
Захистіть свої права 

 

 Мабуть, кожен з нас хоча б раз у житті купував у магазині неякісні продукти 

харчування. На жаль, якість продовольчих товарів не завжди можна визначити за 

їх зовнішнім виглядом. Іноді для того щоб виявити «зіпсовані продукти» потрібно 

їх покуштувати. Звичайно, у магазинах цього зробити не можна. Як діяти, якщо ви 

вдома виявили, що товар неякісний?  

 Такий товар слід принести у магазин, пред'явивши чек. Відповідно до п.8 

ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі придбання споживачем 

продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на 

товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші.  

 Перед вами повинні вибачитися і замінити товар, або повернути кошти. 

Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день повернення товару, а у 

разі неможливості повернути гроші у день повернення товару - в інший строк за 

домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.  

 Найчастіше громадяни не повертають неякісний товар продавцеві через 

легковажне ставлення до товарного чеку, який споживач викидає, тільки-но 

залишивши торгову точку. Коли недоліки товару виявлені, споживач змушений 

змиритися з неякісним товаром, оскільки довести свою правоту в законний спосіб 

він уже не зможе. Споживачеві слід знати свої права та обов'язки, аби не стати 

жертвою нечистих на руку підприємців.  

 Якщо ваші вимоги про відшкодування грошей або про заміну неякісного 

товару якісним не були почуті, радимо звертатися до відділу торгівлі та 

підприємництва виконавчого комітету міської ради (тел. 6-06-54) або до 

відповідних органів державного нагляду (контролю): 

- управління ветеринарної медицини в Бориспільському районі                          

(м. Бориспіль, вул. Польова, 26, тел. 6-64-49) – при придбанні неякісного 

сирого м’яса та риби ; 

- Бориспільської районної санітарно-епідеміологічної станції (м. Бориспіль, 

вул. Чехова, 2-А, тел. 5-20-04) - при придбанні неякісних готових до 

вживання продуктів харчування; 

- Київського обласного управління у справах захисту прав споживачів                   

(м. Київ, вул. Хрещатик,6, тел. 279-92-62, 279-92-63). 

 У разі виявлення факту порушення на власника об’єкту торгівлі буде 

накладений штраф, а товар сумнівної якості - вилучений з реалізації. 

 Щоб не бути ошуканими при покупці «зіпсованих» продуктів, радимо вам 

скористатися вищезазначеними рекомендаціями.  

 Вдалих вам покупок і якісних продуктів! 
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