Як захистити себе?
Ваші права при купівлі товарів

Звернення щодо захисту
прав споживача
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Права
споживача

СПОЖИВАЧ!

• право на належну якість продукції та обслуговування;
•право на безпеку продукції;
•право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну
інформацію про продукцію, її кількість, якість,
асортимент, а також про її виробника (виконавця,
продавця);
•право на відшкодування майнової та моральної шкоди,
завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в
продукції).
3

Право на належну якість
продукції та обслуговування
Належна якість товару, роботи або послуги властивість продукції, яка відповідає
встановленим законодавчим вимогам
(стандарти, сертифікати, норми) та умовам
договору із споживачем.
При купівлі продукції споживач має право на
перевірку якості, безпеки, комплектування,
міри, ваги і ціни продукції, яка купується.
Також споживач має право на демонстрацію
безпечного та правильного її використання.
За вимогою споживача продавець зобов’
язаний надати йому контрольно-вимірювальні
прилади, документи, які підтверджують якість,
безпеку і ціну продукції.
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Право на безпеку продукції
Споживач має право на те, щоб продукція була
безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього
природного середовища, а також не завдавала шкоди його
майну.
Окрім цього, на товари, використання яких понад
визначений строк є небезпечним для життя, здоров’я
споживача, навколишнього природного середовища
встановлюється строк придатності.
Виробник, продавець повинен попереджати
споживача про встановлений строк придатності товару,
обов’язкові умови його використання та можливі наслідки в
разі їх невиконання.
Слід пам’ятати, що Законом забороняється
змінювати строк придатності, який зазначено на етикетці,
упаковці або у супровідних документах на товар, а також
вводити в обіг товари, строк придатності яких минув.
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Право на необхідну, доступну,
достовірну та своєчасну
інформацію про продукцію
Інформація про продукцію повинна містити:
• назву товару;
• дані про основні властивості продукції(кількість, масу, об’єм…);
• відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин;
• позначку про наявність у складі продукції ГМО;
• дані про ціну, умови та правила придбання продукції;
• дату виготовлення;
• відомості про умови зберігання;
• гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);
• правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
• строк придатності товару ;
• відомості про виробника (назва, адреса, телефон, адреси сервісних центрів).
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Право на необхідну, доступну,
достовірну та своєчасну
інформацію про продукцію
Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про
мови.
- Конституція України
Державною мовою в Україні є українська мова.
- Закон «Про засади державної мовної політики»
Маркування товарів, інструкції про їх застосування тощо виконуються
державною мовою і регіональною мовою або мовою меншини. За рішенням
виробників товарів поруч із текстом, викладеним державною мовою, може
розміщуватися його переклад іншими мовами.
- Цивільний кодекс
Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну
інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати
відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення
договору, а якщо договір укладено, відмовитися від договору, вимагати
повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а 7
також моральної шкоди.

Право на відшкодування
майнової та моральної шкоди,
завданої внаслідок недоліків
продукції
Питання відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту продукції,
регулюється спеціальним Законом.
Щоби отримати відшкодування споживач повинен довести:
- наявність шкоди;
- наявність дефекту в продукції;
- наявність причинно-наслідкового зв'язку
між дефектом в продукції та шкодою.
За шкоду, завдану внаслідок дефекту
в продукції, відповідає її виробник.
За відшкодуванням завданої
шкоди можна звертатися протягом
трьох років з часу завдання шкоди.
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Права споживача в разі
придбання ним продукції у
кредит
Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту
кредитодавець зобов’язаний надати повну інформацію про себе та
про кредит.
Персональні дані, одержані від споживача або іншої особи у зв'язку
з укладенням та виконанням договору про надання споживчого кредиту,
можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану
споживача та його спроможності виконати зобов'язання за таким
договором.
Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій
формі, один з оригіналів якого передається споживачеві.
Кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про
надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії,
платежі за дії, які не є послугою.
Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає
здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні
цього Закону, є нікчемною.
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Права споживача в разі
придбання ним продукції у
кредит
Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем
тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту.
Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів відкликати свою
згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин.
Споживач має право достроково повернути споживчий
кредит при цьому суми відсотків за користування кредитом
зменшуються.
Споживач за погодженням із кредитодавцем має право
на реструктуризацію заборгованості за договором
споживчого кредитування, в тому числі нарахування відсотків
таким чином, щоб частина щомісячних платежів з
обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків
сукупного місячного доходу сім'ї.
Кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача про
передачу третій стороні своїх прав за договором про надання
споживчого кредиту.
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Права споживача у разі
придбання ним товару
неналежної якості:
• вимагати пропорційного зменшення ціни;
• вимагати безоплатного усунення недоліків товару в
розумний строк;
• вимагати відшкодування витрат на усунення
недоліків товару.
У разі виявлення протягом гарантійного строку
недоліків, які виникли з вини виробника чи продавця
товару, споживач має право вимагати від продавця
або виробника:
• повернення сплаченої за товар грошової суми;
• заміни товару на такий же товар або на аналогічний,
з числа наявних у продавця , товарів.
Продавець, виробник зобов'язані прийняти
товар неналежної якості у споживача і задовольнити
його вимоги.
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Хто захищає права споживачів?
Державна інспекція з питань
захисту прав споживачів

Суд

Повноваження Держінспекції:
- перевіряти у суб'єктів господарювання, якість продукції, додержання правил торгівлі
та надання послуг;
- давати суб'єктам господарювання обов'язкові до виконання
приписи щодо припинення порушень прав споживачів;
- забороняти суб'єктам господарювання, реалізацію споживачам продукції;
- припиняти торгівлю до моменту усунення виявлених порушень;
- опломбовувати виробничі, складські, торговельні та інші
приміщення суб'єктів господарювання ;
- накладати відповідно до законодавства адміністративні штрафи;
- надсилати до правоохоронних органів матеріали перевірок
щодо дій, які містять ознаки злочину.
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Хто захищає права споживачів?
Державна інспекція з питань захисту прав споживачів у
Львівській області
м. Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 59
Телефон: 231 76 93
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Хто захищає права споживачів?
Судовий захист прав споживачів
Захист прав споживачів, передбачених законодавством,
здійснюється судом.
При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує
питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
Споживачі звільняються від сплати судового збору за
позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
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Хто захищає права споживачів?
Управління транспорту та зв’
язку ЛМР

- на e-mail: transport@city-adm.lviv.ua

Департамент дорожнього
господарства ЛОДА

- на e-mail: transport@loda.gov.ua.
на лінію екстреної допомоги «112»

- на «гарячу лінію» міста тел. 1580
або 297-59-11; 297-59-99
- поштою на адресу 79012, м.
Львів, вул. Ак. Сахарова, 2,

- «Гаряча лінія» ЛОДА
тел.: (032) 235 73 73
- поштою на адресу 79008, м. Львів,
вул. Винниченка, 18.

- під час особистого прийому в
начальника Управління.
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Відповідальність за порушення
прав споживачів
Відповідальність:
- за відмову усунути недоліки товару, відмову обміняти товар, відмову усунути
недоліки у виконаній роботі - десятикратний розмір вартості продукції;
- за реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації - у розмірі
п'ятдесяти відсотків вартості партії товару;
- відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про
продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вартості партії товару;
- реалізацію товару, строк придатності якого минув, - у розмірі двохсот
відсотків вартості залишку партії товару.
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Чотири кроки до успішної
покупки:
Обов’язково отримати товарний чек;
Перевірити правильність оформлення
товарного чеку;
Обов’язково отримати гарантію на товар;
Перевірити правильність оформлення
гарантії

17

Чотири кроки до успішної
покупки
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Чотири кроки до успішної
покупки
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Обов’язки продавця під час
продажу товару
Під час продажу товару, який підлягає
гарантійному обслуговуванню продавець зобов'язаний:
- здійснити перевірку споживчих властивостей товару,
наявності експлуатаційних документів, гарантійного
талона, комплектності товару, зазначеної в
експлуатаційних документах;
- поінформувати споживача про правила користування
товаром;
- заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного
талонів на гарантійне обслуговування;
- видати споживачеві розрахунковий документ
(квитанцію, товарний, касовий чек чи інший документ, що
засвідчує факт купівлі товару).

20

Умови гарантійного
обслуговування:
Гарантійний термін експлуатації товару,
обчислюється від дати його продажу
споживачеві.
У разі потреби, продавець може направити
товар на експертизу, яка здійснюється за рахунок
продавця.
На гарантійне обслуговування
приймається товар за наявності експлуатаційних
документів, пломб виробника, відсутності
пошкоджень товару та використання товару за
призначенням.
У разі недотримання цих вимог, споживач
втрачає право на гарантійне обслуговування.
Великогабаритні товари і товари вагою
понад 5 кілограмів доставляються на ремонт
та повертаються споживачеві силами і
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засобами продавця, виробника.

Повернення товару
Споживач має право протягом 14 днів обміняти
непродовольчий товар належної якості на аналогічний,
якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами,
фасоном, кольором, розміром або з інших причин.
Обмін товару належної якості провадиться, якщо він
не використовувався і якщо збережено його товарний
вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також
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 одержати назад гроші.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки
із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на
час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються
споживачеві у день розірвання договору, але не пізніше
ніж протягом семи днів.
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Товари, які не підлягають
обміну:
- продовольчі товари
- лікарські препарати та засоби,
- предмети сангігієни
- парфюмерно-косметичні вироби
- апарати для гоління
- тканини, тюлегардинні і мереживні полотна, килими
- білизна, панчішно-шкарпеткові вироби
- металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали,
- Аудіо -, відеокасети, диски
- товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки)
- інструменти для манікюру, педикюру
- ювелірні вироби з дорогоцінних металів.
23

Куток споживача
• найменування власника або
уповноваженого ним органу;
• книга відгуків та пропозицій;
• адреси і номери телефонів органів, що
забезпечують захист прав споживачів;
• торговельний патент, ліцензія;
• порядок провадження торговельної
діяльності та правила торговельного
обслуговування на ринку споживчих
товарів;
• Закон "Про захист прав споживачів";
• санітарні норми, ветеринарні документи,
правила продажу окремих видів товарів.
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Для чого куток
споживача?
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Для чого куток
споживача?
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Як
писати
скаргу?
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Звернення щодо захисту
прав споживача
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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