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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

У Ма гі лё ве вы пус ці лі 
во пыт ны ўзор 
тэх вуг ля ро ду.

На ўзроў ні 
на на тэх на ло гій

У Го ме лі ву лі цы вяр ну лі 
да рэ ва лю цый ную 
наз ву.

Ста рое-но вае імя

Якія фор мы мо жа 
на быць так зва ны 
спа жы вец кі 
эк стрэ мізм?

«Іск ад клі ка ем, 
про сім пра ба чэн ня»

Ма гі лёў скі ак ты віст да па мог 
вы крыць ашу кан скую 
схе му про да жу 
«пус ты шак».

Асця рож на: 
ле кі з ін тэр нэ ту

стар. 2–3

стар. 3

стар. 13

стар. 14
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Ца ну пра пі шуць 
чы тэль ным шрыф там

Якія ж змя нен ні ўвай шлі ў за кон? Так, 
на та ва рах аба вя жуць змя шчаць ін фар-
ма цыю аб кра і не іх па хо джан ня, ка лі 
яна не су па дае з ад ра сам вы твор цы, і аб 
кла се энер га эфек тыў нас ці (на прык лад, 
у мар кі роў цы ха ла дзіль ні каў, праль ных 
і па су да мы еч ных ма шын).

Пра даў цы, якія рэа лі зу юць та вар 
дыс тан цый на праз рэ кла му ці ін тэр-
нэт, му сяць указ ваць ца ну шрыф там, 
па мер яко га па ві нен быць не мен шым 
за па ло ву са ма га вя лі ка га шрыф ту, які 

ёсць у апі сан ні. Гэ та да зво ліць зра біць 
ін фар ма цыю чы тэль най, і спа жы вец 
ра дзей бу дзе па мы ляц ца на конт кош ту 
па куп кі.

— Знач ная коль касць зва ро таў пры ра-
бо це над пра ек там за ко на да ты чы ла ся 
мо вы ін фар ма цыі. У гэ тай су вя зі ўлі ча на 
пра па но ва аб да вя дзен ні звес так «на бе-
ла рус кай і (ці) рус кай мо вах», — ка мен-
ту юць у Мі ніс тэр стве ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю.

За ма ца ва лі так са ма пра ва спа жыў ца на 
раз лік у на яў най і без на яў най фор ме. 
Пры гэ тым пра даў цу за ба ро не на 
ўста наў лі ваць роз ныя цэ ны ў за-
леж нас ці ад фор мы апла ты.

НО ВЫЯ ПРА ВІ ЛЫ ГУЛЬ НІНО ВЫЯ ПРА ВІ ЛЫ ГУЛЬ НІ
ДЛЯ СПА ЖЫЎ ЦОЎ І ПРА ДАЎ ЦОЎ

стар. 4

З 
23 снеж ня ўсту па юць 
у сі лу змя нен ні ў за ко не 
«Аб аба ро не пра воў 
спа жыў цоў». Ці з'я віц ца 
на эты кет ках бе ла рус кая 

мо ва? У якіх вы пад ках пра да вец змо жа 
па вя лі чыць тэр мін га ран тый на га 
ра мон ту? Ці бу дуць вы да ваць рэш ту 
з па да рун ка ва га сер ты фі ка та? 
Мы па гля дзе лі, якія но ва ўвя дзен ні 
ча ка юць спа жыў цоў, а так са ма 
да ве да лі ся, з які мі праб ле ма мі час цей 
су ты ка юц ца па куп ні кі і што ра біць, 
ка лі вы твор ца ад маў ля ец ца пры зна ваць 
дэ фект та ва ру.

Увага!
Адкрыта асобная падпіска 
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