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ЗГОД НА З ЗА КО НАМ

Апла та 
не толь кі 
па карт цы
Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю вы яві ла 
па ру шэн ні пра воў спа жыў цоў 
у вя до май ін тэр нэт-кра ме.

У ве дам ства звяр ну лі ся гра ма дзя не, якія 
па скар дзі лі ся, што апла ціць та ва ры, за-
моў ле ныя ў ін тэр нэт-кра ме wіldberrіes.by, 
на яў ны мі гра шы ма не маг чы ма. Дзяр-
жаў ны рэ гу ля тар уба чыў у та кіх дзе ян нях 
та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 
«Вайлд бе рыз» па ру шэн не За ко на «Аб аба-
ро не пра воў спа жыў цоў» і Пра ві лаў про да-
жу асоб ных ві даў та ва раў і ажыц цяў лен ня 
гра мад ска га хар ча ван ня. Каб пра ду хі ліць 
да лей шае па ру шэн не пра воў спа жыў цоў, 
про філь нае мі ніс тэр ства вы да ла ар га ні за-
цыі прад пі сан не аб уста ра нен ні па ру шэн-
няў ад па вед на га за ка на даў ства.

Ад нак зва ро ты гра ма дзян у мі ніс тэр-
ства не су пы ні лі ся, ін фар ма цыя на сай це 
гэ тай ін тэр нэт-кра мы так са ма свед чы ла аб 
не на леж ным вы ка нан ні на зва на га прад-
пі сан ня.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс-
тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю, ад каз насць за не вы ка нан не 
(не на леж нае вы ка нан не) прад пі сан ня 
дзяр жаў на га ор га на пра ду гледж ва ец ца 
ар ты ку лам 23.1 Ка АП Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
а ад каз насць за па ру шэн не за ка на даў ства 
аб ганд лі і ахо ве пра воў спа жыў цоў — ар-
ты ку лам 12.17 гэ та га ж ко дэк са. Та му служ-
бо вую асо бу ТАА «Вай лдбе рыз» вы клі ка лі 
ў про філь нае мі ніс тэр ства для скла дан ня 
пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый ных пра ва-
па ру шэн нях.

ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ!

Сац сет кі — 
не пля цоў ка 
для ганд лю
Брас таў чан ка ха це ла ку піць абу так 
па аб' яве ў са цы яль най сет цы, 
а ў вы ні ку — стра ці ла гро шы.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Ле нін-
ска га РА УС Ма гі лё ва звяр ну ла ся 38-га до-
вая жы хар ка Брэс та, якая па ве да мі ла, што 
не вя до мы ма ла ды ча ла век пад ма нуў яе ў 
ін тэр нэ це: ён па абя цаў жан чы не вы слаць 
кра соў кі, аб' яву аб про да жы якіх раз мяс-
ціў у ад ной з сац се так, ад нак, як ка жуць, 
ні абут ку, ні гро шай...

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ўнут ра ных 
спраў Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, су-
пра цоў ні кі адзе ла кры мі наль на га вы шу ку 
Ле нін ска га РА УС Ма гі лё ва вы свет лі лі, што 
да гэ та га не пры ем на га зда рэн ня з брас-
таў чан кай, ве ра год на, мае да чы нен не 
19-га до вы ра ней асу джа ны ма ла ды ча-
ла век. Вы свет лі ла ся, што хло пец у ад ной 
з сац се так раз мяс ціў аб' яву аб про да жы 
роз ных прад ме таў гар дэ ро бу і абут ку. Там 
ён па зі цы я на ваў ся бе як ула даль нік ін тэр-
нэт-кра мы і за не вя лі кія гро шы абя цаў пе-
ра слаць ма дэль спар тыў на га адзен ня ці 
абут ку ўсім, хто за ці ка віў ся яго най пра па-
но вай. Жан чы на тра пі ла на ву ду спа ку сы і 
пе ра сла ла 92 руб лі за мод ныя кра соў кі, а 
ка лі ма ла ды ча ла век пе ра стаў ад каз ваць 
на яе тэ ле фон ныя зван кі, звяр ну ла ся ў мі-
лі цыю. Той, без умоў на, і не збі раў ся ні чо га 
ёй ад сы лаць, гро шы ж вы дат ка ваў на ўлас-
ныя па трэ бы. У ад но сі нах да го ра-ганд ля-
ра ўзбу джа на кры мі наль ная спра ва, след-
чы мі да дзе на пра ва вая ацэн ка.

Між ін шым, у Мі ніс тэр стве ан ты ма на-
поль на га рэ гу ля ван ня на гад ва юць ін тэр-
нэт-ка рыс таль ні кам: не трэ ба куп ляць 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.

Воль га АЛЯК САНД РА ВА.

Сет ка крам «Скры жа ван-
не» — ад на са шмат лі кіх у Ма-
гі лё ве. І са мая пер шая, якая 
вый шла са сва і мі пра па но ва мі 
ў ін тэр нэт. Ства раль ні кі рэ сур-
су зра бі лі гэ та яшчэ не каль кі 
га доў та му «ў мэ тах кам форт-
на га і вы гад на га на быц ця хар-
чо вых та ва раў». А за раз гэ та 
яшчэ і са мы бяс печ ны спо саб.

Юрый БУ РА ЧЭЎ СКІ, 
кі раў нік кам па ніі ТАА 
«Роль фТрэйд», рас каз вае, 
што коль касць ін тэр нэт-спа-
жыў цоў па сту по ва па вя ліч ва-
ла ся, але ме на ві та ка ра на ві рус 
пад штурх нуў лю дзей да больш 
ак тыў ных ін тэр нэт-па ку пак. 
Дыс тан цый ныя про да жы па-
вя лі чы лі ся ў па раў на нні са 
звы чай ны мі пры клад на ў два 
ра зы. У са ка ві ку, на прык лад, 
за явак бы ло столь кі, што не 
ха па ла рук, каб усё са браць, 
апра ца ваць і да ста віць у той 
жа дзень. Пры хо дзі ла ся раз-
во зіць та вар на заўт ра і на ват 
на пас ля заўт ра.

— За раз пра цу ем у звы чай-
ным рыт ме — дзень у дзень, 
спраў ля ем ся з той коль кас цю, 
якая іс нуе. Што дня аб слу гоў-
ва ем ад 200 да 400 спа жыў-
цоў, — удак лад няе су раз моў-
нік. Са мае ці ка вае, што ста лі 
зва ніць з ін шых кра ін, ча го ра-
ней не бы ло, і за каз ваць та вар 
для сва іх род ных з Ма гі лё ва.

У пры яры тэ це пра дук ты 
хар ча ван ня, бы та вая хі мія — 
ад ным сло вам, та ва ры пер шай 
не аб ход нас ці. На ўра пай шла 
і рас пра ца ва ная спе цы яль на 
пад эпі да бста ноў ку пра па но-
ва ра біць раз лі кі ан лайн. Ка лі 
ня ма жа дан ня кан так та ваць 
на ват з кур' е рам, мож на ска-
рыс тац ца маг чы мас цю зра біць 
апла ту праз сіс тэ му АРІП. Хоць 
кам па нія пра ду гле дзе ла ўсё, 
каб аба ра ніць па куп ні ка ад 
па гро зы ін фі цы ра ван ня. Да-
стаў ка пра цуе ў ад па вед нас ці 
з усі мі су праць э пі дэ мі я ла гіч-
ны мі па тра ба ван ня мі, зме ны 
па між са бой не пе ра ся ка юц ца 
і не кан так ту юць. Сён ня пра цуе 
ад на гру па ра бот ні каў, заўт-
ра — дру гая. Па між зме на мі 
ўвесь ін вен тар, па мяш кан ні і 
на ват та вар дэз ын фі цы ру юц-
ца, тое ж са мае ро біц ца кож ны 
раз, ка лі ма шы на вяр та ец ца з 
рэй са. І, вя до ма ж, іс нуе прад-
пі сан не аба вяз ко ва га вы ка ры-
стан ня ін ды ві ду аль ных срод-
каў ахо вы: ма сак, паль ча так, 
дэз ын фек цый ных срод каў. 
Но вая зме на па чы нае ра бо-
чы дзень з чыс та га ліс та. Гэ та 
яшчэ і кло пат пра сва іх су пра-
цоў ні каў. Ка лі нех та за хва рэе, 
у ін фек цыі не бу дзе ні я кіх шан-
цаў рас паў сю дзіц ца.

Па слу га па да стаў цы па куль 
не вый шла за ме жы Ма гі лё-

ва, мак сі мум — да най блі жэй-
шых пры га рад ных вё сак. Але ў 
кам па ніі раз гля да юць ва ры ян-
ты да лей ша га раз віц ця.

— Сэр віс, без умоў на, за па-
тра ба ва ны, бу дзем пра ца ваць 
над яго па шы рэн нем,— абя-
цае Юрый Ана то ле віч. — Гэ-
ты ка нал про да жу меў рост і 
ра ней, а эпі да бста ві ны ста лі 
свое асаб лі вым ка та лі за та рам. 
Тыя лю дзі, якія лі чы лі, што ня-
зруч на ра біць за ка зы праз тэ-
ле фон, ма біль ную пра гра му 
або кам п'ю тар, па спра ба ва лі і 
аца ні лі. Ка лі аб ста ноў ка ста бі-
лі зу ец ца, на пэў на, ад бу дзец ца 
спад ін тэр нэт-про да жаў, але 
агуль ны трэнд — рост гэ та га 
ка на ла за ста нец ца. Ён ні ко лі 
не за ме ніць аф лайн-про да-
жы — ста цы я нар ныя кра мы, 
та му што гэ та і ней кая свое-
асаб лі вая за ба ва — па ха дзіць, 
па гля дзець, па ма цаць ру ка мі. 
Ін тэр нэт-ста сун кі гэ та га не за-
ме няць, але, ка лі та бе спа да-
баў ся та вар і ты яго на бы ва еш 
па ста ян на, на вош та тра ціць 
час на гэ тую пра цэ ду ру.

У са ка ві ку, з па чат кам не-
спры яль на га пе ры я ду, на-
род ад да ваў пе ра ва гу са цы-
яль ным та ва рам. Куп ля лі на 
за пас рыс, ма ка ро ну, му ку, 
алей.

— Аб' ёмы про да жаў той жа 
грэч кі ўзрас лі пры клад на ў тры 
ра зы, — ка жа су раз моў нік. — 
Але дэ фі цы ту не ўзні ка ла, за-
па сы апе ра тыў на ад наў ля лі ся. 
А хут ка і ажы я таж спаў. У нас 
па ме не ла па куп ні коў, але па-
вя лі чы ла ся су ма ся рэд ня га чэ-
ка. Лю дзі ста лі ха дзіць ра дзей, 
але па ча лі куп ляць больш. 
Ка лі ра ней ча ла век пас ля ра-

бо ты ішоў спа чат ку ў кра му, а 
по тым да до му, то ця пер ро-
біць гэ та праз дзень-два. Та-
му і па дзен не чэ каў ад бы ло ся 
на 20-30 %. Вы руч ка кры ху 
па мен шы ла ся, але не іс тот на. 
У нас пра цуе звыш ты ся чы 
ча ла век, і пер ша сная за да ча, 
якая ста іць пе ра да мной як кі-
раў ні ком, за бяс пе чыць ра бот-
ні каў зар пла тай, каб яны маг лі 
пад тры маць свае сем'і.

У па чат ку пан дэ міі, як вы-
свет лі ла ся, уз рос по пыт не 
толь кі на грэч ку, рыс і ін шыя 
стра тэ гіч на важ ныя пра дук-
ты, але і на тую ж бы та вую 

тэх ні ку. Як свед чыць спе-
цы я ліст па мар ке тын гу 
Ма гі лёў ска га ААТ «Уні вер-
маг «Цэнт раль ны» Іры на 
ГАЎ РУШ КА, на род куп ляе 
ан лайн ха ла дзіль ні кі, тэ ле ві-
за ры, мэб лю, не ка жу чы ўжо 
пра тэкс тыль, адзен не, цац кі, 
кас ме ты ку.

— З са ма га па чат ку ін тэр-
нэт-кра ма бы ла тэ ры то ры яй 
ніз кіх цэн, — ка жа яна. — Там 
па ста ян на пра во дзі лі ся ак цыі, 
ра бі лі ся зніж кі. А ў кра са ві ку 
мы за пус ці лі бес тэр мі но вы са-
цы яль ны пра ект, які га ран туе 
25%-ную зніж ку для па ста ян-
ных па куп ні коў — ула даль ні-
каў дыс конт ных кар так. Яе, 
да рэ чы, мож на так са ма за мо-
віць праз ін тэр нэт. У нас яны 
на лю бы густ — для пен сі я не-
раў, на ва сё лаў, шмат дзет ных 
сем' яў, ёсць на ват карт ка з ад-
ным з бан каў, якая дае пра ва 
на зніж ку 5 %.

Час цей за ўсё ін тэр нэт-па-
слу га мі Цэнт раль на га ўні вер-
ма га ка рыс та юц ца па куп ні кі ва 
ўзрос це ад 28 га доў да 52, але 
ха пае лю дзей і больш ста ла га 
ўзрос ту. Та вар мож на не толь кі 
на быць, але і атры маць з да-
стаў кай на дом. Ка лі па куп нік з 
Ма гі лё ва, да стаў ка абы дзец ца 
яму ў пяць руб лёў. Але та вар 
мо гуць за вез ці і ў лю бы пункт 
Бе ла ру сі.

На сай це мож на ўба чыць, 
што ёсць пра па но вы і для 
па куп ні коў з Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі. Та вар да стаў ля ец ца 
кур'ер  скай служ бай.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хі ва 

ТАА «Роль фТрэйд» 
і Ма гі лёў ска га ААТ 

«Уні вер маг «Цэнт раль ны».

НА СЛЫ ХУ

АЛЕЙ... 
З ДА СТАЎ КАЙ ДА ДО МА

Ва ўмо вах ка ра на ві ру са па куп кі праз ін тэр нэт 
па ча лі ка рыс тац ца па вы ша ным по пы там

А ў гэ тым неш та ёсць. Ся дзіш са бе на ка на пе, п'еш ка ву 
і раз гля да еш та вар у ін тэр нэт-кра ме. Тут та бе і ак цыі, і зніж кі, 
і бяс плат ная да стаў ка, толь кі не ля нуй ся, вы бі рай. І не трэ ба 
ста яць у чэр гах, мар на ваць і без та го дэ фі цыт ны час, цяг нуць 
на са бе не пад' ём ныя сум кі, а га лоў нае — ні я кіх кан так таў 
з па тэн цый ны мі пе ра нос чы ка мі ві ру са, тое, што ў сён няш няй 
аб ста ноў цы са мае ак ту аль нае.

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня ганд лю і па слуг 
Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма Га лі на ЯС КЕ ВІЧ:

— За раз сэр віс, які да зва ляе за маў ляць та вар праз ін тэр нэт, 
асаб лі ва за па тра ба ва ны. Лю дзі больш ро бяць ак цэнт на бяс-
пе ку. Яны па чы на юць ра зу мець, што гэ та цал кам пры маль ны 
ва ры янт. Ён вы клі кае да вер і ка рыс та ец ца па вы ша ным по пы-
там. Не трэ ба ку дысь ці ехаць на гра мад скім транс пар це, мар-
на ваць час, ры зы ка ваць зда роў ем — усё, што ад ця бе трэ ба, 
гэ та ўклю чыць кам п'ю тар і вы браць. Пе ра ва гі ві да воч ныя. Мы, 
са свай го бо ку, кант ра лю ем ра бо ту ін тэр нэт-крамаў на прад мет 
та го, каб у іх бы ла ўся дак лад ная ін фар ма цыя для па куп ні коў, 
каб прэй ску ран ты вы трым лі ва лі ся. Кант роль та кі ж са мы, як 
і за ста цы я нар ны мі кра ма мі. Ка лі бу дуць па сту паць сіг на лы, 
што нех та там не вы кон вае рэ ка мен да цыі, бу дзем пры цяг ва ем 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. Але па куль та кіх зва ро таў не 
бы ло. Зна чыць, ула даль ні кі ін тэр нэт-кра маў за бяс печ ва юць 
і якасць, і свое ча со васць да стаў кі, і цэ ны ад па вя да юць тым, 
што за яў ле ныя на іх сай тах. Па куп ні кі ўжо бя руць не толь кі 
ней кія дро бя зі, але, на прык лад, і бы та вую тэх ні ку. Боль шасць 
ін тэр нэт-кра маў, якія пра цу юць у Ма гі лё ве, ма юць ста ліч ную 
пра піс ку, але ў нас па сту по ва раз ві ва ец ца і свой, ма гі лёў скі, 
ін тэр нэт-ган даль.

Дыс тан цый ныя 
про да жы па вя лі чы лі ся 
ў па раў на нні 
са звы чай ны мі 
пры клад на ў два ра зы.

Са мае ці ка вае, 
што ста лі зва ніць 

з ін шых кра ін, ча го 
ра ней не бы ло, 
і за каз ваць та вар 
для сва іх род ных 
з Ма гі лё ва.
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