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Частина І

Споживачі під час придбання, замовлення або 

використання продукції, яка реалізується на 

території України, для задоволення своїх 

особистих потреб мають право на:



Захист прав споживачів забезпечується 
Законом України «Про захист прав 
споживачів» у редакції від 01.12.2005. 
Цей Закон регулює відносини між 
споживачами товарів, (робіт, послуг) 
та виробниками, виконавцями, 
продавцями різних форм власності, а 
також встановлює права споживачів.

1. Захист своїх прав 

державою.



Захист прав споживачів здійснюють:

 Держспоживстандарт -
центральний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України.

Держспоживстандарт України є 

спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у сфері : захисту 

прав споживачів,  стандартизації,  

метрології, підтвердження відповідності. 



Антимонопольний комітет 

України - державний орган із спеціальним 

статусом, метою діяльності якого є 

забезпечення державного захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності.

 Державна житлово-комунальна 

інспекція - урядовий орган, що діє у системі 

Мінжитлокомунгоспу, відповідальний перед 

Кабінетом Міністрів України, підзвітний та 

підконтрольний Міністрові з питань житлово-

комунального господарства.



Емблема Держспоживстандарту

України

Емблема 

антимонопольного

комітету України 

Емблема державної 

житлово-комунальної 

інспекції України 



2. Належну якість продукції та 

обслуговування.
Споживач має право на перевірку якості,

безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни

продукції, що придбавається

(замовляється), демонстрацію безпечного

та правильного її використання.

На вимогу споживача продавець

зобов'язаний надати йому контрольно-

вимірювальні прилади, документи про

якість, безпеку, ціну продукції.



У разі коли під час гарантійного строку

необхідно визначити причини втрати якості

продукції, продавець (виконавець, виробник)

зобов'язаний у триденний строк з дня одержання

від споживача письмової згоди організувати

проведення експертизи продукції.

Експертиза проводиться за рахунок продавця .

Якщо у висновках експертизи буде доведено,

що недоліки виникли після передачі продукції

споживачеві, вимоги споживача не підлягають

задоволенню, а споживач зобов'язаний

відшкодувати продавцю витрати на проведення

експертизи.



3. Безпеку продукції

Безпека продукції - відсутність будь-

якого ризику для життя, здоров'я,

майна споживача і навколишнього

природного середовища при звичайних

умовах використання, зберігання,

транспортування, виготовлення і

утилізації продукції. (згідно із законом

України “Про захист прав споживачів”)



4. Необхідну, доступну, достовірну 

та своєчасну інформацію про 

продукцію, її кількість, якість, 

асортимент, а також про її 

виробника (виконавця, продавця). 



5. Відшкодування шкоди

(збитків), завданих дефектною

чи фальсифікованою

продукцією або продукцією

неналежної якості, а також

майнової та моральної

(немайнової) шкоди, заподіяної

небезпечною для життя і

здоров'я людей продукцією у

випадках, передбачених

законодавством.



6. Звернення до суду та інших 

уповноважених органів державної 

влади за захистом порушених 

прав. 



7. Об'єднання в громадські 

організації споживачів 

(об'єднання споживачів).

Ще до утворення на державному рівні 

відповідних структур у великих містах України 

почали створюватися недержавні громадські 

організації.

У 1989 була зареєстрована громадська 

організація «Українська асоціація споживачів», яка 

взяла на себе відповідальність працювати за 

міжнародними правовими нормами.



У 2003 році зареєстрована громадська

організація "Експерт", основною метою

діяльності якої є виявлення на ринку неякісних,

небезпечних для споживання продуктів

харчування та інформування про це споживачів.





Частина ІІ

Що можливо зробити, якщо придбаний 

товар виявився неякісним 

(несправним).Практичні поради.

У разі виявлення протягом встановленого

гарантійного строку недоліків (будь-яких

невідповідностей продукції вимогам

нормативно-правових актів і нормативних

документів товару-несуттєвих щодо якості

товару) споживач має право вимагати:

 пропорційного зменшення ціни;

 безоплатного усунення недоліків товару в

розумний строк;



 відшкодування витрат на усунення

недоліків товару.

Ані заміни товару, ані повернення грошей

вимагати в такому випадку немає
жодних правових підстав



Якщо ж протягом гарантійного строку було 

виявлено істотний недолік (недолік, який 

робить неможливим чи недопустимим 

використання товару відповідно до його цільового 

призначення, виник з вини виробника (продавця, 

виконавця), після його усунення проявляється 

знову з незалежних від споживача причин), 

споживач має право за своїм вибором вимагати 

від продавця або виробника:

 розірвання договору та повернення сплаченої за 

товар грошової суми; 

 заміни товару на такий же або аналогічний з 

числа наявних у продавця (виробника). 



На практиці часто трапляються ситуації, коли 

обурений придбанням неякісного товару споживач 

з’являється до магазину та вимагає заміни товару 

або повернення грошей, посилаючись на той факт, 

що придбаний товар містить істотний недолік. 

Однак співробітники підприємства-продавця 

відмовляють бідоласі в заміні товару або поверненні 

грошей і роблять це не безпідставно, адже факт 

наявності саме істотного недоліку повинен бути 

підтверджений документально. Таким 

підтвердженням може бути висновок експертизи або 

відповідний акт авторизованого сервісного центру. 

Якщо ж споживач не має доказів наявності у 

придбаному товарі істотного недоліку, то товар 

приймається продавцем (виробником) на 

діагностику.



Покупцю варто знати, що при розірванні договору 

(тобто при поверненні грошей) розрахунок у 

разі підвищення ціни на товар провадиться 

виходячи з його вартості на час пред’явлення 

відповідної вимоги, а в разі зниження ціни –

виходячи з вартості товару на час купівлі.

На прикладі це виглядає так. Якщо Ви придбали 

мобільний телефон за 1000 грн. 00 коп., а на 

момент розірвання договору купівлі продажу 

такий телефон коштує вже 1500 грн. 00 коп., то 

продавець зобов’язаний повернути Вам 1500 

грн. 00 коп. В разі, якщо під час розірвання 

договору купівлі продажу мобільний телефон 

того ж виробника та тієї ж моделі здешевіє, то 

повернуть Вам кошти в розмірі вартості 

придбаного товару, тобто 1000 грн. 00 коп.



Споживачі України мають право на

придбання та споживання високоякісної

продукції. Їх права захищає держава та

громадські споживацькі організації.

При придбанні неякісної продукції

споживач повинен вжити всіх потрібних

дій щодо захисту своїх прав –

звернутися до продавця чи виробника

щодо обміну чи компенсації. У разі

відмови – за допомогою до громадських

організацій споживачів, суду.


