
«Не бі ты, 
не фар ба ва ны». 
А ка лі на ад ва рот?

Яшчэ ад ным ці ка вым ас пек-
там пры куп лі ў вір ту аль най пра-
сто ры з'яў ля ец ца фі зіч ны стан 
та ва ру, інакш ка жу чы, на яў-
насць дэ фек таў ці сля доў па пя-
рэд ня га вы ка ры стан ня. Так, бы-
лыя ў ка ры стан ні рэ чы так са ма 
мож на пра да ваць праз се ці ва. 
І тут іс ну юць свае пра ві лы, аба-
вяз ко выя для ганд ля роў.

— Пры рэа лі за цыі ў ін тэр нэт-
кра мах бы лых у ка ры стан ні та-
ва раў, а так са ма рэ чаў, у якіх 
лік ві да ваў ся дэфект ці не па-
срэд на з ім (а ча сам і не ад ным), 
та кая ін фар ма цыя па він на быць 
да ве дзе на да спа жыў цоў ра зам 
з най мен нем та ва ра на сай це 
ін тэр нэт-кра мы, — тлу ма чыць 
прад стаў нік МАРГ.

Гэ та га па тра бу юць Пра ві лы 
про да жу па ўзо рах, за цвер-
джа ныя па ста но вай Саў мі на ў 
2009-м. У пры ват нас ці, яшчэ да 
мо ман ту за клю чэн ня да мо вы 
пра да вец па ві нен да вес ці да па-
куп ні ка гэ тую ін фар ма цыю. Та-
кое ж па тра ба ван не за ма ца ва на 
і ў за ко не «Аб аба ро не пра воў 
спа жыў цоў», дзе пра пі са на, што 
ў вы пад ку на быц ця та ко га та ва-
ра звест кі аб на яў нас ці не да хо пу 
па він ны быць ад люст ра ва ны ў 
да ку мен це, які па цвярж дае факт 
куп лі. Пра што га вор ка? Су раз-
моў ні ца тлу ма чыць, што та кім 
да ку мен там з'яў ля ец ца ка са вы 
цэт лік ці ін шы пла цеж ны да ку-
мент у ад па вед нас ці з за ка на-
даў ствам.

— А ка лі ўсё ж та кі пра да вец 
сцвяр джаў: «не бі ты, не фар ба-
ва ны», а на са май спра ве гэ та 
не так і та вар на бы ты, што ра-
біць? — ці ка вім ся мы.

Іна Гаў рыль чык звяр тае ўва-
гу на тое, што пры рэа лі за цыі 
па куп ні ку бы ло га ў ка ры стан ні 
не хар чо ва га та ва ру не на леж най 
якас ці, ка лі ганд ляр не па ве да-
міў аб не да хо пах, па куп нік мае 
пра ва на свой вы бар прад' явіць 

па тра ба ван ні, пра ду гле джа ныя 
ар ты ку лам 20 за ко на. Што за 
яны? На прык лад, па куп нік мае 
пра ва па тра ба ваць за мя ніць 
ня доб ра якас ны та вар ін шым 
та ва рам на леж най якас ці. Або 
су раз мер на зні зіць кошт сва ёй 
па куп кі. Яшчэ мож на па тра ба-
ваць не ад клад на лік ві да ваць 
не да хо пы та ва ру, ка неш не ж, 
бяс плат на. Мож на па тра ба ваць 
па крыць вы дат кі па вы праў лен ні 
не да хо паў та ва ру. Акра мя та го, 
згод на з іс ну ю чым за ка на даў-
ствам спа жы вец мае пра ва ска-
са ваць да мо ву роз ніч най куп лі-
про да жу і па тра ба ваць вяр тан ня 
сва іх гро шай.

За зір ні це 
ў Ганд лё вы рэ естр

Ці іс нуе ал га рытм бяс печ ных 
па ку пак у вір ту аль най пра сто-
ры? Так, сцвяр джае спе цы я ліст 
мі ніс тэр ства і рас каз вае, як трэ-
ба куп ляць у ін тэр нэ це без шко-
ды для нер ваў і срод каў.

Перш за ўсё не аб ход на вы-
свет ліць, ці за рэ гіст ра ва на ін тэр-
нэт-кра ма ў Ганд лё вым рэ ест ры 
на шай кра і ны, а яе да мен нае 
імя — у на цы я наль най да мен-
най зо не .by, .бел — гэ та га лоў-
ная ўмо ва іс на ван ня та ко га ві ду 
ганд лю ў Бе ла ру сі. Каб пра ве-
рыць рэ гіст ра цыю вір ту аль най 
кра мы, да стат ко ва за гля нуць 
на сайт Мі ніс тэр ства ан ты ма на-
поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
www.mart.gov.by

— Не куп ляйце тое, што пра-
па ну юць у са цы яль ных сет ках, — 
рэа лі за цыя та ва ру праз сац сет кі 
і ме сен джа ры не да пу шчаль ная, 
пад крэс лі вае Іна Ана то леў на.

На рэш це, усе мо ман ты вы-
свет ле ныя. Та вар на бы ты. 
На паро зе кур' ер.

— Ён па ві нен пе ра даць та вар, 
якасць яко га ад па вя дае ўзо ру, 
апі сан ню, раз ме шча ным на сай-
це ін тэр нэт-кра мы, а так са ма па-
тра ба ван ням за ка на даў ства, — 
звяр тае ўва гу су раз моў ні ца.

Акра мя та го, кур' ер аба вя-
за ны па па тра ба ван ні па куп-

ні ка азна ё міць з да ку мен та мі, 
якія па цвяр джа юць якасць і 
бяс печ насць та ва ру (га вор ка 
ідзе пра сер ты фі кат якас ці, па-
свед чан не аб дзяр жаў най гі-
гі е ніч най рэ гіст ра цыі і па доб-
ныя).

Ра зам з па куп кай кур' ер па-
ві нен вы даць не аб ход ныя да-
ку мен ты: тэх ніч ны паш парт, 
ін струк цыю па экс плу а та цыі, 
га ран тый ны та лон, дзе па зна-
ча ны да та про да жу, звест кі 
аб пра даў цу і сэр віс ным цэнт-
ры і па стаў ле ны под піс пра даў-

ца. Пас ля дэ ман стра цыі пра ца-
здоль нас ці та ва ру аба вяз ко вы 
пункт — вы да ча цэт лі ка.

— Мы заў сё ды рэ ка мен ду ем 
пры пры ём цы та ва ру звяр таць 
ува гу на на яў насць дэ фек таў і 
пра вер ку пра ца здоль нас ці, — 
ра іць спе цы я ліст. — Су па стаў-
ляй це ін фар ма цыю пра та вар 
і ганд ля ра, раз ме шча ную на 
сай це ін тэр нэт-кра мы, з ін фар-
ма цы яй у да ку мен тах на куп ле-
ны та вар: за гля ні це ў тэх ніч ны 
паш парт, га ран тый ны та лон. 
І зра біць гэ та трэ ба да та го, як 

ужо пад пі са ны акт пры ёму-пе-
ра да чы та ва ру і га ран тый ны та-
лон, тым больш да кан чат ко ва га 
раз лі ку.

Воль га АНУФРЫЕВА.
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ЦІ КА ВАЕ ПЫ ТАН НЕ

«А НА МЕН ШАЕ «А НА МЕН ШАЕ 
Я НЕ ЗГОД НЫ!»Я НЕ ЗГОД НЫ!»

Ці мо жа ін тэр нэт-кра ма вы зна чаць 
мі ні маль ны кошт за ка зу?

І ўсё ж праз ты дзень зноў 
тра пі ла ў псі ха ла гіч ную паст-
ку ан лайн-шо пін гу. На сай це 
бяс пла тных аб' яў ця пер шу ка-
ла са мыя да ра гія пра па но вы 
дзі ця ча га адзен ня, бо, па лі чы-
ла, ца на па він на адпавядаць 
якасць. На тра пі ла на ўжы ва ную 
кур тач ку для дач кі. Пра па но ва 
з фо та ў пра даў ца з ін тэр нэ ту: 
«рэч но ша ная, але ў вы дат ным 
ста не. Вы ба чай це, су час ны 
зды мак зра біць не ма гу, та му 
да сы лаю ана ла гіч ны з се ці ва». 
Пра да вец па тра ба ва ла поў-
ную пе рад апла ту. Я па га дзі ла-
ся, за пла ці ла 50 руб лёў. Яшчэ 
пяць ад да ла за пе ра сыл ку па 
по шце.

Па сыл ка прый шла ў Го мель 
з Ба ра на ві ч. У па кун ку ля жаў 
пла шчык, які ўво гу ле не па ды-
шоў па па ме ры. Да та го ж ён 
быў у шмат лі кіх пля мах, па дол, 
зда ец ца, уво гу ле пе ра шы ваў ся. 
Дач ка на ват ме раць спа чат ку 

ад маў ля ла ся. По тым апра ну-
ла з ня мым пы тан нем у ва чах: 
на вош та мне та кое? Я ду ма ла, 
што ж на ра бі ла. Ужо пра ліч ва-
ла: ку піць пля ма вы вод нік, а мо 
аб рэ заць пла шчык, каб пля мы 
па ні зе рэ чы не кі да лі ся так у 
во чы? По тым па чы та ла на фо-
ру мах: ці мож на вяр нуць гро-
шы і ад пра віць па куп ку на зад 
ад праў ні ку. Больш як паў сот ні 
ка мен та ры яў лю дзей, якія спра-
ба ва лі вяр нуць та вар, вы но сі лі 
вер дыкт — не! Хтось ці пі саў, 
што ад праў нік тэ ле фон на зой-
лі ва га па куп ні ка да дае ў чор ны 
спіс ці прос та не рэ агуе на зва-
ро ты аб вяр тан ні. Хтось ці пра-
па на ваў «за кі даць» дрэн ны мі 
вод гу ка мі пра даў ца ў се ці ве і 
са пса ваць яго рэ пу та цыю.

Сайт жа бяс плат ных аб' яў 
па пя рэдж ваў, што не ня се ад-
каз нас ці за на быц цё та ва ру, 
бо пе рад па куп кай у спа жыў-
ца ёсць маг чы масць атры маць 

пад ра бяз ную ін фар ма цыю аб 
ім, мож на за га дзя да мо віц ца аб 
вяр тан ні рэ чы ці за ме не.

Я пра тры ма ла ся два дні, а по-
тым па тэ ле фа на ва ла дзяў чы-
не — пра даў цу пла шчы ка. Вель-
мі спа кой на рас тлу ма чы ла: рэч з 
пля ма мі, зда ец ца, ад алею, мне 
не пры ем на, што мы абе дзве 
апы ну лі ся ў ня ём кім ста но ві-
шчы, ад нак па кі нуць рэч са бе 
не ма гу. Пра па на ва ла апла ціць 
ад ва рот ную пе ра сыл ку. Яна так 
жа спа кой на па га дзі ла ся і па пра-
сі ла ў мя не пра ба чэн ня. Гро шы 
пе ра вя ла на маю кар ту.

Дач ка за ста ла ся без аб ноў кі, 
а я за пла ці ла двой чы за пе ра-
сыл ку і ўпа коў ку ад ва рот най 
па сыл кі. На па мяць за ста лі ся 
толь кі чэ кі, якія ця пер, да рэ чы, 
да па маг лі на пі саць гэ ты ар ты-
кул. Ці хут ка спа ку шу ся зноў на 
тан ную і хіт ра муд рую пра па но-
ву ў се ці ве?

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

ВЫ ПРА БА ВА НА НА СА БЕ

 За раз у Ганд лё вым рэ ест ры Бе ла ру сі 

за рэ гіст ра ва на больш за 23 тысячы 

ін тэр нэт-крамаў, які мі ва ло да юць як юры дыч ныя 

асо бы, так і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі.

Пры чым апош нія на ват у боль шай сту пе ні: на іх 
до лю пры хо дзіц ца 53 % ад усіх за рэ гіст ра ва ных у 
Ганд лё вым рэ ест ры вір ту аль ных крамаў. Ас тат ні мі 
47 % ва ло да юць юры дыч ныя асо бы.

Трэ ба так са ма звяр нуць ува гу на агуль ную су-
свет ную тэн ден цыю, якая да ты чыц ца і на шай кра і ны: 

за апош нія пять га доў коль касць ін тэр нэт-крамаў 
па вя лі чы ла ся амаль удвая — на 10 922 адзін кі.

Ка лі ана лі за ваць па тэ ры та ры яль ным прын цы-
пе, най вя лік шая іх част ка за рэ гіст ра ва на ў ста лі-
цы — кры ху менш за 15 ты сяч адзі нак, аль бо 62,7 %. 
На дру гім мес цы пры ста ліч ны рэ гі ён — у Мін скай 
воб лас ці за рэ гіст ра ва на больш за 3,5 ты ся чы ін-
тэр нэт-крамаў (15,4 %). На до лю ас тат ніх рэ гі ё наў 
пры хо дзіц ца ад 4 % да 6 %: у лі да рах ся род іх 
Брэст чы на, за мы кае спіс Ві цеб шчы на. Больш пад-
ра бяз на гля дзі ў на шай ін фаг ра фі цы.

 У тэму

КОЛЬ КАСЦЬ КРАМАЎ ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛА СЯ ЎДВАЯ
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І НЕ ГУБ ЛЯЙ!І НЕ ГУБ ЛЯЙ!
Не куп ляйце тое, 
што пра па ну юць 

у са цы яль ных сет ках, — 
рэа лі за цыя та ва ру 
праз сац сет кі і ме сен джа ры 
не да пу шчаль ная.

На сай це вір ту аль най кра мы 
раз ме шча на ін фар ма цыя для 
па куп ні коў аб мі ні маль най су ме 
за ка зу ў 30 руб лёў. То-бок яна 
па пя рэдж вае, ка лі су ма бу дзе 
мен шая, за каз не пры муць і, 
ад па вед на, та вар не да ста вяць. 
Ці мае пра ва ганд ляр на та кія 
дзе ян ні? З гэ тым пы тан нем 
мы звяр ну лі ся ў Мі ніс тэр ства 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю.

Як вы свет лі ла ся, та кія дзе ян ні 
вір ту аль на га ганд ля ра не ста су-
юц ца з за ко нам «Аб ахо ве пра воў 
спа жыў цоў» і Пра ві ла мі про да жу 
та ва раў па ўзо рах. Згод на з за ко-
нам спа жы вец мае пра ва на сва-
бод ны вы бар та ва раў на леж най 
якас ці ў зруч ны для яго час з улі кам 
рэ жы му ра бо ты ганд ля ра. Так са ма 

за ка на даў ча за ба ро не на аб умоў лі-
ваць на быц цё та ва ру аба вяз ко вым 
на быц цём ін шых та ва раў.

Аб ме жа ван ні па су ме па куп кі 
(у тым лі ку ў ін тэр нэт-кра ме), якія 
за ма цоў вае ганд ляр, су пя рэ чаць 
гэ тым нор мам, па коль кі аб мя жоў-
ва юць пра ва спа жыў ца на сва бод-
ны вы бар та ва ру па коль кас ці, 
а так са ма пры му ша юць спа жыў ца 
да за ка зу ін шых та ва раў, якія ён і 
не пла на ваў на бы ваць.

Але ёсць адзін ню анс, і яго трэ-
ба ве даць. Ганд ляр (у тым лі ку і 
вір ту аль ны) мае пра ва вы зна чыць 
умо вы бяс плат най да стаў кі та ва ру. 
На прык лад, пры на быц ці та ва раў 
на ад па вед ную су му (яе ганд ляр 
вы зна чае са ма стой на) яны да стаў-
ля юц ца спа жыў цу бяс плат на.

Воль га АЛЯК САНД РА ВА.

ШО ПІН ГУШО ПІН ГУ
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