
Директивою № 1999/44/ЄС передбачено, що продавець відповідальний за гарантію на вживані товари

Законопроектом передбачено, що ремонт або заміна товару здійснюється:

1) безкоштовно;

2) у строк, що не перевищує чотирнадцяти днів з моменту звернення споживача, або, за спільною домовленістю споживача та 
суб’єкта господарювання, в інший строк.

У разі відмови споживача чекати товар з ремонту більше 14 днів, товар підлягає заміні на аналогічний.

Проектом Закону встановлено гарантійних строк – не менше 2 років для нових товарів та 1 рік для вживаних.

Така норма передбачена європейською Директивою № 2019/771.

DIRECTIVE (EU) 2019/771 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts 
for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC

Article 10

Liability of the seller

1.   The seller shall be liable to the consumer for any lack of conformity which exists at the time when the goods were delivered and which 
becomes apparent within two years of that time. Without prejudice to Article 7(3), this paragraph shall also apply to goods with digital ele-
ments.

В законопроекті прописано, що «Гарантійний строк на товар не може бути більшим, ніж його строк служби».

Євген Школа 

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
ДО ВЕБІНАРУ МІНЕКОНОМІКИ
«ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ТА 
НОВАЦІЇ» 25.06.21*

Гарантія для вживаних товарів ким буде забезпечуватися?

* авторські пунктуація та орфографія збережені

Євген Школа 

гарантія 2 роки на батарейки, вибачте, - це нонсенс....

Sergiy Valko 

Доброго дня, прошу більш детально пояснити встановлений гарантійний термін - 2 роки. 
Для яких категорій товарів та дефектів? Дякую

Sergiy Valko 

На базі яких документів ЄС створювалася нова редакція ЗУ Про захист прав
споживачів?

Статтею 13 законопроекту передбачено:

«Стаття 13. Право споживача на інформацію про продукцію

1. Споживач має право на одержання необхідної, повної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що 
забезпечує можливість здійснення ним свідомого вибору. 

Суб’єкт господарювання зобов’язаний надати споживачу своєчасну інформацію про продукцію до придбання ним продукції.

Інформація про продукцію не вважається рекламою.

2. Необхідна, повна, достовірна інформація про продукцію повинна містити:

1) назву продукції, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, під яким вони реалізуються;

2) дані про основні споживчі властивості товарів чи основні характеристики робіт (послуг);

3) кількість продукції в одиницях вимірювання, установлених відповідно до законодавства про метрологію та метрологічну 
діяльність, залежно від виду продукції;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, у разі наявності, перелік яких визначено нормативно-правовими актами, а 
також застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження передбачені законодавством;

5) ціну продукції або спосіб її розрахунку. Спосіб розрахунку ціни надається лише в тому випадку, якщо з різних об’єктивних причин 
до моменту постачання товару не можна визначити кінцеву ціну продукції;

6) будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання, а також можливі негативні наслідки споживання (використання), 
якщо це визначено виробником або встановлено нормативно-правовими актами;

7) відомості про гарантійні зобов’язання суб’єкта господарювання та комерційну гарантію, у разі її надання;

8) найменування, номер контактного телефону та місцезнаходження виробника (виконавця), а також найменування, номер 
контактного телефону та місцезнаходження суб’єкта господарювання, відповідального за прийняття та розгляд вимог про 
виконання гарантійних зобов’язань та/або комерційної гарантії або інших скарг споживачів, якщо він не є виробником 
(виконавцем);

Зазначена норма передбачена Директивами: 

DIRECTIVE 2005/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 11 May 2005

concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Direc-
tives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European 
Parliament and of the Council

(‘Unfair Commercial Practices Directive’)

(Text with EEA relevance)

Article 7

(b) the geographical address and the identity of the trader, such as his trading name and, where applicable, the geographical address and 
the identity of the trader on whose behalf he is acting;

DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 25 October 2011

on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council

(Text with EEA relevance)

Article 5

(b) the identity of the trader, such as his trading name, the geographical address at which he is established and his telephone number;

9) дату виготовлення та строк придатності (служби). Якщо використання товару понад установлений строк може становити 
небезпеку для життя, здоров’я споживача, навколишнього природного середовища або може завдати шкоду майну споживача, 
зазначаються відомості про необхідні дії споживача після закінчення такого строку, а також про можливі наслідки в разі 
невиконання цих дій. Строк придатності (служби) може не зазначатися, якщо він є необмеженим.

3. Інформація про послуги з показу (проведення) гастрольних заходів, що пов’язані з концертною, гастрольно-концертною, 
конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів 
фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним 
супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, 
вокально-інструментального виконання музичного твору.

4. Нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені спеціальні вимоги до змісту 
інформації про продукцію та способів її надання.

У разі, якщо нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги до змісту або 
способів надання інформації про певні види продукції, положення частини другої цієї статті застосовуються у частині, що не 
охоплюється такими спеціальними вимогами.

5. Інформація, передбачена частинами першою – третьою цієї статті, доводиться суб’єктом господарювання до відома споживачів у 
чіткій, легкодоступній та зрозумілій формі, в кольорі, шрифті та розмірі, які не ускладнюють сприйняття інформації.

6. Вимоги до інформації про харчові продукти встановлюються Законом України “Про інформацію для споживачів щодо харчових 
продуктів”. Вимоги до інформації про корми встановлюються Законом України “Про безпечність та гігієну кормів”. Вимоги, 
встановлені частиною другою цієї статті, не поширюється на продукцію, що є харчовим продуктом або кормом.

7. Суб’єкт господарювання зобов’язаний надати споживачеві інформацію відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення 
функціонування української мови як державної”.

8. Інформація про продукцію, передбачена частиною другою цієї статті, розміщується безпосередньо на продукції та/або упаковці, 
етикетці, приєднаній до неї, або у супровідній документації, що додається до продукції, або надається іншим способом (у доступній 
наочній формі).

Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, та/або може доводитися до споживача за 
допомогою засобів дистанційного зв’язку, зокрема шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах виробника (виконавця).

Інформація про продукцію може надаватися споживачу на його електронну адресу або за номером його телефону лише за умови, 
що споживач надав суб’єкту господарювання згоду на отримання такої інформації. 

…

Andrii Atamas (L'Oreal Ukraine) 

Доброго дня! Велике дякую за організацію зустрічі та презентацію. Можете будь ласка 
торкнутись теми "надання інформації споживачу та, що передбачається законопроектом 
в цьому аспекті?

Igor Gaidash, Medical Company Medicus 

теж цікавить розповсюдження норми 2 роки на споживачів - юридичних осіб, не 
кінцевих споживачів

Якщо їх строк служби товару менший за 2 роки, тоді споживач не зможе пред’явити вимоги щодо гарантійного обслуговування 
товару або повернення коштів за нього.

Закону України «Про захист прав споживачів» розповсюджується на відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та 
виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а 
також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

споживач - фізична особа, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих 
потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

Вощенко Мария 

а как быть с товарами, у которых особенность их свойств не позволяет установить срок 
годности 2 года? или речь только о гарантийном обслуживании? Если товар не 
подлежит обслуживанию, то срок годности устанавливается НД?

Так, мова іде про гарантійне обслуговування.

Якщо їх строк служби товару менший за 2 роки, тоді споживач не зможе пред’явити вимоги щодо гарантійного обслуговування 
товару або повернення коштів за нього.

В законопроекті прописано, що «Гарантійний строк на товар не може бути більшим, ніж його строк служби».

Василь Дарков

Пані Оксана, я правільно Вас зрозумів, що правовідносини у сфері надання фінансових 
послуг, у новій редакції не відносяться до переліку правовідносин, які не регулюється 
цим законом?

Новою редакцією Закону регулюються правовідносини у сфері надання фінансових послуг

Василь Дарков

Шановна пані Тетяна, чи визначає нова редакція закону поняття Система захисту прав 
споживачів та з які її складові?

Законопроектом передбачений розділ «Система захисту прав споживачів»

Проектом Закону пропонується імплементувати такі законодавчі акти ЄС, передбачені Угодою про асоціацію:

Директиву № 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.1998 про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що 
пропонуються споживачам;

Директиву № 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2005 про недобросовісні торгівельні методи підприємств до 
споживачів на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директиви Ради № 84/450/ЄЕС, Директив № 97/7/ЄС, № 98/27/ЄС та № 
2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради; 

Директиву № 2019/771 Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2019 про деякі аспекти, що стосуються договорів на продаж 
товарів, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2017/2394 та Директиви № 2009/22/ЄС та скасовує Директиву № 1999/44/ЄС;

Директиву № 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 05.04.1993 про недобросовісні умови у споживчих контрактах;

Директиву № 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2011 про права споживачів, що вносить зміни до Директиви 
Ради № 93/13/ЄЕС та Директиви № 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради № 85/577/ЄЕС та 
Директиву № 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради;

Директиву № 2013/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.05.2013 про альтернативне вирішення споживчих спорів та про 
внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви № 2009/22/ЄС;

Директиву № 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2009 про заборони, що встановлюються уповноваженими 
органами з метою припинення порушень у сфері захисту інтересів споживачів;

Регламент (ЄС) № 2017/2394 Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2017 про співробітництво між національними органами, 
відповідальними за виконання законів про захист прав споживачів та який скасовує Регламент (ЄС) № 2006/2004.

Руслан Кальницький, адвокатське об'єднання “Пруденс”

Наразі у проєкті визначено сфери, щодо яких профільними законами визначаються 
особливості захисту прав споживачів:

- електронні комунікаційні послуги,

-  житлово-комунальні послуги,

- фінансові послуги,

- пасажирські перевезення,

- туризм.

При цьому сфера поштових послуг відсутня у вказаному переліку, хоча теж має значну 
специфіку.

Сфери, визначені в законопроекті, гармонізовані з директивами ЄС. Питання щодо доцільності розширення переліку сфер  можна 
розглянути в рамках опрацювання законопроекту в Комітетах ВРУ


