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ПРАБЛЕМА

ТЭМА ТЫДНЯ

АСЦЯРОЖНА:
ЛЕКІ З ІНТЭРНЭТУ,

Фота Андрэя САЗОНАВА.

або Як магіляўчанін
дапамог выкрыць махінацыі
з медыцынскімі прэпаратамі

Сёлета пад забарону ў Беларусі
трапіла некалькі сайтаў, на якіх
гандлявалі лекамі. Рашэнні аб
абмежаванні іх дзеяння прыняло
Міністэрства інфармацыі.
Але пасадзейнічаў гэтаму
магіляўчанін Сяргей Іваноў.
— Калі я ўбачыў у інтэрнэце
артыкул, што шмат беларускіх
рэўматолагаў маюць дачыненне
да махінацый з цэлым шэрагам
вядомых нам лекаў, у той час як
існуе адзіны сапраўды дзейсны
прэпарат, адразу ж зразумеў, што
гэта падман, — расказвае ён. —
Стала вельмі крыўдна за нашых
пенсіянераў і інвалідаў, якія могуць трапіць на кручок гэтых махляроў. Бо выглядае інфармацыя
вельмі пераканаўча.
А каб не быць галаслоўным,
Сяргей вырашыў праверыць усё
на сабе. Па спасылцы перайшоў
на сайт, які рэкламаваў тыя самыя цудадзейныя лекі, і адразу ж трапіў у атмасферу небывалага ажыятажу. Паведамленне,
што засталося ўсяго сем адзінак
лекавага сродку суправаджалася адлікам секундаў на анлайнтаймеры. Маўляў, чаго думаеш,
хапай хутчэй!

— Я пашукаў вачамі тэлефон,
але не знайшоў і паслаў электронную заяўку, — кажа суразмоўнік. — Пакуль чакаў адказу, лічбы
на таймеры абнуліліся і колькасць
тавару нечакана ўзрасла з сямі да
38. Вось табе і штучна зроблены
ажыятаж. Мужчына, які перазваніў, пацікавіўся, колькі мне гадоў,
што турбуе, каму заказваю прэпарат. Я паспрабаваў даведацца
нешта пра яго, але ён толькі паведаміў, што тэлефануе з Масквы. На
просьбу даслаць мне толькі адну
ўпакоўку лекаў па акцыйнай цане
за сем беларускіх рублёў запярэчыў: прадаём толькі оптам на ўвесь
курс лячэння. Пры гэтым па акцыі
можна ўзяць толькі адну ўпакоўку,
астатнія — па 58 рублёў. Але я заняў
прынцыповую пазіцыю і суразмоўнік здаўся. Аднак, калі прыйшла
пасылка, высветлілася, што я павінен аддаць 150 беларускіх рублёў.
Я адмовіўся яе забіраць.
Між тым пільнаму магіляўчаніну трапіў на вочы ў інтэрнэце яшчэ
адзін падазроны артыкул, дзе прапаноўвалі лекі ад гіпертаніі. Падыход быў той жа: выкрыванне прагных медыкаў і лёгкае вырашэнне
пытання. Медыцынскі спецыяліст
высокага рангу ў галіне кардыя-

логіі заклікала жыхароў купляць
найноўшы прэпарат для лячэння
ціску — усяго за пяць рублёў.
На гэты раз Сяргей Іваноў не
стаў эксперыментаваць — адразу ж напісаў ліст на імя генеральнага пракурора Беларусі. І зрабіў
спасылкі на падазроныя сайты,
каб праваахоўнікі разабраліся ў
гэтых цёмных гісторыях.
На працягу месяца ён атрымаў
аж некалькі адказаў — з Генеральнай пракуратуры, Міністэрства
антыманапольнага рэгулявання
і гандлю, Міністэрства інфармацыі і Міністэрства аховы здароўя.
З апошняй інстанцыі нават некалькі. У адным з лістоў паведамлялася, што прэпарат з указанай
заяўнікам назвай не зарэгістраваны Міністэрствам аховы здароўя
Беларусі ні як лекавы сродак, ні як
выраб медыцынскага прызначэння і не ўнесены ні ў Дзяржаўны рэестр лекавых сродкаў, ні ў Дзяржрэестр вырабаў медпрызначэння
і медтэхнікі Рэспублікі Беларусь.
Яго няма і ў адмысловай электроннай базе даных Нарматыўнадаведачнай інфармацыі Еўразійскай эканамічнай камісіі.
Яшчэ ў адным лісце з Міністэрства аховы здароўя гаворыцца пра

тое, што ўсё, пачынаючы ад «указаў», назваў медыцынскіх устаноў
і заканчваючы дырэктарамі, урачамі і прафесарамі, прыведзенымі ў
рэкламных тэкстах, ад пачатку да
канца — хлусня. Нічога з гэтага ў рэальнасці не існуе. Тут жа паведамляецца, што Міністэрства рэгулярна
маніторыць інтэрнэт-прастору на
прадмет выяўлення ў ёй вось такіх
ілжывых паведамленняў і адсылае
іх у Міністэрства антыманапольнага
рэгулявання і гандлю для прыняцця
адпаведных мер. Але ўладальнікі
інтэрнэт-сайтаў, дзе рэкламаваліся
цудадзейныя сродкі, не з'яўляюцца
суб'ектамі гаспадарання Беларусі,
таму іх цяжка было знайсці. І міністэрства выказала Іванову падзяку
за яго неабыякавую грамадзянскую пазіцыю.
У лісце з Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю,
у сваю чаргу, паведамілі, што ў
тэндэнцыйных артыкулах груба
парушаліся нормы Закона Рэспублікі Беларусь «Аб рэкламе»
і Міністэрству інфармацыі была
накіравана інфармацыя, каб абмежаваць дзейнасць вышэйазначаных сайтаў.
На жаль, пра тое, што паклёпніка, які ўсю гэтую гісторыю заварыў, затрымалі, нідзе не гаворыцца. Напэўна, праваахоўнікі дзвюх
краін яшчэ не прапрацавалі гэтае
пытанне. Таму трэба быць пільнымі. Для цікавасці паспрабавала паглядзець, наколькі цяпер
цуда-лекі даступныя ў інтэрнэце.
Напісала назву ў пошукавіку і была ўражана, як шмат інфармацыі.
Пазыўныя, як той казаў, змяніліся,
але бізнес квітнее. Гэтыя назвы, як
пустазелле, засмецілі сабой інтэрнэт і вынішчыць іх адтуль цалкам,
напэўна, ужо немагчыма.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

Открытый аукцион № 58/18 по продаже здания магазина по адресу: г. Бобруйск, ул. Максима Горького, д. 41
Организатор ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс + 375
аукциона
(17) 256-61-35
Аукцион состоится 11.12.2018 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ООО «Лемон Скай»
Начальная цена
Сумма задатка
Площадь,
№ лота
Предмет аукциона
Местонахождение
продажи лота,
кв. м
по лоту, руб.
долл. США
Капитальное строение с инвентарным номером 710/C-2737, рас- Могилевская обл.,
положенное на земельном участке с кадастровым номером
г. Бобруйск,
1799,3
750 000
1
80 000 руб.
741000000006000315 площадью 0,1155 га (назначение – здание маул. Максима
газина «Наш дом», наименование – здание магазина «Наш дом»)
Горького, д. 41
* расчеты за приобретаемое имущество производятся в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату заключения договора купли-продажи
Порядок
Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета
проведения
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие
один участник либо на аукцион явится один участник (далее – единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по
и выбора
начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия
победителя
Прием
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8.
Последний день приема заявлений: 07.12.2018 до 17.00
заявлений
Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких
лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты:
– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;
Задаток
– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах
США (USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22.
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.
Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 58/18 по лоту № 1»
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 58/18. Победитель
Затраты
аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения
1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору,
заключенному по результатам аукциона.
Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 10 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору купли-продажи – в течение 20 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА:+ 375 (17) 256-61-35 |• + 375 (25) 549-86-22 – Игорь Садливский • auction@expertiza.by
Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу: http://www.expertiza.by
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 КАМПЕТЭНТНА
Ірына МАЛЁВАНАЯ,
намеснік галоўнага ўрача Магілёўскай абласной
дзіцячай бальніцы, адзначае, што адзіны паратунак ад падманаў — па лекі
звяртацца не ў інтэрнэт, а
ў аптэкі:
— Любы медык скажа
вам, што шукаць медпрэпараты ў інтэрнэце шкодна
не толькі для вашага кашалька, але і для здароўя.
Не існуе таблеткі ад усяго.
Не існуе прэпаратаў, якія
за некалькі прыёмаў пазбавяць вас ад хранічнай
паталогіі. Хвароба таму і
называецца хранічнай, што
цалкам амаль не вылечваецца, і задача ўрача забяспечыць нармальнае жыццё
чалавека, зняць вострыя
праяўленні захворвання.
Лекі павінны прадавацца
толькі ў аптэках і прызначацца выключна ўрачом.
Нават калі яны без рэцэпта,
усё роўна правільна будзе
спачатку пракансультавацца са спецыялістам. Вельмі
шкада, што грамадзяне
давяраюць інтэрнэт-махлярам і аддаюць апошнія грошы за «пустышкі»
ў прыгожых абгортках
у надзеі на цуд. Але цудаў,
на жаль, не бывае. Здаровы лад жыцця, фізічная актыўнасць і збалансаванае
харчаванне — гэта асноўны шматвяковы пастулат
здароўя. А таблетка існуе
толькі для купіравання
нейкага крытычнага стану.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
(организатор аукциона) извещает
о проведении повторного открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «Промагролизинг» (продавец)
Лот № 1. Магазин «Универсам «Сельмашевский», инв. № 350/С-55967.
Назначение: здание специализированное розничной торговли. Площадь –
4079,0 кв. м. Количество этажей – 2. Составные части и принадлежности: две
кирпичные пристройки. Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель,
ул. Дворникова, 7. Начальная цена с НДС – 2 600 000,00 бел. руб. Задаток –
130 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 10 000,00 бел. руб. Земельный участок
площадь 0,6205 га, кадастровый номер 340100000003000069.
Аукцион состоится 21.11.2018 в 12.00. Место проведения аукциона:
г. Гомель, ул. Артема, 23.
Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д.
4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже магазина
ОАО «Промагролизинг», проводимом 21.11.2018 г. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб.
7. Окончание приема заявлений: 19.11.2018 в 11.00. Контактное лицо для
осмотра Объекта: Славщик Наталья Владимировна, тел. (044) 581-88-90.
Первое полное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 27.07.2018
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

В связи с утерей свидетельства индивидуального предпринимателя на имя Рубенчик Юлии Анатольевны УНП 101368413 считать
недействительным.

