
2 лютага 2017 г.4 ЛЮСТЭРКА

ЛЕ КІ — 
ТОЛЬ КІ З АП ТЭ КІ

У мно гіх кра і нах 
про даж ле каў у ін тэр нэ це да зво ле ны, 

але па куль не ў нас
Ле ка выя срод кі — пра дук цыя асаб лі вая, га ран-
тыю якас ці тут дае дзяр жа ва. На ўзроў ні вы-
твор час ці, дыс тры бу цыі і роз ніч най рэа лі за цыі. 
На бы ва ю чы ле кі ў ап тэ цы, мы мо жам быць упэў-
не ны, што ле кі ад па вя да юць усім не аб ход ным 
кры тэ ры ям эфек тыў нас ці, якас ці і бяс пе кі на 
па пя рэд ніх эта пах. А па куп ка праз ін тэр нэт — гэ-
та не маг чы масць кант ро лю якас ці, ад сут насць 
га ран тый ад па вед ных умоў вы твор час ці і за хоў-
ван ня. Тым больш, раз мо ва ў такім выпадку ідзе 
аб са ма ля чэн ні. Наш ча ла век асаб лі ва лю біць 
экс пе ры мен та ваць з ле ка мі для па ху дзен ня і ад 
ім па тэн цыі. А та кіх пра па ноў у ін тэр нэ це больш 
за ўсё.

— Мы су ты-
ка лі ся з про да-
жам прэ па ра ту 
для па ху дзен ня, 
за ба ро не на га 
да вы ка ры стан-
ня ў на шай, і 
не толь кі, кра-
і не, — ад зна-
чае на чаль нік 
у п р а ў  л е н  н я 

фар ма цэў тыч най ін спек цыі і ар га ні за цыі ле ка ва га 
за бес пя чэн ня Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Люд мі-
ла РЭ УЦКАЯ. — Не ка лі ён быў рас пра ца ва ны ад ной 
вя до май фарм кар па ра цы яй, якая паз ней ад мо ві ла-
ся ад яго вы твор час ці, бо вы яві лі ся вель мі сур' ёз ныя 
ўсклад нен ні з бо ку сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы. 
Ад нак про даж пра даў жа ец ца. Мы ба чым у ін тэр нэ це 
ня ма ла аб' яў і сай таў, якія пра па ну юць па пра віць зда-
роўе, ма ні то рым сі ту а цыю і ін фар му ем аб па ру шэн нях 
мі ніс тэр ствы ганд лю, унут ра ных спраў, па па дат ках. 
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя сцвяр джае, што 
ін тэр нэт — га лоў ная кры ні ца рас паў сюдж ван ня фаль-
шы вых ле каў і бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак.

Фак ты раз мя шчэн ня рэ кла мы аб про да жы ле каў 
вы яў ля юц ца, яна пры пы ня ец ца. Рэа лі за цыя ле ка вых 
срод каў у на шай кра і не да зва ля ец ца толь кі ста цы я нар-
ным ап тэ кам, ін шыя ві ды рэа лі за цыі за ка на даў ствам 
за ба ро не ны, на гад вае спе цы я ліст.

Што да БА Даў, то, па-пер шае, нель га пры піс ваць 
ім ле ка выя вар тас ці. Па вод ле за ка на даў ства, гэ та 
да дат ко вая кры ні ца бія ла гіч на ак тыў ных рэ чы ваў, 
ві та мі наў і мі не ра лаў, а зу сім не ле ка вы сро дак. 
Нель га пры піс ваць БА Дам тэ ра пеў тыч ны эфект або 
ме ды цын скія па ка зан ні, а рэа лі за цыя та ко га та ва ру 
па він на ажыц цяў ляц ца пры на яў нас ці па свед чан ня 
аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі, што бу дзе па цвяр джаць 
бяс пе ку і на яў насць пе ра лі ча ных вы твор цам кам-
па не нтаў.

Не толь кі з ін тэр нэ там, але і з рэ клам ны мі ліст ка-
мі на кшталт «Дзіў ная моц пры ро ды», што рас кід ва-
юц ца апош нім ча сам па на шых паш то вых скры нях, 
трэ ба быць асця рож ны мі. Звы чай на там рас пі са ны 
цу да дзей ныя пра дук ты, якія абя ца юць вы ле чыць 
усё! Ад нак рэ кла ма ле каў па він на, па вод ле за ка на-
даў ства, уз гад няц ца з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя, 
а апош няе сцвяр джае, што да гэ тай дру ка ва най 
пра дук цыі не мае ні я ка га да чы нен ня. Да рэ чы, вы-
пад кі пры цяг нен ня да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, якім на ле жыць 
пра дук цыя, у нас ужо бы лі. Па мер штра фу ў та кім 
вы пад ку скла дае ад 10 да 40 ба за вых ве лі чынь 
(для юры дыч най асо бы — 20—50 ба за вых). Праў-
да, ужо ідзе раз мо ва аб па ве лі чэн ні штра фу да 
40—200 ба за вых для юра соб, ад 30 да 100 — для 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў і для фі зіч ных 
асоб — ад 10 да 50.

— «Вяр нуць зрок ста ла маг чы мым», «муж чын ская 
моц ад но віц ца» — гэ та на гад вае спрэч ку з Бо гам, — 
ка жа на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
ар га ні за цыі ме ды цын скай да па мо гі — на чаль нік 
ад дзе ла пер ша снай ме ды цын скай да па мо гі Мі ніс-
тэр ства ахо вы зда роўя Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ.— Не 
заў сё ды мож на да сяг нуць пос пе ху ў ля чэн ні, шлях да 
вы зда раў лен ня ча сам бы вае пра цяг лым і ня прос тым. 
Не сум лен ныя лю дзі ка рыс та юц ца на шай ве рай у цуд, 
але шлях да зда роўя па чы на ец ца з пра фі лак ты кі, 
а ка лі ўзнік ла за хвор ван не, не аб ход на звяр нуц ца 
да ўра ча і вы кон ваць яго рэ ка мен да цыі. Ад ны ле-
кі вы клі ка юць пры вы кан не, ін шыя не да па мо гуць 
у ва шым вы пад ку, але спра ва ку юць пры гэ тым па-
боч ныя эфек ты. Толь кі ўрач па ві нен уз ва жыць усё. 
На жаль, імк нен не зай мац ца са ма ля чэн нем пры вя ло 
да антыбіётыкарэзістэнтнасці, ка лі з'яў ля юц ца па-
цы ен ты, на ар га нізм якіх не ўздзей ні чае ні во дзін з 
іс ну ю чых ан ты бі ё ты каў. Са шкод ны мі на ступ ства мі 
са ма ля чэн ня мож на су тык нуц ца не ад ра зу, а толь кі 
праз ней кі час, а сцвяр джэн ні су се да аб тым, што 
«яму да па маг ло», прос та па цвяр джа юць эфект пус-
тыш кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

Пра да дзе на 
на 20% больш

Тэн дэн цыя рос ту коль кас ці здзе лак 
куп лі-про да жу ква тэр на ме ці ла ся яшчэ 
ле тась у лю тым, ка лі коль касць за рэ гіст-
ра ва ных пе ра хо даў пра ва ўлас нас ці на 
ква тэ ры за ме сяц пад ско чы ла аж но на 
67% да па каз чы ка ў 920 здзе лак. Пі ка вае 
зна чэн не гэ та га па каз чы ка за апош няе 
дзе ся ці год дзе бы ло за фік са ва на ў чэр ве ні 
2016 го да на ўзроў ні 1 440 здзе лак за ме-
сяц, што пе ра вы ша ла на 4% рэ корд ныя да 
гэ та га па каз чы кі снеж ня 2010-га, снеж ня 
2012-га і кра са ві ка 2016-га. Уся го ле тась 
бы ло за рэ гіст ра ва на больш як 13,7 ты-
ся чы здзе лак куп лі-про да жу жыл лё вай 
не ру хо мас ці, што на 20% больш за па каз-
чык 2015 го да.

Да лей — да трэ ця га квар та ла — пра-
па но ва тан ных ква тэр бы ла па вы мы ва на 
з рын ку, а ад сут насць ап ты міз му ў раз-
віц ці мак ра эка на міч най сі ту а цыі рэ гі ё на 
за кан сер ва ва ла сі ту а цыю па цэ нах да 
кан ца го да.

«Даў га бу ды» — 
не ў па ша не

Ле тась па куп ні кі за га рад най не ру хо-
мас ці прак тыч на не пра яў ля лі ці ка васці 
да аб' ек таў, на якіх не за вер ша на бу даў-
ніц тва. Та кі апа тыч ны на строй сфар мі ра-
ваў ся па не каль кіх пры чы нах. Па-пер шае, 
боль шасць «даў га бу даў» з'яў ля юц ца ма-
раль на са ста рэ лы мі пра ек та мі з не апраў-
да на вя лі кай для сён няш ніх дзён пло шчай 
і вы со кай ца ной. Па доб ныя аб' ек ты пас-
ля на быц ця па тра бу юць да дат ко ва яшчэ 
не ма лых укла дан няў, што ў ця пе раш ніх 
эка на міч ных умо вах для боль шас ці па куп-
ні коў з'яў ля ец ца не зу сім ра цы я наль ным. 
Па-дру гое, ця пер па тэн цый ны ўлас нік 
асоб най не ру хо мас ці мож а ку піць учас так 
з аў кцы ё ну і па бу да ваць аб' ект пад свае 
па тра ба ван ні і за мен шыя гро шы.

Экс пер ты ад зна ча юць, што асноў ны 
по пыт па куп ні коў за га рад най не ру хо мас ці 
ле тась быў на кі ра ва ны на аб' ек ты пло-
шчай 150—200 квад рат ных мет раў, якія 
пра да юц ца як з апра цоў кай, так і без яе. 
У боль шас ці вы пад каў здзел кі ажыц цяў-
ля лі ся, ка лі ін ды ві ду аль ныя «фа зэн ды» 
пра да ва лі ся па цэ нах у ме жах 70—150 
ты сяч до ла раў. А вось да больш да ра гіх 
да моў ці ка васць бы ла знач на мен шай. 
Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што здзел кі з 
аб' ек та мі кош там 300—350 ты сяч до ла раў 
бы лі адзін ка вы мі.

Ад на па ка ёў кі — 
ад 35 ты сяч до ла раў

Ця пер на ста ліч ным рын ку жыл лё вай 
не ру хо мас ці іс ну юць ва ры ян ты пра па но вы 
са праў ды сла бень кіх па якас ці ад на па-
ка ё вых ква тэр на ват па 33—34 ты ся чы 
до ла раў, ад нак гэ та хут чэй вы клю чэн не, 
чым пра ві ла. Рэ аль ны мі ні маль ны цэн нік 
ма лень кіх ква тэр у ста рых пя ці па вяр хо-
вых да мах скла дае 35—37 ты сяч до ла раў. 
Жыл лё па доб на га цэ на ва га дыя па зо ну 
так са ма па тра буе ра мон ту, ад нак су стра-
ка юц ца ча сам і год ныя ва ры ян ты. Са мы 
ма са вы кошт ад на па ка ё вых ква тэр скла-
дае ад 43 да 55 ты сяч до ла раў.

Сён ня на рын ку ёсць і зу сім тан ныя 
двух па ка ё выя ква тэ ры. Та кое жыл лё па 
ца не ад 40 да 42 ты сяч до ла раў су стра-
ка ец ца звы чай на на апош ніх па вер хах 
ста рых пя ці па вяр хо вых да моў з агуль най 
пло шчай да 43 — 45 квад рат ных мет раў. 
Стан дарт нае бюд жэт нае двух па ка ё вае 
жыл лё пра па ну ец ца па цэн ні ку ад 45 да 
53 ты сяч до ла раў. Больш рас паў сю джа-
ная ца на для двух па ка ё вых ква тэр — 
45 — 65 ты сяч до ла раў.

Мі ні маль ны кошт трох па ка ё вых ква тэр 
ця пер па чы на ец ца з 44 — 45 ты сяч до ла-
раў. Праў да, гэ та бу дуць не стан дарт на ма-
лень кія па пло шчы жы лыя па мяш кан ні (да 
50 квад рат ных мет раў) вы ключ на на пер-
шых па вер хах ста рых да моў у За вод скім 
ра ё не ста лі цы. Так са ма тан ны мі лі чац ца 
трох па ка ёў кі з пло шчай да 70 «квад ра-
таў», якія пра да юц ца па ца не ад 50 да 
70 ты сяч до ла раў. Рэ аль ны цэн нік больш 
якас ных шмат па ка ё вых ква тэр скла дае 
ця пер ад 70 да 85 ты сяч до ла раў.

По пыт бу дзе па даць?
Па вод ле пра гно заў спе цы я ліс таў рын-

ку жыл лё вай не ру хо мас ці, сё ле та по пыт 
на «ста рыя» ква тэ ры мо жа змен шыц ца на 
10 — 15%, у вы ні ку ча го ся рэд не ме сяч-
ная коль касць за рэ гіст ра ва на га на быц ця 
жыл лё вых па мяш кан няў мо жа зні зіц ца 
да ўзроў ню ка ля 950 здзе лак. У той жа 
час аб' ём пра па но вы бу дзе да стат ко ва 
вы со кім — ка ля 7 500 ква тэр што ме сяц. 
Па доб ны дыс ба ланс по пы ту і пра па но вы 

па ві нен аказ ваць уплыў на цэ ны, з-за ча го 
ча ка ец ца іх па воль нае зні жэн не. Агуль-
ная ка рэк ці роў ка цэн да кан ца гэ та га го да 
мо жа склас ці мі нус 5 — 7% да ўзроў ню 
сту дзе ня 2017-га.

Для больш рэа ліс тыч най кар ці ны на-
га да ем ся рэд нія цэ ны здзе лак, якія бы лі 
за фік са ва ны ў пер шай па ло ве пер ша га 
ме ся ца го да. Для жыл ля стан дарт ных спа-
жы вец кіх якас цяў квад рат ны метр ад на па-
ка ё вай ква тэ ры пры про да жы быў роў ны 
1 090 до ла рам, для двух па ка ё вак — 970 
до ла рам, для трох па ка ё вак — 950 до ла-
рам. Па сег мен це жыл лё вай не ру хо мас ці 
з ра мон там і мэб ляй сі ту а цыя скла ла ся 
кры ху ін шая. Квад рат ны метр ад на па каё -
вых ква тэр па доб на га ран гу ў сту дзе ні 
пра да ваў ся за 1 340 до ла раў, двух па каё-
вых — за 1 330 до ла раў, а трох па ка ё-
вых — за 1 210 до ла раў.

Тут Свят ла на Ку дзел ка ад зна чае, што 
са мы мі ста біль ны мі ў пла не по пы ту і цэ-
на ўтва рэн ня сё ле та бу дуць ад на- і двух па-
каё выя ква тэ ры з «пра піс кай» у не па нэль-
ных да мах пас ля 2000 го да па бу до вы, якія 
пра да юц ца з ра мон там і мэб ляй (га то выя 
да пра жы ван ня). «Зні жэн не кош таў на па-
доб ныя ква тэ ры бу дзе мі ні маль ным», — 
лі чыць спе цы я ліст.

Акра мя та го, з-за не да хо пу по пы ту 
ча ка ец ца па ве лі чэн не тэр мі ну про да жу 
ква тэр. Усе пе рад умо вы да гэ та га ўжо 
па ча лі фар мі ра вац ца ў апош нія ме ся цы 
мі ну ла га го да. Ня гле дзя чы на тое, што па 
здзел ках най буй ней шых агенц тваў не ру-
хо мас ці ся рэд ні тэр мін про да жу ква тэ-
ры па-ра ней ша му за ста ец ца на ўзроў ні 
30 дзён, па са ма стой на ар га ні за ва ных 
у апош нім квар та ле 2016-га тэр мін экс-
па зі цыі ўжо па вя лі чыў ся з 70 да амаль 
90 дзён.

Па дзен не цэн ні каў 
і па здым ным жыл лі

Экс пер ты па ве дам ля юць, што ў сег-
мен це арэн ды жыл ля стаў кі так са ма дэ-
ман стра ва лі зні жэн не і да кан ца 2016 го да 
скла лі 170 до ла раў за ме сяц для ад на па-
ка ё вых, 230 до ла раў для двух па ка ё вых і 
270 до ла раў для трох па ка ё вых ква тэр без 
улі ку ка му наль ных пла ця жоў. Най больш 
іма вер на, та кі ўзро вень за ха ва ец ца і ў 
пер шай па ло ве гэ та га го да, праг на зу юць 
экс пер ты.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

У ЧА КАН НІ ДРУ ГОЙ ХВА ЛІ 
ПА ТАН НЕН НЯ

Па вод ле пра гно заў спе цы я ліс таў 
рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці, 
сё ле та по пыт на «ста рыя» ква тэ ры 
мо жа змен шыц ца на 10 — 15%.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

� У тэ му
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Ў СТА ЛІ ЦЫ ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛІ НА 11%Ў СТА ЛІ ЦЫ ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛІ НА 11%
Ра шэн нем Мін гар вы кан ка ма бы лі зме не ны стаў кі па да ход на га па да тку з 
фі зіч ных асоб у фік са ва ных су мах. Пры ўста наў лен ні іх па ме ру вы ка на ны 
па ды хо ды па ды фе рэн цы я цыі ў за леж нас ці ад раз мя шчэн ня па мяш кан няў 
у эка но мі ка-пла ні ро вач ных зо нах (іх у ста лі цы пяць).

Та кім чы нам, стаў кі па да ход на га па да тку за жы лыя па мяш кан ні (за кож ны 
жы лы па кой), са до выя до мі кі, да чы ця пер скла да юць у ме сяц для пер шай эка но мі-
ка-пла ні ро вач най зо ны 30,5 руб ля, для дру гой — 25,5, трэ цяй і чац вёр тай — 21,5, 
пя тай — 17,5 руб ля.

Па ме ры ста вак па да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб у фік са ва ных су мах пры-
мя ня юц ца ў да чы нен ні да да хо даў пры ват ных улас ні каў жыл ля, атры ма ных ад 
зда чы ў арэн ду (суб арэн ду), на ём (пад на ём) жы лых і (або) не жы лых па мяш кан няў, 
ма шы на-мес цаў, якія зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі Мін ска.

Ця пер у ста лі цы за рэ гіст ра ва на амаль 58,5 ты ся чы гас па да роў жы лой не ру-
хо мас ці, якія зда юць жыл лё ў на ём. Ка рэк ці роў ка па ме ру ста вак па да ход на га 
па да тку ў Мін ску звя за на з тым, што ў Пад атко вы ко дэкс Бе ла ру сі з 1 сту дзе ня 
2017 го да ўне се ны змя нен ні і да паў нен ні.

� У тэ му
«ЧАР ГА ВІ КАМ» ДА ДУЦЬ ДА СТУП НЫЯ КРЭ ДЫ ТЫ«ЧАР ГА ВІ КАМ» ДА ДУЦЬ ДА СТУП НЫЯ КРЭ ДЫ ТЫ

У лю тым та кое паў іль гот нае фі нан са ван не бу даў ніц тва жыл ля па чаў ажыц-
цяў ляць Бе ла грап рам банк.

Крэ ды ты вы дзя ля юц ца гра ма дзя нам, якія ста яць на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл-
лё вых умоў, на бу даў ніц тва жыл ля тэр мі нам ка ры стан ня да 20 га доў. Пра цэнт ная 
стаў ка па крэ ды це на дзе ю чых умо вах скла дае 13,5% га да вых (пра цэнт ная стаў ка, 
уста ноў ле ная бан кам для крэ ды таў на не ру хо масць, па мен ша ная на па ло ву стаў кі 
рэ фі нан са ван ня На цы я наль на га бан ка). Мак сі маль ная су ма та ко га крэ ды ту, які 
мож на ўзяць у бан ку, 150 ты сяч руб лёў (але не больш за 90% ад кош ту жыл ля).

Тан ныя крэ ды ты на жыл лё для тых, хто мае па трэ бу, як і ў мі ну лым го дзе, бу-
дуць вы да ваць толь кі два бан кі — Бе ла грап рам банк і Бе ла рус банк. Агуль ная су ма 
гро шай, якія змо гуць атры маць за год «чар га ві кі», — 30 міль ё наў руб лёў. До ля 
Бе ла грап рам бан ка скла дзе 10 міль ё наў руб лёў.


