених країнах, у тих же Сполучених
Штатах, компанії, що видобувають сланцевий газ,
працюють абсолютно прозоро, дотримуючись усіх
норм і стандартів екології.
Тим більше що на Заході
вони є значно вищими,
ніж у нас. Ні в одній із наших газовидобувних або
нафтових компаній подіб
ного немає, і ще нескоро
буде», — заявив Дмитро
Марунич, директор Інституту енерґетичних досліджень.
За його словами, у таких умовах Україна повинна лише вимагати від
компаній, що займаються
видобутком сланцевого
газу, дотримуватися норм,
за якими вони працюють
за кордоном. «Нам просто потрібно, щоб усі потенційні учасники цього
процесу працювали в нас
за тими стандартами, за
якими вони працюють за
кордоном. Тоді грамотно

побудовані свердловини усунуть можливість
контакту з поверхневими
та ґрунтовими водами й
таким чином буде забезпечена відсутність будьякого забруднення. Але це
— у тому разі, якщо українська влада поставиться до
цього серйозно», — додав
п. Марунич.
Разом із тим, як стверджує Валерій Боровик,
експерт з енерґетичних
питань, гідророзрив пластів не призведе до забруднення підземних вод.
«Підземні води розташовані на глибині 200—300 м,
тоді як гідророзрив по
нашій геології — 2—3 км.
Щоби він дістався до підземних вод, потрібний
ядерний вибух потужністю
10 кілотонн. А це ні фактично, ні практично неможливо», — зазначив він.
Як писав «Міст», 24 січня ц. р. у Давосі за участю президента України
було підписано угоду між
компанією Shell і «Надра
Юзівська» про розподіл
продукції від видобутку
сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській
і Донецькій областях. На
освоєння Юзівської ділянки, прогнозні ресурси
якої оцінюються обсягом
4,054 трлн м 3 газу різних типів, на етапі геологічного вивчення планується залучити мінімум
1,6 млрд грн інвестицій і
30 млрд грн — на етапі
промислової розробки.
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