
Вирішили придбати товар в інтернет-магазині? 
Тоді Вам варто знати... 

Збережені час, сили та гроші все частіше спонукають покуця здійснювати 

покупки через інтернет, а не бігати по магазинах. Отож, якщо Ви вирішили 

скористатись послугами інтернет-магазинів, то варто знати, що відносини, які 

виникають між покупцем і продавцем товарів, робіт та послуг в інтернеті не 

відрізняються від традиційних правил купівлі-продажу і регулюються, зокрема, 

положеннями Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав 

споживачів». 

Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються 

статтею 13 Закону України «Про захист прав споживачів». Законом визначено 

обсяг інформації, який обов’язково повинен доводитись споживачу до моменту 

замовлення товару. Перед покупкою товару в інтернет-магазині, зверніть Вашу 

увагу на наявність на сайті наступної інформації: 

- найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок 

прийняття претензії; 

- основні характеристики продукції; 

- ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати; 

- гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи 

ремонтом продукції; 

- інші умови поставки або виконання договору; 

- період прийняття пропозицій; 

- порядок розірвання договору. 

Однією з причин, коли споживач, купуючи товар через інтернет, не може 

реалізувати свої права, передбачені Законом України «Про захист прав 

споживачів», є неможливість встановити найменування продавця та його 

місцезнаходження. Наявність лише адреси електронної пошти та номеру 

мобільного телефону фактично робить споживача безправним при придбанні 

неякісного товару, оскільки він не знає хто є дійсним власником (продавцем) 

товару, невідомо, з кого вимагати усунення порушень Ваших прав. Маючи 

реальні контактні дані (адреса, телефон, вид господарської діяльності), можна 

перевірити його наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті Міністерства 

юстиції України. В разі потреби, можна зв’язатися з ним, проконсультуватися, а 

в разі отримання неякісного товару, надіслати на його адресу претензію, а за 

необхідності – звернутись до суду. 

Отож, Ви убезпечите себе від невдалої покупки в інтернет-магазині, 

збережете кошти та нерви, якщо будете звертати увагу на наявність на сайті 

інформації, передбаченої статтею 13 Закону України «Про захист прав 

споживачів», зокрема найменування та місцезнаходження продавця. Радимо 

вімовитися від придбання товару в інтернет-магазині, якщо така інформація 

відсутня. 

 


