
Змя няць ца ну 
нель га

На па чат ку ма дэ лю ем сі туа-
цыю, з якой не так даў но су-
тык нуў ся наш чы тач (хі ба што 
ў та кую гіс то рыю мог тра піць 
хто за ўгод на): ён ха цеў на быць 
элект ра ін стру мент, які ўба чыў на 
сай це ад ной з ін тэр нэт-крамаў па 
пры маль ным кош це, за ка заў яго, 
атры маў па цвяр джэн не за ка зу, 
але паз ней да сла лі па ве дам-
лен не, маў ляў, ца на па вы сі ла ся, 
пра бач це, куп ляй це па но вым 
цэт лі ку. Так мож на?

— Згод на з ар ты ку лам 464 Гра-
ма дзян ска га ко дэк са (ГК) пра па-
но ва та ва ра ў яго рэ кла ме, ка-
та ло гах і апі сан нях та ва раў, якія 
ад не се ны да ня вы зна ча на га ко-
ла асоб, пры зна ец ца пуб ліч най 
афер тай, ка лі яна ўтрым лі вае ўсе 
іс тот ныя ўмо вы да мо вы куп лі-
про да жу. Асо ба, якая раз мяс ці ла 
пуб ліч ную афер ту, аба вя за на за-
клю чыць да мо ву на тых умо вах, 
што бы лі ўка за ны, з лю бым, хто 
ад за вец ца, — тлу ма чыць спе цыя-
ліст.

Па вод ле яе слоў, про даж та-
ва раў у ін тэр нэ це лі чыц ца про-
да жам па ўзо рах і па ві нен вы кон-
вац ца толь кі праз ін тэр нэт-кра-
мы, за рэ гіст ра ва ныя ў Ганд лё вым 
рэ ест ры на шай кра і ны. Згод на 
з іс ну ю чы мі пра ві ла мі ганд лю, 
пра па но ва та ва ру па ўзо ры пры-
зна ец ца пуб ліч най афер тай.

Да лей: ці мож на раз гля даць 
па цвяр джэн не за ка зу як зго ду 
для да лей ша га за клю чэн ня да-
мо вы на за яў ле ных умо вах? Так, 
сцвяр джае су раз моў ні ца, да-
мо ва лі чыц ца за клю ча най, ка лі 
ганд ляр атры маў ад па куп ні ка 
зго ду на на быц цё.

— Та кім чы нам, ганд ляр 
аба вя за ны за клю чыць да мо ву 
куп лі-про да жу на ўмо вах, раз-
ме шча ных на сай це ін тэр нэт-
кра мы, у мо мант за ка зу та ва ру 
спа жыў цом. А як ён гэ та зра біў — 
па клаў шы ў вір ту аль ны ко шык, 

па тэ ле фа на ваў шы ці ін шым спо-
са бам, — не мае зна чэн ня, — ка-
жа Іна Гаў рыль чык. — Та вар па-
ві нен быць пра да дзе ны па ца не, 
якая бы ла за яў ле на на сай це на 
мо мант за ка зу яго спа жыў цом. 
Ганд ляр не мае пра ва змя няць 
умо вы да мо вы куп лі-про да жу 
пас ля атры ман ня за ка зу.

Ва ры ян ты 
вы ра шэн ня спрэч кі

Ка лі та кая сі ту а цыя ўсё ж та кі 
зда ры ла ся (як у вы пад ку з на-
шым чы та чом), што ра біць? Ёсць 
не каль кі шля хоў для вы ра шэн-
ня праб ле мы, ка жа прад стаў нік 
Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю.

Пер шы — звяр нуц ца да ганд-
ля ра з пісь мо вай прэ тэн зі яй, 
па зна чыў шы па тра ба ван не аб 
про да жы та ва ру па той ца не, 
па якой спа жы вец за каз ваў та-
вар, з пры кла дан нем да ку мен-
таў, якія гэ та па цвяр джа юць. 
На кі ра ваць гэ тае па тра ба ван не 
трэ ба на пош ту з апа вя шчэн нем 
ці на элект рон ную пош ту. Ал га-
рытм пісь мо вай прэ тэн зіі мож на 
так са ма рэа лі за ваць праз за піс 
у кні зе за ўваг і пра па ноў ганд-
ля ра.

Дру гі ва ры янт — звяр нуц ца ў 
мяс цо вы вы кан кам (ці ад мі ніст-
ра цыю ра ё на) для ўрэ гу ля ван ня 
спрэч кі ў да су до вым па рад ку ці 
скла дан ня іс ка вай за явы ў суд 
(дзяр жаў ная аба ро на спа жыў-
цоў). Да рэ чы, звяр тац ца мож на 
ў свой вы кан кам ці вы кан кам, 
да яко га ад но сіц ца па тэ ры та ры-
яль ным прын цы пе ганд ляр.

Трэ ці — звяр нуц ца ў гра мад-
скае аб' яд нан не ахо вы пра воў 
спа жыў цоў (гра мад ская аба ро-
на спа жыў цоў).

І апош ні ва ры янт — са ма стой-
на звяр нуц ца ў суд з па тра ба ван-
нем аб пры му шэн ні за клю чыць 
да мо ву на пер ша па чат ко вых 
умо вах або ска рыс тац ца па слу-
га мі ад ва ка та.

Да вер на па вер 
каш туе до ра га

Ся род пад вод ных ка мя нёў 
ёсць яшчэ адзін, які спа жыў цам 
трэ ба ве даць, — і да ты чыц ца ён 
спо са бу апла ты. Спе цы я ліст звяр-
тае ўва гу на тое, што су стра ка юц-
ца вы пад кі, ка лі ін тэр нэт-кра ма 
афарм ляе за каз на да стаў ку та-
ва раў, вы бра ных і ад кла дзе ных 
у «ко шык», толь кі на ўмо вах ан-
лайн-апла ты бан каў скай карт-
кай, гэ та зна чыць у без на яў ным 
вы гля дзе. Не ка то рыя ін тэр нэт-
ганд ля ры ажыц цяў ля юць про-
даж та ва раў на ўмо вах па пя рэд-
няй апла ты. Ці мож на лі чыць гэ та 
пра віль ным?

— Згод на з за ко нам «Аб ахо-
ве пра воў спа жыў цоў» па куп-
нік мае пра ва раз ліч вац ца як 

у на яў най, так і ў без на яў най 
фор ме, а ганд ляр па ві нен даць 
спа жыў цу пра ва вы ба ру фор мы 
апла ты, — ка жа су раз моў ні ца. — 
Та му ад сут насць маг чы мас ці ў 
спа жыў ца раз лі чыц ца на яў ны мі 
гра шы ма ў ін тэр нэт-кра ме з'яў-
ля ец ца не пра ва мер най.

Між ін шым, так са ма ганд ляр 
не мае пра ва за ма цоў ваць роз-
ныя цэ ны ў за леж нас ці ад фор-
мы апла ты та ва ру.

Што да ты чыц ца ін тэр нэт-
про да жу на ўмо вах па пя рэд няй 
апла ты, то трэ ба ска заць, што 
да мо вай куп лі-про да жу мо жа 

быць пра ду гле джа ны роз ны 
спо саб апла ты: ці не па срэд на ў 
мо мант пе ра да чы та ва ру спа-
жыў цу, ці праз ней кі час пас ля 
пе ра да чы та ва ру (то-бок про-
даж у крэ дыт), ці па пя рэд няя 
апла та за моў ле на га та ва ру — 
гэ та не пя рэ чыць сён няш ня му 
за ка на даў ству.

— Але, мяр кую, ганд лю ю чы 
праз ін тэр нэт-кра мы на ўмо вах 
пе рад апла ты, мож на стра ціць 
част ку сва іх клі ен таў — не ўсе 
га то выя пла ціць 100 % кош ту та-
ва ру да та го, як яны яго атры ма-
юць, — раз ва жае су раз моў ні ца.
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На вір ту аль ных па лі-
цах ан лайн-кра мы вя-
до мы мі лэй бла мі ва біў 
сэ канд-хэнд і сто ка вы та-
вар. Асар ты мент для ма-
туль, та таў і дзя цей роз ных 
уз рос таў. Ста сун кі з но вай 
ан лайн-кра май лепш па-
чаць з рэ чаў не да ра гіх, 
вы ра шы ла я. Вы бра лі з 
дач кой доб рую (па фо та) 
блуз ку для шко лы. Вы гля-
да ла як но вая, толь кі без 
цэт лі ка. Афор міць за каз 
не змаг ла — ус плы ло па-
пя рэ джан не: ад праў ля ем 
толь кі пры ва зе спа жы вец-
кай кар зі ны не менш, чым 
15 руб лёў. Блуз ка тая бы ла 

і так са май тан най у дач чы-
ным рос та вым сег мен це, 
а знай сці штось ці ка рыс-
нае і не да ра гое скла да на. 
Тут бы спы ніц ца.

Не, спра ца ва ла ма ця-
рын скае жа дан не на быць 
ін шую рэч і для ма лод-
шай — сёст ры ж ра зам бу-
дуць ад кры ваць па сыл ку. 
Унут ра ны ша па го лік-па-
чат ко вец су ця шаў: «Так, 
ні чо га з вы бра на га ця пер 
не па трэб на, але ж ня хай 
на вы раст бу дзе — не ка лі 
спат рэ біц ца». Дзве рэ чы 
«за ва жы лі» кры ху больш 
за 15 руб лёў. По тым трэ-
ба бы ло вы зна чыць, якім 

чы нам я атры маю па сыл ку. 
Вы бра ла апла ту па фак це 
на пош це.

Праз два дні на ма біль-
ні ку «ціўк ну ла» па ве дам-
лен не ад сэр ві су да стаў кі: 
«На ва ша імя пры бы ло 
ад праў лен не, пе рай дзі це 
па спа сыл цы для вы ба ру 
да ты і ча су да стаў кі». Быў 
па зна ча ны і тэ ле фон для 
да вед кі, але не пош ты. 
Я ча мусь ці па тэ ле фа на-
ва ла не па ім, а сяб роў цы, 
якая дзвюх да чок доў гі 
час апра нае праз ан лайн-
сэканд-хэн ды. Пы та ла ся 
ў яе, што за па слу га па 
да стаў цы, коль кі каш туе. 
Яна за пэў ні ла, што ў яе на 
пошце ёсць та кая прак ты-
ка: паш таль ён да стаў ляе 
да дзвя рэй, ты ад да еш 
гро шы за па сыл ку, плюс 
кошт пе ра сыл кі і пэў ную 
су му за да стаў ку.

На па мяць прый шла 
мая паш таль ён ка Клаў-
дзія, што но сіць га зе ту. 
Ду маю, доб ра, пад тры-
маю сваё паш то вае адзя-
лен не плат най па слу гай. 
Да та го ж, сі ту а цыя эпі дэ-
мі я ла гіч ная, ча го ліш ні раз 
вы пра боў ваць зда роўе ў 
чар зе?

Праз коль кі га дзін па тэ-
ле фа на ва лі. Не Клаў дзія. 
У труб цы кур' ер сэр ві су 
да стаў кі ўдак лад ніў ад рас 
і па пя рэ дзіў, што хут ка бу-
дзе. Пры ехаў на ма шы не, 
аздоб ле най ла га ты па мі 
буй ной ганд лё вай сет ка-
вай кам па ніі. За па тра ба-
ваў паш парт, пра цяг нуў 
да ку мент, каб за поў ні-
ла, пас ля да даў: «З вас 
22 руб лі».

Ад да ла. До ма дзе ці па-
тра шы лі па ку нак, а мя не 
бі ла ў скро ні — вось, ку-

пі ла блу зач ку. Па ча ла ся 
спа жы вец кая рэ флек сія. 
Уз нік ла жа дан не на ка-
гось ці пе ра клас ці част ку 
ад каз нас ці за та кі ан лайн-
шо пінг. Рас ло абу рэн не, у 
га ла ве ві ры лі ся пы тан ні да 
не вя до ма га пра даў ца: ча-
му не па пя рэ дзі лі, коль кі 
бу дзе каш та ваць па слу га 
да стаў кі кур' е рам, ад куль 
у сэр ві су да стаў кі мае паш-
парт ныя да ныя, як ця пер 
па срэд нік гэ ты пе ра вя дзе 
гро шы пра даў цу, бо гэ та ж 
не пла цеж па по шце.

На дру гі дзень вы ра-
шы ла ра за брац ца: ці маг-
ла я, як спа жы вец, ад мо-
віц ца ад па сыл кі. Мне ж 
не бы ла за га дзя рас ту ма-
ча на поў ная ін фар ма цыя 
аб па слу зе.

Як ка за ла мая ба бу ля, 
усе ра зум ныя за дам. Толь-
кі ця пер я ўнік ла ў ін фар-

ма цыю на сай це пра даў-
ца, дзе вель мі пад ра бяз на 
тлу ма чац ца ўсе ню ан сы 
да стаў кі і іх кошт. Ад мо віц-
ца ад па куп кі не маг чы ма, 
бо на сай це ёсць па ме ры 
рэ чаў, іх шмат лі кія фа та-
гра фіі і апі сан не. Пункт не-
зва ро ту — на ціск на кноп ку 
«афор міць за каз».

Пра даў цу мож на было б 
па ста віць у ві ну толь кі не-
пры ха ва ную рэ кла му сэр-
ві су да стаў кі па сыл кі ў 
про ці ва гу тра ды цый на му 
паш то ва му ад праў лен ню, 
ка рысць для па куп ні ка 
яко га ан лайн-кра ма ста-
ві ла пад су мнен не. Кошт 
да стаў кі трэ ба аба вяз ко ва 
ўдак лад ніць са ма стой на 
за га дзя.

Пас ля ан лайн-шо пін гу 
бы ло ад чу ван не, што мя не 
на ду ры лі: спра ца ва лі мар-
ке тын га выя пры на ды.

КУП ЛЯЙКУП ЛЯЙ

ШТО КУП ЛЯ ЕМ АН ЛАЙН?
Згод на са звест ка мі Бел ста та, аб' ём та ва ра аба ро ту ін тэр нэт-крамаў 
у 2018 го дзе склаў 1,47 міль яр да руб лёў. До ля та ва ра аба ро ту 
вір ту аль ных крамаў у агуль ным та ва ра аба ро це да сяг ну ла 3,7 %.

«МС» па ці ка ві ла ся ў Ганд лё вым рэ ест ры, што ця пер пра да ец ца ў 
ін тэр нэт-кра мах? Як вы свет лі ла ся, на ступ ныя гру пы та ва раў:

хар чо выя та ва ры — 844 ін тэр нэт-крамы (3,6 % ад агуль най коль-
кас ці вір ту аль ных крамаў);

не хар чо выя та ва ры — 22 764 крамы (96,4 %);
бы та выя элект ра та ва ры — 5435 (23 %);
тэ ле ра дыё та ва ры — 2119 (9 %);
адзен не шы тае — 1811 (7,7 %);
адзен не тры ка таж нае — 1727 (7,3 %);
тэ ле ка му ні ка цый нае аб ста ля ван не — 1426 (6 %);
абу так — 1189 (5 %).
Ад зна чым на пры кан цы, што не ка то рыя ін тэр нэт-кра мы ганд лю-

юць не каль кі мі та вар ны мі гру па мі ад на ча со ва.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

АСВА ЕН НЕ АН ЛАЙН-АСВА ЕН НЕ АН ЛАЙН-

Перш за ўсё 
не аб ход на вы свет ліць, 

ці за рэ гіст ра ва на 
ін тэр нэт-кра ма 
ў Ганд лё вым рэ ест ры 
на шай кра і ны, 
а яе да мен нае імя — 
у на цы я наль най 
да мен най зо не .by, .бел — 
гэ та га лоў ная ўмо ва 
іс на ван ня та ко га ві ду 
ганд лю ў Бе ла ру сі.

У 
аса біс тым ка бі не це ма ёй элект рон най 
пош ты роз на ка лі бер ны мі мар ке тын га вы мі 
«пуш ка мі» ра бо ча му на строю час ад ча су 

па гра жае рэ кла ма. Бы ва ла, бі ла так, што ба лю ча 
ад бі ва ла ся ў кі шэ ні. Дзве гіс то рыі куп лі адзен ня 
праз ін тэр нэт за адзін ме сяц.
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