
Книга відгуків і пропозицій – можливість для споживача і суб’єкта 

господарювання вирішити спірні питання без контролюючого органу 

 

Проаналізувавши звернення громадян, Головне управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області звертає увагу на те, що всі 

підприємства роздрібної торгівлі та заклади ресторанного господарства 

незалежно від форм власності 

обов'язково повинні вести Книгу 

відгуків і пропозицій встановленої 

форми (Інструкція про Книгу відгуків і 

пропозицій затверджена наказом 

Міністерства зовнішніх економічних 

зв'язків і торгівлі України від 24.06.1996 

№349), в яку споживачі записують свої 

скарги, пропозиції, відгуки та зауваження. 

Суб'єкти господарювання повинні забезпечити наявність на видному та 

доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про 

найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та 

пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав 

споживачів (постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»). 

 Протягом тижня з дня здійснення в Книзі запису (за умови, що такий 

запис містить пропозиції з поліпшення роботи, скаргу, що потребує реагування 

тощо) керівник підприємства або його заступник повинен у письмовому вигляді 

повідомити заявника за залишеною ним адресою про вжиті заходи для 

усунення недоліків. Якщо для здійснення заходів по усуненню зазначених 

споживачем недоліків або виконання його пропозицій необхідно більше семи 

днів, то керівник підприємства або його заступник визначає інший термін 

виконання, але не більше 15 днів. 



Книга відгуків і пропозицій - 

документ суворої звітності, вона 

повинна бути пронумерована, 

прошнурована, завірена підписом 

керівника суб’єкта роздрібної торгівлі 

та печаткою. Підлягає заміні в термін 

не пізніше ніж 5 днів з дати 

заповнення третього з кінця бланка. 

Відсутність Книги відгуків і пропозицій у куточку споживача чи 

недотримання порядку її ведення, згідно зі ст. 155 ч.1 Адміністративного 

кодексу України, вважається порушенням правил торговельного 

обслуговування населення та є підставою до накладання штрафу. 

Якщо вас відверто ігнорують, не бажаючи надавати Книгу відгуків і 

пропозицій, ви можете звернутися зі скаргою на таку ситуацію до Головного 

управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, що знаходиться 

за адресою: вул. Тараса Карпи, 84. 

Однак звертаємо увагу, що установи, які не здійснюють торговельне 

обслуговування, знаходяться поза компетенцією Держпродспоживслужби. Тож, 

якщо ви помітили відсутність Книги відгуків і пропозицій, наприклад, в банку, 

радимо звернутися безпосередньо до керівництва даного закладу. 

Зрештою, не забуваймо, що Книга відгуків та пропозицій дає можливість 

суб'єкту господарювання та споживачеві вирішити спірне питання без участі 

контролюючих органів й уникнути застосування штрафних санкцій. 


