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Су свет ны дзень спа жыў ца 

ад зна ча ец ца ў са ка вi ку i пра хо дзiў 

сё ле та пад дэ вi зам «Ра цы я наль ны 

спа жы вец». Арганізатары 

за клi каюць лю дзей звяр нуць 

ува гу на праб ле мы праз мер най 

вы твор час цi i не ра цы я наль на га 

спа жы ван ня, та му што гэ та па гар шае 

стан на ва коль на га ася род дзя 

i пры во дзiць да стра ты ўнi каль ных 

пры род ных аб' ек таў. У Мiн ску 

з гэ тай на го ды за круг лым ста лом 

у До ме прэ сы са бра лi ся прад стаў нi кi 

дзяр жаў ных струк тур i гра мад скiх 

ар га нi за цый, каб аб мер ка ваць 

праб ле мы, што ўзнi ка юць 

у бе ла рус кiх спа жыў цоў, 

пра па на ваць свае ра шэн нi 

i рас ка заць пра тое, як сён ня мож на 

ад ста яць свае пра вы.

На чаль нiк упраў лен ня аба ро ны пра-

воў спа жыў цоў i кант ро лю за рэ кла май 

Мi нiс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня i ганд лю Бе ла ру сi (МАРГ) Iна 

ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК:

— На ша мi нiс тэр ства зна хо дзiц ца на са-

май вяр шы нi ў сфе ры аба ро ны пра воў спа-

жыў цоў, i мы пра цу ем як ка ар ды на та ры. 

Уся го дзярж ор га на мi i МАРГ у 2019 го дзе 

раз гле джа на 10 908 зва ро таў спа жыў цоў. 

Для па раў на ння, у 2018 раз гле дзе лi 12 000. 

Па вы нi ках зва ро таў вы не се на 245 прад пi-

сан няў (у 2018 — 439) i скла дзе на 515 пра-

та ко лаў (у 2018 — 1159). Мы ак тыў на за-

клю ча ем да мо вы з еў ра пей скi мi кра i на мi 

па раз вiц цi су пра цоў нiц тва, у тым лi ку i ў 

сфе ры аба ро ны пра воў спа жыў цоў, каб 

аб мень вац ца во пы там i ўдас ка наль ваць 

сваё за ка на даў ства. Пад трым лi ва ем Мэ ты 

ўстой лi ва га раз вiц ця i лi чым, што лю дзям 

важ на кi ра вац ца пра вi ла мi ра цы я наль ных 

па во дзiн, а гэ та знi жэн не аб' ёму ад хо даў, 

спа жы ван ня плас ты ку, вы ка ры стан не шмат-

ра зо вай упа коў кi i аб ду ма нае здзяйс нен не 

па ку пак. Не ўза ба ве бу дзе ад ме не на за ба-

ро на на вод пуск хар чо вай пра дук цыi ў та-

ру па куп нi ка, та ды спа жы вец, якi па жа дае 

вы ка рыс тоў ваць шмат ра зо выя ёмiс тас цi, 

змо жа рэа лi за ваць гэ тае пра ва.

У на шай кра i не па ста ян на ад бы ва ец ца 

ўдас ка на лен не за ка на даў ства ў сфе ры аба-

ро ны пра воў спа жыў цоў. На ша мi нiс тэр ства 

су мес на з На цы я наль ным бан кам i Мi нiс тэр-

ствам фi нан саў пра цуе над да паў нен нем 

За ко на «Аб аба ро не пра воў спа жыў цоў», 

у пры ват нас цi, над ар ты ку ла мi, якiя да ты-

чац ца карыстальнікаў фi нан са вых па слуг. 

У цэ лым вя до ма, што за кон i ця пер па шы-

ра ец ца на iх, але фi нан са выя па слу гi ўсё ж 

ма юць сваю спе цы фi ку — ёсць вель мi шмат 

ню ан саў. Не аб ход на, каб удзель нi кi фi нан-

са ва га рын ку ра зу ме лi, за што яны бу дуць 

ад каз ваць. Вя до ма, што крэ дыт ныя да га-

во ры на пi са ны спе цы фiч най мо вай i лю дзi 

час та не мо гуць зра зу мець уся го, што кры-

ец ца за да га во рам. Ця пер у гэ тым кi рун-

ку вя дзец ца ра бо та. Мы вы сту па ем за тое, 

каб да ку мен ты бы лi на пi са ны зра зу ме лай 

мо вай. Так са ма пла ну ец ца ўвя дзен не Iн-

сты ту та па раз гля дзе ма ё мас ных скар гаў 

спа жыў ца фi нан са вых па слуг. Гэ та бу дзе 

но вы iн сты тут да су до ва га раз гля ду, на эта-

пе яко га мож на бу дзе ўрэ гу ля ваць спрэч кi. 

Мы за тое, каб фi нан са выя па слу гi ста лi 

больш праз рыс тыя.

Ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

iн сты ту та стан дар ты за цыi i сер ты фi ка-

цыi Аляк сандр СКУ РА ТАЎ:

— Га во ра чы пра ра цы я наль нае спа жы-

ван не, зраб лю ак цэнт на не аб ход нас цi знi-

зiць спа жы ван не рэ сур саў, у пер шую чар гу 

элект рыч нас цi. Еў ра пей скi са юз як лi дар у 

ра цы я наль ным выкарыстанні элект ра энер гii 

ўжо больш за дзе сяць га доў змя няе ў ся бе 

па тра ба ван нi, звя за ныя з энер га эфек тыў-

нас цю энер га спа жы ва ю чых пры лад. Мы ў 

рам ках ЕА ЭС так са ма рых ту ем тэх нiч ны 

рэг ла мент Еў ра зiй ска га эка на мiч на га Са-

ю за па па тра ба ван нях энер ге тыч най эфек-

тыў нас цi энер га спа жы ва ю чых пры лад. 

Мяр ку ец ца, што ён ус ту пiць у дзе ян не з 

дру гой па ло вы 2021 го да. На ва сям нац-

цаць груп пра дук цыi бы та во га пры зна чэн-

ня бу дуць рас паў сюдж вац ца па тра ба ван нi 

энер га эфек тыў нас цi, бу дзе рас пра ца ва на 

спе цы яль ная энер га мар кi роў ка, якая дасць 

спа жыў цу iн фар ма цыю i пра клас энер га-

эфек тыў нас цi, i пра асноў ныя па каз чы кi. 

Сён ня ў ЕС пе ра гля да юц ца па тра ба ван нi да 

эты ке так. У нас так са ма ўжы ва ец ца энер-

га мар кi роў ка. На прык лад, ка лi вы звяр та лi 

ўва гу, то ба чы лi роз ныя кла сы энер га эфек-

тыў нас цi, на прык лад А, А++ або А+++. Але 

спа жыў цу скла да на ары ен та вац ца ў гэ тым. 

Той жа ха ла дзiль нiк з кла сам А+ ужы вае 

элект ра энер гii на 40 % больш, чым ха ла-

дзiль нiк та ко га ж аб' ёму з кла сам спа жы-

ван ня элект ра энер гii А++. Дзяр жа ва, аб мя-

жоў ва ю чы зва рот пры бо раў з нiз кiм кла сам 

эфек тыў нас цi, вы ра шае су мес ную за да чу 

спа жы вец ка га ка шаль ка i эка но мii рэ сур саў 

у дзяр жаў ных маш та бах.

На чаль нiк упраў лен ня дзяр жаў на га 

на гля ду за тэх нiч ны мi рэг ла мен та мi i 

мет ра ла гiч на га кант ро лю Дзяр жаў на га 

ка мi тэ та па стан дар ты за цыi Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь Iгар БУ СЭЛЬ:

— Мы ра зу ме ем, што са мае га лоў нае — 

не толь кi вы явiць не ад па вед ную пра дук цыю, 

але i пры му сiць вы твор цаў або iм пар цё раў, 

якiя вы хо дзяць на наш ры нак, пра па ноў ваць 

спа жыў цу бяс печ ны та вар. Мы зра бi лi стаў-

ку не на штра фы, а на не маг чы масць пра-

даць свой не бяс печ ны та вар ле галь на. Дзе-

ля гэ та га ства ры лi рэ сурс danger.gskp.by, 

на якiм лю бы ча ла век мо жа атры маць iн-

фар ма цыю аб не бяс печ най пра дук цыi. 

Больш за тое, ёсць маг чы масць iн тэ гра ваць 

срод кi рас па знан ня не бяс печ най пра дук цыi 

ў кам п'ю тар ную сiс тэ му. У гэ тым кi рун ку 

пра цу ем i ў рам ках ЕА ЭС.

Стар шы ня ГА «Бе ла рус кае та ва рыст-

ва аба ро ны пра воў спа жыў цоў» Ган на 

СУ ША:

— Ха це ла ся б па га ва рыць пра ўраз лi выя 

слаi на сель нiц тва. Бан кi сён ня лёг ка вы да-

юць крэ ды ты для па жы лых лю дзей, якiя ў 

вы нi ку не мо гуць рас пла цiц ца. Да нас усё 

час цей звяр та юц ца лю дзi з рэ гi ё наў, якiя 

скар дзяц ца, што iх па жы лыя баць кi пад пiс-

ва юць з бан ка мi «ка баль ныя» крэ дыт ныя 

да мо вы на на быц цё та ва раў пад час прэ-

зен та цый. Гэ та ста ла вя лi кай праб ле май 

для лю дзей. На наш по гляд, не аб ход на, каб 

да га вор куп лi-про да жу, у тым лi ку крэ дыт ны 

да га вор, за клю чаў ся па мес цы юры дыч на га 

ад ра са пра даў ца цi яго прад стаў нi ка. А ў 

iн шых вы пад ках трэ ба лi чыць да га вор не-

са праўд ным.

Што да ра цы я наль на га спа жы ван ня — 

мне зда ец ца, iн фар ма цыю аб устой лi вым 

спа жы ван нi, асно вы спа жы вец кiх ве даў, тэ-

му «зя лё на га» спа жы ван ня трэ ба ўклю чаць 

у школь ную пра гра му, каб дзе цi рас лi i ўсве-

дам ля лi важ насць гэ тай праб ле мы.

Ды рэк тар Цэнтра эка ла гiч ных ра шэн-

няў Яў ген ЛА БА НАЎ:

— Га во ра чы пра ра цы я наль нае спа жы-

ван не, ха це ла ся б пад крэс лiць не каль кi су-

свет ных трэн даў, якiя, да рэ чы, прый шлi i ў 

Бе ла русь.

Спа жыў цы ўсё больш звяр та юць ува гу 

i па тра бу юць iн фар ма цыю па ўстой лi вас цi 

пра дук таў. У на шай кра i не з'я вi лi ся сiс тэ мы 

эка ла гiч най мар кi роў кi. Для лю дзей ста ла 

важ на ве даць, на коль кi эка ла гiч ны, на ту-

раль ны i бяс печ ны пра дукт, якi яны на бы-

ва юць i ўжы ва юць.

Яшчэ адзiн трэнд, якi з'я вiў ся ва ўсiм све-

це i не абы шоў Бе ла русь, — устой лi вая ма-

бiль насць. Гэ та су мес ныя па езд кi, раз вiц цё 

эка ла гiч на га транс пар ту. У Мiн ску па вя лi-

чы ла ся коль касць ве ла сi пе дыс таў, з'я вi лi ся 

сэр вi сы па ар га нi за цыi су мес ных па ез дак.

Трэнд эка но мi кi за мкну та га цык лу так са-

ма на бi рае па пу ляр насць ва ўсiм све це. Гэ та 

ка лi та ва ры вы раб ля юц ца та кiм чы нам, каб, 

ка лi яны ро бяц ца не пры дат ныя, iх мож на 

бы ло пе ра пра ца ваць або ска рыс таць паў-

тор на. У све це кам па нii i мод ныя да мы, якiя 

зай ма юц ца вы твор час цю тэкс ты лю i адзен-

ня, ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць та кую маг чы-

масць. Тэкс тыль ная пра мыс ло васць — адзiн 

з най больш знач ных сег мен таў эка но мi кi, якi 

аказ вае ўплыў на на ва коль нае ася род дзе i 

звя за ны са спа жыў ца мi. Я спа дзя ю ся, што 

па сту по ва гэ ты трэнд на бу дзе па пу ляр насць 

i ў Бе ла ру сi.

Сён ня важ на пад крэс лi ваць i пра соў ваць 

у на шым гра мад стве ра зу мен не та го, што 

спа жы ван не ўплы вае на ася род дзе.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

— Ад ной з мер па аба ро не пра воў спа жыў цоў ад ня доб-

ра сум лен ных пра даў цоў з'яў ля ец ца аб ме жа ван не до сту пу 

да iн тэр нэт-сай таў, на якiх рэа лi зу юц ца «цу да дзей ныя» 

ле ка выя срод кi па вя лiз ных цэ нах. Мы вы яў ля ем iх i за кры-

ва ем, бо про даж ле каў i БА Даў у iн тэр нэ це ў Бе ла ру сi за-

ба ро не ны. На прык лад, ле тась у кра i не бы ло за кры та 58 та-

кiх рэ сур саў, — рас ка за ла Iна ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК, на чаль нiк 

упраў лен ня аба ро ны пра воў спа жыў цоў i кант ро лю за 

рэ кла май Мi нiс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 

i ганд лю.

Што важ на для па куп нi коў: на не ка то рых су мнеў ных 

прэ зен та цы ях та ва раў спа жыў цы на бы ва юць пра дук цыю па 

вель мi вы со кай ца не, на ват у крэ дыт. Каб вы клю чыць гэ та, 

лепш пра кан суль та вац ца з род ны мi або доб ра па ду маць, 

цi са праў ды та вар ва ло дае на зва ны мi ха рак та рыс ты ка мi. 

Час цей за ўсё та кiя «цу да-шту кi» мож на ку пiць са ма стой на 

ў тры-пяць ра зоў тан ней. Так са ма не вар та вес цi ся на ўлоў кi 

мах ля роў, ка лi яны тэ ле фа ну юць i ка жуць, што ме на вi та вы 

ста лi ўла даль нi кам пэў на га па да рун ка, толь кi трэ ба за пла-

цiць за пе ра сыл ку. Яна, як пра вi ла, каш туе на шмат больш, 

чым сам прэ зент.

Iна Гаў рыль чык рас ка за ла, што МАРГ бу дзе ўдас ка наль-

ваць па тра ба ван нi да цэн нi каў.

— Не ка то рыя пра даў цы звяр та юц ца да ме та даў, якiя 

мо гуць увес цi па куп нi ка ў зман. На прык лад, ца на, якая 

да ец ца са знiж ка вай карт кай, па каз ва ец ца вель мi буй ным 

шрыф там, а асноў ная — на шмат мен шым. У не ка то рых 

спа жыў цоў склад а ец ца ўра жан не, што кошт, на дру ка ва ны 

больш буй на, асноў ны, i толь кi на ка се вы свят ля ец ца, што 

гэ та не так. У су вя зi з та кi мi вы пад ка мi МАРГ пра па на ваў 

прад стаў нi кам ганд лё вых се так у рам ках са ма рэ гу ля ван ня 

змя нiць гэ та, ад нак не ўсе вы ка на лi рэ ка мен да цыi. Та му 

сён ня Мi нiс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю 

га то ва да ўня сен ня ад па вед ных змя нен няў у за ка на даў ства 

аб ганд лi.

Ра цы я наль нае спа жы ван не — га лоў ная тэ ма на сён ня ў 

сфе ры пра воў i па слуг па куп нi коў. Яе прын цы пы — ад каз-

ныя па куп кi i вы твор часць, што пра ду гледж вае знi жэн не 

ад хо даў i вы ка ры стан ня плас ты ку: за мест гэ та га па вiн на 

быць ары ен та цыя на шмат ра зо вую та ру. Iна Гаў рыль чык 

ак цэн та ва ла ўва гу на тым, што ў кра i не ў хут кiм ча се ад-

ме няць за ба ро ну на ўпа коў ку хар чо вай пра дук цыi ў та ру 

па куп нi ка:

— Спа жыў цу мож на бу дзе вы ка рыс тоў ваць сваю шмат-

ра зо вую та ру або ўпа ко вач ны ма тэ ры ял для на быц ця та ва-

раў. Мi нiс тэр ствам ахо вы зда роўя ця пер вя дзец ца ра бо та 

па вы клю чэн нi та кой за ба ро ны з са нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч-

ных па тра ба ван няў для ар га нi за цый, якiя ажыц цяў ля юць 

ган даль хар чо вай пра дук цы яй. Так са ма рас пра ца ва ны 

план ме ра пры ем стваў, скi ра ва ны на па этап нае знi жэн не 

вы ка ры стан ня па лi мер най упа коў кi з яе за ме най на эка-

ла гiч ную. На прык лад, Мi нiс тэр ства пры род ных рэ сур саў 

i ахо вы на ва коль на га ася род дзя ак тыў на пра цуе ў гэ тым 

кi рун ку — у роз ных га ра дах кра i ны ўжо мож на ўба чыць 

рэ кла му шмат ра зо вых упа ко вак.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Будзь у курсеБудзь у курсе

НА БЫ ВАЦЬ РА ЗУМ НА

Як за вы ша юць цэ ны 
i «знi жа юць» цэн нi кi
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.


