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Ся рэд нія ліс та па даў скія кош ты 
на но ва бу доў лі кла са «Эка ном» у 
па раў на нні з каст рыч ні кам усё ж 
«асе лі» — мі нус 2%. Ся рэд ні кошт 
квад рат на га мет ра ў са мым бюд-
жэт ным кла се жыл ля склаў ка ля 
1120 до ла раў за квад рат ны метр, у 
тым лі ку ў ад на па ка ё вых ква тэ рах — 
1160 до ла раў, двух па ка ё вых — 
1125 до ла раў, а трох па ка ё вых — 
1055 до ла раў. У той жа час ця пер усё 
час цей мож на су стрэць у двух- і трох-
па ка ё вых ква тэ рах ца ну на ўзроў ні 
940-980 до ла раў за квад рат ны метр. 
Ад нак рас тэр мі ноў ка апла ты па та кіх 
ква тэ рах, як пра ві ла, ад сут ні чае.

У кла се «Кам форт», у ад роз нен не 
ад «Эка но ма» і «Стан дар ту», про да-
жы ідуць не так ды на міч на, таму за-
бу доў шчы ка мі ак тыў на «пра соў ва юц-
ца» да мы, якія зна хо дзяц ца на ран ніх 
ста ды ях бу даў ніц тва, за кошт ча го 
ся рэд няя ліс та па даў ская ца на зні зі-
ла ся і ў гэ тым кла се на 2% да ўзроў-
ню 1430 до ла раў за квад рат ны метр. 
Ця пер цэн нік гэ тай ка тэ го рыі жыл ля 
ў ад на па ка ё вых ква тэ рах скла дае 
1485 до ла раў за квад рат ны метр 
агуль най пло шчы, двух па ка ё вых — 
1400 до ла раў, трох па ка ё вых — 
1425 до ла раў. Для та го, каб пры цяг-
нуць па куп ні ка, на эта пе за лі ван ня 
пад мур ка до ма пра па ну юц ца цэ ны 
ка ля 1000 до ла раў за квад рат ны метр 
пры 100-пра цэнт най апла це ква тэ ры. 
З рос там за вер ша на сці аб' ек та рас це 
і кошт за квад рат ны метр.

Най больш стра ці лі ў ца не да ра-
гія но ва бу доў лі кла са «Прэ стыж». 
Ся рэд ні кошт квад рат на га мет ра ў 
та кіх су пер да мах зні зіў ся на 7% і 
склаў 1840 до ла раў. Мі ні маль ныя 
аб' ёмы про да жу ква тэр гэ тай ка тэ-
го рыі сё ле та на пра ця гу ўся го се-
зо на пры му ша юць за бу доў шчы каў 
са ма га эліт на га з да ступ ных для 
на быц ця кла са жыл ля пра во дзіць 
ак цыі па зні жэн ні кош ту квад рат на-
га мет ра аж но да 1250 до ла раў за 
квад рат ны метр. Уліч ва ю чы вя лі кія 
пло шчы ква тэр гэ та га кла са, вы ні-
ко вы кошт аказ ва ец ца не та кі ўжо і 
ма лень кі: на ват пры ца не 1250 до-
ла раў за «квад рат» двух па ка ё вая 
ква тэ ра пло шчай 80 квад рат ных 
мет раў абы дзец ца па куп ні ку ў сур'-
ёз ныя 100 ты сяч до ла раў.

Па тан нен не з за па сам
З па чат ку го да кош ты рэ аль ных 

здзе лак з ква тэ ра мі на дру гас ным 
рын ку «згу бі лі» на ват менш, чым па 
цэн ні ках пра па но вы — 15% су праць 
18% ад па вед на. На дум ку на мес ні ка 
ды рэк та ра па про да жах на дру гас-
ным рын ку жыл ля агенц тва не ру-
хо мас ці «Твая ста лі ца» Свят ла ны 
КУ ДЗЕЛ КІ, па доб ная з'я ва аб умоў-
ле на тым, што пра даў цы да кан ца го-
да ста лі ўжо пер ша па чат ко ва вы стаў-
ляць больш рэ аль ную ца ну на свае 
ква тэ ры. Сён ня ўлас ні кі ра зу ме юць, 
што за вы ша ная ца на ква тэ ры ад-
пуж вае па тэн цый ных па куп ні коў. А ў 
вы ні ку ква тэ ра мо жа зу сім не ка рыс-
тац ца по пы там да тых ча соў, па куль 
ца на пра па но вы не бу дзе зні жа на.

Ліс та па даў скі трэнд на зні жэн-
не кош ту ква тэр усіх ка тэ го рый 
за ста ец ца ак ту аль ным і на да лей. 
Ана ліз за рэ гіст ра ва ных пе ра хо даў 
пра воў улас нас ці на жыл лё вую 
не ру хо масць у ліс та па дзе па каз-
вае, што ся рэд ні кошт квад рат на-
га мет ра зні зіў ся на 3% да ўзроў ню 
1240 до ла раў. Гэ та да ты чыц ца ўсіх 
рэа лі за ва ных у ліс та па дзе ква тэр. 
А са мыя па пу ляр ныя ў па куп ні коў 
жы лыя па мяш кан ні «стан дарт ных 
спа жы вец кіх якас цей» у ліс та па дзе 
рэа лі зоў ва лі ся па ся рэд ніх цэ нах 
1265 до ла раў за квад рат ны метр 
для ад на па ка ё вых, 1160 до ла раў 
за квад рат ны метр для двух па ка-

ё вых і 1130 до ла раў за «квад рат» 
для трох па ка ё вых ква тэр.

«У сі ту а цыі ня хай не ды на міч на-
га, але ўсё ж па ста ян на га зні жэн ня 
кош таў вы зна чэн не аб' ек тыў най ца-
ны для ква тэ ры да зва ляе пра даў цу 
ска ра ціць час яе экс па зі цыі і та кім 
чы нам зні зіць гра шо выя стра ты ад 
па ста ян най ка рэк ці роў кі цэн ні каў», — 
тлу ма чыць Свят ла на Ку дзел ка. «Чым 
больш пры ваб ная ца на на ква тэ ру 
ўжо сён ня, тым больш шан цаў, што 
ме на ві та яе вы бе руць ся род ба гац ця 
пра па ноў», — упэў не на экс перт.

Во сень скі рэ корд 
пра па но вы

«Ра зам са зні жэн нем кош таў аб' ём 
пра па но вы ква тэр на рын ку пра цяг вае 
па вя ліч вац ца», — кан ста ту юць сі ту-
а цыю на ста ліч ным рын ку экс пер ты 
жыл лё вай не ру хо мас ці. Пі ка выя зна-
чэн ні аб' ёму пра па но вы ква тэр сё ле та 
бы лі за фік са ва ныя ў жніў ні. Ліс та па-
даў скі аб' ём пра па но вы не да цяг нуў 
да яго толь кі 5%. Але ў той жа час 
гэ та не пе ра шко дзі ла ліс та па ду па ста-
віць свой аса біс ты «во сень скі» рэ корд: 
прак тыч на 8900 ква тэр у агуль ным 
спі се, што на 25% больш за ўзро вень 
па чат ку гэ та га го да.

Шы ро кі аб' ём пра па но вы ква тэр і 
да во лі жорст кія па тра ба ван ні па куп-
ні коў (яны сур' ёз на па вя лі чы лі ся за 
апош няе паў год дзе) у кож ным кан-
крэт ным вы пад ку іс тот на зву жа юць 
ко ла по шу ку пры дат ных ва ры ян таў 
жыл ля. «І та ды па куп ні кам важ на не 
ўпус ціць «сваю» ква тэ ру, а пра даў-
цам — «свай го» па куп ні ка», — ра іць 
Свят ла на Іва наў на. Яна лі чыць, што 
ва ўмо вах ад сут нас ці змя нен няў у 
эка на міч най сі ту а цыі ў кра і не і аб-
ме жа ва нас ці да ступ ных крэ дыт ных 
рэ сур саў пра даў цы па він ны ста віц-
ца больш ла яль на да пра па на ва на-
га ганд лю.

По шук 
тан ных ва ры ян таў

Сён ня экс пер ты ад зна ча юць, што 
ня прос тая эка на міч ная сі ту а цыя ў кра-
і не пры му сі ла па куп ні коў пе ра ары ен-
та вац ца на мак сі маль на тан нае жыл-
лё. Па доб ная на кі ра ва насць по пы ту 
ад бі ла ся і на про да жах больш да ра гіх 
ква тэр. Так, па вод ле слоў Свят ла ны 
Ку дзел кі, у ліс та па дзе на 10% менш 
бы ло пра да дзе на ква тэр, «га то вых да 
пра жы ван ня», што ма юць у сва ім ак-
ты ве све жы якас ны ра монт і ба за вы 
на бор мэб лі і бы та вой тэх ні кі. «Ад нак 
вар та ад зна чыць, што па якас ці пра да-
дзе ныя ква тэ ры бы лі іс тот на вы шэй-
шыя за ўзро вень ква тэр каст рыч ні ка, 
гэ та на гляд на дэ ман струе ўзрос лыя 
якас ныя па тра ба ван ні па куп ні коў», — 
тлу ма чыць спе цы я ліст.

Па вы ні ках ліс та па да, ся рэд ні 
кошт квад рат на га мет ра ў «га то-
вых да пра жы ван ня» ква тэ рах склаў 
1500 до ла раў, у тым лі ку: у ад на-
па ка ё вых ква тэ рах — 1555 до ла-
раў, двух па ка ё вых — 1430 до ла раў, 
трох па ка ё вых — 1445 до ла раў.

Агуль най тэн дэн цы яй гэ тай во-
се ні мож на на зваць ары ен та цыю 
па куп ні коў на ква тэ ры стан дарт-
ных спа жы вец кіх якас цей па мак сі-
маль на бюд жэт ных цэ нах. Пры гэ-
тым ад кры та «не лік від нае» па ста не 
жыл лё, якое ад бу ду ча га ўлас ні ка 
за па тра буе знач ных вы дат каў на 
пра вя дзен не ра мон ту, за ці ка віць 
толь кі па куп ні коў, на цэ ле ных на 
куп лю жыл ля па са мых мі ні маль-
ных цэ нах. «А сён ня па тэн цый ныя 
па куп ні кі на ву чы лі ся лі чыць кож ны 
ар ты кул вы дат каў, ня хай гэ та бу дзе 
пра вя дзен не ра мон ту аль бо прос-
та куп ля мэб лі, і імк нуц ца знай сці 
мак сі маль на зба лан са ва ны па су ад-
но сі нах «кошт/якасць» ва ры янт», — 
ка жа Свят ла на Ку дзел ка. Акра мя 
та го, ак ту аль ным ся род жы ха роў 
ста лі цы за ста ец ца і ра шэн не ква-
тэр на га пы тан ня з да па мо гай раз-
ме ну і аб ме ну жыл ля на ква тэ ру 
боль шай пло шчы. Та кія апе ра цыі 
па тра бу юць не вя лі ка га ўкла дан ня 
срод каў, а струк ту ра рын ку да зва-
ляе вы браць най больш ап ты маль ны 
для па куп ні ка ва ры янт.

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkасh@zvіаzdа.bу

ПРА ПА НО ВА ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЕЦ ЦА, 
А КОШТ ЗНІ ЖА ЕЦ ЦА

Усё час цей мож на су стрэць 
у двух- і трох па ка ё вых 
ква тэ рах ца ну 940-980 
до ла раў за квад рат ны 
метр. Ад нак рас тэр мі ноў ка 
апла ты па та кіх ква тэ рах, як 
пра ві ла, ад сут ні чае.

Дзярж стан дарт за ба ра ніў увоз 
і аба ра чэн не на рын ку 
рэс пуб лі кі асоб ных най мен няў 
свя ціль няў

Не бяс печ ная пра дук цыя вы яў ле-
ная Гро дзен скай аб лас ной ін спек цы-
яй, а так са ма Ін спек цы яй па Мін скай 
воб лас ці і го ра дзе Мін ску.

У ТАА «БПЛэ лект ра» ў Лі дзе рэа-
лі зоў ва лі ся сто ле выя свя ціль ні НДА 
106 «Плу тон» ганд лё вай мар кі «TDM 
ЕLЕСTRІС» ту рэц кай вы твор час ці, у 
якіх не бы ла за бяс пе ча на аба ро на 
спа жыў цоў ад па шко джан ня элект-
рыч ным то кам, ча го па тра буе тэх-
ніч ны рэг ла мент Мыт на га са ю за і 
дзяр жаў ны стан дарт на гэ тую пра-
дук цыю. 

За ба ро на на рэа лі за цыю свя ціль-
няў вы да дзе на і ста ліч на му ганд лё-
ва му аб' ек ту ЗАТ «Ні пекс». У прэс-
служ бе Дзярж стан дар та па ве да мі-
лі, што ў люст рах ганд лё вай мар кі 
«Тэх на люкс» ра сій скай вы твор час ці 
вы яў ле на не ад па вед насць па тра ба-
ван ням тэх ніч на га рэг ла мен ту Мыт-
на га са ю за «Элект ра маг ніт ная су-
мя шчаль насць тэх ніч ных срод каў» 
па ства рэн ні элект ра маг ніт ных пе-
ра шкод. За фік са ва на пе ра вы шэн не 
ўста ноў ле ных зна чэн няў гар ма ніч ных 
склад ні каў то ку, што мо жа ства рыць 
пе ра шко ды для ра бо ты ін ша га элект-
рыч на га, кант роль на-вы мя раль на га 
аб ста ля ван ня, вы клі каць збоі элект-
ра су вя зі і вы хад лям паў са строю.

На гэ тыя ві ды пра дук цыі на тэ-
ры то рыі рэс пуб лі кі спы не на дзе ян не 
вы да дзе ных сер ты фі ка таў ад па вед-
нас ці Мыт на га са ю за.

Га ту ем стра вы з «цвіл лю» 
і «кі шэч най па лач кай»!

За тры апош нія ме ся цы больш як 
на 10 най мен няў пры праў і спе цый 
бы ла вы да дзе на за ба ро на на ўвоз і 
аба ра чэн не на рын ку рэс пуб лі кі. Так-

са ма спы не на або пры пы не на дзе ян-
не дэк ла ра цый аб ад па вед нас ці на 
гэ тыя та ва ры, якія «па цвяр джа юць» 
іх ад па вед насць па тра ба ван ням тэх-
ніч на га рэг ла мен ту Мыт на га са ю за 
«Аб бяс пе цы хар чо вай пра дук цыі» 
(ТР МС 021/2011). Не бяс печ ныя пры-
пра вы бы лі вы яў ле ны Го мель скай, 
Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб лас-
ны мі ін спек цы я мі Дзярж стан дар та ў 
хо дзе на гляд ных ме ра пры ем стваў, 
якія пра во дзі лі ся ў ганд лё вых аб' ек-
тах рэ гі ё наў.

Не бяс печ най пра дук цы яй пры зна-
ны кур ку ма, ка ры, пры пра ва для ры бы 
і шаш лы ка ад «Вкус мас те ра», ка ры 
ад Рарrу, за пра ва для сві ні ны «Пры-
праў ка», за пра ва «Degusta» з кро-
пам ад Vіtроl, хме лі-су не лі «7 страў», 
чор ны мо ла ты пе рац «Пры праў ка» і 
«Эс тэ ты ка сма ку», зроб ле ныя ў Поль-
шчы, Ра сіі, Укра і не. Ім пар та ва лі іх у 
Рэс пуб лі ку Бе ла русь ста ліч ныя ТДА 
«Са турн-2», ПП «Пра спе ры ці», ТАА 
«Ава лон ган даль», ТАА «Даб ра да».

У прэс-служ бе Дзярж стан дар та 
ад зна чы лі, што прак тыч на ва ўсіх 
пры пра вах вы яў ле ны не ад па вед нас ці 
па тра ба ван ням па мік ра бія ла гіч ных 
па каз чы ках: знач нае пе ра вы шэн не 
нор маў па коль кас ці мік ра ар га ніз-
маў, цві лі і бак тэ рый гру пы кі шэч най 
па лач кі. 

У лі ку пры чын вы яў ле ных па ру-
шэн няў у Дзярж стан дар це на зы ва юць 
якасць сы ра ві ны, што па стаў ля ец ца 
ў асноў ным з кра ін Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі, не да стат ко вы ўзро вень са ні-
тар на-гі гі е ніч на га ста ну вы твор час ці 
і схем кант ро лю мік ра бія ла гіч ных па-
каз чы каў.

— Тыя ім пар цё ры, у якіх на ла джа-
ны ўстой лі выя су вя зі з вы твор ца мі 
пры праў і спе цый і ма юць пра мыя 
кант рак ты на па стаў ку гэ тай пра дук-
цыі, не ад клад на ад рэ ага ва лі на вы-
да дзе ныя прад пі сан ні, імк ну чы ся ў 
са мыя ка рот кія тэр мі ны лік ві да ваць 
па ру шэн ні, — ад зна чае на чаль нік 
ад дзе ла дзяр жаў на га на гля ду і 
кант ро лю Дзярж стан дар та Ігар БУ-
СЕЛЬ. — Яны ін фар му юць ка мі тэт аб 
ука ра нен ні пра цэ дур па абез за раж-
ван ні сы ра ві ны, ар га ні за цыі ўва ход-
на га кант ро лю пар тый пры праў, якія 
па сту па юць на ад па вед насць мік ра-
бія ла гіч ных па каз чы ках у акрэ ды та ва-
ных вы пра ба валь ных ла ба ра то ры ях.

Па вы ні ках пры мя нен ня прад пі-
сан няў аб за ба ро не ўво зу і аба ра-
чэн ня не бяс печ ных пры праў і спе цый, 
а так са ма аб спы нен ні (пры пы нен ні) 
дзе ян ня на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі дэк-
ла ра цый аб ад па вед нас ці на іх бы ла 
аб ме жа ва на рэа лі за цыя пра дук цыі 
на су му больш як 1 млрд руб лёў.

Да р'я ШО ЦІК.

Што бу дзе ў Бе ла ру сі з про да жам ал ка го лю ў се ці ве, 
ці з'я віц ца па да так на куп лю ў за меж ных ін тэр нэт-
кра мах і на вош та Мі ніс тэр ства ганд лю ці ка віц ца 
са цы яль ны мі сет ка мі? Па спра бу ем ра за брац ца.

БЕ ЛА РУС КІЯ ТА ВА РЫ Ў ТРЭН ДЗЕ
Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра ганд лю Іры ны НАР КЕ-

ВІЧ, Бе ла русь ак тыў на пра цуе над пра соў ван нем ай чын ных 
та ва раў на буй ных кі тай скіх ін тэр нэт-пля цоў ках. Вя до ма, што 
част ка пра дук цыі «Бел легп ра ма» ўжо пра да ец ца праз пля-
цоў кі «Алі экс прэс» — ап то вы ін тэр нэт-гі пер мар кет. Акра мя 
та го, ужо ёсць да моў ле нас ці з буй ны мі кі тай скі мі пля цоў ка мі 
пра іх пры езд у Бе ла русь з мэ тай пра соў ван ня ай чын ных та-
ва раў. У гэ тым за ці каў ле ны не толь кі бе ла ру сы, але і кі тай цы, 
та му што пас ля пэў на га ча су ак тыў най экс пан сіі кі тай скай 
пра дук цыі на су свет ныя рын кі яны ма юць па трэ бу ў якас ным 
за меж ным та ва ры ся рэд ня га цэ на ва га сег мен та. Бе ла рус кая 
пра дук цыя як раз упіс ва ец ца ў гэ тыя па тра ба ван ні. Так са ма 
вар та за ўва жыць, што ў апош ні час у Бе ла ру сі ак тыў на раз-
ві ва ец ца за меж ны брэн да вы ган даль.

Між тым, у кра і не ўжо сур' ёз на па дум ва юць і аб увя дзен ні 
збо ру на куп лю ў за меж ных ін тэр нэт-кра мах. Як ад зна чае 
Іры на Нар ке віч, ця пер са мае пра віль нае — вы ра шаць гэ тае 
пы тан не на ўзроў ні Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі. Але 
ка лі ЕЭК бу дзе ма ру дзіць, то Бе ла русь пой дзе хут чэй. Тэ ма 
па да тку на куп лю ў за меж ных ін тэр нэт-кра мах не на цы я-
наль ная — яна ты чыц ца ўсіх кра ін — удзель ніц ЕА ЭС.

РЭ КЛА МА НА КАНТ РО ЛІ
Са цы яль ныя сет кі на поў не ны рэ кла май, і та му Мі ніс тэр-

ства ганд лю не змаг ло па кі нуць гэ та не за ўва жа ным. Іры на 
Нар ке віч тлу ма чыць, што ган даль ін тэр нэт-крам час та пе-
ра ця кае на са цы яль ныя плат фор мы, а рэ кла му юц ца там 
не заў сё ды ле галь ныя і якас ныя та ва ры. Так са ма, па вод ле 
слоў на мес ні ка мі ніст ра, пад асаб лі вым кант ро лем зна-
хо дзіц ца не этыч ная рэ кла ма. На прык лад, нач ныя клу бы 
па ча лі дэ ман стра ваць сек су аль ныя сцэ ны, пар наг ра фіч-
ныя вы явы, якія па ру ша юць нор мы ма раль нас ці. За гэ тым 
так са ма бу дуць са чыць. А ча сам прад пры маль ныя лю дзі 
спра бу юць збыць і за ба ро не ныя да про да жу ў ін тэр нэ це 
та ва ры, на прык лад ал ка голь. Да рэ чы да зво лу на ін тэр нэт-
про даж ал ка голь ных на по яў у Бе ла ру сі не бу дзе. Па вод ле 
слоў на мес ні ка мі ніст ра, па куль гэ та не маг чы ма. Вы твор цы 
з іні цы я ты вай не вы сту па юць, больш за тое — ка тэ га рыч на 
су праць гэ та га. Пы тан не не пад трым лі ва юць і пра ва ахоў-
ныя ор га ны су мес на з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя. Для 
та ко га ганд лю не аб ход на, каб у ін тэр нэ це ўжо ця пер не 
бы ло «шэ ра га» і «чор на га» та ва ру. Акра мя та го, Іры на 
Нар ке віч вы ка за ла не ка то рую асця ро гу ў да чы нен ні да 
пра даў цоў пра дук таў хар ча ван ня, якія сён ня ганд лю юць 
праз ін тэр нэт. Ёсць ры зы ка, што па ра лель на са звы чай най 

ежай яны пач нуць рэа лі зоў ваць і ал ка голь ныя на поі. Ад нак 
та кіх вы пад каў па куль што не бы ло.

ТРЫ МАЦЬ АД КАЗ
Але не ка то рым пра даў цам да вя ло ся тры маць ад каз. Па 

вы ні ках пра ве рак у кра і не сё ле та за 9 ме ся цаў пры пы ня ла ся 
ра бо та 35 ін тэр нэт-крам і 5 ін фар ма цый ных рэ сур саў. Ад нак 
пра та ко лы, штра фы і за крыц цё бы лі да лё ка не ва ўсіх вы-
пад ках — гэ та край няя ме ра. Пы тан ні вы ра ша лі ся так са ма 
прад пі сан ня мі. Іх вы не се на 90. Уво гу ле, у сту дзе ні—ве рас ні 
бы ло скла дзе на 130 пра та ко лаў, вы пі са на ка ля 50 млн руб-
лёў штра фу, што ў 2,5 ра за больш, чым у мі ну лым го дзе.

«Ле тась у нас стаў раз ві вац ца про даж ле каў фі зіч ны мі 
асо ба мі. Ра зам з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя мы вы яві лі, 
што ме на ві та на ін фар ма цый ных пля цоў ках у асноў ным 
пра соў ва ец ца гэ тая тэ ма. Та му бы ла пры пы не на іх ра бо-
та», — па тлу ма чы ла на мес нік мі ніст ра.

З'Я ВІЦ ЦА «БЕ ЛЫ СПІС» 
ПРА ДАЎ ЦОЎ ЭЛЕКТ РО НІ КІ?

У кра і не пла ну ец ца пра вес ці доб ра ах вот ную атэс та цыю 
ін тэр нэт-крам элект ро ні кі і бы та вой тэх ні кі. Для гэ та га да 
іх бу дуць рас пра цоў ваць спе цы яль ныя па тра ба ван ні. Усё 
бу дзе ра біц ца і аб мяр коў вац ца пуб ліч на. Ар га ні за та ры 
лі чаць, што гэ та не аб ход на ў пер шую чар гу спа жыў цу. 
Па куп нік па ві нен ра зу мець, што пе рад ім ін тэр нэт-кра ма, 
якая вы кон вае за ка на даў ства, ня се ад каз насць пе рад гра-
ма дзя ні нам і дзяр жа вай. Та кім чы нам, бу дзе змян шац ца 
ры зы ка тра піць у афё ры так зва ных прад пры маль ні каў-
ад на дзё нак, якія прос та за рэ гіст ра ва лі сайт і прый шлі на 
ры нак, каб атры маць пры бы так у мо мант па вы ша на га 
по пы ту, не кла по ця чы ся пры гэ тым аб якас ці та ва ру.

Атэс та цыя ста не ад ным з эта паў пра ек та «Black & 
Gray», за пу шча на га з мэ тай ска ра чэн ня не за кон на га 
аба ро ту ім парт най кам п'ю тар най тэх ні кі, ма біль ных тэ-
ле фо наў і ін шай бы та вой элект ро ні кі. Пра ект раз бі ты 
на 5 эта паў, пер шы з якіх — ін тэр нэт-ган даль. За раз у 
цэнт ра лі за ва ную ба зу са бра на ін фар ма цыя пра больш 
за 280 ін тэр нэт-крам. Для па пя рэ джан ня па ру шэн няў на 
ад рас улас ні каў на кі ра ва ны рэ ка мен да цыі па вы ка нан ні 
за ка на даў ства Бе ла ру сі, якое рэ гу люе пра ва ад но сі ны ў 
сфе ры ін тэр нэт-ганд лю, а так са ма рас тлу ма ча на юры-
дыч ная ад каз насць за па ру шэн не дзе ю чых пра ві лаў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Kryzhevіch@zvіazda.by

ЯКАСЦЬ ПРА ДУК ЦЫІ НЕ ПА ЦВЕР ДЖА НА

З мо ман ту ўступ лен ня ў сі лу Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
№ 48 «Аб ме рах па за бес пя чэн ні дзяр жаў на га кант ро лю (на гля ду) за 
вы ка нан нем па тра ба ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў» Дзярж стан дар-
там вы да дзе ны 202 прад пі сан ні аб вы ман ні з аба ра чэн ня не бяс печ най 
пра дук цыі, за ба ро не ны ўвоз і аба ра чэн не 248 най мен няў не бяс печ най 
пра дук цыі, на 190 най мен няў спа жы вец кіх та ва раў спы не на (пры пы-
не на) дзе ян не на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі да ку мен таў аб па цвяр джэн ні 
ад па вед нас ці Мыт на га са ю за.

— Гэ тыя за ха ды з'яў ля юц ца вель мі дзейс ны мі, бо да зва ля юць аб-
ме жа ваць па ступ лен не знач ных па то каў не ад па вед най пра дук цыі, — 
пад крэс лі вае Ігар БУ СЕЛЬ. — Апроч гэ та га, па між на гляд ны мі ор га на мі 
рэс пуб лі кі, ін спек цы я мі Дзярж стан дар та на ла джа ны эфек тыў ны аб-
мен ін фар ма цы яй аб не ад па вед най пра дук цыі. Мы на кі роў ва ем та кую 
ін фар ма цыю ў Еў ра зій скую эка на міч ную ка мі сію і ўпаў на ва жа ныя 
ор га ны ін шых дзяр жаў — чле наў ЕА ЭС.

На слы хуНа слы ху  ��

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ СЕТ КІ ПАД НА ГЛЯ ДАМ:СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ СЕТ КІ ПАД НА ГЛЯ ДАМ:
Мін ганд лю на во дзіць па ра дак у ін тэр нэ це


