
Якщо ваші права порушено: 

 

Згідно статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – 

Закон), у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків 

придбаного, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством має 

право вимагати: 

 1. Пропорційного зменшення ціни; 

 2. Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

 3. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі 

виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 

виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, 

підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у 

строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін 

правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або 

виробника: 

 - розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової 

суми; 

 - вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з 

числа наявних у продавця (виробника), товар. 

 

Які права споживача при придбанні продукції? 

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» 

споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на 

аналогічний  у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив 

його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не 

може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін 

товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо 

триваліший строк не оголошений продавцем. 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. 

 

В разі порушення ваших прав 

 

Ви маєте право звернутися до суду або до ГУ Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області. Ми розглядаємо всі звернення споживачів, права яких було 

порушено, у встановлений чинним законодавством термін. 

Згідно ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», звернення може 

бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на 

особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені 

контактні центри, та записується (реєструється) посадовою особою. Письмове 

звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного 

органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої 

оформленні відповідно до законодавства. 

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі 

Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). 

 


