
 Відповідно до статті 2 ЗУ «Про захист прав споживачів» законодавство 

про захист прав споживачів складається з цього закону, Цивільного кодексу 

України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових 

актів,  а саме: 

- Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції" 

- Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" 

- Закон України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів» 
 - Постанова КМУ від 15.06.2006 №833 «Про затвердження порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів» 

 - Постанова КМУ від 11.04.2002 №506 «Про затвердження Порядку 

гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно-

складних побутових товарів» 

 - Постанова КМУ від 16.03.2017 №231 «Про затвердження переліку  

груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному 

ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування 

реєстраторів розрахункових операцій» 

 - Розпорядження КМУ від 29.03.2017 №217-р «Про схвалення 

концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 

2020 року» 

               - Розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 983-р «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав 

споживачів на період до 2020 року» 

 - Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (із змінами) 

затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №104 

 - Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами (із змінами) 

затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 11.07.2003 №185 

 - Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства (із 

змінами) затверджені наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 24.07.2002 №219 

 - Правила побутового обслуговування населення (із змінами) 

затверджені постановою КМУ від 16.05.1994 №313 

 - Правила торгівлі на ринках (із змінами) затверджені наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державною податковою 

адміністрацією України, Державним комітетом стандартизації, метрології та 

сертифікації України від 26.02.02 №57/188/84/105 

 - Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями  (із змінами), 

затверджені постановою КМУ від 30.07.1996 №854 

    - Правила роздрібної  торгівлі тютюновими виробами  (із змінами) 

затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 24.07.2002 №218. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


