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ПА ПА КУП КІ — 
У СЕ ЦІ ВА

Лі дар про да жаў у ін тэр нэ це — 
бы та вая тэх ні ка

Су свет ная па ву ці на даў но ста ла мес цам і срод кам 
не толь кі для баў лен ня воль на га ча су. Част ку яе 
ка рыс таль ні каў пры ваб лі вае маг чы масць на быць 
па трэб ны та вар, не збі ва ю чы но гі і не мар ну ю чы 
час у по шу ках не аб ход най рэ чы па дзя сят ках буй-
ных крам і дроб ных ганд лё вых пунк таў. А да гэ та-
га час та да да ец ца і ні жэй шы кош т. Але на коль кі 
па пу ляр ны па куп кі праз ін тэр нэт у жы ха роў Бе-
ла ру сі? Вы ні кі гэ та га па ка за ла пер шае ў кра і не 
да сле да ван не рын ку элект рон на га ганд лю.

— У Ра сіі ўжо даў но пра во дзіц ца шэ раг па доб ных 
да сле да ван няў. Але ў Бе ла ру сі мы ста лі пер ша пра ход-
ца мі ў гэ тай спра ве, — рас каз вае парт нёр да след ча га 
агенц тва Data Іnsіght, аў тар да сле да ван ня бе ла рус-
кай ан лайн-ка мер цыі Фё дар ВІ РЫН. — Ме то ды ка пра-
цы вы ка рыс тоў ва ла ся та кая ж, як і ў Ра сіі. Яна ўклю чае ў 
ся бе ан лайн-да сле да ван не, вя лі кую рэ прэ зен та тыў ную 
апы тан ку, у якой узя лі ўдзел 2 ты ся чы ча ла век. У на-
ступ ным да сле да ван ні, якое пла ну ец ца на ка нец го да, 
мы мяркуем пры мя ніць удас ка на ле ныя ме то дыкі, у тым 
лі ку і вы ка ры стан не экс перт ных ін тэр в'ю для та го, каб 
атры маць больш глы бо кія звест кі па асоб ных сег мен-
тах рын ку.

Та кім чы нам, за апош нія паў го да лі да рам про-
да жаў у се ці ве ста ла бы та вая тэх ні ка. Яе на быў 
кож ны пя ты рэ спан дэнт. Кож ны шос ты ку піў у элект-
рон най пра сто ры квіт кі на кан цэр ты, тэ ат раль ныя 
па ста ноў кі, са ма лё ты ды цяг ні кі. А вось га лоў ным 
аў тсай да рам на рын ку элект рон на га ганд лю не ча ка-
на ста лі... ту рыс тыч ныя па слу гі. До ля рэ спан дэн таў, 
якія вы бра лі тур ці ку пі лі пу цёў ку для ад па чын ку, не 
пе ра вы сі ла і трох пра цэн таў. Не на шмат леп шыя 
спра вы з на быц цём як раз на стай най ін фар ма цыі 
— кі на філь маў, му зы кі, элект рон ных кніг, — так і 
дыс каў-нось бі таў для іх.

Уся го ж до ля элект рон най ка мер цыі ў роз ніч ным та-
ва ра зва ро це кра і ны скла дае ця пер паў та ра пра цэн та. 
Між ін шым, ся рэд ні чэк на па куп ку та ва ру ў вір ту аль най 
пра сто ры «ва жыць» пры клад на 91 до лар у эк ві ва лен-
це.

— Уво гу ле, до свед куп лі ў ін тэр нэ це ма юць 65% 
яго бе ла рус кіх ка рыс таль ні каў, — га во рыць кі раў нік 
ганд лё вай пля цоў кі KUPІ.TUT.BY Яў ге нія ЧАР НЯЎ-
СКАЯ. — Пры чым за апош нія паў го да 900 ты сяч ча-
ла век на бы лі ў вір ту аль най пра сто ры як мі ні мум ад ну 
па слу гу або рэч. І тут трэ ба ад зна чыць да во лі ці ка вую 
тэн дэн цыю: удзел лю дзей у ін тэр нэт-ганд лі на ўпрост 
за ле жыць ад ча су вы ка ры стан ня се ці ва. Як пра ві ла, 
заў сёд ні ка мі ін тэр нэт-ма га зі наў з'яў ля юц ца тыя лю-
дзі, якія ка рыс та лі ся су свет най па ву ці най не менш 
за тры-ча ты ры га ды.

На до лю пла ця жоў бан каў скай карт кай пры куп-
лі та ва раў у ін тэр нэ це пры па дае толь кі 12%. Яно і 
зра зу ме ла: лю дзі не хо чуць ліш ні раз «свя ціць» свае 
рэ кві зі ты. І та му лі чаць за леп шае пла ціць га тоў кай 
пры пе ра да чы та ва ру — на ку пю рах жа ні я кай важ най 
аса біс тай ін фар ма цыі не за хоў ва ец ца. Та кой па лі ты кі 
пры трым лі ва юц ца тры з пя ці па куп ні коў. Да та го ж 
дзе вяць з дзе ся ці рэ спан дэн таў ку пі лі штось ці за апош-
нія паў го да ме на ві та ў бе ла рус кіх ін тэр нэт-кра мах. 
У фа во ры бе ла рус кіх ка рыс таль ні каў се ці ва так са ма 
кі тай скія, аме ры кан скія і ра сій скія вір ту аль ныя ганд-
лё выя пля цоў кі.

— Ці ка ва, але ў Бе ла ру сі іс нуе вя лі кая дыс пра пор-
цыя па куп ні коў, ка лі браць пад ува гу мес ца іх пра жы-
ван ня, — раз ва жае Фё дар Ві рын. — У без ага во рач ных 
лі да рах тут ста лі ца — на до лю Мін ска пры па дае больш 
за па ло ву ар міі ін тэр нэт-па куп ні коў. І толь кі 13% ад іх 
жы вуць у вёс ках, па сёл ках і га ра дах з на сель ніц твам, 
мен шым за 50 ты сяч ча ла век.

А больш за ўсіх на бы ва лі ней кія рэ чы ці па слу гі дзя-
ку ю чы вір ту аль най пра сто ры лю дзі ва ўзрос це 25-34 
га доў. І гэ та цал кам зра зу ме ла — су свет ная кам п'ю-
тар ная сет ка тры ва ла ўвай шла ў паў ся дзён ны по быт 
не толь кі су час най мо ла дзі, але і лю дзей ся рэд ня га 
ўзрос ту.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

«Мо да» на зме ну проз-
ві шчаў да нас прый шла 
з дэ крэ там Ле ні на «Аб 
пра ве гра ма дзян змя-
няць свае проз ві шчы і 
мя нуш кі» ад 4 са ка ві ка 
1918 го да. Праў да, у пас-
ля рэ ва лю цый ныя га ды не 
да зва ля ла ся ў якас ці но-
вых вы бі раць проз ві шчы 
цар скай сям'і (Ра ма наў), а 
так са ма вы со кіх дзяр жаў-
ных дзея чаў. Ця пер та кіх 
аб ме жа ван няў ня ма, ды 
і пад ста вы для ўня сен ня 
змен у ак ты гра ма дзян-
ска га ста ну ста лі знач на 
больш раз на стай ны мі.

Но вая хва ля мат ры яр ха ту?
Ся род за ма ца ва ных у за ка на даў стве 

пры чын для пе ра ме ны імя (ме на ві та так 
на зы ва ец ца ад мі ніст ра цый ная пра цэ ду-
ра зме ны ўлас на га імя, імя па баць ку і 
проз ві шча) — жа дан не на сіць агуль нае 
проз ві шча з му жам, жа дан не вяр нуць да-
шлюб нае проз ві шча (ка лі пра гэ та не бы ло 
за яў ле на пры ска са ван ні шлю бу), жа дан не 
на сіць проз ві шча ай чы ма, які зай маў ся 
вы ха ван нем, не мі ла гуч насць проз ві шча. 
Апроч та го, маг чы ма па мя няць улас нае 
«свец кае» імя на да дзе нае пры хры шчэн ні 
(у апош нія га ды на ват вы да юць па свед-
чан ні аб хры шчэн ні, які мі мож на пад ма-
ца ваць сваё жа дан не). А ў вы пад ку, ка-
лі дзі ця за рэ гіст ра ва лі пад ад ным іме м, 
але на зы ва юць ін шым, мож на пры сво іць 
і яго.

— Вы пад кі зме ны проз ві шчаў па вя лі-
чы лі ся і з той пры чы ны, што ў лю дзей з'я-
ві ла ся больш маг чы мас цяў вы яз джаць за 
мя жу. У мно гія кра і ны ця пер трэ ба ра біць 
ві зы. Ка лі пры за клю чэн ні шлю бу жон ка, 
на прык лад, вы ра шае ўзяць проз ві шча му-
жа аль бо па двой нае проз ві шча, то трэ-
ба мя няць паш парт, і ві зу, каб па ехаць у 
вя сель нае па да рож жа, зра біць мно гія не 
па спя ва юць. Та ды яны едуць па ста рых 
паш пар тах, а па вяр тан ні жан чы ны звяр-
та юц ца ў ЗАГС, каб пе рай сці на проз ві шча 
му жа, — ад зна чае на мес нік на чаль ні ка 
ад дзе ла ЗАГС Са вец ка га ра ё на Мін ска 
Яў ге нія ЧУ РА КО ВА.

Па яе сло вах, двай ныя проз ві шчы 
пры за муж жы ця пер бя руць вель мі рэд-
ка — на ты ся чу шлю баў пры па да юць 
2-3 вы пад кі. А вось дзя во чае проз ві шча 
ня вес ты ста лі па кі даць час цей. Та кая 
тэн дэн цыя пра соч ва ец ца апош нія ча ты-
ры-пяць га доў і тлу ма чыц ца тым, што 
жан чы ны імк нуц ца за ха ваць проз ві шча 
свай го ро ду. Хоць яшчэ ся род па ка лен ня 
на шых баць коў гэ та бы ло вя лі кай рэд-
кас цю, і на ват ка лі проз ві шча му жа бы ло 
не пры го жым, ні хто пра гэ та не ду маў, 
бо не ха цеў па крыў дзіць род му жа і яго 
сям'ю.

Што ска заў аст ро лаг
Пы тан не не мі ла гуч нас ці — ад на з са-

мых час тых пры чын для зме ны проз ві шча 
— да во лі суб' ек тыў нае. Та му пе рад спе-
цы я ліс та мі ад дзе ла ЗАГС ста іць вель мі 
да лі кат ная за да ча не па крыў дзіць ча ла-
ве ка. Ста рон няя асо ба мо жа не па чуць у 
проз ві шчы не пры го жа га гу чан ня, але ка лі 
за яў нік упэў не на па ве дам ляе пра сваё жа-
дан не звац ца па-но ва му, як пра ві ла, яго 
не ад га вор ва юць.

— Быў вы па дак, ка лі да нас звяр ну ла ся 
жан чы на, каб па мя няць ро да вае проз ві-
шча і ўлас нае імя, — рас каз вае спе цы я ліст 
ад дзе ла ЗАГС. — Зва лі яе Аза Бяз ру чан ка 
(проз ві шча ня знач на зме не на з этыч ных 
мер ка ван няў. — Аўт.), цы ган скае імя ёй 
да ста ла ся ў па мяць пра тое, што пэў ны 
час яе ма ці, бе ла рус ка, жы ла ў цы ган-
скім та ба ры. Ці ка ва, што проз ві шча яна 
не мя ня ла на ват пры за клю чэн ні шлю бу. 
І вось у 50-га до вым уз рос це, па па ра дзе 

сяб ро вак, яна па да ла да ку мен ты, атры-
ма ла да звол, вы бра ла ад воль нае імя, але 
так і не пе рай шла на яго, бо не ад чу ва ла 
ся бе з ім кам форт на. Пас ля, па ду маў шы, 
зноў па да ла за яву і пра па на ва ла но вае 
імя. Пе рад гэ тым пэў ны час яна «пры вы-
ка ла» да яго: пра сі ла, каб бліз кія і сва я кі 
на зы ва лі яе па-но ва му, і та ды ўжо змаг ла 
па мя няць.

Да рэ чы, мно гія ка рыс та юц ца не толь кі 
па ра да мі сяб роў і зна ё мых, а па ды хо дзяць 
да «на мі на тыў най» спра вы яшчэ з боль-
шай скру пу лёз нас цю.

— Не як лю дзі на ват ез дзі лі ў Маск ву 
па кан суль та цыю аст ро ла га, — згад вае 
Яў ге нія Чу ра ко ва. — Бо свае праб ле мы 
ў жыц ці яны звяз ва лі ме на ві та з імем і 
проз ві шчам. Та ды эза тэ ры кі пры дум ва лі 
ім но выя, у вы гля дзе афір ма цый. На прык-
лад, проз ві шча Уся лен ская мож на бы ло 
«рас шыф ра ваць» як «Усё, Ле на, ты па чы-
на еш но вае жыц цё». І ка лі ча ла ве ку гэ та 
да па ма гае ад чуць ся бе больш упэў не на, 
то ча му б і не?

Як вы ях ту на за вя це...
Яў ге нія Чу ра ко ва ўзгад вае яшчэ адзін 

вы па дак, ад ус па мі наў пра які, па яе сло-
вах, у яе ўзды ма ец ца на строй.

— Адзін вель мі спрыт ны хло пец збі-
раў ся па ехаць пра ца ваць у Маск ву і па-
чаць там но вае жыц цё, меў ся ад крыць 
рэ клам ны біз нес. І, па лі чыў шы не мі ла гуч-
ным сваё проз ві шча Ба ра наў, па пра сіў, 
каб яго па мя ня лі на... Ба на наў. Я пры зна-
ла ся, што ад та ко га вы ба ру мя не раз бі рае 
смех, а ён ад каз вае: «А мне і трэ ба, каб 
у лю дзей бы ла та кая рэ ак цыя! Ка лі я дам 
аб вест ку, што Ба на наў пра па нуе па слу гі 
па рэ кла ме, у лю дзей уз ды мец ца на строй, 
і мой біз нес пой дзе ўга ру».

Проз ві шча хлоп цу па мя ня лі і па пра сі лі 
па ве дам ляць, як ідуць яго спра вы ў Маск-
ве. Паз ней ён пры яз джаў і рас каз ваў, што 
мар ке тын га вы ход з проз ві шчам ака заў ся 
са праў ды па спя хо вым.

— Уз гад ва ец ца яшчэ адзін вы па дак, які 
мож на на зваць не ты по вым. Вель мі пры го-
жая па ра па бра ла ся шлю бам, ня вес та ўзя-
ла проз ві шча му жа — Дзе ра вян кі на. Праз 
ней кі час у іх на ра дзі ла ся цу доў ная да чуш-
ка, якую на зва лі Ме ла нія. І пры рэ гіст ра цыі 
на ра джэн ня сам баць ка ска заў: «Я ні ко лі 
не за дум ваў ся пра сваё проз ві шча, але 
дач ка та кая пры га жу ня, што ёй яно не 
па суе». І ў вы ні ку дзе ля дзяў чын кі праз 
не каль кі га доў роз ду му ўся сям'я змя ні ла 
проз ві шча, узяў шы яго з ро ду жон кі.

Да зво ліць нель га ад мо віць
Але прос та прый сці ў ЗАГС па мес цы 

жы хар ства і ска заць, што вы, на прык лад, 
з Лу цэ ві ча хо ча це пе ра ўтва рыц ца ў Міц-
ке ві ча ці на ад ва рот, не да стат ко ва. У за-
яве на рэ гіст ра цыю пе ра ме ны імя (якую 
мо жа па даць толь кі гра ма дзя нін Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, які да сяг нуў 16-га до ва га 
ўзрос ту) трэ ба пе ра ка наў ча аб грун та ваць 
сваё ра шэн не, па тлу ма чыць ма ты ва цыю, 
пад ма ца ваў шы яе фак та мі і, па жа да на, 
да ку мен та мі. Пры па да чы за явы з са бой 
трэ ба мець паш парт, два фо та, а так са ма 
тое, што мо жа з'яў ляц ца пад ста вай для 
зме ны імя (па свед чан не аб за клю чэн ні 
шлю бу або ра шэн не су да аб яго ска са-
ван ні, па свед чан не аб хры шчэн ні, ра бо ты, 
пад пі са ныя псеў да ні мам, які за яў нік хо ча 
ўзяць за но вае імя і г.д.).

— Бы вае, ча ла век хо ча пры сво іць 
проз ві шча пра дзе да, але па трэб ных да-

ку мен таў у яго на ру ках 
ня ма. Та ды мы ў рэ жы-
ме «ад но акно» ро бім 
за пыт на не аб ход ныя 
свед чан ні, звяр та ем ся ў 
На цы я наль ны гіс та рыч-
ны ар хіў, — тлу ма чыць 
Яў ге нія Чу ра ко ва.

Мак сі маль ны тэр мін, 
які ад во дзіц ца на пра-
цэ ду ру пе ра ме ны імя, 
скла дае два ме ся цы 
— пры ўмо ве, што ўсе 
не аб ход ныя да ку мен ты 
зна хо дзяц ца ў ар хі вах 
Бе ла ру сі. Пас ля та го, як 
ад дзел ЗАГС на пад ста-
ве за явы збі рае ар хіў ныя 

свед чан ні, ма тэ ры я лы на кі роў ва юц ца ў ор-
га ны ўнут ра ных спраў па мес цы жы хар ства 
за яў ні ка. Яны пра вод зяць пра вер ку і да юць 
свой да звол на пе ра ме ну проз ві шча. Пад-
ста вай для ад мо вы мо жа быць па да зрэн не 
за яў ні ка ў здзяйс нен ні зла чын ства, не па га-
ша ная су дзі масць, а так са ма не пе ра ка наў-
часць до ва даў у за яве.

— Ад ной чы да нас звяр ну ла ся дзяў-
чы на, якая ха це ла па мя няць сваё проз ві-
шча Юсі на, якое па лі чы ла не мі ла гуч ным, 
на проз ві шча свай го су жы це ля Ка хі дзэ 
(абод ва проз ві шчы ня знач на зме не ны з 
этыч ных мер ка ван няў. — Аўт.). За яў ні ца 
ні чым сваё жа дан не не ар гу мен та ва ла, і 
Га лоў нае ўпраў лен не юс ты цыі, якое вы но-
сіць кан чат ко вае ра шэн не, ёй ад мо ві ла.

З ро зу мам і без фа на тыз му
Уво гу ле ж, па сло вах Яў ге ніі Чу ра ко-

вай, вы пад кі не аб грун та ва на га жа дан ня 
па мя няць імя ці проз ві шча зда ра юц ца 
рэд ка, звы чай на гэ та ўзва жа нае і цвёр-
дае ра шэн не. Ха ця зда ра ец ца і та кое, 
што ча ла век мя няе ўлас нае імя ці імя 
па баць ку, а пас ля, па жыў шы не ка то ры 
час з но вым, про сіць вяр нуць па пя рэд нія 
да ныя. Так што важ на пра ду гле дзець 
не толь кі фар маль ны бок (са браць не-
аб ход ныя па пе ры), але і псі ха ла гіч ны, 
па спра ба ваць па жыць з но вым іме м не-
афі цый на, ска жам, про ся чы бліз кіх на-
зы ваць вас па-но ва му і со ча чы за сва і мі 
ад чу ван ня мі.

Ня гле дзя чы на тое, што пра цэ ду ра зме-
ны імя не лі мі та ва на, кож ны раз да вя дзец-
ца пра хо дзіць праз збор па цвяр джэн няў, 
аплач ваць за яе ад ну ба за вую ве лі чы ню 
(без улі ку кош ту за ме ны ўсіх не аб ход ных 
да ку мен таў), і як мі ні мум вы бу дзе це дзіў-
на вы гля даць у ва чах спе цы я ліс таў, якія 
бу дуць раз гля даць ва шы за явы. А то і вы-
клі ча це па да зрэн ні з бо ку ор га наў унут ра-
ных спраў...

— Ця пер ста ла больш да ступ най эза-
тэ ры ка, кан суль та цыі псі хо ла гаў, і ў вы-
ні ку па боч ныя лю дзі, хоць і па на шай 
прось бе, уплы ва юць на на ша жыц цё. 
І апош нім ча сам гэ та на кла ла ад бі так 
на жа дан не лю дзей змя няць ім ёны. Але 
проз ві шча ня се пэў нае зна чэн не, ін фар-
ма цыю пра ўвесь род ча ла ве ка, і, на маю 
дум ку, мя няць яго па не чай па ра дзе не 
вар та, — лі чыць спе цы я ліст ад дзе ла 
ЗАГС.

Да рэ чы, па зме ну ім ёнаў час цей 
звяр та юц ца жан чы ны, пры чым яны пе-
ра ва жа юць, на ват ка лі ад кі нуць та кую 
пад ста ву, як узяц це шлю бу. На пэў на, 
звя за на гэ та з тым, што па нен кі больш 
піль на, чым муж чы ны, за ся родж ва юц ца 
на дэ та лях і на да юць ім вя лі кую ўва гу. У 
лю бым вы пад ку спе цы я ліс ты ра яць: ка лі 
змя ніць проз ві шча для вас жыц цё ва не-
аб ход на, то — ка лі лас ка, але да гэ тай 
спра вы па ды хо дзіць трэ ба грун тоў на і 
сур' ёз на.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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Ім ёны і лю дзіІм ёны і лю дзі  ��

ПРЫ ЦЯГ НУЦЬ УДА ЧУ, 
УВЕ КА ВЕ ЧЫЦЬ РОД І РАС ПА ЧАЦЬ БІЗ НЕС:

ДЛЯ ЧА ГО І ЯК БЕ ЛА РУ СЫ МЯ НЯ ЮЦЬ ПРОЗ ВІ ШЧЫ?

Важ на пра ду гле дзець 
не толь кі фар маль ны бок, 
але і псі ха ла гіч ны, па спра ба ваць 
па жыць з но вым імем 
не афі цый на, про ся чы бліз кіх 
на зы ваць вас па-но ва му.

Ка лі я дам аб вест ку, што Ба на наў 
пра па нуе па слу гі па рэ кла ме, 
у лю дзей уз ды мец ца на строй, 
і мой біз нес пой дзе ўга ру.
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