
Захист прав споживачів: 
практичні аспекти



Ст. 42 Конституції України: «Держава

захищає права споживачів, здійснює

контроль за якістю і безпечністю продукції

та усіх видів послуг і робіт, сприяє

діяльності громадських організацій

споживачів»



ПИТАННЯ 1. 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

СПОЖИВАЧА



Закон України “Про захист прав 
споживачів”

Споживач - фізична особа, яка

придбаває, замовляє, використовує або має

намір придбати чи замовити продукцію для

особистих потреб, безпосередньо не

пов'язаних з підприємницькою діяльністю

або виконанням обов'язків найманого

працівника



Споживачі зобов'язані:
1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з

правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником
(продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання
товару - до початку використання товару звернутися за
роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої
вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх
функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та
дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених
виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам
використання товару - застосовувати передбачені виробником в
товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених
експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі
відсутності таких правил в документації - дотримуватися
звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів
такого роду.



Права споживачів (ст.4):
1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію
про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також
про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої
внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції),
відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних
органів за захистом порушених прав;

7) об’єднання в громадські організації споживачів
(об'єднання споживачів).

8) інші права, встановлені законодавством про захист прав
споживачів.



Інші права споживачів:



Якщо виконавець своєчасно не приступив до 
виконання зобов'язань за договором або 

виконує роботу так повільно, що закінчити її у 
визначений строк стає неможливим (ст.10)

споживач має право:

1. право відмовитися від договору про
виконання робіт (надання послуг);

2. право вимагати відшкодування збитків,
якщо виконавець своєчасно не
приступив до виконання зобов'язань за
договором або виконує роботу так
повільно, що закінчити її у визначений
строк стає неможливим.



Права споживача у сфері торговельного
та інших видів обслуговування (ст.17)

1. право на вільний вибір товарів і послуг у 
зручний для нього час;

2. право на перевірку якості, безпеки, комплект-
ності, міри, ваги та ціни продукції, що 
придбавається (замовляється), демонстрацію 
безпечного та правильного її використання. 

На вимогу споживача продавець (виконавець)
зобов’язаний надати йому контрольно-вимірювальні
прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції.



ПИТАННЯ 2. 

ПРАВА ТА ДІЇ СПОЖИВАЧА

У РАЗІ ПРИДБАННЯ

ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ

ЯКОСТІ



- властивість продукції, яка відповідає

вимогам, встановленим для цієї категорії

продукції у нормативно-правових актах і

нормативних документах, та умовам

договору із споживачем

Належна якість продукції 

(товару, роботи або послуги)



Продукція 
неналежної якості

продукція   у  якій   
виявлено

недоліки
істотні 

недоліки



Що таке “недолік продукції” ?



Це будь-яка невідповідність 

продукції:

вимогам 

нормативно-

правових актів і 

нормативних 

документів,

інформації про 

продукцію, наданій 

виробником 

(виконавцем, 

продавцем)

вимогам, що 

пред’являються до 

неї

умовам договорів

або



Що таке “істотний недолік 
продукції “?



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

при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених 

ознак:



а) він взагалі не може 

бути усунутий;

б) його усунення 

потребує понад 

чотирнадцять 

календарних днів;

в) він робить товар 

суттєво іншим, ніж 

передбачено 

договором;



Вимоги споживача розглядаються після
пред’явлення:

 розрахункового документа;

 щодо товарів, на які встановлено
гарантійний строк, - технічного паспорта
чи іншого документа, що його замінює, з
позначкою про дату продажу.



Що має право вимагати 
споживач протягом 

встановленого гарантійного 
строку?



Якщо виявлено недоліки

1) пропорційного 

зменшення ціни;

2) безоплатного 

усунення недоліків 

товару в розумний 

строк;

3) відшкодування 

витрат на усунення 

недоліків товару.



Якщо виявлено істотні недоліки або 

фальсифікацію товару

1) розірвання договору та 

повернення сплаченої за 

товар грошової суми;

2) заміни товару на такий же 

товар або на аналогічний, з 

числа наявних у продавця 

(виробника), товар.



Увага!

Стаття 8, ч.10

Споживач має право пред'явити виробнику

(продавцю) вимогу про безоплатне усунення

недоліків товару після закінчення гарантійного

строку.

Ця вимога може бути пред'явлена протягом

установленого строку служби, а якщо такий не

встановлено - протягом десяти років, якщо в

товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки),

допущені з вини виробника.



ПИТАННЯ 3.

ПОШИРЕНІ ПОРУШЕННЯ 

ПРАВ СПОЖИВАЧІВ



Відмова безкоштовного гарантійного
ремонту комплектуючих до основного
товару

Стаття 7.

Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу

(застосування, використання) продукції, в тому числі

комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку,

встановленого нормативно-правовими актами,

нормативними документами чи договором. Гарантійний

строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший,

ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не

передбачено нормативно-правовими актами,

нормативними документами чи договором.



Обчислення строку гарантії на сезонні 
товари з дати купівлі-продажу

Стаття 7

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби)
гарантійний строк обчислюється з початку відповідного
сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів
України.



Постанова КМ Про реалізацію окремих
положень Закону України "Про захист прав
споживачів”



ПЕРЕЛІК 

сезонних товарів, гарантійні терміни за якими 

обчислюються з початку відповідного сезону

Одяг, хутряні та інші вироби 

весняно-літнього асортименту - з 1 квітня 

осінньо-зимового асортименту - з 1 жовтня 

Взуття 

зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня 

весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня 

та з 15 вересня по 15 листопада 

літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня 



Порушення строків гарантійного ремонту

Стаття 8, ч.9

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне

усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті

протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або

за згодою сторін в інший строк.



Ненадання аналогічного товару 
на час гарантійного ремонту

Стаття 8.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому

надається (з доставкою) товар аналогічної марки

(моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

Для цього продавець, виробник (підприємство, що

задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною

першою цієї статті) зобов'язані створювати (мати)

обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів

визначається Кабінетом Міністрів України.



Відповідальність!

За кожний день затримки виконання вимоги про

надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу,

модифікації) та за кожний день затримки усунення

недоліків понад установлений строк (чотирнадцять

днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в

розмірі одного відсотка вартості товару.



Відмова заміни неякісного товару

 За наявності товару вимога споживача про

його заміну підлягає негайному задоволенню, а

в разі виникнення потреби в перевірці якості -

протягом чотирнадцяти днів або за

домовленістю сторін.

 У разі відсутності товару вимога споживача

про його заміну підлягає задоволенню у

двомісячний строк з моменту подання

відповідної заяви.



1. Телевізори 

2. Мікрохвильові печі 

3. Магнітоли 

4. Кухонні машини 

5. Магнітофони 

6. В'язальні машини 

7. Радіоприймачі 

8. Пилососи Холодильники 

9. Електропраски 

10. Морозильники 

11. Електроміксери 

12. Пральні машини 

13. Електросоковижималки

14. Апарати телефонні, у тому 

числі мобільного зв'язку 

15. Персональні комп'ютери та 

комплектуючі частини до них 

16. Апаратура для відеозапису та 

відтворення зображення і 

звуку 

17. Електрочайники

18. Електрофени

19. Електрокавоварки 

ПЕРЕЛІК 

товарів, з яких утворюється 

обмінний фонд



Відмова повернення повної 
вартості неякісного товару

Стаття 8, ч.7

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі

підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його

вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі

зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі.

Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у

день розірвання договору, а в разі неможливості повернути

гроші у день розірвання договору - в інший строк за

домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи

днів.



ПИТАННЯ 4.

ПРАВА СПОЖИВАЧА ПРИ 

ПРИДБАННІ  ТОВАРУ 

НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ



Споживач має право обміняти
непродовольчий товар належної якості на
аналогічний у продавця, в якого він був
придбаний, якщо товар:

1) не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, 

кольором, розміром

або

2) з інших причин не може бути ним використаний за 

призначенням



Умови обміну товару належної 
якості: 

1. він не використовувався;

2. збережено його товарний вигляд, 
споживчі властивості, пломби, 
ярлики;

3. збережено розрахунковий документ, 
виданий споживачеві разом з
проданим товаром.



Якщо на момент обміну аналогічного
товару немає у продажу, споживач має
право:

або придбати будь-які інші товари з 

наявного асортименту з відповідним 

перерахуванням вартості,

або розірвати договір та одержати 

назад гроші у розмірі вартості 

повернутого товару,

або здійснити обмін товару на аналогічний 

при першому ж надходженні відповідного 

товару в продаж.



1) Продовольчі товари, лікарські препарати та 

засоби,  предмети сангігієни 

2) Непродовольчі товари: 

фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір 

корсетні товари,

парфюмерно-косметичні вироби, 

пір'яно-пухові вироби, 

дитячі іграшки м'які, 

дитячі іграшки гумові надувні, 

зубні щітки, 

мундштуки ,

апарати для гоління, помазки для гоління, 

розчіски, гребенці та щітки масажні, 

сурдини (для духових музичних інструментів) 

скрипічні підборіддя ,

рукавички, 

тканини, 

тюлегардинні і мереживні полотна, 

килимові вироби метражні, 

білизна натільна, білизна постільна, 

панчішно-шкарпеткові вироби ,

товари в аерозольній упаковці, 

друковані видання, 

лінійний та листковий металопрокат, трубна 

продукція, 

пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), 

плитні матеріали (деревноволокнисті та 

деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані 

або розкроєні під розмір, визначений покупцем 

(замовником); 

аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем 

зчитування із записом;

вироби з натурального та штучного волосся 

(перуки); 

товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки 

для годування тощо);

інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, 

пилочки тощо) 

ювелірні вироби з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного

каміння

ПЕРЕЛІК 
товарів належної якості, що не підлягають обміну 

(поверненню) 



Увага!

 При розірванні договору купівлі-продажу

розрахунки із споживачем провадяться

виходячи з вартості товару на час його купівлі.

 Гроші повертаються у день розірвання

договору, а в разі неможливості - в інший строк

за домовленістю сторін, але не пізніше ніж

протягом семи днів.



ПИТАННЯ 5

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО 

ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА 

СПОЖИВАЧІВ



Куди звертатись у випадку 
порушення прав споживачів?

1. Керівництво виробника (виконавця, продавця) –
звертатись варто письмово (рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення);

2. Управління захисту прав споживачів – усне, 
письмове, або електронне звернення;

3. Громадські організації захисту прав споживачів;

4. Суд - споживачі звільняються від сплати судового 
збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх
прав (ст.22, ч.3).



Управління захисту споживачів 
(структурний підрозділ Головного управління  
Держпродспоживслужби у Львівській області)

Адреса :

м. Львів, пр. В.Чорновола, 59, тел./факс (032) 231 76 93, 

Е-mail: consumer@lvivdpss.gov.ua

Адреса для кореспонденції (скарги, листи):

м. Львів, вул. Вітовського, 18.

mailto:consumer@lvivdpss.gov.ua


Вимоги до письмового 
(електронного) звернення

 має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце

проживання громадянина;

 має бути викладено суть порушеного питання,

зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи

вимоги;

 повинно бути підписано заявником (заявниками) із

зазначенням дати.

 в електронному зверненні має бути зазначено

електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути

надіслано відповідь, або відомості про інші засоби

зв’язку з ним.



При зверненні до 
Держпродспоживслужби подаються 

наступні документи:

 звернення;

 копія звернення до суб’єкта господарювання,

 копія документу, який засвідчує факт 
придбання продукції;

 копія технічного паспорта чи іншого 
документа, що його замінює, з позначкою 
про дату продажу;

 інші документи, які стосуються розгляду 
звернення.




