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23 снеж ня ўсту пяць у сі лу 

змя нен ні і да паў нен ні ў За кон 

«Аб аба ро не пра воў спа жыў-

цоў». Пра гэ та жур на ліс там 

рас ка за ла на мес нік на чаль-

ні ка ўпраў лен ня аба ро ны 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 (МАРГ) Бе ла ру сі Іры-

на БА РЫШ НІ КА ВА.

Што зме ніц ца ў за ко не 
ў кан цы гэ та га го да?

Па куп ні кам бу дуць да ваць 

больш ін фар ма цыі аб та ва ры. 

З'я віц ца нор ма аб тым, што да 

спа жыў ца па він на да во дзіц ца ін-

фар ма цыя аб кра і не па хо джан ня 

та ва ру, ка лі ад рас вы твор цы і кра і -

на па хо джан ня не су па да юць. Ін-

 тэр нэт-кра мы аба вя за ныя бу дуць 

па каз ваць кошт та ва ру шрыф там, 

які ро біць ін фар ма цыю чы тэль най, 

каб зні зіць коль касць вы пад каў 

увя дзен ня спа жыў цоў у зман ад-

нос на кош ту па куп кі.

***
За ко нам за ма цоў ва ец ца пра ва 

ажыц цяў лен ня раз лі каў у на яў най 

і без на яў най фор ме, на вы бар па-

куп ні ка. Пры гэ тым кошт не па ві-

нен за ле жаць ад фор мы апла ты.

***
Бу дзе спро шча ны па ра дак вяр-

тан ня да ра гіх і скла да на тэх ніч ных 

та ва раў не на леж най якас ці. Да-

пус цім, ра ней, каб вяр нуць ха ла-

дзіль нік, не аб ход на бы ла на яў-

насць іс тот ных дэ фек таў. Ця пер 

з'я віц ца маг чы масць вяр нуць яго 

пры на яў нас ці на ват не іс тот ных 

не да хо паў, але толь кі на пра ця гу 

30 дзён з мо ман ту на быц ця.

Пры гэ тым ка лі ча ла век за-

хо ча здаць та вар, гро шы за яго 

бу дуць вяр тац ца ў той жа фор ме, 

што і бы ла пра ве дзе на яго апла та. 

Так, ка лі па куп нік за пла ціў карт-

кай, зна чыць, гро шы вер нуц ца на 

карт ку, ка лі га тоў кай — вер нуць 

на яў ныя.

Акра мя та го, бу дуць да поў не ны 

ўмо вы вяр тан ня та ва раў на леж най 

якас ці: іх трэ ба бу дзе зда ваць ва 

ўпа коў цы, ад нак яна мо жа быць 

ад кры тая.

***
Зме няц ца тэр мі ны пра вя дзен ня 

пра вер кі якас ці та ва раў па за яве 

спа жыў ца. Ця пер та кая пра вер-

ка бу дзе пра во дзіц ца на пра ця гу 

сямі дзён за мест чатырнаццаці. 

Га ран тый ны ра монт не па ві нен 

бу дзе пе ра вы шаць 30 дзён. Так-

са ма пра да вец (вы твор ца, ра монт-

ная ар га ні за цыя) атры мае пра ва 

спаг наць вы дат кі на за хоў ван не 

та ва ру са спа жыў цоў, якія пас ля 

за кан чэн ня двух ме ся цаў з мо ман-

ту пра вя дзен ня экс пер ты зы або 

бяс плат на га ра мон ту не з'я ві лі ся 

па та вар без важ ных пры чын.

***
Бу дзе пра ду гле джа на пра ва 

спа жыў ца на ад на ба ко вую ад мо-

ву ад да га во ра аб вы ка нан ні ра-

бо ты (па слу гі) пры ўмо ве апла ты 

вы ка наў цу фак тыч на па не се ных 

вы дат каў.

І пра ра мес ні каў 
і па да рун ка выя 
сер ты фі ка ты...

Аб мяр коў ва ла ся ў Мі ніс тэр стве 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю і пы тан не аб аба ро не пра-

воў спа жыў цоў у ад но сі нах з фі-

зіч ны мі асо ба мі. Так, ёсць шэ раг 

ві даў дзей нас ці, які мі лю дзі мо гуць 

зай мац ца без афарм лен ня ІП, а рэ-

гіст ру ю чы ся як ра мес ні кі. Ад но сі ны 

з імі, па сло вах Іры ны Ба рыш ні ка-

вай, так са ма рэ гу лю юц ца За ко нам 

«Аб аба ро не пра воў спа жыў цоў». 

Ён жа рас паў сюдж ва ец ца на фі-

зіч ных асоб, якім да дзе на пра ва 

ганд лю на рын ках або ў ін шых 

уста ноў ле ных мес цах. На ін шых 

асоб, якія ма юць пра ва аказ ваць 

па слу гі, За кон «Аб аба ро не пра-

воў спа жыў цоў» не рас паў сюдж-

ва ец ца. Ад но сі ны з імі рэ гу лю юц ца 

Гра ма дзян скім ко дэк сам.

Так са ма ця пер Мі ніс тэр ства 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю рас пра цоў вае па ла жэн ні 

аб рэа лі за цыі та ва раў, ра бот, па-

слуг па па да рач ных сер ты фі ка тах 

ці ін шых па доб ных да ку мен тах. 

Як рас ка за ла Іры на Ба рыш ні ка-

ва, мяр ку ец ца даць спа жыў цу 

маг чы масць вяр нуць сер ты фі кат 

на пра ця гу тэр мі ну яго дзе ян ня, а 

так са ма аба вя заць пра даў цоў вы-

да ваць спа жыў цу рэш ту, ка лі той 

на быў та вар на су му, мен шую, чым 

па ка за на ў сер ты фі ка це.

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-

ня аба ро ны пра воў спа жыў цоў і 

кант ро лю за рэ кла май ад зна чы ла, 

што па да рун ка вы сер ты фі кат — 

гэ та тыя ж гро шы, та му ла гіч на, 

што бу дуць да ваць рэш ту ў вы пад-

ку, ка лі ча ла век не па тра ціў усю 

су му. Ця пер мно гія кра мы са праў-

ды не да юць рэш ту, ка лі ча ла век 

узяў та ва ру на мен шую су му, чым 

каш та ваў па да рун ка вы сер ты фі-

кат. У мно гіх на ват пра пі са на та кое 

пра ві ла на сай тах.

Свят ла на БУСЬ КО



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Прад стаў ні кі якіх пра фе сій най-

больш схіль ныя да эма цы я наль на га вы-

га ран ня?

— Вя ліз ных эма цы я наль ных за трат заў-

сё ды па тра буе кан так та ван не з людзь мі. 

Та му да па доб на га па та ла гіч на га ста ну 

най больш схіль ныя пе да го гі, ме ды цын скія 

ра бот ні кі, пра даў цы і ганд лё выя прад стаў-

ні кі, кі раў ні кі прад пры ем стваў, са цы яль ныя 

ра бот ні кі. Гэ та лю дзі тых пра фе сій і сфер, 

дзе па тра бу ец ца пэў ны цуд, які не заў сё ды 

маг чы мы: ка лі ўрач, то ён аба вяз ко ва па ві-

нен вы ра та ваць, ка лі на стаў нік, то з кож на га 

зра біць вун дэр кін да ці вы дат ні ка, ка лі ганд-

лё вы прад стаў нік, то аба вяз ко ва пра даць. 

Ка лі ат мас фе ра та кая, што ўсё не аб ход на 

ад даць ра бо це, што клі ент заў сё ды па ві нен 

быць за да во ле ны, ча го б ён ні за ха цеў, — 

вы га ран не ад бу дзец ца вель мі хут ка.

— Але, ня гле дзя чы на тое, што лю дзі 

пра цу юць у ад ной кам па ніі і ў ад ноль ка-

вых умо вах, эма цы я наль на вы га ра юць 

не ўсе...

— Так, ёсць не ка то рыя асаб лі вас ці ха рак-

та ру і ла ду жыц ця, якія аб умоў лі ва юць схіль-

насць да та ко га ста ну. Гэ та і пэў ны пра фе сій-

ны во пыт, пра ца га лізм, ары ен та цыя на вы нік, 

жа дан не ўсё кант ра ля ваць, ідэа лі за ва ныя 

ча кан ні ад ра бо ты і жыц ця ў цэ лым. Так са ма 

та кія асаб лі вас ці ха рак та ру, як тры вож насць, 

ры гід насць (ня здоль насць мя няць на ме ча-

ную пра гра му ва ўмо вах, якія аб' ектыў на па-

тра бу юць яе пе ра бу до вы), эма цы я наль ная 

ня ўстой лі васць і ніз кая са ма па ва га. Акра мя 

гэ та га, праз мер ны аб' ём ра бо ты, яе ма на-

тон насць, ад каз насць за вы нік, не нар ма ва-

ны гра фік, вя лі кая ін фар ма цый ная на груз ка, 

між аса бо выя кан флік ты ў ка лек ты ве, ад сут-

насць на леж на га ма тэ ры яль на га і ма раль на-

га ўзна га ро джан ня, не аб ход насць кан так та-

ван ня са скла да ным кан тын ген там (па цы ен-

ты, пад лет кі) і эма цы я наль ная ўцяг не насць у 

іх праб ле мы, не зда валь няль нае ста но ві шча 

ў ка лек ты ве і гра мад стве, ад сут насць ча су 

на ад па чы нак, вы со кая кан ку рэн цыя, па ста-

ян ная кры ты ка.

— Як зра зу мець, што па чы на ец ца эма-

цы я наль нае вы га ран не?

— Яно зда ра ец ца не ў адзін дзень, а раз-

ві ва ец ца па сту по ва, ад ад на го ўзроў ню да 

на ступ на га. Пер шая ста дыя — так зва ны 

«мя до вы ме сяц», ка лі пер ша па чат ко вы эн-

ту зі язм ра бот ні ка пад уплы вам па ста ян ных 

стрэ са вых сі ту а цый па ці ху зні жа ец ца, а ра-

бо та па чы нае зда вац ца ўсё менш ці ка вай. 

Па сту по ва па чы на ец ца на ступ ная ста дыя — 

«не да хоп па лі ва»: з'яў ля юц ца пер шыя 

пры кме ты эма цы я наль на га вы га ран ня — 

апа тыя, па ру шэн ні сну, па вы ша ная стам-

ляль насць. Ра бот нік пра цуе менш пра дук-

цый на і па чы нае дыс тан цы ра вац ца ад сва іх 

пра фе сій ных аба вяз каў. Да лей на сту пае 

хра ніч ная раз драж няль насць, сін дром хра-

ніч най стом ле нас ці, пад аў ле насць, ад на ча со-

ва па гар ша ец ца і фі зіч ны стан — зні жа ец ца 

іму ні тэт, аб васт ра юц ца хра ніч ныя хва ро бы. 

На ступ ны ўзро вень — «кры зіс». У ча ла ве ка 

да гэ та га ча су хут чэй за ўсё ўжо раз ві лі ся 

пэў ныя хра ніч ныя па та ло гіі, што вя дзе да 

яшчэ боль ша га зні жэн ня пра ца здоль нас ці. 

Псі ха ла гіч ныя сімп то мы так са ма ўзмац ня-

юц ца. Апош няя ста дыя — «пра бі ван не сця-

ны», ка лі праб ле мы фі зіч на га і псі ха ла гіч на га 

пла на аб васт ра юц ца на столь кі, што маг чы-

ма раз віц цё цяж кіх ста наў, якія па гра жа юць 

жыц цю. Але трэ ба ад зна чыць, што раз віц цё 

сін дро му эма цы я наль на га вы га ран ня ў кож-

на га ад бы ва ец ца ін ды ві ду аль на.

— Яго мож на не за ўва жаць?

— Усё за ле жыць як ад пра фе сій ных умоў, 

так і ад аса бо вых рыс. Мо жа пра ця каць і не-

пры кмет на для ча ла ве ка.

— Ка лі ад чу ва еш сімп то мы вы га ран ня, 

трэ ба мя няць пра цу?

— У ней кіх вы пад ках — так. А ча сам гэ та 

не да па ма гае, бо тая ж праб ле ма зна хо дзіць 

вас і на но вым мес цы. Та му ёсць сэнс па-

спра ба ваць спа чат ку мя няць ся бе.

— Як гэ та зра біць, ка лі на ра бо це, як 

вы трап на ска за лі, ста яць за пля чы ма і 

па тра бу юць вы кон ваць ра ней шы аб' ём 

аба вяз каў?

— Трэ ба ўсве дам ляць, што ра бо та, умоў-

на ка жу чы, доў жыц ца толь кі з 9 да 18 га дзін, 

і гэ тую мя жу вар та дак лад на ўста на віць. Што 

па спе лі за гэ ты час, тое і зра бі лі. Ад да ваць 

ра бо це 24 га дзі ны ў су ткі і ўсю сваю энер-

гію — ня пра віль на. Не трэ ба за седж вац ца 

да но чы, не вар та браць ра бо ту да до му, 

ка лі гэ та не з'яў ля ец ца чымсь ці да стат ко-

ва аб грун та ва ным. На прык лад, ця пер для 

аса біс та га рос ту мне трэ ба на пру жыц ца, 

та му мож на ней кі час пра ца ваць больш, а 

по тым, ка лі гэ та не трэ ба, зноў вяр нуц ца да 

звы чай на га рыт му. Але ка лі так ад бы ва ец-

ца што тыд нё ва, ме сяц за ме ся цам, ка лі так 

па бу да ва на жыц цё, вель мі хут ка на сту пае 

вы га ран не.

— У ма ла дых мам, для якіх до гляд дзі-

ця ці, па сут нас ці, — пра ца 24 га дзі ны ў 

су ткі, зда ра ец ца эма цы я наль нае вы га-

ран не?

— Гэ та ін шы стан, больш па доб ны на 

тры вож на-дэ прэ сіў нае рас строй ства. Так, 

яны пра цу юць су тка мі і ўсё імк нуц ца зра-

біць хут ка, якас на і па мак сі му ме. Але для 

ма ці дзі ця — гэ та ўсё ж част ка яе са мой, за 

якую яна ня се ад каз насць. Эма цы я наль нае 

вы га ран не ха рак тэр на толь кі для ра бо ты. 

У вы га ран ні, да рэ чы, ёсць і па зі тыў ны ас-

пект. Ка лі мы ра бо це ад да ём усё жыц цё, 

за бы ва ю чы ся пра дом, сям'ю, ад па чы нак, то 

ліш ні час, які мы ёй пры свя ча ем, тая ліш няя 

«тэ ры то рыя» па він на так са ма ра на ці поз-

на вы га раць. Ін шае спра ва, што вы га ран не 

шко дзіць і са мой ра бо це, што мы ўжо ўво гу-

ле не хо чам на яе іс ці, з ёй не спраў ля ем ся 

і на ўсіх кі да ем ся.

— Што ра біць, каб па збег нуць эма цы я -

наль на га вы га ран ня?

— Пра дак лад ныя ме жы, якія трэ ба са бе 

вы стаў ляць, я ска за ла. Вар та ўсве дам ляць, 

што я — не толь кі част ка ма ёй ра бо ты, 

што ёсць яшчэ і маё жыц цё па-за ра бо тай, 

і яно так са ма для мя не не менш важ нае. 

Не трэ ба са ро мец ца за яў ляць пра свае 

па трэ бы і пра вы, ад маў ляц ца ад вы ка нан-

ня ра бо ты, якой ня ма ў ва шых служ бо вых

аба вяз ках. І натуральна, на ла дзіць ці ка вае 

жыц цё па-за ра бо тай. На прык лад, да даць у 

свой рас клад спорт. Фі зіч ная ак тыў насць — 

не толь кі пра фі лак ты ка за хвор ван няў і ліш-

няй ва гі, але і па на цэя ад мно гіх псі ха ла-

гіч ных траў маў. Так са ма трэ ба па мя таць, 

што эфек тыў насць на шай ра бо ты за ле-

жыць ад паў на вар тас на га рас слаб лен ня. 

На ад па чы нак, гэ так жа, як і ра бо ту, трэ ба 

па тра ціць пэў ны час, каб вяр нуц ца да сва-

іх аба вяз каў з но вай пор цы яй энер гіі. Гэ та 

мо жа быць і зме на аб ста ноў кі ў су вя зі з 

па езд кай, і но выя ста ноў чыя ўра жан ні ад 

су стрэ чы з сяб ра мі, і атры ман не ад рэ на-

лі ну для ама та раў эк стры му. Упа рад ка ва-

ны і рас пла на ва ны рэ жым дня да па ма гае 

скан цэнт ра вац ца на ра бо це і свое ча со ва 

пры ву чыць ся бе да ад па чын ку.

Ка лі ў ка лек ты ве не вель мі спры яль ная 

ат мас фе ра, трэ ба ву чыц ца пры ёмам псі ха-

ла гіч най аба ро ны. Па стаў це ўяў ны бар' ер 

па між са бой і не пры ем ным для вас ча ла ве-

кам, гэ та да зво ліць кант ра ля ваць свае эмо-

цыі і не рэ ага ваць на пра ва ка цыі на ва коль-

ных, што за ха вае ва шы нер во выя клет кі і 

за сце ра жэ ад не па трэб на га стрэ су. Доб рым 

срод кам ба раць бы з эма цы я наль ным вы га-

ран нем з'яў ля ец ца твор часць, та му, ня гле-

дзя чы на ўзрост, ка рыс на раз ві ваць свой 

твор чы па ча так.

Ля чэн не эма цы я наль на га вы га ран ня па-

він на быць на кі ра ва на най перш на лік ві-

да цыю стрэ са ва га фак та ру, а так са ма на 

ўста ноў ку ба лан су па між энер ге тыч ны мі 

за тра та мі на пра фе сій ную дзей насць з ад-

 на го бо ку і ўзна га ро джан нем — з іншага. 

Спра віц ца са стрэ сам мо жа да па маг чы і 

псі ха тэ ра пеўт. Су мес на з псі ха тэ ра пі яй звы-

чай на пры зна ча юц ца прэ па ра ты для зняц ця 

па та ла гіч на га ста ну. Ад нак ільві ная до ля 

пос пе ху ў ба раць бе з вы га ран нем за ле жыць 

ад са мо га па цы ен та і яго жа дан ня змя ніць 

сі ту а цыю.

Але на КРА ВЕЦ.

ТРЫ МАЙ СЯ БЕ Ў РУ КАХ!

«Трэ ба па мя таць, што эфек тыў насць 
на шай ра бо ты за ле жыць 
ад паў на вар тас на га рас слаб лен ня. 
На ад па чы нак, гэ так жа, як і ра бо ту, 
трэ ба па тра ціць пэў ны час, 
каб вяр нуц ца да сва іх аба вяз каў 
з но вай пор цы яй энер гіі».

Будзь це ў кур сеБудзь це ў кур се   СПА ЖЫ ВЕЦ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ 
БОЛЬШ АБА РО НЕ НЫ

За пер шае паў год дзе 

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю су мес на 

з мяс цо вы мі вы ка наў чы мі 

ор га на мі раз гле дзе ла больш 

за 6,5 ты ся чы пісь мо вых 

зва ро таў.

Больш за ўсё скар гаў 

ад спа жыў цоў па сту пае 

на якасць па слуг ЖКГ 

і пра цу ганд лю.


