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Пры зва ро це па куп ні ку гро шай 
у яго не па він ны бу дуць па тра ба-
ваць паш парт ці ін шы да ку мент, 
які свед чыць асо бу. Спа жы вец 
змо жа так са ма ад мо віц ца ад да-
га во ра аб вы ка нан ні ра бо ты (па-
слу гі), але ў та кім вы пад ку яму 
да вя дзец ца апла ціць вы ка наў цу 
фак тыч на па не се ныя рас хо ды.

Уліч ва лі ся ў за ко не і пра па но вы 
біз нес-су поль нас ці. У пры ват нас-
ці, вяр нуць ці за мя ніць тэх ніч на 
скла да ныя і да ра гія та ва ры пас ля 
та го, як прай шло 30 дзён пас ля па-
куп кі, мож на бу дзе толь кі ў двух 
вы пад ках: ка лі вы явіў ся іс тот ны 
не да хоп ці ка лі пра да вец па ру шыў 
тэр мі ны бяс плат на га ра мон ту.

Да зва ля ец ца так са ма з пісь-
мо вай зго ды спа жыў ца па вя ліч-
ваць тэр мін га ран тый на га ра-
мон ту з 14 да 30 дзён. «Па праў ка 
аб умоў ле на вы пад ка мі аб' ек тыў-
най не аб ход нас ці, на прык лад 
у су вя зі з да за ка зам кам плек ту-
ю чых, за па сных час так, па тра ба-
ван ня мі аб пра вя дзен ні ра мон ту 
на аб ста ля ван ні вы твор цы ці яго 
ўпаў на ва жа ных асоб, якія зна-
хо дзяц ца да лё ка», — тлу ма чаць 
у мі ніс тэр стве.

Ра монт ныя ар га ні за цыі аба вя-
жуць пра вя раць якасць да стаў-
ле на га ім пра даў ца мі та ва ру ў 
трох дзён ны тэр мін. Ка лі спа жы-
вец не за бі рае та вар пас ля двух 
ме ся цаў з мо ман ту экс пер ты зы ці 
бяс плат на га ра мон ту без уваж лі-
вай пры чы ны, з яго ма юць пра ва 
спаг наць вы дат кі за за ха ван не 
рэ чы. А вяр таць якас ны та вар 
трэ ба бу дзе ва ўпа коў цы, у якой 
яго пра да лі.

Сер ты фі кат мож на 
бу дзе вяр нуць

Не ка то рыя мо ман ты да гэ туль 
аб мяр коў ва юц ца. На прык лад, 
пра ві лы дзе ян ня па да рун ка вых 
сер ты фі ка таў — сён ня яны вы-
клі ка юць шмат спрэ чак. У пра-
ек це па ста но вы Са ве та Мі ніст раў 
«Аб не ка то рых ме рах па аба ро не 
пра воў спа жыў цоў» пра ду гледж-
ва ец ца, што сер ты фі кат мож на 
бу дзе вяр нуць на пра ця гу 14 дзён 
з мо ман ту яго па куп кі. Ка лі за яго 
раз ліч ва лі ся ў без на яў най фор-
ме, то спа жыў цу, які прад' явіць 
па да рун ка вы да ку мент, вер нуць 
гро шы на яго ра ху нак.

Пра да вец не бу дзе мець пра-
ва ўста наў лі ваць умо вы рэа лі за-
цыі та ва раў ці ака зан ня па слуг, 
якія аб мя жоў ва юць тэр мін дзе-
ян ня сер ты фі ка та, а так са ма па-
тра ба ваць ад спа жыў ца ней кіх 
да дат ко вых дзе ян няў для атры-
ман ня па да рун ка. Пры про да жы 
та ко га да ку мен та аба вя за ны бу-
дуць вы да ваць чэк.

Ні я кіх да плат за па слу гі і та ва-
ры, пра пі са ныя ў сер ты фі ка це, 
з вас па тра ба ваць не змо гуць. 

А ка лі кошт гэ тых па слуг і та ва раў 
на мо мант атры ман ня спа жыў-
цом зні зіў ся, яму па він ны бу дуць 
даць рэш ту. Тое ж са мае і з сер-
ты фі ка та мі на пэў ную су му: мож-
на бу дзе па тра ба ваць рэш ту, ка лі 
не па тра ціў гэ ту су му цал кам.

Пра даў цу да зво ляць пра цяг-
ваць тэр мін дзе ян ня па да рун ка-
ва га да ку мен та.

Пе ра гля да ец ца так са ма пе ра лік 
не пра дук то вых та ва раў на леж най 

якас ці, якія не пад ля га юць аб ме ну 
і зва ро ту ў 14-дзён ны тэр мін. Яго 
пра па ну юць па шы рыць: уклю-
чыць ту ды ве тэ ры нар ныя срод кі, 
та ва ры для пра фі лак ты кі і ля чэн ня 
за хвор ван няў у хат ніх умо вах (ме-
ды цын скія пры ла ды і ін стру мен ты, 
кан такт ныя лін зы, прад ме ты па до-
гля дзе за дзець мі), вад касць для 
элект рон ных па ра ге не ра та раў.

— За кла по ча насць вы клі кае, 
што па шы ра ец ца спіс тэх ніч на 
скла да ных та ва раў бы та во га 
пры зна чэн ня, якія нель га вяр-
нуць, ка лі яны не ма юць дэ фек-
таў, — дзе ліц ца стар шы ня Бе ла-
рус ка га та ва рыст ва аба ро ны 
спа жыў цоў Ган на СУША. — 
У ра сій скім за ко не ёсць «пе ры яд 
аха лодж ван ня»: ка лі спа жы вец 
на быў ха ла дзіль нік ці плі ту, ён 
пяць-сем дзён пры звы чай ва ец-
ца да рэ чы, гля дзіць, ці па ды-
хо дзіць гэ та яму ці не. На жаль, 
та кая нор ма ў бе ла рус кім за ко не 

не пры ня та. Яна не прай шла з-за 
ціс ку біз не су.

На дум ку Ган ны Су шы, вар-
та бы ло б яшчэ да пра ца ваць 
ар ты кул 12 За ко на «Аб аба ро не 
пра воў спа жыў цоў». А ме на ві та 
пункт пра та ва ры, якія на но сяць 
шко ду ма ё мас ці, зда роўю і на-
ва коль на му ася род дзю. За кон 
прад піс вае, што вы твор ца па-
ві нен зняць та кую пра дук цыю 
з рэа лі за цыі і ад клі каць ад спа-

жыў ца, але сам ме ха нізм, як гэ та 
бу дзе ад бы вац ца, па куль не вы-
зна ча ны. З-за гэ та га і ўзнік нуць 
праб ле мы.

— Пад час на ша га гра мад ска га 
на гля ду мы ўба чы лі, што та ва ры 
з рэ ест ра не бяс печ най пра дук-
цыі пра цяг ва юць рэа лі зоў вац ца 
ў ганд лё вай сет цы, — ад зна чае 
стар шы ня та ва рыст ва.

На вяз лі вы сер віс 
і су мнеў ныя 
вы твор цы

Са май час тай праб ле май, з 
якой су ты ка юц ца спа жыў цы, за-
ста ец ца на вяз ван не та ва раў і па-
слуг — за пра шэн ні праз зван кі на 
прэ зен та цыі по су ду, па сцель най 
бя ліз ны.

— Там мас тац тва пра да ваць 
на ла джа на вель мі доб ра, і лю-
дзі, не за дум ва ю чы ся, за клю-
ча юць да га во ры рас тэр мі ноў кі 
і на бы ва юць рэ чы. І толь кі по-
тым па чы на юць ра зу мець, што 
зра бі лі. Асаб лі ва ў та кія сі ту а цыі 
трап ля юць пен сі я не ры і ін ва лі-
ды — ААН вы лу чае іх як гру пу 
ўраз лі вых спа жыў цоў, — дзе ліц-
ца Ган на Су ша.

Яна рас каз вае, што ця пер, 
акра мя філь траў і но вых акон, 
да куч лі ва пра па ну юць аб слу гоў-
ван не кам п'ю та раў. Абы хо дзяць 
ква тэ ры і ўга вор ва юць хат ніх гас-
па дынь па га джац ца на гэ ту па-
слу гу, якая каш туе 600 руб лёў.

Як зма гац ца з та кім сэр ві сам? 
Ва ры янт адзін — спа жы вец па-
ві нен на ву чыц ца ка заць «не». 

Бо тыя ж мый ныя пы ла со сы, 
на бы тыя на прэ зен та цыі ў рас-
тэр мі ноў ку, не ўдас ца вяр нуць 
пра даў цу, таму што гэ та тэх ніч на 
скла да ны та вар.

У вы пад ку ка лі пра дук цыя 
бра ка ва ная, а ў кра ме ад маў ля-
юц ца гэ та пры зна ваць, пра во-
дзіц ца экс пер ты за. Па за ко не яе 
му сіць аплач ваць пра да вец. Але 
на прак ты цы ад бы ва ец ца інакш. 
Ка лі па куп нік за ці каў ле ны ў экс-
пер ты зе, ён ро біць яе за свой 
кошт, і ка лі вы яў ля ец ца вы твор-
чы дэ фект, то пра да вец кам пен-
суе кошт та ва ру і ін шыя вы дат кі 
(у тым лі ку транс парт ныя).

Пра вод зяць экс пер ты зу тэх-
но ла гі і та ва ра знаў цы. Пры ацэн-
цы та го ж абут ку яны мо гуць дак-
лад на ска заць, па рваў ся ён з-за 
ня якас на га ма тэ ры я лу ці з-за 
асаб лі вас цяў ступ ні і ня пра віль на 
па да бра на га па ме ру. Пра цэ ду ра 

гэ та каш туе ад 118 руб лёў. Але на 
яе пры но сяць і тан ныя та ва ры.

— Звяр та юц ца, як пра ві ла, тыя 
па куп ні кі, ка го вель мі па крыў-
дзі лі. У нас бы ла жан чы на, якой 
пра да вец ска за ла: «Вы ў гэ тым 
па лі то спа лі, та му яно і мае та кі 
вы гляд». Час та звяр та юц ца па 
мэб лі, уста ноў цы дзвя рэй, абут-
ку, адзен ні, — пе ра ліч вае экс-
перт Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
аба ро ны спа жыў цоў На тал ля 
КУП РЭ ВІЧ.

Лю дзі ста лі больш ве даць пра 
свае пра вы, мяр куе Ган на Су ша. 
Яшчэ ў 2000 го дзе та ва рыст ва 
рас пра ца ва ла ву чэб ны да па-
мож нік «Асно вы спа жы вец кіх 
ве даў» — та кі прад мет у вы гля-
дзе фа куль та ты ву вы кла да ец ца 
ў шко лах. Але не ўсе ад но сі ны 
куп лі-про да жу пад па да юць пад 
за кон «Аб аба ро не пра воў спа-
жыў цоў». На прык лад, ка лі вы 
на бы лі рэч на ін тэр нэт-пля цоў-
цы ў фі зіч най асо бы, то тут гэ ты 
да ку мент не пра цуе.

— Вель мі асця рож на трэ ба 
ста віц ца да па ку пак. Вар та па-
гля дзець спа чат ку, як даў но вы-
твор ца пры сут ні чае на рын ку. 
Бо бы вае так: прад пры маль нік 
атры маў па свед чан не аб рэ гіст-
ра цыі, пры вёз та вар, рас пра даў 
і пры пы ніў сваю дзей насць. Та-
ды прад' явіць прэ тэн зію па якас ці 
ня ма ка му, — пе ра сце ра гае стар-
шы ня та ва рыст ва. — Перш чым 
да ста ваць ка ша лёк, па лі чы це 
хоць бы да пя ці і па ду май це: а ці 
па трэб ны вам гэ ты та вар?

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

НО ВЫЯ ПРА ВІ ЛЫ ГУЛЬ НІНО ВЫЯ ПРА ВІ ЛЫ ГУЛЬ НІ

 Толь кі ліч бы
Ле тась упаў на ва жа ныя па аба ро не пра воў спа жыў цоў пры ра-

ён ных ад мі ніст ра цы ях Мін ска раз гле дзе лі 3880 пісь мо вых зва-
ро таў. З іх 1120 пры па да ла на ган даль (а 37 пра цэн таў ад гэ тай 
коль кас ці — на ін тэр нэт-ган даль). Плюс бы лі да дзе ны кан суль та цыі 
па больш чым 12 ты ся чам зва ро таў. Час цей за ўсё (у 50 пра цэн тах 
вы пад каў) у па куп ні коў уз ні ка лі пы тан ні па рэа лі за цыі ня якас ных 
та ва раў. 40 пра цэн таў зва ро таў да ты чы лі ся дрэн на ака за ных па-
слуг. У вы ні ку спа жыў цам кам пен са ва лі ма тэ ры яль ную шко ду на 
су му 22 ты ся чы руб лёў.

Не ка то рыя спрэч кі вы ра ша лі ся праз суд — так, ле тась бы ло 
па да дзе на 65 іс каў. Пас ля раз гля ду спраў гра ма дзя нам вяр ну лі 
гро шы за ня якас ныя та ва ры і па слу гі ў па ме ры 81 ты ся чы руб лёў. 
Так са ма з ад каз чы каў спаг на лі штра фы ў мяс цо вы бюд жэт — уся го 
68 ты сяч руб лёў.

А ПАС ЛЯ А ПАС ЛЯ 
ПРЭ ЗЕН ТА ЦЫЙ...ПРЭ ЗЕН ТА ЦЫЙ...
У Ві цеб скай воб лас ці 
за дзе вяць ме ся цаў бя гу ча га 
го да ў абл вы кан ка ме, 
гаррай вы кан ка ма мах 
раз гле джа на 2252 зва ро ты 
гра ма дзян па пы тан нях 
аба ро ны пра воў спа жыў цоў. 
Ся род іх 157 — у сфе ры ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван ня, 
54 — бы та во га аб слу гоў ван ня. 
Для па раў на ння ле тась 
за гэ ты ж час бы ло 1611 зва ро таў 
(ад па вед на — 256 і 73).

Як па ве да мі лі ка рэс пан дэн-
ту «МС» у Га лоў ным упраў лен ні 
ганд лю і па слуг Ві цеб ска га абл-
вы кан ка ма, па вы ні ках раз гля-
ду вы не се на 10 прад пі сан няў аб 
лік ві да цыі па ру шэн няў за ка на-
даў ства, скла дзе на 22 пра та ко лы 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях.

Акра мя та го, у да су до вым па-
рад ку кам пен са ва на ма тэ ры яль-
най шко ды амаль на 5,8 ты ся чы 
руб лёў.

Апош нім ча сам у Пры дзвін-
ні па час ці лі ся вы пад кі на быц ця 
гра ма дзя на мі на роз ных прэ-
зен та цы ях да ра гіх та ва раў: ад 
по су ду да коў драў. Лю дзі пад 
ура жан нем пра дэ ман стра ва-
ных спа жы вец кіх улас ці вас цяў, 
не за дум ва ю чы ся, за клю ча юць 
да гаворы, каб на быць та ва ры з 
рас тэр мі ноў кай на буй ныя су мы. 
Пас ля ня рэд ка звяр та юц ца па да-
па мо гу ў ска са ван ні дагавора.

Да рэ чы, за ко нам «Аб аба ро не 
пра воў спа жыў цоў» і Гра ма дзян-
скім ко дэк сам вы зна ча на, што 
та ва ры на леж най якас ці маг чы ма 
вяр нуць на пра ця гу 14 дзён. Вяр-
тан не ажыц цяў ля ец ца ў мес цы 
па куп кі ці ін шым, уста ноў ле ным 
пра даў цом. І тут ёсць «пад вох»: 
да гавор на на быц цё мо гуць за-
клю чыць на прэ зен та цыі ў Ві цеб-
ску, а вяр тан не пра ду гле джа на 
па мес цы зна хо джан ня фір мы. 
На прык лад, у Брэс це ці Гро дзен-
скай воб лас ці. У та кім вы пад ку 
па куп ні ку прый дзец ца за свой 
кошт пры вез ці та вар на ад рас 
зна хо джан ня фір мы.

Ня ма ла пры кла даў і на вяз ван-
ня фір ма мі па слуг па ра мон це і 
пра фі лак ты цы вок наў, элект ра-
аб ста ля ван ня, ды яг нос ты цы кам-
п'ю тар най тэх ні кі і гэ так да лей.

На чаль нік ад дзе ла ар га ні-
за цыі ганд лю і бы та вых па слуг 
га лоў на га ўпраў лен ня ганд-
лю і па слуг Ві цеб ска га абл-
вы кан ка ма На тал ля ЕЛІ СЕ Е ВА 
па ра і ла спа жыў цам на ступ нае. 
Ня гле дзя чы на на стой лі васць су-
пра цоў ні каў фір маў, не аб ход на 
па пя рэд не ўваж лі ва азна ё міц ца з 
да гаворам. Там па він ны ўка заць 
аб' ём ра бот, кошт ма тэ ры я лаў, 
дэ та ляў і кам плек ту ю чых. Усё 
трэ ба ўваж лі ва па чы таць і толь-
кі пас ля гэ та га пад піс ваць.

Упаў на ва жа ны мі па аба ро не 
пра воў спа жыў цоў кан ста ту ец-
ца, што асаб лі ва гэ та да ты чыц-
ца най больш ураз лі вай ка тэ го рыі 
на сель ніц тва — лю дзей ста ла га 
ўзрос ту. Бо пас ля та го, як па слу га 
ўжо ака за на, поз на за дум вац ца 
аб яе ца не і ўмо вах.

Па тра ба ван ні па вяр тан ні 
гро шай за ака за ную па слу гу аб-
грун та ва на мо гуць быць прад'-
яў ле ныя спа жыў ца мі толь кі ў тых 
вы пад ках, ка лі яна ака за на ня-
якас на, не ў поў ным аб' ёме або 
не ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны.

Ін шыя пы тан ні, звя за ныя з ад-
на ба ко вым ска са ван нем да мо вы 
і вяр тан нем гра шо вых срод каў, 
вы ра ша юц ца толь кі ў су дзе.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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Па шы ра ец ца спіс тэх ніч на скла да ных та ва раў 
бы та во га пры зна чэн ня, якія нель га вяр нуць, 

ка лі яны не ма юць дэ фек таў. У ра сій скім за ко не 
ёсць «пе ры яд аха лодж ван ня»: ка лі спа жы вец на быў 
ха ла дзіль нік ці плі ту, ён пяць-сем дзён пры звы чай ва ец ца 
да рэ чы, гля дзіць, ці па ды хо дзіць гэ та яму ці не. 
На жаль, та кая нор ма ў бе ла рус кім за ко не не пры ня та. 
Яна не прай шла з-за ціс ку біз не су.


