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Па кры ва ла 
з дзір кай, тэ ле фон 
з не су мя шчаль най 
карт кай па мя ці

— Гэ тая тэ ма ста ла для 

нас на столь кі ак ту аль най, 

што сё лет няе свя та — Дзень 

пра воў спа жыў цоў, якое ад-

зна чац ца ўжо ў гэ ты чац вер, 

прой дзе пад зна кам «Зро бім 

ліч ба выя рын кі спра вяд лі вы-

мі і сум лен ны мі», — ад зна-

чае Ва сіль Чор ны. — Лю дзі 

за каз ва юць та вар у ін тэр-

нэ це, а ка лі вы свят ля ец ца, 

што ён няякас ны, не ве да-

юць, ку ды яго вяр таць. Та му 

Між на род ная кан фе дэ ра цыя 

та ва рыст ваў спа жыў цоў і 

вы ра шы ла звяр нуць на гэ-

ту праб ле му ўва гу.

Ва сіль Чор ны «гар тае» 

элект рон ныя дасье на тых, 

хто звяр нуў ся ў ма гі лёў скую 

ар га ні за цыю па да па мо гу.

— Вось па гля дзі це, вель-

мі па ка заль ны прык лад і зу-

сім яшчэ све жы, — па каз вае 

ён ад ну з іс ка вых за яў.

Ва лян цін на быў па ін тэр-

нэ це ноў тбук за 670 руб лёў. 

Але хут ка тэх ні ка ста ла «за-

ві саць», пра ца ва ла ўся го 

па 20—30 хві лін. Пра да вец 

па ра іў звяр нуц ца ў сэр віс-

ны цэнтр для ды яг нос ты кі і 

ра мон ту. І па ча лі ся блу кан-

ні па па ку тах. Спе цы я ліс ты 

праз не каль кі дзён вяр ну лі 

ноўтбук, па ве да міў шы, што 

ні я кіх праб лем з ім ня ма. Але 

той пра цяг ваў «за ві саць». 

Ва лян ці ну ад маў ля лі ся ве-

рыць, і яму ні чо га ін ша га не 

за ста ва ла ся, як зняць увесь 

гэ ты пра цэс на ві дэа. Толь кі 

та ды тэх ні ку зноў за бра лі, 

пе ра ўста ля ва лі пра грам нае 

за бес пя чэн не, па чыс ці лі 

сіс тэ му аха лодж ван ня. Але 

ні чо га не змя ні ла ся. Чар го-

выя па хо ды ў сэр віс ны цэнтр 

за ста лі ся без вы ні ко вы мі. 

Па куп нік ад пра віў пра даў цу 

на пі са ную з да па мо гай спе-

цы я ліс таў з ар га ні за цыі аба-

ро ны спа жыў цоў прэ тэн зію, 

але тая вяр ну ла ся на зад. 

Ця пер пы тан не вы ра ша ец-

ца ў су дзе.

Не па шчас ці ла з ноўтбу-

кам з ін тэр нэт-кра мы і Мі-

ка лаю. Двой чы зда ваў у 

ра монт з ад ной і той жа 

ня спраў нас цю. Май стры 

зай ма лі ся ім амаль увесь 

га ран тый ны тэр мін. Муж-

чы на спа дзя ец ца атры маць 

гра шо вую ня ўстой ку за ма-

раль ны ўрон.

У спі се па цяр пе лых ад ін-

тэр нэт-ганд лю Вік тар, яко му 

па паў ся ня спраў ны ай фон. 

За ка рот кі тэр мін ён двой чы 

зда ваў яго ў ра монт, збі ра-

ец ца раз ві тац ца з не шчас-

лі вай па куп кай і вяр нуць 

гро шы. Але не, якая так са-

ма на бы ла ай фон праз ін-

тэр нэт, ха пі ла яго толь кі на 

тое, каб зра біць адзін зды-

мак. Бо лей ён не ўклю чаў ся. 

У сэр віс ным цэнт ры зра бі лі 

за клю чэн не, што ма біль нік 

ёй пра да лі з не су мя шчаль-

най флэш-кар тай.

Яшчэ пры кла ды? Жы-

хар ка Ма гі лё ва ку пі ла праз 

ін тэр нэт са до вы здраб няль-

нік. Та вар да ста віў кур' ер, 

але пра вя раць яго не стаў і 

ху цень ка збег. Жан чы на па-

спра ба ва ла за вес ці агрэ гат 

са ма, але ён так і не за пра-

ца ваў. Сюр прыз ча каў яшчэ 

ад ну ма гі ляў чан ку, якая за-

ка за ла ў вір ту аль най кра ме 

па кры ва ла. Атры ма ла ўжо 

яў на не но вае, ды яшчэ з 

дзір кай.

Скар гі ледзь 
па спя ва юць 
пры маць

Ва сіль Чор ны пе ры я-

дыч на ад хі ля ец ца ад на-

шай раз мо вы з-за зван коў. 

«Трэс ну ла па дэ шва? — пы-

та ец ца ён у труб ку. — Ка-

роб ка за ха ва ла ся? І чэк? 

Гэ та доб ра. Звяр тай це ся да 

пра даў ца. Май це на ўва зе — 

30 дзён — гэ та га ран тый ны 

тэр мін нос кі абут ку. А га ран-

тыя на абу так, ка лі ма юц ца 

вы твор чыя не да хо пы, два 

га ды. Ка лі пра да вец ад маў-

ля ец ца вяр нуць гро шы, пры-

ходзь це да нас на экс пер ты-

зу. Яна ў нас пра во дзіц ца па 

се ра дах. Праз ты дзень бу-

дуць вя до мыя вы ні кі, і вам 

вер нуць гро шы.

Не па спя вае па клас ці 

труб ку, як зноў зва нок. «Ка-

цёл ця чэ? Вы клі кай це сэр-

віс ны цэнтр, вам па він ны 

зра біць га ран тый ны ра монт. 

Жа да е це, каб ка цёл за мя ні-

лі? Пі шы це прэ тэн зію, ка лі 

там та кі не да хоп, які нель га 

лік ві да ваць».

Тэ ле фон упар та не жа дае 

маў чаць. На лі ніі жан чы на, 

яна ледзь не пла ча. Па ста-

не зда роўя не мо жа ехаць 

ад па чы ваць, а ўжо ад да ла 

200 руб лёў пе рад апла ты. 

«Пры кла дзі це да за явы ко-

пію вы піс кі ад ура ча і пра сі-

це ска са ваць да га вор. У вас 

важ кая пад ста ва», — ра іць 

спе цы я ліст.

За паў та ры га дзі ны пра-

гу ча ла, на пэў на, з дзя ся так 

та кіх зван коў. Гэ тыя вы пад кі 

да ін тэр нэ ту ад но сін не ма-

юць. Але пры му ша юць за-

ду мац ца, бо дыс тан цый на 

пад ма нуць яшчэ пра сцей. 

Да ве да ма, асноў ны мі па-

ру шэн ня мі ў сіс тэ ме ін тэр-

нэт-ганд лю з'яў ля юц ца на-

ступ ныя: не па стаў ка та ва-

ру па апла ча ным да га во ры, 

рэа лі за цыя ня якас на га та-

ва ру або па слу гі, не поў ная 

ін фар ма цыя аб пра даў цу, 

ухі лен не ад раз гля ду па тра-

ба ван няў спа жыў ца, ад мо ва 

ў па крыц ці страт і ін шыя. Усё 

гэ та пад ры вае аў та ры тэт 

элект рон на га ганд лю.

Да свед ча ны — 
зна чыць уз бро е ны

У пе ра ры ве па між зван-

ка мі раб лю спро бы да ве-

дац ца, чым ар га ні за цыя 

да па ма гае спа жыў цам, што 

тра пі лі ў паст ку.

— Перш за ўсё кан суль-

та цы яй, — ка жа Ва сіль Чор-

ны. — Пры хо дзіць ча ла век і не 

ве дае, што ра біць. Як тая ба-

бу ля з па кры ва лам. Атры ма-

ла та вар на по шце, пры нес ла 

да до му, а там дзір ка. Па ча ла 

зва ніць, а пра да вец не ад каз-

вае. Я ў та кіх вы пад ках заў сё-

ды ка жу: ка лі атрым лі ва е це 

рэч, вы па він ны яе ад крыць 

і па гля дзець. Ка лі та вар пры-

вёз кур' ер, трэ ба пе рад тым 

як рас пі сац ца ў атры ман ні па-

куп кі, пра ве рыць. Не слу хай-

це, ка лі ча ла век, які да ста віў 

яе, сцвяр джае, што да здзел кі 

не мае ні я кіх ад но сін. Маў ляў, 

раз бі рай це ся з пра даў цом. 

Гэ та — хлус ня. Ён па ві нен не 

толь кі пры вез ці, але ад крыць 

і пра ве рыць. Ка лі та вар не 

пра цуе, вы мае це пра ва ад-

мо віц ца ад яго і не пла ціць 

гро шы. А яшчэ не за бы вай це-

ся па тра ба ваць га ран тый ны 

та лон і чэк. Ка лі ня ма да ку-

мен таў, а па куп ка не ра дуе, 

бу дзе вель мі праб ле ма тыч на 

дамагчыся праў ды. Пер шае, 

што трэ ба бу дзе ў та кім вы-

пад ку зра біць, на пі саць прэ-

тэн зію да пра даў ца. Згод на 

з ар ты ку лам 20 За ко на «Аб 

аба ро не пра воў спа жыў цоў», 

ча ла век мо жа прэ тэн да ваць 

на за ме ну ня якас на га та ва ру 

якас ным, або на бяс плат ны 

ра монт, або на па мян шэн не 

кош ту, а ў асоб ных вы пад ках 

на огул ска са ваць да га вор і 

вяр нуць гро шы. Ад каз па ві-

нен быць да дзе ны на пра ця гу 

14 дзён.

На огул у За ко не да ец ца 

пад ра бяз ная ін струк цыя, 

як ад стой ваць свае пра вы. 

Гра ма дзян ска-пра ва вая ад-

каз насць пра даў ца ага вор-

ва ец ца ў ар ты ку ле № 16. 

Там ска за на, што ён па ві нен 

даць спа жыў цу поў ную ін-

фар ма цыю пра та вар. А так-

са ма пры во дзіц ца па ра дак 

на пі сан ня прэ тэн зіі. Да рэ чы, 

па ру шэн нем лі чыц ца на ват, 

ка лі ін фар ма цыя пра та вар 

да ец ца без пе ра кла ду на 

ад ну з дзяр жаў ных моў (ар-

ты кул 8).

Гра мад скія ар га ні за цыі 

аба ро ны спа жыў цоў да па-

ма га юць так са ма пра во дзіць 

экс пер ты зу абут ку і адзен ня, 

пі саць іс ка выя за явы, прэ-

тэн зіі. І гэ та пры тым, што 

асноў ныя аба рон цы пра воў 

спа жыў цоў усё ж та кі не яны. 

Га доў 10 та му па іні цы я ты ве 

Мі ніс тэр ства ганд лю ва ўсіх 

вы кан ка мах бы ла ўве дзе на 

па са да ўпаў на ва жа на га па 

аба ро не пра воў спа жыў цоў. 

У 43 ар ты ку ле За ко на на пі-

са на, што ме на ві та мяс цо-

выя ор га ны па він ны раз гля-

даць за явы і рэ ага ваць.

— Хоць ча сам трэ ба пра-

явіць на стой лі васць, каб гэ-

та га да біц ца, — ад зна чае 

Ва сіль Чор ны. — Усе лі чаць, 

што мы па він ны гэ тым зай-

мац ца, але ар ты кул 47 ага-

вор вае, што мы толь кі «ма ем 

пра ва» аказ ваць та кія па слу-

гі. Па га дзі це ся, што роз ні ца 

тут ёсць. Але мы ні ко му не 

ад маў ля ем. На гад ва ем пра 

гэ та толь кі, ка лі вель мі на-

хаб ныя трап ля юц ца на вед-

валь ні кі. Маў ляў, вы па він ны 

мне да па маг чы, і кроп ка».

Не «вя дзі це ся» 
на вель мі тан нае

Усё вы шэй ска за нае ні ў 

якім ра зе не свед чыць пра 

тое, што ў ін тэр нэ це пра да-

юць спрэс ня якас ны та вар. 

Але, ка лі вам не па шчас ціць, 

са праў ды мо гуць уз нік нуць 

не вы ра шаль ныя праб ле мы. 

Каб та ко га не зда ры ла ся, 

Ва сіль Чор ны ра іць пры-

трым лі вац ца вось гэ тых зу-

сім не скла да ных пра ві лаў. 

Па-пер шае, не трэ ба куп-

ляц ца на вель мі ніз кія цэ ны. 

Звы чай на якасць у та кіх вы-

пад ках ад па вед ная. Па-дру-

гое, пра да вец аба вяз ко ва 

па ві нен пра дэ ман стра ваць 

та вар у дзе ян ні і даць прак-

тыч ныя рэ ка мен да цыі па 

пра віль ным яго пры мя нен ні. 

Па-трэ цяе, не за бы вай це ся 

пра да ку мент, які па цвяр-

джае факт па куп кі, — чэк, 

кві тан цыю, ад рыў ны та лон 

або ін шы да ку мент, што яго 

за мя няе. Па-чац вёр тае, ка-

лі та вар тэх ніч на скла да ны, 

па тра буй це паш парт з ін-

фар ма цы яй пра ўлас ці вас ці 

на рус кай або бе ла рус кай 

мо вах, за ве ра ны штам пам 

аб про да жы. Там жа па ві нен 

быць па зна ча ны ад рас сэр-

віс на га цэнт ра, ку ды трэ ба 

бу дзе звяр нуц ца ў вы пад ку 

па лом кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

З этыч ных мер ка ван няў ім-

ёны лю дзей, якія ме лі не пры-

ем нас ці пры на быц ці тава раў 

у ін тэр нэ це, зме не ны.

ЯК НЕ КУ ПІЦЬ КА ТА Ў СЕ ЦІ ВЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Да ве да ма
Толь кі ў Ма гі лёў скай 

воб лас ці пра цуе дзве га-

рад скія — Ма гі лёў ская і 

Баб руй ская — і дзе сяць 

ра ён ных ар га ні за цый, 

якія да па ма га юць спа-

жыў цам аба ра няць свае 

пра вы. Ад Бе ла ру сі ў Між-

на род ную кан фе дэ ра цыю 

та ва рыст ваў спа жыў цоў 

ува хо дзіць толь кі тры ар-

га ні за цыі — не па срэд на 

Бе ла рус кая (рэс пуб лі кан-

ская), а так са ма Мін ская і 

Ма гі лёў ская га рад скія.

Толь кі ліч бы
Ле тась па да па мо гу 

ў ма гі лёў скую ар га ні за-

цыю аба ро ны спа жыў цоў 

звяр ну ла ся 9120 ча ла век. 

З іх не па срэд на на пры-

ём — 636. З да па мо гай 

ар га ні за цыі пра ве дзе на 

93 экс пер ты зы па та ва-

рах на род на га спа жы-

ван ня.

Ку ды 
па скар дзіц ца

Тэ ле фон «га ра чай лі-

ніі» ў Ма гі лё ве — 8 (0222) 

22-93-92, у Мін ску — 

8 (017) 322-19-05. Ад дзел 

па кант ро лі за рэ кла май і 

аба ро не пра воў спа жыў-

цоў Упраў лен ня ганд лю 

і па слуг Мін гар вы кан ка-

ма — 8 (017) 220-28-81. 

Ганд лё вая ін спек цыя Мі-

ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

8 (017) 200-92-02.

За апош нія пяць га доў бе ла рус кі ры нак 
ан лайн-ганд лю па вя лі чыў ся ў 2,8 ра за, 
а та ва ра зва рот у ін тэр нэт-кра мах па вя-
лі чыў ся ў 25,8 ра за з 2010 го да. Пра гэ та 
рас ка за ла на чаль нік упраў лен ня ахо вы 
пра воў спа жыў цоў і кант ро лю за рэ-
кла май Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю Іры на БА РЫШ-
НІ КА ВА. Па вод ле яе слоў, за апош нія 
не каль кі га доў па ра лель на зні жа ец ца і 
коль касць па ру шэн няў ся род про да жаў 
у Се ці ве. Ра зам з тым, ра бо ты ў МАРГ 
яшчэ шмат, пры чым не толь кі з ан лайн-
ганд лем у бе ла рус кім сег мен це, але і з 
за меж ны мі ін тэр нэт-пра даў ца мі.

СЕ ЦІ ВАМ КІ РУ ЮЦЬ 
ПРЫ ВАТ НІ КІ

Сён ня 67,4 % бе ла ру саў вы ка рыс тоў-

ва юць ін тэр нэт, а 44 % жы ха роў кра і ны 

там яшчэ і куп ля юць. Пры гэ тым ган даль 

ста но віц ца ўсё больш транс гра ніч ным — 

куп ля та ва раў ажыц цяў ля ец ца ў тым лі ку 

і за мя жой. Як ад зна чы ла Іры на Ба рыш-

ні ка ва, бе ла ру сы сён ня час та куп ля юць у 

Кі таі (21 %) і ў Ра сіі (11 %). Па вод ле яе 

слоў, до ля роз ніч ных ан лайн-про да жаў 

сён ня скла дае толь кі 2,8 %. «Гэ та па куль 

ня шмат, але мы ба чым тэн дэн цыю рос ту. 

До ля бу дзе рас ці. На 1 сту дзе ня 2018 го да ў 

ганд лё вым рэ ест ры за рэ гіст ра ва на больш 

за 16 ты сяч кра маў. Юры дыч ным асо бам 

на ле жаць ка ля 48 %, а 51 % — ва ўлас-

нас ці ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. 

Гэ ты біз нес сён ня атры маў сваё раз віц цё 

як пры ват ная фор ма», — ад зна чы ла Іры на 

Ба рыш ні ка ва.

Ся род най больш па пу ляр ных па ку пак бе-

ла ру саў яна на зва ла бы та вую тэх ні ку, воп-

рат ку, абу так, спар тыў ны ін вен тар, та ва ры 

для аў то. У 2017 го дзе пры кмет на вы рас 

по пыт на дзі ця чыя та ва ры (у 7,8 ра за), на 

кас ме ты ку і пар фу ме рыю (у 7 ра зоў), та ва-

ры для спор ту і ту рыз му (у 6,2 ра за). Зап-

час так для аў то ку пі лі ў пяць ра зоў больш 

за мі ну лы год, чым у 2016-м, пра дук таў хар-

ча ван ня — у 4,4 ра за, кніг — 3,7 ра за. Боль-

шая част ка па ку пак усё яшчэ ро біц ца на 

бе ла рус кіх ін тэр нэт-пля цоў ках. У МАРГ гэ та 

звяз ва юць з псі ха ла гіч най пе ра ка на нас цю 

жы ха роў кра і ны ў тым, што та кім чы нам іх 

пра вы аба ро не ны ў боль шай сту пе ні.

ПА РУ ША ЮЦЬ І ЗА МЕЖ НІ КІ
Па сло вах Іры ны Ба рыш ні ка вай, 

у 2017 го дзе ма са вых па ру шэн няў, якія бы-

лі за фік са ва ныя 3-4 га ды на зад, у МАРГ 

не на зі ра лі. «Я не ха чу ска заць што яны 

аб са лют на ад сут ні ча юць. Але сён ня мож на 

га ва рыць, што ін тэр нэт-кра мы вы кон ва юць 

па тра ба ван ні за ка на даў ства», — ад зна чы-

ла Іры на Ба рыш ні ка ва. Пры гэ тым, на яе 

дум ку, асноў ныя праб ле мы, з які мі сён ня 

су ты ка юц ца бе ла рус кія спа жыў цы, звя за-

ны з між на род ным ан лайн-ганд лем. «Гэ та 

до сыць агуль ныя праб ле мы. На прык лад, 

не па стаў ка за моў ле на га та ва ру ў тэр мін, 

утой ван не важ най ін фар ма цыі, рэа лі за цыя 

ня якас на га і «шэ ра га» та ва ру, утой ван не 

ін фар ма цыі аб пра даў цу. Ра бо ты ў рам ках 

кант ро лю сён ня яшчэ шмат», — да да ла Іры-

на Ба рыш ні ка ва. Так са ма яна ад зна чы ла, 

што мно гія пра даў цы ўсё яшчэ ўхі ля юц ца 

ад раз гля ду прэ тэн зій гра ма дзян, але гэ тая 

праб ле ма так са ма вы ра ша ец ца. Су стра ка-

ец ца і аба рот пра дук цыі, рэа лі за цыя якой 

аб ме жа ва на за ка на даў ствам.

АБА РА НЯЦЬ СПА ЖЫЎ ЦОЎ 
БУ ДУЦЬ ПА-НО ВА МУ

Іры на Ба рыш ні ка ва так са ма на га да ла, 

што За кон «Аб аба ро не пра воў спа жыў-

цоў» у хут кім ча се не каль кі зме ніц ца. За-

раз пра ект па пра вак у за кон рых ту ец ца да 

дру го га чы тан ня. Маг чы мым да дат кам у ім 

ста не аба вя зак пра даў ца пры вяр тан ні гро-

шай спа жыў цу, ра біць гэ та ў той жа фор-

ме, у якой быў пла цеж, ка лі не да мо вяц ца 

аб ін шым. Так са ма спа жыў цу не трэ ба бу-

дзе прад' яў ляць паш парт пры ска са ван ні 

да мо вы з пра даў цом, у вы пад ку, ка лі пры 

за клю чэн ні да га во ра та кі да ку мент не па-

тра ба ваў ся. Пла ну ец ца па вя лі чыць тэр мін 

га ран тый на га ра мон ту з 14 да 30 дзён пры 

ўмо ве, што спа жы вец згод ны на гэ та. Якія 

ме на ві та па праў кі ўвой дуць у аб ноў ле ны 

да ку мент вы ра шаць ў най блі жэй шай бу ду-

чы ні.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ВА НЫ АН ЛАЙН У МАРГ кан ста ту юць зні жэн не коль кас ці 
па ру шэн няў ся род ін тэр нэт-крам


