
Хто володіє інформацією, той володіє світом! 

 Відповідно до ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» 

споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та 

своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і 

компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до 

придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про 

продукцію не вважається рекламою. 

 Інформація про продукцію повинна містити: 

  назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за 

якими вони реалізуються; 

 дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм 

тощо), умови використання; 

 відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені 

нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої 

продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; 

 позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих 

організмів; 

 дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; 

 дату виготовлення; 

  відомості про умови зберігання; 

  гарантійні зобов'язання виробника (виконавця); 

  правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; 

 строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості 

про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки 

в разі невиконання цих дій; 

  найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і 

підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від 

споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування. 

 Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в державній 

системі сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її 

сертифікацію. 

 Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для 

життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного 

середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома 

споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання 

(використання). 

 Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про 

мови. 

  Інформація доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, 

продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, 



а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), 

прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування. 

 Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона 

реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою 

засобів дистанційного зв'язку. 

 У разі, якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або 

несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, 

продавця) спричинило: 

 1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей, - 

споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому 

збитків; 

 2) неможливість використання придбаної продукції за призначенням - 

споживач має право вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше 

місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не 

буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування 

збитків; 

 3) заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - споживач 

має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені 

законом, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним 

об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших 

підставах, передбачених законом чи договором. 

 Отже, будьте обізнані! Якщо, прийшовши до магазину, ви виявили товар 

без необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, 

то ви маєте право: 

 1. Звернутися до продавця з вимогою надання вам необхідної,  доступної, 

достовірної та своєчасної інформації про продукцію, яку він реалізує; 

 2. У разі неотримання відповідної інформації зробити запис у Книзі 

відгуків та пропозицій, яка повинна відповідно до чинного законодавства 

розміщуватися у «Куточку споживача»; 

 3. Подати до Головного управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області заяву щодо порушення ваших прав на отримання 

необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію із 

обов’язковим зазначенням найменування суб’єкта господарювання, його 

місцезнаходження та надання копій документів, які підтверджують ваші 

правовідносини із суб’єктом господарювання. 

 

                                                     Матеріал підготовлено працівниками 

                                                     у сфері  захисту прав споживачів  

                                                     Головного управління Держпродспоживслужби  

                                                     в Кіровоградській області 


