
Розрахунковий документ на захисті прав споживачів. 
Споживачу необхідно задуматись, чи варто купувати товар і чи зможе він, 

в разі необхідності, захистити свої права як споживача, якщо продавець вперто 

відмовляється видати чек – можливо товар неякісний і продавець зазделегідь 

про це знає? 

Кожен споживач повинен пам’ятати: купуючи товар, замовляючи роботу 

чи послугу - завжди необхідно вимагати та зберігати розрахунковий документ. 

Для відстоювання своїх прав як споживача, в разі придбання товарів 

неналежної якості, для обміну якісного товару, тощо, необхідно мати 

розрахунковий документ. Відповідно до Закону України «Про захист прав 

споживачів», вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем 

розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний 

строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з 

позначкою про дату продажу. 

Розрахунковим документом, який підтверджує факт придбання товару, 

надання послуги чи виконання робіт у даного продавця, виробника чи 

виконавця можуть бути касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція 

тощо. 

Основними вимогами до змісту розрахункового документу є наявність 

обов’язкових реквізитів про продавця: його повна назва, індивідуальний 

податковий номер продавця, який реалізує товар (надає послугу), адреса місця 

реалізації товару (отримання послуги), дата продажу товару (отримання 

послуги), повна назву товару (послуги) та кількість, вартість придбаного товару 

(наданої послуги). Товарний чек завіряється підписом керівника чи його 

довіреною особою, та, в разі наявності, печаткою. 

Обов’язок суб’єкта господарювання видати чек споживачу передбачено: 

- Законом України «Про захист прав споживачів»: п.11 ст.8 - під час 

продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий 

документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату 

продажу; п.8 ст.10 - виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної 

роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий 

документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги); 

- постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» п. 22 - Разом з 

товаром споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий 

документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який 

засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги; 

- інші. 

Купуючи товари на ринку у продавця, який не використовує реєстратори 

розрахункових операцій та розрахункові книжки, наполягайте на отриманні 

товарного чеку, в якому вказано: найменування суб’єкта господарювання, 

ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару та ціна, дата 

продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. 

Отже, під час продажу товару продавець, незалежно від того, на якій 

системі оподаткування він знаходиться, зобов’язаний видати споживачеві 

розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі. 



 


