
Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості 

гарантуються ст. 8 Закон України «Про захист прав споживачів». 
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків 

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: 

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа 

наявних у продавця (виробника), товар. 

У випадку придбання споживачем продовольчих товарів неналежної 

якості продавець зобов'язаний замінити їх на якісний товар чи повернути 

споживачу сплачені ним гроші, якщо вказані недоліки виявлені у рамках строку 

придатності. 

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків 

товару, вони мають бути усунені протягом 14 днів чи, за згодою сторін, в інший 

строк. 

На письмову вимогу споживача, на час ремонту йому надається (з 

доставкою) аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього продавець та 

виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) повинен мати 

(створювати) обмінний фонд товарів. 

Головною умовою ефективного захисту своїх прав є наявність документу, 

що підтверджує факт купівлі-продажу. Коли ж права споживача порушено: 

- відразу необхідно написати заяву-претензію про порушення з вимогою щодо 

відновлення права на адресу керівника організації-порушника чи на ім’я 

приватного підприємця. Її необхідно написати у двох примірниках, передати 

порушнику та попросити відмітку про отримання, а саме: щоб проставили 

вхідний номер, дату, прізвище та посаду особи, яка прийняла документ, та 

(бажано)штамп чи печатку цієї організації; у випадку відмови у прийнятті заяви 

або надання підтвердження в її отриманні (відмітку не роблять, але обіцяють 

розібратися), необхідно цю заяву направити на дану адресу поштою з 

повідомленням про вручення. Вимоги покупця мають бути задоволені протягом 

двох тижнів. 

 


