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ВСТУП

Споживче (консьюмерське) право на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства 
 в Україні та національної правової системи є багатогранне та часом суперечливе явище.

Неодмінно пов’язане із правосвідомістю громадян, споживче право набуває дедалі більшого 
значення та потребує розвитку механізмів з його реалізації на усіх рівнях діяльності:

• від індивідуального доюрисдикційного (при зверненні до виробника (продавця) безпосе-
редньо) до колективного юрисдикційного (поширення так званих публічних позовів до ви-
робників);

• превентивного адміністративного, якому, наразі, приділяється замало уваги, зокрема в по-
рядку вступного (попереднього) контролювання якості продукції, що продається.

Більшість науковців (Воробйов, Іоффе, Іванов) пов’язують реалізацію права на захист з фактом 
порушення або оспорювання чи охоронюваного законом інтересу, відносячи дії щодо запобігання 
порушень до охоронної діяльності уповноважених осіб. Вважається, що охорона права є більш 
широким поняттям порівняно із захистом права та включає в себе комплекс правових, організацій-
них, ідеологічних, економічних та політичних заходів, що забезпечують нормальний хід реалізації 
права, здійснення передбачуваних (таких що місяться) у суб’єктивному праві можливостей. З цього 
випливає, що захист права є одним з елементів такого комплексу.

Однак щодо споживчого права є більш виправдані та обґрунтовані такі підходи, що включають 
у зміст захисту права діяльність, спрямовану на попередження порушень, ширше розуміючи захист 
права як діяльность, метою якої є усунення будь-яких перешкод для чинності законодавства.

Наприклад, автор Арапов («Проблемы теории и практики правосудия по гражданским делам», 
1984) включає у суть захисту права діяльність щодо запобігання порушенням суб’єктивних прав та 
охоронюваних законом інтересів. Інші автори зазначають, що об’єктивна необхідність у захисті пра-
ва виникає не лише у разі його порушення, але й у разі існування загрози (ризику) порушення.

Аналіз чинного цивільного законодавства, що передбачає правові способи захисту прав, під-
тверджує таку точку зору, оскільки, Цивільний кодекс називає серед іншого такі способи захисту 
прав як: визнання права; припинення дій, що створюють загрозу порушенню права; визнання актів 
органів державної влади та місцевого самоврядування недійсними. Необхідність у застосуванні за-
значених способів захисту прав споживачів виникає не у зв’язку із порушенням суб’єктивного права 
громадянина або організації, а з метою запобігти порушенню. Підставою для застосування таких 
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способів захисту є порушення норм об’єктивного права (невиконання обов’язків, передбачених 
правовим актом, недотримання заборон, зловживання правом). При цьому суб’єктивне право гро-
мадянина може не порушуватися. Однак, усунення допущенного порушення щодо вимог об’єктивного 
(позитивного) права є необхідним, щоби забезпечити безперешкодну реалізацію суб’єктивних прав 
громадян та організацій. Звідси випливає, що підставою для застосування заходів захисту є не 
лише оспорювання чи порушення суб’єктивних прав або охоронюваних законом інтересів громадян 
та організацій, але й факти діяльності (бездіяльності), що створюють загрозу щодо порушення 
прав та інтересів.

Таким чином, діяльність стосовно захисту прав споживачів за суттю є діяльністю (правовідноси-
нами), що спрямована, по-перше, на усунення таких, що вже мають місце:

• самими споживачами шляхом застосування заходів оперативного впливу без звернення до 
юрисдикційних органів (зупинення або притримання виплати) та звернення із вимогами до 
виробників (продавців);

• безпосередньо виробниками (продавцями) шляхом добровільного усунення допущених 
ними порушень прав споживачів (заміна товару, його ремонт, повернення грошей);

• державними та громадськими організаціями шляхом оперативного реагування, припинен-
ня та зупинення порушень суб’єктивних прав конкретних споживачів та необмеженого кола 
суб’єктів;

по-друге, усунення зазначеними державними та самоврядними органами від діяльності господа-
рюючих суб’єктів, яка не відповідає вимогам чинного споживчого законодавства та законодавства 
про якість й безпечність продукції.

Отже, за призначенням, що визначає відповідні суспільні відносини, захист прав споживачів ви-
конує подвійну роль:

• захист індивідуального інтересу кожної людини та її права на безпеку (захист суб’єктивного 
права); 

• превентивний захист загальносуспільного інтересу щодо: колективної безпеки, здоров’я 
нації та дотримання встановленого правопорядку (захист позитивного права та абсолютно-
го суб’єктивного права на безпеку).

Судовий захист прав споживачів здійснюється шляхом їх звернення до судів загальної юрисдик-
ції в порядку позовного провадження, та, як правило, у індивідуальній формі. Суди здебільшого 
відмовляються приймати до розгляду позовні заяви щодо захисту прав невизначеного кола суб’єктів, 
що є нормальною практикою при розгляді споживчих справ у зарубіжних країнах, яка дозволяє 
значно зекономити судовий ресурс.

Судовий захист прав споживачів не посідає належне йому вагоме місце у системі правових за-
собів через ряд чинників, а саме: недостатньо динамічний розвиток законодавства про захист прав 
споживачів; досить тривалий за часом розгляд справ; труднощі у виконанні судових рішень; право-
ва необізнаність населення; досить висока остаточна вартість юридичних послуг.

З огляду на судову практику, що склалася в галузі захисту прав споживачів, та враховуючи особ-
ливості чинного нормативно-правового регламентування цієї проблеми, доцільно розподілити су-
дові справи на категорії:

1. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної наданням неякісних комунальних 
послуг.

2. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної наданням неякісних послуг побуто-
вого обслуговування населенню (в тому числі обслуговування автотранспорту та ремонту 
побутової техніки).

Вступ
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3. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної наданням неякісних послуг по збе-
реженню майна громадян.

4. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної наданням неякісних послуг щодо 
перевезення пасажирів та багажу.

5. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної наданням неякісних послуг 
зв’язку.

6. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної неякісними продуктами харчува-
ння.

7. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної неякісними лікарськими засобами.
8. Справи, пов’язані із відшкодуванням шкоди, заподіяної неякісними товарами (автомобіля-

ми, побутовою технікою, будівельними матеріалами тощо) та про заміну товару на належно 
якісний.

Саме за такими категоріями судові справи розглядаються у цьому довіднику.
Перший розділ містить координуючу інформацію, що має спростити роботу судді, іншого пра-

цівника суду або адвоката щодо підбору та оцінки необхідної доказової бази по різних правовідно-
синах, що виникають у галузі судового захисту прав споживачів,

Другий, третій та четвертий розділи довідника стосуються, відповідно, національного та міжна-
родного нормативного регулювання споживчих відносин, судової практики та узагальнень від-
повідної тематики.

Нормативні джерела систематизовано як за предметним критерієм, так і за юридичною силою, 
що у поєднанні із поданим витягом матеріалу має значно пришвидшити процес у застосуванні пра-
ва при розгляді кожної конкретної справи.
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ЗАКОНОДАВСТВО
про захист прав 
споживачів



ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст. 356)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами:
№ 980-IV (980-15) від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст. 6
№ 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст. 140
№ 1713-IV (1713-15) від 12.05.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст. 403
№ 2135-IV (2135-15) від 02.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 37
№ 2146-IV (2146-15) від 03.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 39
№ 2450-IV (2450-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 13, ст. 234
№ 2452-IV (2452-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст. 257
№ 2620-IV (2620-15) від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст. 352
№ 2664-IV (2664-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 31, ст. 420
№ 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст. 427
№ 2710-IV (2710-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст. 423
№ 2798-IV (2798-15) від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 42, ст. 464
№ 3165-IV (3165-15) від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст. 102
№ 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст. 110
№ 3261-IV (3261-15) від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 15, ст. 127
№ 3348-IV (3348-15) від 17.01.2006, ВВР, 2006, № 19-20, ст. 161
№ 3456-IV (3456-15) від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст. 234
№ 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 31, ст. 268
№ 185-V (185-16) від 21.09.2006, ВВР, 2006, № 46, ст. 456
№ 501-V (501-16) від 20.12.2006
№ 524-V (524-16) від 22.12.2006).

(ВИТЯГ)

Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля

<...>
3. Фізична особа має право на безпечні для неї продукти споживання (харчові продукти та пред-

мети побуту).
4. Фізична особа має право на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, навчання 

тощо.
<...>

Стаття 655. Договір купівлі-продажу

1. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується переда-
ти майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується 
прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

<...>
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Стаття 658. Право продажу товару

1. Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених 
законом, належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набу-
ває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення.

<...>

Стаття 662. Обов’язок продавця передати товар покупцеві

1. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.
2. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та докумен-

ти (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню 
разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

Стаття 663. Строк виконання обов’язку передати товар

1. Продавець зобов’язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-
продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, — відповідно до положень 
статті 530 цього Кодексу.

Стаття 664. Момент виконання обов’язку продавця передати товар

1. Обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:
1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов’язок продавця доставити 

товар;
2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за 

місцезнаходженням товару.
Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем 
обов’язку передати товар.
Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений догово-
ром, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець поінформований 
про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для 
цілей цього договору, зокрема шляхом маркування.

2. Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов’язок продавця доставити товар або пере-
дати товар у його місцезнаходження, обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається 
виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві.

Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар

1. У разі відмови продавця передати проданий товар, покупець має право відмовитися від дого-
вору купівлі-продажу.

2. Якщо продавець відмовився передати річ, визначену індивідуальними ознаками, покупець 
має право пред’явити продавцеві вимоги відповідно до статті 620 цього Кодексу.

Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов’язку передати приналежності 
товару та документи, що стосуються товару

1. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються 
товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів 
цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання.
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2. Якщо приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у 
встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути 
товар продавцеві.

<...>

Стаття 669. Кількість товару

1. Кількість товару, що продається, встановлюється у договорі купівлі-продажу у відповідних 
одиницях виміру або грошовому вираженні.

2. Умова щодо кількості товару може бути погоджена шляхом встановлення у договорі купівлі-
продажу порядку визначення цієї кількості.

Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару

1. Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором 
купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або 
відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, — вимагати повернення 
сплаченої за нього грошової суми.

2. Якщо продавець передав покупцеві більшу кількість товару, ніж це встановлено договором 
купівлі-продажу, покупець зобов’язаний повідомити про це продавця. Якщо в розумний строк після 
одержання такого повідомлення продавець не розпорядиться товаром, покупець має право прий-
няти весь товар, якщо інше не встановлено договором.

3. Якщо покупець прийняв більшу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-про-
дажу, він зобов’язаний оплатити додатково прийнятий товар за ціною, встановленою для товару, 
прийнятого відповідно до договору, якщо інша ціна не встановлена за домовленістю сторін.

Стаття 671. Асортимент товару

1. Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за 
видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов’я-
заний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами.

2. Якщо договором купівлі-продажу асортимент товару не встановлений або асортимент не був 
визначений у порядку, встановленому договором, але із суті зобов’язання випливає, що товар під-
лягає переданню покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товар в асорти-
менті, виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або 
відмовитися від договору.

Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару

1. Якщо продавець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам договору купівлі-про-
дажу, покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, — 
вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

2. Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам догово-
ру купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір:

1) прийняти частину товару, що відповідає умовам договору, і відмовитися від решти товару;
2) відмовитися від усього товару;
3) вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, 

який встановлено договором;
4) прийняти весь товар.
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3. У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, 
або пред’явлення вимоги про заміну цього товару покупець має право відмовитися від оплати цьо-
го товару, а якщо він вже оплачений, — вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

4. Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу, є прийнятим, якщо 
покупець у розумний строк після його одержання не повідомив продавця про свою відмову від 
нього.

5. Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору 
купівлі-продажу, він зобов’язаний оплатити його за ціною, погодженою з продавцем.

Якщо продавець не вжив необхідних заходів щодо погодження ціни в розумний строк, покупець 
оплачує товар за ціною, яка на момент укладення договору купівлі-продажу застосовувалася щодо 
аналогічного товару.

Стаття 673. Якість товару

1. Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купів-
лі-продажу.

2. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару, продавець зобов’язаний 
передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений покупцем про конк-
ретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для вико-
ристання відповідно до цієї мети.

3. У разі продажу товару за зразком та (або) за описом, продавець повинен передати покупцеві 
товар, який відповідає зразку та (або) опису.

4. Якщо законом встановлено вимоги щодо якості товару, продавець зобов’язаний передати 
покупцеві товар, який відповідає цим вимогам.

Продавець і покупець можуть домовитися про передання товару підвищеної якості порівняно 
з вимогами, встановленими законом.

Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства

1. Відповідність товару вимогам законодавства підтверджується способом та в порядку, вста-
новленими законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 675. Гарантії якості товару

1. Товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцеві, має відповідати вимо-
гам щодо його якості в момент його передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповід-
ності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу.

2. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує 
якість товару (гарантійний строк).

3. Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено 
договором.

Стаття 676. Обчислення гарантійного строку

1. Гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встанов-
лено договором купівлі-продажу.
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2. Гарантійний строк, встановлений договором купівлі-продажу, продовжується на час, протя-
гом якого покупець не міг використовувати товар у зв’язку з обставинами, що залежать від продав-
ця, до усунення їх продавцем.

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися 
у зв’язку з виявленими в ньому недоліками, за умови повідомлення про це продавця в порядку, 
встановленому статтею 688 цього Кодексу.

3. Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює гарантійному строку на основний виріб 
і починає спливати одночасно з ним.

4. У разі заміни товару (комплектуючого виробу) неналежної якості на товар (комплектуючий 
виріб), що відповідає умовам договору купівлі-продажу, гарантійний строк на нього починає спли-
вати з моменту заміни.

Стаття 677. Строк придатності товару

1. Законом або іншими нормативно-правовими актами може бути встановлений строк, зі спли-
вом якого товар вважається непридатним для використання за призначенням (строк придатності).

2. Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його виго-
товлення і протягом якого товар є придатним для використання, або терміном (датою), до настання 
якого товар є придатним для використання.

3. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, на який встановлено строк придатності, 
з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до спливу цього строку.

Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості

1. Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості 
використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:

1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

2. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна 
усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, не-
доліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знову після їх усунення) покупець має право за 
своїм вибором:

1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару.

3. Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, 
безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред’явлені до про-
давця або виготовлювача товару.

4. Положення цієї статті застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом або іншим 
законом.

Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець

1. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до пере-
дання товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

2. Якщо продавцем надані гарантії щодо якості товару, продавець відповідає за його недоліки, 
якщо він не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покуп-
цем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.
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Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред’явлення вимоги у зв’язку з недоліками
проданого товару

1. Покупець має право пред’явити вимогу у зв’язку з недоліками товару за умови, що недоліки 
виявлені в строки, встановлені цією статтею, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку 
з його недоліками може бути пред’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом 
розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна — в межах трьох років від дня 
передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.

Якщо встановити день передання нерухомого майна неможливо або якщо покупець володів неру-
хомим майном до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.

Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, обчис-
люється від дня одержання товару в місці призначення.

3. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред’явити вимогу у зв’язку 
з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку.

Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основ-
ний виріб, покупець має право пред’явити вимогу у зв’язку з недоліками комплектуючого виробу, 
якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на основний виріб.

Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантій-
ний строк на основний виріб, покупець має право пред’явити вимогу у зв’язку з недоліками товару, 
якщо недоліки у комплектуючому виробі виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалеж-
но від спливу гарантійного строку на основний виріб.

4. Покупець має право пред’явити вимогу у зв’язку з недоліками товару, на який встановлений 
строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.

5. Якщо недоліки товару виявлені покупцем після спливу гарантійного строку або строку при-
датності, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до 
передання йому товару або з причин, які існували до цього моменту.

Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв’язку з недоліками проданого товару

1. До вимог у зв’язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один 
рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 680 цьо-
го Кодексу, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), — від дня виявлен-
ня недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).

Стаття 682. Комплектність товару

1. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, що відповідає умові договору купівлі-
продажу щодо комплектності.

2. Якщо договором купівлі-продажу не встановлено умов щодо комплектності товару, прода-
вець зобов’язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового 
обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Стаття 683. Комплект товару

1. Якщо договором купівлі-продажу встановлений обов’язок продавця передати покупцеві пев-
ний набір товару у комплекті (комплект товару), зобов’язання є виконаним з моменту передання 
продавцем усього товару, включеного до комплекту.
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2. Продавець зобов’язаний передати весь товар, який входить до комплекту, одночасно, якщо 
інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару

1. У разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм 
вибором:

1) пропорційного зменшення ціни;
2) доукомплектування товару в розумний строк.

2. Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, покупець має право за своїм 
вибором:

1) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;
2) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

3. Наслідки, передбачені частинами першою та другою цієї статті, застосовуються також у разі 
порушення продавцем обов’язку передати покупцеві комплект товару (стаття 683 цього Кодексу), 
якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

<...>

Стаття 694. Продаж товару в кредит

1. Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстрочен-
ням або з розстроченням платежу.

2. Товар продається в кредит за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, прода-
ний в кредит, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором 
або законом.

3. У разі невиконання продавцем обов’язку щодо передання товару, проданого в кредит, засто-
совуються положення статті 665 цього Кодексу.

4. Якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимага-
ти повернення неоплаченого товару.

5. Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти від-
повідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної 
оплати.

Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов’язок покупця сплачувати проценти на 
суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем.

6. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право 
застави на цей товар.

Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу

1. Договором про продаж товару в кредит може бути передбачено оплату товару з розстрочен-
ням платежу.

Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу 
є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів.

2. Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий 
з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору 
і вимагати повернення проданого товару.

3. До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовують-
ся положення частин третьої, п’ятої та шостої статті 694 цього Кодексу.
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Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу

1. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяль-
ність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для 
особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, 
а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним.
3. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-фізичної особи, не 

врегульованих цим Кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів.
4. Умови договору, що обмежують права покупця-фізичної особи порівняно з правами, вста-

новленими цим Кодексом та законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними.
5. Покупець має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок вико-

ристання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності.

Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу

1. Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизна-
ченого кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови 
договору.

2. Виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, 
каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір не-
залежно від того чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, 
коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу.

Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар

1. Продавець зобов’язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що 
пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної тор-
гівлі щодо її змісту і способів надання.

2. Покупець має право до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати прове-
дення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, 
якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі.

3. Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про 
товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтова-
ним ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, — в розумний строк відмовитися 
від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а та-
кож моральної шкоди.

4. Продавець, який не надав покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про 
товар, несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо 
покупець доведе, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у нього такої інформації.

Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк

1. Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару 
у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем 
іншому покупцеві.
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2. Якщо покупець не з’явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у вста-
новлений строк, вважається, що покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено до-
говором.

3. Додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у встановлений 
строк включаються в ціну товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного за-
конодавства.

Стаття 702. Продаж товару за зразками

1. Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця із 
зразком товару (за описом, каталогом тощо).

2. Договір купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару у місце, 
встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, — з моменту 
доставки товару за місцем проживання фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної 
особи-покупця, якщо інше не встановлено договором або законом.

3. Покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови відшкодування 
продавцеві витрат, пов’язаних із вчиненням дій щодо виконання договору.

Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів

1. Якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів 
зобов’язаний довести до покупців інформацію про продавця товару шляхом розміщення на авто-
маті або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування продавця, його місцезна-
ходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчи-
нення покупцем дій, необхідних для одержання товару.

3. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негай-
но надати покупцеві товар або повернути сплачену ним грошову суму.

4. Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обмі-
ну валюти, застосовуються положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із 
суті зобов’язання.

Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві

1. Якщо договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, 
продавець зобов’язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, указаним 
покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, — за місцем проживання фізичної 
особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцеві є виконаним 
з моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності — особі, яка пред’явила квитанцію 
або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо 
інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті 
зобов’язання.

3. Якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, товар 
має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.

<...>
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Стаття 706. Ціна та оплата товару

1. Покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення 
договору, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті зобов’язання.

2. Якщо договором встановлено попередню оплату товару (стаття 693 цього Кодексу), простро-
чення покупцем оплати товару є відмовою покупця від договору, якщо інше не встановлено дого-
вором.

3. До договору роздрібної купівлі-продажу товару в кредит, у тому числі з розстроченням пла-
тежу, не застосовуються положення абзацу першого частини п’ятої статті 694 цього Кодексу.

4. Покупець має право повністю оплатити товар у будь-який час у межах встановленого догово-
ром періоду розстрочення його оплати.

Стаття 707. Обмін товару

1. Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передання йому непродовольчо-
го товару неналежної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його 
у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, фор-
ми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необ-
хідний перерахунок з продавцем.

Якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, покупець має право повернути придба-
ний товар продавцеві та одержати сплачену за нього грошову суму.

Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був 
у споживанні, збережено його товарний вид, споживчі властивості та за наявності доказів придбан-
ня товару у цього продавця.

2. Перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню на підставах, передбачених цією 
статтею, встановлюється нормативно-правовими актами.

Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості

1. У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених 
обов’язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або 
фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором:

1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або 
відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;

2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості 
або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;
4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що вже були в користуванні і реалізовані че-
рез роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був поінформований продавцем, має 
право пред’явити вимоги, передбачені частиною першою цієї статті, якщо придбані товари містили 
істотні недоліки, не застережені продавцем.

Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення 
недоліків

1. Продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов’язані прийняти то-
вар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення 
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 недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або 
виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов’язку або відсутності продавця чи виготовлю-
вача в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок.

2. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності пе-
ревірки якості товару — протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк.

У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню 
у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, поку-
пець на свій вибір має право пред’явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до 
статті 708 цього Кодексу.

3. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем 
або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. На 
вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалеж-
но від моделі, з доставкою.

4. У разі усунення недоліків товару шляхом заміни комплектуючого виробу або складової час-
тини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий ви-
ріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків.

5. За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару 
і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків 
продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення 
 товару неналежної якості

1. У разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати 
відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару, 
яка існує на момент заміни товару або постановлення судом рішення про заміну товару.

2. У разі заміни товару неналежної якості на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, 
сортом тощо товар належної якості відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару 
і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни товару або постановлення судом рішен-
ня про заміну товару.

3. У разі пред’явлення вимоги про відповідне зменшення ціни товару для розрахунку береться 
ціна товару на момент пред’явлення вимоги про зменшення ціни, а якщо вимогу покупця доб-
ровільно не задоволено продавцем, — на момент постановлення судом рішення про відповідне 
зменшення ціни товару.

4. У разі відмови покупця від договору та повернення продавцю товару неналежної якості поку-
пець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ці-
ною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги, а якщо вимогу доб-
ровільно не задоволено продавцем, — на момент постановлення судом рішення.

5. Якщо на час виконання рішення суду про відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, 
зменшення ціни або повернення товару неналежної якості підвищилися ціни на цей товар, покупець 
із цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.

Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості

1. Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю у зв’язку з придбанням товару неналежної якості, відшкодовується продавцем або ви-
готовлювачем товару відповідно до положень глави 82 цього Кодексу.
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<...>

Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

1. За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна 
сторона (постачальник) зобов’язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енерге-
тичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язується оплачувати вар-
тість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а та-
кож забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

2. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу засто-
совуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше 
не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

3. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору постачання 
енергетичними та іншими ресурсами.

<...>

Стаття 865. Договір побутового підряду

1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для 
задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти та оплати-
ти виконану роботу.

2. Договір побутового підряду є публічним договором.
3. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих цим Кодексом, застосо-

вується законодавство про захист прав споживачів.

Стаття 866. Форма договору побутового підряду

1. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав 
замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору.

Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвер-
дження факту укладення договору або його умов.

Стаття 867. Гарантії прав замовника

1. Підрядник не має права нав’язувати замовникові включення до договору побутового підряду 
додаткових оплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмови-
тися від оплати відповідних робіт або послуг.

2. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побуто-
вого підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фак-
тично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здій-
снені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, 
яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними.

Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу

1. Підрядник зобов’язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові не-
обхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та 
форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосу-
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ються договору. Підрядник зобов’язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконува-
ти роботу, якщо за характером роботи це має значення.

Стаття 869. Публічна пропозиція роботи

1. До реклами та інших пропозицій щодо роботи, яка виконується за договором побутового 
підряду, застосовуються положення статті 641 цього Кодексу.

2. При здачі робіт замовникові підрядник зобов’язаний повідомити його про вимоги, яких необ-
хідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої 
речі, або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки не-
додержання відповідних вимог.

3. Замовник має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування 
збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, був 
укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник.

Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника

1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажан-
ням замовника — з його матеріалу.

2. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовни-
ком частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одер-
жанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал 
може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни нада-
ного в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника

1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що ви-
дається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування 
матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового 
підряду

1. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або 
інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм 
вибором:

1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;
2) розірвання договору та відшкодування збитків.

2. У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має 
право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відш-
кодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.

3. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підря-
ду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника та інших осіб, може бути 
пред’явлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття 
роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служ-
би). Така вимога може бути пред’явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому 
числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.
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У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вима-
гати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення 
недоліків.

Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду

1. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням 
сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифа-
ми тощо.

2. Робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. За згодою за-
мовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом ви-
дачі авансу або у повному обсязі.

Стаття 874. Правові наслідки нез’явлення замовника за одержанням роботи

1. У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замов-
ника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох мі-
сяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, 
а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на 
ім’я замовника.

2. Підрядник має право у випадках, визначених частиною першою цієї статті, замість продажу 
предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати відшкодування.

<...>

Стаття 901. Договір про надання послуг

1. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 
другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, 
якщо інше не встановлено договором.

2. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це 
не суперечить суті зобов’язання.

Стаття 902. Виконання договору про надання послуг

1. Виконавець повинен надати послугу особисто.
2. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору 

про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовни-
ком за порушення договору.

Стаття 903. Плата за договором про надання послуг

1. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити на-
дану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

2. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, 
замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати до-
говір виникла з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, 
якщо інше не встановлено договором або законом.
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Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне 
надання послуг

1. За договором про безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний відшкодувати виконав-
цеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

2. Положення частини першої цієї статті застосовуються також у випадках, коли неможливість 
виконати договір про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непере-
борної сили.

Стаття 905. Строк договору про надання послуг

1. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не 
встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг

1. Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання 
послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному об-
сязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг 
за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не до-
веде, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не 
встановлено договором або законом.

2. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надан-
ня послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений 
договором.

Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг

1. Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої від-
мови від договору, в порядку та на підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом або за 
домовленістю сторін.

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін 
або законом.

Стаття 908. Загальні положення про перевезення

1. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення.
2. Загальні умови перевезення визначаються цим Кодексом, іншими законами, транспортними 

кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються від-
повідно до них.

Умови перевезення вантажу, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відпові-
дальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо інше не встановлено цим 
Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правови-
ми актами та правилами, що видаються відповідно до них.

<...>
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Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу

1. За договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов’язується перевезти 
другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу — також доставити ба-
гаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир 
зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу — також за його 
провезення.

2. Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею відповідно 
квитка та багажної квитанції, форми яких встановлюються відповідно до транспортних кодексів 
(статутів).

Стаття 911. Права пасажира

1. Пасажир має право:
1) одержати місце у транспортному засобі згідно з придбаним квитком;
2) провозити з собою безоплатно одну дитину віком до шести років без права зайняття нею 

окремого місця;
3) купувати для дітей віком від шести до чотирнадцяти років дитячі квитки за пільговою ціною;
4) перевозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах норм, встановлених транспортни-

ми кодексами (статутами);
5) зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних доку-

ментів (квитка) не більше ніж на десять діб, а в разі хвороби — на весь час хвороби;
6) відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад повну або часткову вартість 

квитка — залежно від строку здавання квитка згідно з правилами, встановленими транс-
портними кодексами (статутами);

7) отримувати повну та своєчасну інформацію про час та місце відправлення транспортного 
засобу за вказаним у транспортному документі (квитку) маршрутом.

2. Пасажир може мати також інші права, встановлені цим Кодексом, іншими законами, транс-
портними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що вида-
ються відповідно до них.

Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)

1. За договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати другій 
стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних 
засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою 
метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам.

2. Порядок укладення договору чартеру (фрахтування), а також форма цього договору встанов-
люються транспортними кодексами (статутами).

<...>

Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування

1. Перевезення, що здійснюється юридичною особою, вважається перевезенням транспортом 
загального користування, якщо із закону, інших нормативно-правових актів або ліцензії, виданої 
цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти 
за зверненням будь-якої особи.

2. Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором.
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Стаття 916. Провізна плата

1. За перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти стягується провізна плата у розмірі, що 
визначається за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-
правовими актами. Якщо розмір провізної плати не визначений, стягується розумна плата.

2. Плата за перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, що здійснюється транспортом за-
гального користування, визначається за домовленістю сторін, якщо вона не встановлена тарифа-
ми, затвердженими у встановленому порядку.

Пільгові умови перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти транспортом загального ко-
ристування можуть встановлюватися організацією, підприємством транспорту за їх рахунок або за 
рахунок відповідного бюджету у випадках, встановлених законом та іншими нормативно-правови-
ми актами.

3. Робота та послуги, що виконуються на вимогу власника (володільця) вантажу і не передба-
чені тарифами, оплачуються додатково за домовленістю сторін.

4. Перевізник має право притримати переданий йому для перевезення вантаж для забезпечення 
внесення провізної плати та інших платежів, якщо інше не встановлено законом, іншими норматив-
но-правовими актами або не випливає із суті зобов’язання.

<...>

Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти

1. Перевізник зобов’язаний доставити вантаж, пасажира, багаж, пошту до пункту призначення 
у строк, встановлений договором, якщо інший строк не встановлений транспортними кодексами 
(статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до 
них, а в разі відсутності таких строків — у розумний строк.

2. Вантаж, не виданий одержувачеві на його вимогу протягом тридцяти днів після спливу строку 
його доставки, якщо більш тривалий строк не встановлений договором, транспортними кодексами 
(статутами), вважається втраченим.

Одержувач вантажу повинен прийняти вантаж, що прибув після спливу зазначених вище строків, 
і повернути суму, виплачену йому перевізником за втрату вантажу, якщо інше не встановлено дого-
вором, транспортними кодексами (статутами).

Стаття 920. Відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із договору перевезення

1. У разі порушення зобов’язань, що випливають із договору перевезення, сторони несуть від-
повідальність, встановлену за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено цим Кодексом, ін-
шими законами, транспортними кодексами (статутами).

Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу 
і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу

1. Перевізник за ненадання транспортного засобу для перевезення вантажу, а відправник за нена-
дання вантажу або невикористання наданого транспортного засобу з інших причин несуть відпові-
дальність, встановлену договором, якщо інше не встановлено транспортними кодексами (статутами).

2. Перевізник і відправник вантажу звільняються від відповідальності, якщо ненадання транс-
портного засобу або невикористання наданого транспортного засобу сталося не з їхньої вини, зок-
рема у разі припинення (обмеження) перевезення вантажу у певних напрямках, встановленого 
у випадках і порядку, передбачених транспортними кодексами (статутами).
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Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення 
строку доставлення пасажира до пункту призначення

1. За затримку у відправленні транспортного засобу, що перевозить пасажира, або запізнення 
у прибутті такого транспортного засобу до пункту призначення перевізник сплачує пасажирові штраф 
у розмірі, встановленому за домовленістю сторін, транспортними кодексами (статутами), якщо пе-
ревізник не доведе, що ці порушення сталися внаслідок непереборної сили, усунення несправності 
транспортного засобу, яка загрожувала життю або здоров’ю пасажирів, або інших обставин, що не 
залежали від перевізника.

2. У разі відмови пасажира від перевезення з причини затримки відправлення транспортного 
засобу перевізник зобов’язаний повернути пасажиру провізну плату.

3. Якщо поїздка пасажира з пункту пересадки не відбулася внаслідок запізнення транспортного засо-
бу, який доставив його у цей пункт, перевізник зобов’язаний відшкодувати пасажирові завдані збитки.

Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу

1. У разі прострочення доставки вантажу перевізник зобов’язаний відшкодувати другій стороні 
збитки, завдані порушенням строку перевезення, якщо інші форми відповідальності не встановлені 
договором, транспортними кодексами (статутами).

Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження 
вантажу, багажу, пошти

1. Перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до пе-
ревезення та до видачі одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкод-
ження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та 
усунення яких від нього не залежало.

2. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до переве-
зення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його 
вини.

Стаття 925. Пред’явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення

1. До пред’явлення перевізникові позову, що випливає із договору перевезення вантажу, пошти 
можливим є пред’явлення йому претензії у порядку, встановленому законом, транспортними ко-
дексами (статутами). (Частина перша статті 925 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2705-IV 
(2705-15) від 23.06.2005).

2. Позов до перевізника може бути пред’явлений відправником вантажу або його одержувачем 
у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від пе-
ревізника відповіді у місячний строк.

3. До вимог, що випливають із договору перевезення вантажу, пошти, застосовується позовна 
давність в один рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів).

Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні

1. Позовна давність, порядок пред’явлення позовів у спорах, пов’язаних з перевезеннями у за-
кордонному сполученні, встановлюються міжнародними договорами України, транспортними ко-
дексами (статутами).

<...>
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Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю пасажира

1. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 
смертю пасажира, визначається відповідно до глави 82 цього Кодексу, якщо договором або зако-
ном не встановлена відповідальність перевізника без вини.

<...>

Стаття 936. Договір зберігання

1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка передана 
їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

2. Договором зберігання, в якому зберігачем є особа, що здійснює зберігання на засадах під-
приємницької діяльності (професійний зберігач), може бути встановлений обов’язок зберігача 
зберігати річ, яка буде передана зберігачеві в майбутньому.

3. Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб’єктом підприємни-
цької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування.

Стаття 937. Форма договору зберігання

1. Договір зберігання укладається у письмовій формі у випадках, встановлених статтею 208 
цього Кодексу.

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має 
бути укладений у письмовій формі, незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання.

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвід-
чене розпискою, квитанцією або іншим документом, підписаним зберігачем.

2. Прийняття речі на зберігання при пожежі, повені, раптовому захворюванні або за інших над-
звичайних обставин може підтверджуватися свідченням свідків.

3. Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею поклажодавцеві номерного 
жетона, іншого знака, що посвідчує прийняття речі на зберігання, якщо це встановлено законом, 
іншими актами цивільного законодавства або є звичним для цього виду зберігання.

Стаття 938. Строк зберігання

1. Зберігач зобов’язаний зберігати річ протягом строку, встановленого у договорі зберігання.
2. Якщо строк зберігання у договорі зберігання не встановлений і не може бути визначений ви-

ходячи з його умов, зберігач зобов’язаний зберігати річ до пред’явлення поклажодавцем вимоги 
про її повернення.

3. Якщо строк зберігання речі визначений моментом пред’явлення поклажодавцем вимоги про 
її повернення, зберігач має право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання вимага-
ти від поклажодавця забрати цю річ в розумний строк.

Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання

1. Зберігач, який зобов’язався прийняти в майбутньому річ на зберігання, не має права вимага-
ти її передання на зберігання.

2. Поклажодавець, який не передав річ на зберігання, зобов’язаний відшкодувати зберігачеві 
збитки, завдані йому у зв’язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо він в розумний строк не 
попередив зберігача про відмову від договору зберігання.
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Стаття 940. Обов’язок прийняти річ на зберігання

1. Професійний зберігач, який зберігає речі на складах (у камерах, приміщеннях) загального 
користування, не має права відмовитися від укладення договору зберігання за наявності у нього 
такої можливості.

2. Зберігач звільняється від обов’язку прийняти річ на зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, 
які мають істотне значення, він не може забезпечити її схоронності.

Якщо річ мала бути передана на зберігання в майбутньому, зберігач звільняється від обов’язку 
прийняти річ на зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, які мають істотне значення, він не може 
забезпечити її схоронності.

Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками

1. За згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі одного роду та однієї якості, які 
передані на зберігання.

Стаття 942. Обов’язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

1. Зберігач зобов’язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими акта-
ми цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.

2. Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов’язаний піклуватися про річ, як про 
свою власну.

Стаття 943. Виконання договору зберігання

1. Зберігач зобов’язаний виконувати свої обов’язки за договором зберігання особисто.
2. Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі у разі, якщо він вимушений це зро-

бити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду.
Про передання речі на зберігання іншій особі зберігач зобов’язаний своєчасно повідомити пок-

лажодавця.
3. У разі передання зберігачем речі на зберігання іншій особі умови договору зберігання є чин-

ними і первісний зберігач відповідає за дії особи, якій він передав річ на зберігання.

Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання

1. Зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися річчю, переданою йому на 
зберігання, а також передавати її у користування іншій особі.

Стаття 945. Зміна умов зберігання

1. Зберігач зобов’язаний негайно повідомити поклажодавця про необхідність зміни умов збері-
гання речі і отримати його відповідь.

У разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі зберігач зобов’язаний змінити спосіб, 
місце та інші умови її зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця.

2. Якщо річ пошкоджена або виникли реальна загроза її пошкодження чи інші обставини, що не 
дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможли-
во, зберігач має право продати річ або її частину.

Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не відповідає, він має право відшко-
дувати свої витрати з суми виторгу, одержаної від продажу речі. Наявність зазначених обставин 
доводиться зберігачем.
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Стаття 946. Плата за зберігання

1. Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання.
2. Якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за які зберігач не відповідає, він 

має право на пропорційну частину плати.
3. Якщо поклажодавець після закінчення строку договору зберігання не забрав річ, він 

зобов’язаний внести плату за весь фактичний час її зберігання.
4. Установчим документом юридичної особи або договором може бути передбачено безоплатне 

зберігання речі.

Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання

1. Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені до плати за зберігання.
2. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні 

витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить зберігачеві.
3. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов’язаний відшкодувати зберігачеві здійс-

нені ним витрати на зберігання речі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 948. Обов’язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання

1. Поклажодавець зобов’язаний забрати річ від зберігача після закінчення строку зберігання.

Стаття 949. Обов’язок зберігача повернути річ

1. Зберігач зобов’язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або 
відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості.

2. Річ має бути повернена поклажодавцю в такому стані, в якому вона була прийнята на збері-
гання, з урахуванням зміни її природних властивостей.

Зберігач зобов’язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі.
3. Тотожність речі, яка була прийнята на зберігання, і речі, яка була повернута поклажодавцеві, 

може підтверджуватися свідченням свідків.

Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі

1. За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач відповідає на 
загальних підставах.

2. Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі, якщо не доведе, 
що це сталося внаслідок непереборної сили, або через такі властивості речі, про які зберігач, прий-
маючи її на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності покла-
жодавця.

3. Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі після закінчення строку збері-
гання лише за наявності його умислу або грубої необережності.

Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві

1. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодову-
ються зберігачем:

1) у разі втрати (нестачі) речі — у розмірі її вартості;
2) у разі пошкодження речі — у розмірі суми, на яку знизилася її вартість.
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2. Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, що вона не може бути вико-
ристана за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від цієї речі і вимагати 
від зберігача відшкодування її вартості.

Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

1. Поклажодавець зобов’язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, 
переданої на зберігання, якщо зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати про ці 
властивості.

Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця

1. Зберігач зобов’язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її 
зберігання не закінчився.

<...>

Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації

1. Якщо річ здана у гардероб організації, зберігачем є ця організація.
Зберігач речі, зданої до гардеробу, незалежно від того, чи здійснюється зберігання за плату чи 

безоплатно, зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів щодо забезпечення схоронності речі.
2. Положення цієї статті застосовуються у разі зберігання верхнього одягу, головних уборів 

у місцях, спеціально відведених для цього, в закладах охорони здоров’я та інших закладах.

Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення

1. Перевізник зобов’язаний забезпечити схоронність валізи (сумки), особистих речей пасажира 
(крім дорогоцінностей та грошей), які пасажир перевозить у відведеному місці.

Стаття 975. Зберігання речей у готелі

1. Готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю особою, яка проживає у ньому. 
Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана працівникам готелю або знахо-
диться у відведеному для особи приміщенні.

2. Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за 
умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання.

3. У разі втрати чи пошкодження речі особа зобов’язана негайно повідомити про це готель.
Якщо до закінчення строку проживання особа не пред’явила свої вимоги до готелю, вважається, 

що її речі не були втрачені чи пошкоджені.
4. Положення цієї статті застосовуються до зберігання речей фізичних осіб у гуртожитках, мо-

телях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, у приміщеннях яких осо-
ба тимчасово проживає.

<...>

Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів

1. Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб’єктом підприємницької діяль-
ності, такий договір є публічним.
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2. За договором зберігання транспортного засобу в боксах та гаражах, на спеціальних стоянках 
зберігач зобов’язується не допускати проникнення в них сторонніх осіб і видати транспортний засіб 
за першою вимогою поклажодавця.

Договір зберігання транспортного засобу поширюється також на відносини між гаражно-буді-
вельним чи гаражним кооперативом та їх членами, якщо інше не встановлено законом або статутом 
кооперативу.

Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується квитанцією (номером, жето-
ном).

<...>

Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної 
особи

1. Фізична особа, життю, здоров’ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична осо-
ба, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.

Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну 
юридичної особи

1. У разі неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної осо-
би заінтересована особа має право вимагати:

1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози;
2) відшкодування завданої шкоди;
3) заборони діяльності, яка створює загрозу.

Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров’ю, 
майну фізичної особи або майну юридичної особи

1. Шкода, завдана внаслідок неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або 
майну юридичної особи, відшкодовується відповідно до цього Кодексу.

<...>

Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду

1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, вста-
новлених частиною другою цієї статті.

2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, 
яка її завдала:

1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи 
внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;

2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного 
притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного 
заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незакон-
ного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;

3) в інших випадках, встановлених законом.
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Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю фізичної особи

1. Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодо-
вана одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів.

2. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), 
батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією 
сім’єю.

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 30, ст. 379)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 1024-XII (1024-12) від 12.05.91, ВВР, 1991, № 30, ст. 380)
(В редакції Закону
№ 3682-XII (3682-12) від 15.12.93, ВВР, 1994, № 1, ст. 1)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 90
№ 230/95-ВР від 20.06.95, ВВР, 1995, № 23, ст. 182
№ 365/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, № 35, ст. 219
№ 783-XIV (783-14) від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст. 274 —
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Закону про Державний бюджет України на 2000 рік
№ 2438-III (2438-14) від 24.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст. 150
№ 2779-III (2779-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 9, ст. 68
№ 2949-III (2949-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст. 120
№ 1252-IV (1252-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст. 137)
(В редакції Закону
№ 3161-IV (3161-15) від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 7, ст. 84)

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продав-
цями 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.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) безпека продукції — відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна споживача 

і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, 
транспортування, виготовлення і утилізації продукції;
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2) введення продукції в обіг — дії суб’єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або 
ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередко-
ваною реалізацією на території України;

3) виконавець — суб’єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги;
4) виробник — суб’єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про 

виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі 
та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються спожива-
чеві, своє найменування (ім’я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує 
такого суб’єкта господарювання; або імпортує товар;

5) гарантійний строк — строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка 
третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни 
відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг;

6) офісне приміщення — будь-яке приміщення (будівля тощо), в якому знаходиться суб’єкт 
господарювання або його філія, або його структурний підрозділ, або представництво;

7) договір — усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про 
якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинен-
ня усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, та-
лоном або іншими документами (далі — розрахунковий документ);

8) договір, укладений на відстані, — договір, укладений продавцем (виконавцем) із спожива-
чем за допомогою засобів дистанційного зв’язку;

9) договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, — договір, укладе-
ний із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення про-
давця;

10) електронне повідомлення — інформація, надана споживачу через телекомунікаційні ме-
режі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електрон-
ному вигляді;

11) засоби дистанційного зв’язку — телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, 
інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення до-
говорів на відстані;

12) істотний недолік — недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання 
товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, ви-
конавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин 
і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

13) належна якість товару, роботи або послуги — властивість продукції, яка відповідає вимо-
гам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних 
документах, та умовам договору із споживачем;

14) нечесна підприємницька практика — будь-яка підприємницька діяльність або бездіяль-
ність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може 
вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції;

15) недолік — будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і норма-
тивних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до неї, а також ін-
формації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);

16) нормативний документ — цей термін застосовується у значенні, визначеному Законом 
України «Про стандартизацію»;
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17) послуга — діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного 
договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним 
замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

18) продавець — суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві това-
ри або пропонує їх до реалізації;

19) продукція — будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються 
чи надаються для задоволення суспільних потреб;

20) реалізація — діяльність суб’єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг);
21) робота — діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його влас-

тивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
22) споживач — фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придба-

ти чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприєм-
ницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;

23) споживчий кредит — кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансо-
вою установою) споживачеві на придбання продукції;

24) строк (термін) придатності — строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, 
нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання від-
повідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і 
показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних 
документів та умовам договору;

25) строк служби — календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи 
від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її 
безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини;

26) торговельне приміщення — майновий комплекс, який займає окрему споруду (офісне при-
міщення) або який розміщено у спеціально призначеній та обладнаній для торгівлі споруді, 
де суб’єкт господарювання здійснює діяльність з реалізації товару;

27) фальсифікована продукція — продукція, виготовлена з порушенням технології або непра-
вомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, 
зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів

1. Законодавство про захист прав споживачів складається з цього Закону, Цивільного кодексу 
України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять поло-
ження про захист прав споживачів.

Стаття 3. Міжнародні договори

1. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою Ук-
раїни, встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством України про захист прав спожи-
вачів, застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ II. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 4. Права та обов’язки споживачів

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на 
території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
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1) захист своїх прав державою;
2) належну якість продукції та обслуговування;
3) безпеку продукції;
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, 

асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
5) відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією 

або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, 
заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених 
законодавством;

6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом поруше-
них прав;

7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).
2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.
3. Споживачі зобов’язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викла-
деними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару — до початку вико-
ристання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до 
іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (ви-
мог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній до-
кументації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — засто-
совувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених 
експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил 
в документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для 
товарів такого роду.

Стаття 5. Захист прав споживачів

1. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, 
здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та 
використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції ін-
шими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтриман-
ня здоров’я і життєдіяльності.

2. Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх 
прав.

3. Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконав-
чої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи, що здійснюють державний 
санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядуван-
ня згідно із законодавством, а також суди.

Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції

1. Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної 
якості, а також надати інформацію про цю продукцію.
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2. Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов’язаний надати йому докумен-
ти, які підтверджують належну якість продукції.

3. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навко-
лишнього природного середовища встановлюються нормативними документами.

Щодо окремих груп продукції зазначені вимоги встановлюються законами та іншими норматив-
но-правовими актами.

На товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством до-
кумент, який підтверджує їх належну якість.

4. Забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції.
5. Виробник (виконавець) зобов’язаний забезпечити використання продукції за призначенням 

протягом строку її служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за до-
мовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку — протягом десяти років.

Виробник (виконавець) зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ре-
монт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслугову-
вання та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її 
виробництва, а після зняття з виробництва — протягом строку служби, в разі відсутності такого 
строку — протягом десяти років.

6. Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до належної якості продукції забезпе-
чується правом участі споживачів та їх об’єднань у розробленні нормативних документів згідно із 
законодавством.

Стаття 7. Гарантійні зобов’язання

1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, 
зокрема комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-право-
вими актами, нормативними документами чи договором.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на 
основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними доку-
ментами чи договором.

2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому 
 іншому документі, що додається до продукції.

Гарантійні зобов’язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов’язання виробни-
ка (виконавця) або продавця, передбачені рекламою.

3. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпе-
ку для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюєть-
ся строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що дода-
ються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.

Строк придатності обчислюється починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на 
етикетці або в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для 
використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання.

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог 
нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку від-
повідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення догово-
ру купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюєть-
ся починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки 
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(підключення) чи складення — від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключен-
ня) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо 
майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, — від дня укладення дого-
вору купівлі-продажу.

5. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач 
має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було 
виявлено протягом двох років, а стосовно об’єкта будівництва — не пізніше десяти років від дня 
передачі їх споживачеві.

6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування про-
дукції в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення 
 недоліків.

7. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.
8. Гарантійне зобов’язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним 

 кодексом України.
9. Гарантійне зобов’язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов’язання 

з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних час-
тин.

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, споживач, в порядку 
та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли 
з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необ-
хідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством 
і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від 
продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця 

(виробника), товар.
2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через 

роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї 
статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на 
які не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред’являються на вибір спожи-
вача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги 
за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред’явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі 
її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником 
продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним спо-
живачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції 
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представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробника-
ми для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з ви-
робником.

4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані інформувати споживача 
про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. 
За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього 
Закону.

5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені части-
ною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити 
його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику 
(підприємству, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх 
повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задо-
вольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті).

6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, 
а в разі виникнення потреби в перевірці якості — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю 
сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісяч-
ний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну 
товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, ви-
робнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини 
першої цієї статті.

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифіка-
ції) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) 
належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться вихо-
дячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни — виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться 
виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни — виходя-
чи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день 
розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору — в інший 
строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

8. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний 
замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недолі-
ки виявлено у межах строку придатності. При цьому розрахунки із споживачем провадяться в по-
рядку, передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті.

9. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні 
бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної 
марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (під-
приємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані 
створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів 
України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, ар-
тикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк 
(чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вар-
тості товару.
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При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на 
які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову 
частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

10. Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення 
недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена протягом 
установленого строку служби, а якщо такий не встановлено — протягом десяти років, якщо в то-
варі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не 
задоволено у строки, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір 
пред’явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті.

11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового доку-
мента, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого 
документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ 
встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх віднов-
лення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12. Виробник зобов’язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє 
вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача 
до придбаного товару.

Продавець (виробник) товарів зобов’язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що 
виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв’язку із задоволенням вимог споживача, пере-
дбачених цією статтею.

13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами 
України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, 
виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї 
статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користу-
вання товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару 
особисто або через свого представника.

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості

1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у про-
давця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасо-
ном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи 
дня купівлі.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його 
товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий 
споживачеві разом з проданим товаром.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у цій статті, за-
тверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або прид-
бати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або 
розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити 
обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець 
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зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає 
обміну товару.

3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи 
з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день 
розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору — в інший 
строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання 
 послуг)

1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вима-
гати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за 
договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже 
було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, 
що залишилася.

2. Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано 
з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповід-
ний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк — розірвати 
договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за раху-
нок виконавця.

3. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій 
вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;
2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного 

виконання роботи;
4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої 

послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;
5) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповід-

ного договору.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання вико-

наної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення 
недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) — протягом гарантійного чи іншо-
го строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи 
(наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством 
або договором.

4. За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання 
договору та відшкодування збитків.

Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, спо-
живач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або 
розірвання договору і відшкодування збитків.

Зазначені вимоги можуть бути пред’явлені споживачем протягом строків, передбачених норма-
тивно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності 
таких строків — протягом десяти років.

5. У разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) 
згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у  годинах) 
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прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), 
якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено, 
виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замов-
лення.

Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання 
або іншого неналежного виконання зобов’язання, не звільняє його від виконання зобов’язання 
в натурі.

6. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше нена-
лежне виконання зобов’язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо дове-
де, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

7. Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі (послузі), що не могли бути виявлені 
при звичайному способі її прийняття, споживач зобов’язаний повідомити виконавцеві не пізніше 
трьох діб після їх виявлення.

8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) 
зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи 
(надання послуги).

9. Виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з втра-
тою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання 
послуг). Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних 
знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання 
робіт (надання послуг).

Якщо виконання робіт (надання послуг) вимагає використання додаткових матеріалів, такі ма-
теріали повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим законодавством до таких матеріалів.

10. Виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров’ю або майну споживача, 
що виникла у зв’язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, при-
стосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт (надання послуг), незалежно від 
рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу виявити їх властивості, згідно із законодавс-
твом.

11. Якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає необхідність у додаткових роботах 
(послугах), що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов’язаний одержати від спо-
живача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг).

Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не 
створюють для споживача будь-яких зобов’язань щодо їх оплати.

12. Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи (послуги), зважаючи на їх ціну 
(вартість) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги 
споживача, виконавець зобов’язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов’язаний таким же чином повідомити споживача, якщо вартість робіт (послуг) 
може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору.

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штраф-
них санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та 
другому цієї частини.

13. Вимоги цієї статті не поширюються на виконання робіт з гарантійного ремонту.

Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит

1. Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, 
відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов’язання надати 
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їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а спожи-
вач зобов’язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

Не вважається пропонуванням споживчого кредиту застереження про можливість надання його 
під час придбання продукції.

2. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний 
повідомити споживача у письмовій формі про:

1) особу та місцезнаходження кредитодавця;
2) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;
б) форми його забезпечення;
в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, зокрема між 
зобов’язаннями споживача;
г) тип відсоткової ставки;
ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;
д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про 
надання кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслугову-
ванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхуван-
ня, юридичне оформлення тощо);
е) строк, на який кредит може бути одержаний;
є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;
ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;
з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здій-
снюється;
и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, 
або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;
і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

У разі ненадання зазначеної інформації суб’єкт господарювання, який повинен її надати, несе 
відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.

3. Кредитодавець не має права вимагати від споживача відомостей, які не стосуються визначен-
ня його платоспроможності та не є необхідними для надання споживчого кредиту.

Персональні дані, одержані від споживача або іншої особи у зв’язку з укладенням та виконанням 
договору про надання споживчого кредиту, можуть використовуватися виключно для оцінки фі-
нансового стану споживача та його спроможності виконати зобов’язання за таким договором.

Не є порушенням положень абзацу другого цієї частини повідомлення кредитодавцем відомос-
тей про споживача Бюро кредитних історій, яке займається збиранням, обробленням, зберіганням, 
захистом і використанням інформації відповідно до законодавства про формування і ведення кре-
дитних історій.

Фінансові установи несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту пер-
сональних даних згідно із законом.

4. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів 
якого передається споживачеві. Обов’язок доведення того, що один з оригіналів договору був пе-
реданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

Споживач не зобов’язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні 
елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.

У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:
1) сума кредиту;
2) детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача;



46 Загальні засади захисту прав споживачів

3) дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання та-
ких частин кредиту та інші умови надання кредиту;

4) право дострокового повернення кредиту;
5) річна відсоткова ставка за кредитом;
6) інші умови, визначені законодавством.

У договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за креди-
том може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших 
випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредито-
давцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-
яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

5. До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення 
цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими:

1) для надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми 
кредиту чи використати її повністю або частково для покладення на депозит, або викупу 
цінних паперів, або інших фінансових інструментів, крім випадків, коли споживач одержує 
за таким депозитом, такими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами 
таку ж або більшу відсоткову ставку, як і ставка за його кредитом;

2) споживач зобов’язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодав-
цем або третьою особою, визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладення тако-
го договору вимагається законодавством та/або коли витрати за таким договором прямо 
передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача;

3) передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки;
4) встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки.

6. Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів відкликати свою згоду на ук-
ладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин. Перебіг цього строку 
розпочинається з моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору.

Відкликання згоди оформлюється письмовим повідомленням, яке споживач зобов’язаний пода-
ти особисто чи через уповноваженого представника або надіслати кредитодавцю до закінчення 
строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

З відкликанням згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту споживач пови-
нен одночасно повернути кредитодавцю кошти або товари, одержані згідно з договором.

Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одержання коштів та моментом їх 
повернення за ставкою, встановленою в договорі.

Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші збори у зв’язку з відкликанням згоди.
Кредитодавець зобов’язаний повернути споживачеві кошти, сплачені ним згідно з договором 

про надання споживчого кредиту, але не пізніше, ніж протягом семи днів. За кожний день затрим-
ки повернення споживачу коштів, сплачених ним згідно з договором про надання споживчого кре-
диту понад установлений строк (сім днів), споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного 
відсотка суми, належної до повернення кредитодавцем.

7. Право відкликання згоди не застосовується щодо:
1) споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;
2) споживчих кредитів на придбання житла;
3) споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення 

строку відкликання згоди.
8. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збіль-

шення суми періодичних виплат.
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Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми 
періодичних виплат, встановлених в абзаці першому цієї частини, кредитодавець зобов’язаний 
здійснити відповідне коригування кредитних зобов’язань споживача у бік їх зменшення.

9. У разі реалізації споживачем своїх прав, передбачених статтями 8 і 10 цього Закону, ці права 
діють і стосовно кредитодавця, що надав йому споживчий кредит для придбання продукції. Креди-
тодавець у такому випадку зобов’язаний повернути споживачеві суму вже здійснених ним виплат 
при розірванні договору купівлі-продажу (виконання роботи, надання послуги) або здійснити від-
повідне коригування кредитних зобов’язань споживача.

10. Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслі-
док порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк 
виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може 
використати таке право лише у разі:

1) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний 
місяць; або

2) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або
3) несплати споживачем більше однієї виплати, яка перевищує п’ять відсотків суми кредиту; 

або
4) іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійс-
нення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або 
повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календар-
них днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього 
періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога креди-
тодавця втрачає чинність.

11. Якщо кредитодавець у позасудовому порядку або до судового провадження звертається 
з вимогою про повернення споживчого кредиту або погашення іншого боргового зобов’язання 
споживача, кредитодавець не може у будь-який спосіб вимагати будь-якої плати або винагороди 
від споживача за таке звернення.

При цьому кредитодавцю забороняється:
1) надавати неправдиву інформацію про наслідки несплати споживчого кредиту;
2) вилучати продукцію у споживача без його згоди або без одержання відповідного судового 

рішення;
3) зазначати на конвертах з поштовими повідомленнями інформацію про те, що вони стосу-

ються несплати боргу або споживчого кредиту;
4) вимагати стягнення будь-яких сум, не зазначених у договорі про надання споживчого кре-

диту;
5) звертатися без згоди споживача за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, 

які пов’язані зі споживачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими 
стосунками у соціальному бутті споживача;

6) вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькою практикою;
7) вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув.

Стаття 12. Права споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними 
приміщеннями

1. Положення цієї статті не застосовуються до договорів, укладених поза торговельними або 
офісними приміщеннями, і які стосуються:
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1) договорів споживчого кредиту;
2) правочинів з нерухомим майном;
3) правочинів з цінними паперами;
4) договорів страхування.

2. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець (ви-
конавець) зобов’язаний надати споживачеві документ, який засвідчує факт укладення договору 
і є підставою для виникнення взаємних прав та обов’язків. Такий документ повинен містити інфор-
мацію про:

1) дату укладення договору;
2) найменування та місцезнаходження продавця (виконавця);
3) найменування продукції;
4) ціну;
5) строк виконання робіт (надання послуг);
6) інші істотні умови договору;
7) права та обов’язки сторін договору.

У разі ненадання такої інформації суб’єкт господарювання несе відповідальність, встановлену 
статтями 15 і 23 цього Закону.

3. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями споживач має 
право розірвати договір за умови повідомлення про це продавця (виконавця) протягом чотирнад-
цяти днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговель-
ними або офісними приміщеннями чи прийняття продукції або першої поставки такої продукції, за 
умови, що така продукція є річчю, а прийняття чи поставка продукції відбувається пізніше часу 
одержання споживачем документа на їх продаж.

4. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець (ви-
конавець) повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту 
повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач має право не повертати продукцію 
або результати роботи чи послуги до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей.

5. У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, 
споживач повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може бути повернена.

Договором може передбачатися, що продукція або результати робіт (послуг), що були надіслані 
поштою, повинні у разі розірвання договору також бути повернені поштою.

Будь-які витрати, пов’язані з поверненням продукції, покладаються на продавця (виконавця). Про-
давець (виконавець) повинен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з поверненням продукції.

У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, 
обов’язок споживача зберігати у себе продукцію припиняється по закінченні шістдесяти днів після 
її одержання. Якщо продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення її собі протягом за-
значеного періоду, така продукція переходить у власність споживача без виникнення зобов’язання 
з оплати її вартості.

6. Якщо споживачеві не було надано документ, який засвідчує факт здійснення правочину поза 
торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення 
обов’язків для споживача.

У разі ненадання документа або підтвердження інформації споживач повідомляє продавця (ви-
конавця) про недійсність договору. Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту 
одержання такого повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти та відшкодувати 
витрати, понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції.

7. Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержану продук-
цію у незміненому стані.
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Знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося не з вини споживача, не позбавляє 
споживача права на розірвання договору. Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття упа-
ковки, огляду чи перевірки продукції не позбавляє права споживача на розірвання договору.

8. У разі коли продавець (виконавець) або третя особа надала споживачеві кредит на суму кош-
тів за договором, укладеним поза торговельними або офісними приміщеннями, такий кредит втра-
чає чинність у момент розірвання договору.

9. Якщо всупереч вимогам цієї статті протягом установлених строків продавець (виконавець) не 
здійснює повернення сплаченої суми грошей за продукцію у разі розірвання договору, споживачеві 
виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості продукції за кожний день затримки по-
вернення грошей.

Стаття 13. Право споживача у разі укладення договору на відстані

1. Положення цієї статті не застосовуються до договорів, укладених на відстані, які стосуються:
1) правочинів з нерухомим майном, крім оренди такого майна;
2) правочинів з цінними паперами;
3) фінансових послуг;
4) продажу товарів торговельними автоматами;
5) телекомунікаційних послуг;
6) правочинів, здійснених на аукціоні, якщо участь у ньому можлива і без використання за-

собів дистанційного зв’язку.
2. Перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві 

інформацію про:
1) найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття пре-

тензії;
2) основні характеристики продукції;
3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
4) гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;
5) інші умови поставки або виконання договору;
6) мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або 

послуг;
7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;
8) період прийняття пропозицій;
9) порядок розірвання договору.

У разі ненадання такої інформації суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із стат-
тями 15 і 23 цього Закону.

3. Факт надання інформації відповідно до вимог частини другої цієї статті повинен бути підтвер-
джений письмово або за допомогою електронного повідомлення. Інформація, підтверджена таким 
чином, не може бути змінена продавцем (виконавцем) в односторонньому порядку.

Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга надається засобами дистанційного 
зв’язку і оплачується через оператора телекомунікаційних послуг.

4. Споживач має право розірвати укладений на відстані договір шляхом повідомлення продавця 
(виконавця) про це протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження інформації або з момен-
ту одержання товару чи першої поставки товару.

Якщо відповідно до абзацу другого частини третьої цієї статті підтвердження інформації не вима-
гається, споживач може розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення.

У разі продажу матеріальних речей їх повернення також свідчить про розірвання договору.
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Якщо підтвердження інформації не відповідає вимогам частини третьої цієї статті, строк, протя-
гом якого споживач має право розірвати договір, становить дев’яносто днів з моменту одержання 
такої інформації, або у разі продажу матеріальних речей — з моменту одержання товару або пер-
шої поставки товару. Якщо протягом цього строку підтвердження інформації було виправлене, спо-
живач має право розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту одержання виправлено-
го підтвердження.

5. У разі, коли інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укла-
дений на відстані, якщо:

1) надання послуги або поставка товару електронними засобами зв’язку за згодою споживача 
відбулися до закінчення строку розірвання договору, визначеного у частині четвертій цієї 
статті, про що споживачеві було повідомлено у підтвердженні інформації;

2) ціна товару або послуги залежить від котировок на фінансовому ринку, тобто поза контро-
лем продавця;

3) договір стосується виготовлення або переробки товару на замовлення споживача, тобто 
якщо товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотни-
ми фінансовими втратами для продавця (виконавця);

4) споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп’ютерного забезпечення, які поста-
чаються запечатаними;

5) договір стосується доставки періодичних видань;
6) договір стосується лотерей чи інших азартних ігор.

6. Якщо інше не передбачено договором, укладеним на відстані, продавець повинен поставити 
споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержан-
ня згоди споживача на укладення договору.

У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару продавець пови-
нен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання 
згоди споживача на укладення договору.

Продавець може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару 
в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:

1) інший товар відповідає меті використання замовленого товару;
2) має таку ж або кращу якість;
3) його ціна не перевищує ціни замовленого товару.

Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням 
договору в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті.

7. До договору, укладеного на відстані, застосовуються положення, передбачені частинами 
п’ятою — дев’ятою статті 12 цього Закону.

Стаття 14. Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)

1. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання 
і транспортування була безпечною для його життя, здоров’я, навколишнього природного середо-
вища, а також не завдавала шкоди його майну.

У разі відсутності нормативних документів, нормативно-правових актів, що містять обов’язкові 
вимоги до продукції, використання якої може завдати шкоди життю, здоров’ю споживача, навко-
лишньому природному середовищу, а також майну споживача, відповідні органи виконавчої влади, 
що здійснюють державний захист прав споживачів, зобов’язані негайно заборонити випуск і реалі-
зацію такої продукції.
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2. На товари (наслідки робіт), використання яких понад визначений строк є небезпечним для 
життя, здоров’я споживача, навколишнього природного середовища або може заподіяти шкоду 
майну споживача, встановлюється строк служби (строк придатності). Ці вимоги можуть поширюва-
тись як на виріб у цілому, так і на окремі його частини.

Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати споживача про встановлений строк 
служби (строк придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, обов’язкові умови його 
використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення 
цього строку.

Забороняється змінювати строк служби (строк придатності), який зазначено на етикетці, упаковці 
або у супровідних документах на товар, а також вводити в обіг товари, строк придатності яких ми-
нув.

3. Якщо для безпечного використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації 
необхідно додержуватися спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов’язаний розробити такі 
правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець — до споживача.

4. Продукція, на яку актами законодавства або іншими нормативними документами встановле-
но обов’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки для життя, здоров’я споживачів, їх майна, нав-
колишнього природного середовища і передбачено нанесення національного знака відповідності, 
повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності. Виробник має право маркувати про-
дукцію національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність та/або сер-
тифіката відповідності, виданих згідно із законодавством.

Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без маркування національним знаком від-
повідності та/або без сертифіката відповідності чи декларації про відповідність забороняється.

Підставою для митного оформлення імпорту таких товарів на територію України є наявність пе-
редбачених законодавством документів, які засвідчують факт проходження ними процедури оцінки 
відповідності.

Відповідальність за порушення вимог щодо безпеки продукції, передбачених цією частиною, 
визначається цим Законом та іншими законодавчими актами.

5. Якщо встановлено, що при додержанні споживачем правил використання, зберігання чи 
транспортування товарів (наслідків робіт) вони завдають або можуть завдати шкоди життю, 
здоров’ю, майну споживача чи навколишньому природному середовищу, виробник (виконавець, 
продавець) зобов’язаний негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усунення причин за-
подіяння шкоди, а в необхідних випадках — вжити заходів щодо вилучення їх з обігу і відкликання 
у споживачів.

Якщо причини заподіяння шкоди усунути неможливо, виробник (виконавець) зобов’язаний зня-
ти таку продукцію з виробництва, вилучити з обігу, відкликати у споживачів. У разі невиконання цих 
обов’язків зняття продукції з виробництва, вилучення з обігу і відкликання у споживачів проводить-
ся за приписом органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за безпекою продукції.

Виробник (виконавець) зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збит-
ки, пов’язані з відкликанням продукції.

6. Створюючи новий (модернізований) товар, розробник повинен подати технічну документацію 
відповідному органу для проведення державної експертизи на його відповідність вимогам щодо 
безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища.

7. Виробник (виконавець) зобов’язаний інформувати споживача про можливий ризик і про без-
печне використання продукції за допомогою прийнятих загальновідомих у міжнародній практиці 
позначень.
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Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію

1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформа-
ції про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація по-
винна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інфор-
мація про продукцію не вважається рекламою.

Інформація про продукцію повинна містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони ре-

алізуються;
2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна про-

дукція;
3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування — про склад (вклю-

чаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, зокрема харчових доба-
вок), номінальну кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови вико-
ристання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також 
іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правови-
ми актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження 
встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
11) 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;
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке 

здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт 
і технічне обслуговування.

Інформація про послуги, пов’язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фести-
вальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями му-
зичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального 
виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супро-
воду до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музич-
ного твору.

Стосовно продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись ін-
формація 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.
2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів ви-

робником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на ети-
кетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окре-
мих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.
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Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за зго-
дою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, повинні супроводжуватись інформа-
цією про їх походження.

3. Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов’язково зазначати ціну кож-
ної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї 
продукції.

Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.
Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов’язкові платежі, які від-

повідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання відповідної продукції.
На аукціонних торгах споживачам повинна повідомлятися стартова ціна продажу відповідного 

товару.
Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упа-

ковки — за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.
У разі, коли за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо 

продавець (виконавець) надає споживачеві при реалізації однієї продукції право одержати іншу 
продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться інформація щодо:

1) змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну — 
ціни таких товарів, робіт або послуг, взятих окремо;

2) умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких обмежень, включаючи об-
меження щодо кількості.

4. Вживання понять «знижка» або «зменшена ціна» або будь-яких інших, аналогічних за значен-
ням, дозволяється лише з додержанням таких умов:

1) якщо вони застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує суб’єкт господарю-
вання;

2) якщо такого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та 
обмеженого періоду часу;

3) якщо ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни.
5. Вживання поняття «розпродаж» або будь-яких інших, аналогічних йому, дозволяється лише 

з додержанням таких умов:
1) якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної 

групи товарів;
2) якщо тривалість розпродажу обмежено в часі;
3) якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, є меншими від їх звичайної ціни.

6. Після публічного повідомлення про початок проведення розпродажу, застосування знижок 
або зменшення ціни до споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була 
встановлена до початку проведення відповідного розпродажу, застосування знижок або зменшен-
ня ціни, а також ціну цієї ж продукції, встановлену після їх початку.

7. У разі, коли 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;
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3) заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну споживача — споживач має право пред’явити 
продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 16 цього Закону, 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.

8. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною 
особою у повному обсязі.

Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника (імпорте-
ра) відповідної інформації про товар.

9. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або 
неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з при-
пущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, 
яку він придбаває.

Стаття 16. Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або 
продукцією неналежної якості

1. Шкода, завдана життю, здоров’ю або майну споживача дефектною продукцією або продук-
цією неналежної якості, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законом не передбачено 
більш високої міри відповідальності.

2. Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем 
незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виробником (виконавцем, продав-
цем). Таке право зберігається протягом установленого строку служби (строку придатності), а якщо 
такий не встановлено — протягом десяти років з дати введення в обіг такої продукції її виробником.

При цьому на такого споживача покладається обов’язок довести:
1) наявність шкоди;
2) наявність дефекту в продукції;
3) наявність причинно-наслідкового зв’язку між такими шкодою та дефектом.

Відповідальність, яка покладається на виробника (виконавця) відповідно до положень цього 
Закону, не залежить від дій або бездіяльності інших осіб, які мають відношення до шкоди, що за-
вдана дефектною продукцією або продукцією неналежної якості.

3. Відповідальність перед споживачем за шкоду, зазначену в частині першій цієї статті, несе 
сторона, яка її завдала.

4. Виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров’ю або майну 
споживача, що виникла у зв’язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інстру-
ментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або 
надання послуг, незалежно від рівня його наукових і технічних знань.

5. Виробник (виконавець, продавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що:
1) шкоду завдано з вини самого споживача внаслідок порушення ним встановлених правил 

використання, зберігання чи транспортування продукції або дії непереборної сили;
2) не вводив продукцію в обіг;
3) дефект у продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства або 

виконання обов’язкових для нього приписів органів державної влади.

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

1. За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері 
торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування пря-
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мих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених норма-
тивно-правовими актами.

2. Споживач має право на вільний вибір продукції у зручний для нього час з урахуванням режи-
му роботи продавця (виконавця).

Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції.
Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотріб-

ного йому асортименту.
3. Продавець (виконавець) зобов’язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію 

про найменування, належність та режим роботи свого підприємства.
4. Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції, 

що придбавається (замовляється), демонстрацію безпечного та правильного її використання. На 
вимогу споживача продавець (виконавець) зобов’язаний надати йому контрольно-вимірювальні 
прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції.

У разі, коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, 
продавець (виконавець, виробник) зобов’язаний у триденний строк з дня одержання від споживача 
письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за раху-
нок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки 
виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил ви-
користання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають 
задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке ви-
конує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, вироб-
ник) мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

5. У разі порушення прав споживача на підприємствах сфери обслуговування продавець (ви-
робник, виконавець) і працівники цих підприємств несуть відповідальність, встановлену законом.

Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача

1. Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які 
є несправедливими.

2. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслід-
ком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.

3. Несправедливими є, зокрема, умови договору про:
1) звільнення або обмеження юридичної відповідальності продавця (виконавця, виробника) 

у разі смерті або ушкодження здоров’я споживача, спричинених діями чи бездіяльністю 
продавця (виконавця, виробника);

2) виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) 
або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання 
продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи умови про взає-
мозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку 
продавця (виконавця, виробника);

3) встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише 
власним розсудом виконавця;

4) надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, 
здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без вста-
новлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, 
виробника) у зв’язку з розірванням або невиконанням ним договору;
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5) встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації 
(понад п’ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов’язань за дого-
вором;

6) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір із споживачем на влас-
ний розсуд, якщо споживачеві таке право не надається;

7) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права не повертати кошти на оплату ненаданої 
продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця (виконавця, виробника);

8) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір, укладений на невиз-
начений строк із споживачем без повідомлення його про це, крім випадків, установлених 
законом;

9) установлення невиправдано малого строку для надання споживачем згоди на продовжен-
ня дії договору, укладеного на визначений строк, з автоматичним продовженням такого 
договору, якщо споживач не висловить відповідного наміру;

10) установлення обов’язкових для споживача умов, з якими він не мав реальної можливості 
ознайомитися перед укладенням договору;

11) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати 
умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;

12) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати 
характеристики продукції, що є предметом договору;

13) визначення ціни товару на момент його поставки споживачеві або надання продавцю (ви-
конавцю, виробнику) можливості збільшувати ціну без надання споживачеві права розірва-
ти договір у разі збільшення ціни порівняно з тією, що була погоджена на момент укладен-
ня договору;

14) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права визначати відповідність продукції умо-
вам договору або надання йому виключного права щодо тлумачення договору;

15) обмеження відповідальності продавця (виконавця, виробника) стосовно зобов’язань, 
прийнятих його агентами, або обумовлення прийняття ним таких зобов’язань додержан-
ням зайвих формальностей;

16) встановлення обов’язку споживача виконати всі зобов’язання, навіть якщо продавець (ви-
конавець, виробник) не виконає своїх;

17) надання продавцю (виконавцю, виробнику) права передавати свої права та обов’язки за 
договором третій особі, якщо це може стати наслідком зменшення гарантій, що виникають 
за договором для споживача, без його згоди.

4. Перелік несправедливих умов у договорах із споживачами не є вичерпним.
Положення пункту 8 частини третьої цієї статті не застосовується до умови договорів про надан-

ня споживчого кредиту, відповідно до якої кредитодавець встановлює право розірвати договір в 
односторонньому порядку за наявності підстав, визначених законодавством, та за умови негайного 
повідомлення кожної із сторін про розірвання договору.

Положення пункту 11 частини третьої цієї статті не застосовується до договорів, укладених на 
невизначений строк, за умови встановлення в таких договорах обов’язковості повідомлення зазда-
легідь споживача про намір змінити умови договору і надання йому у зв’язку з цим права на 
розірвання договору.

Положення пункту 13 частини третьої цієї статті не застосовується до положень про індексацію 
ціни, що відповідають законодавству, якщо умови та метод розрахунку ціни чітко і недвозначно 
визначено у договорі.

Положення пунктів 8, 11 та 13 частини третьої цієї статті не застосовуються до:



Закон України «Про захист прав споживачів» 57

1) операцій із цінними паперами, фінансовими послугами та іншими товарами або послуга-
ми, ціна яких залежить від зміни котировок або індексів на біржах чи ставок на фінансових 
ринках, які не контролюються продавцем;

2) договорів про купівлю/продаж іноземної валюти, дорожніх чеків або про міжнародні гро-
шові перекази, номіновані в іноземній валюті.

5. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке поло-
ження може бути змінено або визнано недійсним.

6. У разі, коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень 
договору, на вимогу споживача:

1) такі положення також підлягають зміні; 
2) або договір може бути визнаним недійсним у цілому.

7. Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору. 
Якщо до положення вносяться зміни, такі зміни вважаються чинними з моменту їх внесення.

8. Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь спожи-
вача.

9. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві 
завдано збитків, вони повинні відшкодовуватися винною особою у повному обсязі.

Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому виробником (виконавцем, про-
давцем), у зв’язку з використанням останнім переваг свого становища у виробничій чи торговель-
ній діяльності.

Стаття 19. Заборона нечесної підприємницької практики

1. Нечесна підприємницька практика забороняється.
Нечесна підприємницька практика включає:

1) вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв недобросовісної конкуренції;
2) будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресив-

ною.
2. Якщо підприємницька практика спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здій-

снення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, така практика вводить в оману 
стосовно:

1) основних характеристик продукції, таких як: її наявність, переваги, небезпека, склад, мето-
ди використання, гарантійне обслуговування, метод і дата виготовлення або надання, пос-
тавка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікувані результати спо-
живання чи результати та основні характеристики тестів або перевірок товару;

2) будь-яких застережень щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця 
або продукції;

3) ціни або способу розрахунку ціни чи наявності знижок або інших цінових переваг;
4) потреби у послугах, заміні складових чи ремонті;
5) характеру, атрибутів та прав продавця або його агента, зокрема інформації про його особу 

та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії, афілійованість та права інтелектуальної 
або промислової власності, його відзнаки та нагороди;

6) права споживача або небезпеки, що йому загрожує.
Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції 

споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, 
необхідна для здійснення свідомого вибору.

3. Забороняються як такі, що вводять в оману:
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1) пропонування для реалізації продукції за визначеною ціною, якщо існують підстави вважати, 
що продавець або виконавець не зможе надати таку продукцію за такою ціною або у таких 
обсягах, що можна передбачити з огляду на пропоновану ціну та характеристики продукції;

2) пропонування з метою реалізації однієї продукції до реалізації іншої;
3) відмова від пред’явлення споживачу товару, що пропонується, та прийняття замовлення 

або ненадання товару протягом розумного строку чи демонстрування дефектного зразка 
товару;

4) недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості товарів або з метою спону-
кання споживачів до прийняття швидкого рішення позбавлення їх достатнього періоду часу 
для прийняття свідомого рішення;

5) пропонування до вільної реалізації продукції, яка вилучена з обігу або щодо обігу якої існу-
ють обмеження;

6) недостовірне твердження, що існуватиме загроза особистій безпеці споживача або його 
сім’ї, якщо він не придбає чи не замовить продукцію;

7) утворення, експлуатація або сприяння розвитку пірамідальних схем, коли споживач спла-
чує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення інших спо-
живачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції;

8) використання повідомлення про розпродаж у зв’язку із припиненням суб’єкта господарю-
вання, його структурного підрозділу або припинення відповідного виду господарської 
діяльності, тоді як це не відповідає дійсності.

Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, не є вичерпним.
4. Агресивною вважається підприємницька практика, яка фактично містить елементи примусу, 

докучання або неналежного впливу та істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору або 
поведінку споживача стосовно придбання продукції.

При встановленні того, чи містить підприємницька практика елементи примусу, докучання або 
неналежного впливу, до уваги береться:

1) час, характер та повторюваність пропозицій щодо придбання продукції;
2) вживання образливих або загрозливих висловів;
3) використання тяжкої для споживача обставини, про яку продавцю або виконавцю було ві-

домо, для впливу на рішення споживача;
4) встановлення обтяжливих або непропорційних позадоговірних перешкод для здійснення 

споживачем своїх прав за договором, включаючи положення про право споживача розірва-
ти договір або замінити продукцію чи укласти договір з іншим суб’єктом господарювання;

5) загроза здійснити незаконні або неправомірні дії.
5. Як агресивні забороняються такі форми підприємницької практики:

1) створення враження, що споживач не може залишити приміщення продавця (виконавця) 
без укладення договору або здійснення оплати;

2) здійснення тривалих та/або періодичних візитів до житла споживача, незважаючи на вимо-
гу споживача про припинення таких дій або залишення житла;

3) здійснення постійних телефонних, факсимільних, електронних або інших повідомлень без 
згоди на це споживача;

4) вимога оплати продукції, поставленої продавцем (виконавцем), якщо споживач не давав 
прямої та недвозначної згоди на її придбання.

Перелік форм агресивної підприємницької практики не є вичерпним.
6. Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.
Суб’єкти господарювання, їх працівники несуть відповідальність за нечесну підприємницьку 

практику згідно із законодавством.
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Стаття 20. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування

1. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування (виконання робіт, надання 
послуг) затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зазначені правила не можуть суперечити за-
конодавчим актам.

Стаття 21. Порушення прав споживачів

1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені ви-
ходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що 
для цілей застосування цього Закону та пов’язаного з ним законодавства про захист прав спожива-
чів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:

1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право споживача на свободу вибору 
продукції;

2) при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача 
та/або висловлене ним волевиявлення;

3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в од-
ного виконавця, виконавець нав’язує такі умови одержання послуги, які ставлять спожива-
ча у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають 
споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (нена-
лежним виконанням) сторонами умов договору;

4) порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач;
5) будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом) обмежується право споживача на 

одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну про-
дукцію;

6) споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікова-
ною;

7) ціну продукції визначено неналежним чином;
8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчас-

но не передано (надано) споживачу.

Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.
2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування мо-

ральної (немайнової) шкоди.
3. Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов’язані з порушен-

ням їх прав.

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб’єкти господарювання сфери 
торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть від-
повідальність за:

1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8 і части-
ною третьою статті 10 цього Закону, — у десятикратному розмірі вартості продукції вихо-
дячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;
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2) виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних докумен-
тів, — у розмірі п’ятдесяти відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації 
партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської 
діяльності не веде обов’язковий облік доходів і витрат, — у розмірі десяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян;

3) реалізацію продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, але у документах, 
згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката від-
повідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, 
якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний 
вид продукції, — у розмірі п’ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії 
товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської діяль-
ності не веде обов’язковий облік доходів і витрат, — у розмірі десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

4) виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних докумен-
тів, нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів 
і навколишнього природного середовища, — у розмірі трьохсот відсотків вартості виготов-
леної або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не 
менше двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли від-
повідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде обов’язковий облік доходів 
і витрат, — у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) реалізацію продукції, забороненої відповідним державним органом для виготовлення та 
реалізації (виконання, надання), — у розмірі п’ятисот відсотків вартості одержаної для ре-
алізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської 
діяльності не веде обов’язковий облік доходів і витрат, — у розмірі ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

6) реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних речовин 
тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила 
і умови безпечного його використання — у розмірі ста відсотків вартості одержаної для 
реалізації партії товару, але не менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде 
обов’язковий облік доходів і витрат, — у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

7) відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію — 
у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної ро-
боти, наданої послуги, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде обов’язковий 
облік доходів і витрат, — у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8) створення перешкод службовим особам спеціально уповноваженого органу виконавчої 
влади у сфері захисту прав споживачів та структурного підрозділу з питань захисту прав 
споживачів органу місцевого самоврядування у проведенні перевірки якості продукції, а та-
кож правил торговельного та інших видів обслуговування — у розмірі від одного до десяти 
відсотків вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до 
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закону суб’єкт господарської діяльності не веде обов’язковий облік доходів і витрат, — 
у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб спеціально уповноваже-
ного органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів про усунення порушень 
прав споживачів — у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

10) реалізацію товару, строк придатності якого минув, — у розмірі двохсот відсотків вартості 
залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;

11) порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання 
послуги — у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи (наданої послуги), а за ті самі 
дії, вчинені щодо групи споживачів, — у розмірі від одного до десяти відсотків вартості 
виконаних робіт (наданих послуг) за попередній календарний місяць, але не менше п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету.
Порядок їх стягнення визначається Кабінетом Міністрів України.
3. У разі невиконання в добровільному порядку суб’єктами господарювання сфери торгівлі 

і послуг, у тому числі ресторанного господарства, визначених у статті 26 цього Закону рішень (пос-
танов) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав 
споживачів, його територіальних органів та їх посадових осіб про накладення стягнення примусове 
виконання таких рішень (постанов) здійснюється державною виконавчою службою в порядку, вста-
новленому Законом України «Про виконавче провадження».

Розділ III. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ (ОБ’ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)

Стаття 24. Громадські організації споживачів (об’єднання споживачів)

1. З метою захисту своїх законних прав та інтересів споживачі мають право об’єднуватися у гро-
мадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

2. Об’єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність від-
повідно до Закону України «Про об’єднання громадян».

3. Держава підтримує діяльність об’єднань споживачів.

Стаття 25. Права громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів)

1. Об’єднання споживачів мають право:
1) вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для 

виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни 
на них;

2) проводити самостійно або звертатися до уповноважених державних органів щодо прове-
дення експертизи та випробування продукції;

3) одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, 
необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

4) сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за якістю продукції та 
обслуговування;

5) надавати юридичну і консультаційну допомогу споживачам згідно із законодавством;
6) вносити пропозиції щодо розроблення нормативних документів, які встановлюють вимоги 

до якості продукції;
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7) представляти і захищати інтереси споживачів в органах виконавчої влади та органах місце-
вого самоврядування згідно із законодавством;

8) вносити органам виконавчої влади і суб’єктам господарювання пропозиції про заходи щодо 
підвищення якості продукції, про тимчасове зупинення випуску та реалізації продукції, яка 
не відповідає встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення 
з реалізації продукції, що становлять небезпеку для життя, здоров’я та майна громадян або 
завдають шкоди навколишньому природному середовищу, фальсифіковану та дефектну 
продукцію, а також про коригування цін, встановлених з порушенням законодавства;

9) звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що 
виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і при-
пинення цих дій.
При задоволенні такого позову суд зобов’язує порушника довести рішення суду у встановле-
ний ним строк через засоби масової інформації або іншим способом до відома споживачів.
Рішення суду, що набрало законної сили, про визнання дій продавця, виробника (підпри-
ємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола спо-
живачів є обов’язковим для суду, що розглядає позов споживача щодо цивільно-правових 
наслідків їх дій з питань, чи мали місце ці дії і чи були здійснені вони цими особами;

10) відповідно до законодавства захищати у суді права споживачів, які не є членами громадсь-
ких організацій споживачів (об’єднань споживачів);

11) звертатися до правоохоронних органів та органів виконавчої влади про притягнення до 
відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації продукції неналежної якості;

12) інформувати громадськість про права споживачів;
13) сприяти розвитку міжнародного співробітництва у сфері захисту прав та інтересів споживачів.

Розділ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Стаття 26. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 
у сфері захисту прав та інтересів споживачів і його територіальних органів

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав спожи-
вачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-
тополі здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист прав спожива-
чів, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право:

1) давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення по-
рушень прав споживачів;

2) перевіряти у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 
господарства, якість продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, 
а також додержання правил торгівлі та надання послуг; безперешкодно відвідувати та об-
стежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші 
приміщення цих суб’єктів.

 Порядок проведення таких перевірок визначається спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів;

3) відбирати у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 
господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів 
для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабора-
торіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законо-
давством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок 
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коштів державного бюджету. У разі встановлення за результатами проведених досліджень 
(експертизи) факту реалізації продукції неналежної якості та/або фальсифікованої, суб’єкт 
господарювання, що перевірявся, відшкодовує здійснені за це витрати. Кошти відшкодову-
вання витрат зараховуються до державного бюджету. Порядок відбору таких зразків виз-
начається Кабінетом Міністрів України;

 (Положення першого речення пункту 3 частини першої статті 26 у частині оплати вартості 
зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету на-
бирає чинності з 1 січня 2007 року. До цієї дати зазначена оплата здійснюється за рахунок 
суб’єктів господарювання, що перевіряються згідно з абзацом другим пункту 1 Прикінце-
вих положень цього Закону)

4) проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану про-
дукцію. У разі неможливості повернення продукції, яка була використана (одержана) під час 
контрольної перевірки, відшкодування затрат відноситься на результати діяльності суб’єктів гос-
подарювання. Порядок проведення таких перевірок визначається Кабінетом Міністрів України;

5) одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії необхідних 
документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих ви-
робів, що використовуються для виробництва цієї продукції;

6) припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нормативних 
документів, до усунення суб’єктами господарювання виявлених недоліків;

7) забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам продукції:
а) на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів;
б) на яку в нормативно-правових актах та нормативних документах встановлено обов’язкові 
вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я, майна споживачів та охорони навко-
лишнього природного середовища, якщо продукцію внесено до переліку продукції, що під-
лягає обов’язковій сертифікації, але яка не має сертифіката відповідності (свідоцтва про 
визнання відповідності);
в) ввезеної на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;
г) на яку строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних 
документів, а також товарів, строк придатності яких минув;
ґ) яка є фальсифікованою;

8) приймати рішення про:
а) припинення суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторан-
ного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам норма-
тивно-правових актів та нормативних документів, — до усунення виявлених недоліків;
б) тимчасове припинення діяльності суб’єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, від-
ділів), послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роз-
дрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізу-
ють товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови 
зберігання та транспортування товарів, — до усунення виявлених недоліків;

9) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торго-
вельні та інші приміщення суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі 
ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкод-
женим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби 
вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з по-
дальшим повідомленням про це територіальних органів спеціально уповноваженого цент-
рального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;

10) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;
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11) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання 
чи досудового слідства;

12) накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стяг-
нення.

 Справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцезнаходженням спе-
ціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав спо-
живачів або його територіальних органів;

13) накладати на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 
господарства, стягнення, передбачені статтею 23 цього Закону, в порядку, що визначається 
Кабінетом Міністрів України.

2. Результати перевірок суб’єктів господарювання службовими особами спеціально уповнова-
женого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіаль-
них органів оформлюються відповідними актами.

Стаття 27. Повноваження інших органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів

1. Інші органи виконавчої влади здійснюють державний захист прав споживачів у межах своєї 
компетенції, визначеної законодавством.

Стаття 28. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів

1. Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати 
при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі:

1) розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів;
2) аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із спожи-

вачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів;
3) у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, 

здоров’я, майна споживачів і навколишнього природного середовища терміново повідом-
ляти про це відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів, інші орга-
ни, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції;

4) у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступ-
ною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з 
простроченим строком придатності — тимчасово зупиняти реалізацію продукції до 
пред’явлення інформації, супровідних документів або припиняти її реалізацію;

5) готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяль-
ності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулю-
вання у разі систематичного порушення прав споживачів;

6) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів.

Стаття 29. Обов’язки і відповідальність службових осіб органів виконавчої влади, які 
здійснюють захист прав споживачів

1. Службові особи органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів, зобов’язані 
суворо додержуватися вимог законодавства. За невиконання або неналежне виконання обов’язків 
службові особи притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

Стаття 30. Розгляд скарг на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав 
споживачів, їх службових осіб, а також на дії таких осіб

1. Скарги на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їх служ-
бових осіб, а також на дії таких осіб розглядаються в порядку, визначеному законодавством.
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2. Подання скарги не зупиняє виконання рішення органу виконавчої влади, що здійснює захист 
прав споживачів, його службових осіб, а також дій таких осіб.

Стаття 31. Відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, 
з правоохоронними органами

1. Працівники правоохоронних органів надають службовим особам органів виконавчої влади, 
що здійснюють захист прав споживачів, допомогу у виконанні ними службових обов’язків та при-
пиняють незаконні дії фізичних осіб, які перешкоджають виконанню покладених на них функцій.

Стаття 32. Правовий захист службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів

1. Службова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав 
споживачів при виконанні своїх службових обов’язків перебуває під захистом закону.

Держава гарантує захист життя, здоров’я, честі, гідності та майна службової особи спеціально 
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів і членів її сім’ї від зло-
чинних посягань та інших протиправних дій.

2. Усі службові особи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав 
споживачів підлягають державному обов’язковому страхуванню за рахунок коштів державного 
бюджету.

Порядок та умови страхування службової особи спеціально уповноваженого органу виконавчої 
влади у сфері захисту прав споживачів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Образа службової особи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захис-
ту прав споживачів, а також опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню 
покладених на неї завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

У разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв’язку з виконанням службових обов’язків, служ-
бова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів 
одержує компенсацію в розмірі від річного до п’ятирічного грошового утримання залежно від сту-
пеня втрати працездатності, а в разі її загибелі із зазначеної причини сім’ї загиблого виплачується 
одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою.

Шкода (збитки), завдані майну службової особи спеціально уповноваженого органу виконавчої 
влади у сфері захисту прав споживачів або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових 
обов’язків, компенсуються в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим 
стягненням цієї суми з винних осіб.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Положення першого речення пункту 3 частини першої статті 26 у частині оплати вартості зразків 

і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету набирає чинності 
  з 1 січня 2007 року. До цієї дати зазначена оплата здійснюється за рахунок суб’єктів господарюван-
ня, що перевіряються.

2. До приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються 
в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення 

 інших законів у відповідність із цим Законом;
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2) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, перед-
бачених цим Законом;

3) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
4) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

 виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 12 травня 1991 року
№ 1023-XII

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 31, ст. 145)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 3164-IV (3164-15) від 01.12.2005)

(ВИТЯГ)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазо-

вого застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня 
впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, про-
цесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-
технічному співробітництву;

<...>
нормативний документ — документ, який установлює правила, загальні принципи чи характе-

ристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як «стандарт», 
«кодекс усталеної практики» та «технічні умови»;

<...>
стандарт — документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим ор-

ганом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструк-
ції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси 
або послуги, дотримання яких є необов’язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, 
позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу 
чи послуги; (Абзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону № 3164-IV (3164-15) від 01.12.2005)

<...>
технічні умови — документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продук-

ція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим 
документом.
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<...>

Стаття 4. Об’єкти стандартизації

Об’єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, об-
ладнання, системи, їх сумісність; Правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал 
 і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикету-
вання. (Стаття 4 в редакції Закону № 3164-IV (3164-15) від 01.12.2005)

Стаття 5. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, 
відповідності об’єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів 
про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспромож-
ності продукції та торгівлі товарами і послугами. (Частина перша статті 5 в редакції Закону № 3164-
IV (3164-15) від 01.12.2005)

<...>

Стаття 11. Нормативні документи із стандартизації і застосування стандартів

Стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.
Стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих 

стандартів вимагають технічні регламенти.
Стандарти повинні бути викладені таким чином, щоб їх неможливо було використовувати з ме-

тою введення в оману споживачів продукції якої стосується стандарт, чи надавати перевагу вироб-
нику продукції або продукції залежно від місця її виготовлення.

<...>

Стаття 14. Знак відповідності національним стандартам

Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації має право встановлювати знак 
відповідності продукції національним стандартам.

Національний знак відповідності продукції національним стандартам — знак, який засвідчує від-
повідність позначеної ним продукції всім вимогам стандартів, які поширюються на цю продукцію.

Опис та правила застосування національного знака відповідності продукції національним стан-
дартам встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації.

Відповідність продукції національним стандартам добровільно підтверджується у порядку, вста-
новленому центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
№ 2408-III



ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 32, ст. 169)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2116-IV (2116-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 33
№ 3164-IV (3164-15) від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст. 101)

Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, си-
стем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу та спрямований на 
забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
продукція — будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається 

для задоволення суспільних потреб;
виробник — юридична або фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, відповідальна 

за проектування, виготовлення, пакування та маркування продукції незалежно від того, виконують-
ся зазначені операції самою цією особою чи від її імені;

система якості — сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів організаційної струк-
тури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також про-
цесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність 
встановленим вимогам;

<...>
постачальник — юридична або фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, яка вво-

дить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь;
підтвердження відповідності — видача документа (декларація про відповідність або сертифікат 

відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) про-
цедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог; (Абзац восьмий статті 1 
в редакції Закону № 3164-IV (3164-15) від 01.12.2005)

декларування відповідності — процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним 
особа (далі — виробник) під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція 
відповідає встановленим законодавством вимогам;

сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган доку-
ментально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем 
 управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам;

<...>
сертифікат відповідності — документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи 

управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам кон-
кретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством;

декларація про відповідність — документально оформлена в установленому порядку заява ви-
робника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством;

<...>
технічний регламент — закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом 

Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи 
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способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання 
яких обов’язкове. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування 
чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва; (Абзац 
п’ятнадцятий статті 1 в редакції Закону № 3164-IV (3164-15) від 01.12.2005)

свідоцтво про визнання відповідності — документ, що засвідчує визнання іноземних документів 
про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України;

введення продукції в обіг — виготовлення або ввезення на митну територію України продукції 
з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України;

<...>
законодавчо регульована сфера — сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг 

регламентуються законодавством;
законодавчо нерегульована сфера — сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її 

в обіг не регламентуються законодавством.
<...>

Стаття 4. Об’єкти підтвердження відповідності

Згідно з цим Законом об’єктами підтвердження відповідності є продукція, системи якості, 
 системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал.

<...>

Стаття 9. Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері

Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері для окремих видів 
продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров’я людини, тварин, рослин, а також 
майна та охорони довкілля, запроваджується технічними регламентами.

Із введенням в дію технічних регламентів центральний орган виконавчої влади з питань оцінки 
відповідності офіційно публікує перелік національних стандартів, добровільне застосування яких 
може сприйматись як доказ відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Виробник чи 
постачальник також має право підтвердити відповідність продукції вимогам технічних регламентів 
іншими, ніж відповідність стандартам, шляхами, передбаченими цими регламентами.

<...>

Стаття 11. Сертифікація в законодавчо регульованій сфері

Сертифікація в законодавчо регульованій сфері провадиться згідно з вимогами технічних регла-
ментів.

За результатами проведення сертифікації у разі позитивного рішення призначеного органу 
з оцінки відповідності заявникові видається сертифікат відповідності, зразок якого затверджується 
центральним органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

<...>

Стаття 13. Обов’язки виробників та постачальників продукції, яка підлягає підтвердженню 
 відповідності в законодавчо регульованій сфері

Виробник зобов’язаний:
сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності, встановлених для конкретного 

виду продукції;
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наносити на продукцію національний знак відповідності в законодавчо регульованій сфері;
компенсувати споживачам продукції завдані їм збитки в разі виявлення невідповідності продук-

ції вимогам, зазначеним у декларації про відповідність та/або сертифікаті відповідності чи свідоцтві 
про визнання відповідності;

надавати постачальнику інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстра-
ційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна 
продукція; (Частину першу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом № 2116-IV (2116-15) від 
21.10.2004)

надавати постачальнику інформацію про декларування відповідності, якщо це встановлено тех-
нічним регламентом на відповідний вид продукції, шляхом зазначення реєстраційних номерів де-
кларації про відповідність у документах, згідно з якими передається відповідна продукція; (Частину 
першу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом № 2116-IV (2116-15) від 21.10.2004)

надавати на вмотивовану вимогу органів, яким відповідно до законів України належать повнова-
ження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або імпортером копії сер-
тифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, 
якщо її наявність у виробника передбачена технічним регламентом на відповідний вид продукції. 
(Частину першу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом № 2116-IV (2116-15) від 1.10.2004)

Постачальник зобов’язаний:
реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими йому передано від-

повідну продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання 
відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на 
відповідний вид продукції; (Абзац другий частини другої статті 13 в редакції Закону № 2116-IV 
(2116-15) від 21.10.2004)

припиняти реалізацію продукції, якщо вона не відповідає вимогам нормативних документів, за-
значеним у декларації про відповідність або у сертифікаті відповідності чи свідоцтві про визнання 
відповідності.

<...>

Стаття 16. Декларування відповідності в законодавчо нерегульованій сфері

Виробник може складати декларацію про відповідність за власною ініціативою або на підставі 
договору із споживачем, при цьому він несе відповідальність за включення недостовірних відомос-
тей у декларацію згідно із законами України.

Стаття 17. Сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері

Сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері провадиться на добровільних засадах у по-
рядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом із сер-
тифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції, систем якості, систем управління 
якістю, систем управління довкіллям, персоналу будь-яким заявленим вимогам.

Орган із сертифікації встановлює правила проведення сертифікації, визначає учасників робіт із 
сертифікації.

Сертифікація на добровільних засадах може провадитися також органами із сертифікації, упов-
новаженими на провадження робіт у законодавчо регульованій сфері.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
№ 2406-III



ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ГАЛУЗІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 47, ст. 514)

(ВИТЯГ)

Цей Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають 
у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями 
і споживачами, а також їхні права та обов’язки.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечен-

ня умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, 
комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

аварія — пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, 
що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації 
відповідно до технічних умов;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд 
(далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує 
на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законо-
давством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капіталь-
ного і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відпові-
дальність за його експлуатацію згідно з законом;

виконавець — суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-кому-
нальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

виробник — суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;
власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд 

(далі — власник) — фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та 
розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будин-
ків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку;

внутрішньобудинкові системи — мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби облі-
ку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, 
споруди;

засіб обліку — прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників жит-
лово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики;

кількісний показник житлово-комунальних послуг — одиниця виміру для обчислення обсягу 
отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, по-
рядків і правил згідно з законодавством;

комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби 
фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- 
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та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановлено-
му законодавством;

непереборна сила — дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного 
 характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору;

норми споживання — кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверд-
жені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування;

споживач — фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-кому-
нальну послугу;

точка розподілу — місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами об-
ліку та регулювання;

управитель — особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управлін-
ня будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі — управ-
ління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

утримання будинків і прибудинкових територій — господарська діяльність, спрямована на задо-
волення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жи-
лих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання 
прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, по-
рядків і правил згідно із законодавством;

якість житлово-комунальної послуги — сукупність нормованих характеристик житлово-кому-
нальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби 
споживача відповідно до законодавства.

<...>

Стаття 3. Предмет регулювання цього Закону. Суб’єкти у сфері житлово-комунальних послуг

1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, 
виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних 
послуг.

2. Суб’єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, влас-
ники, виробники, виконавці та споживачі житлово-комунальних послуг.

Стаття 4. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг

1. Законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг базується на Конституції Украї-
ни (254к/96-ВР) і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законо-
давства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері жит-
лово-комунальних послуг.

<...>

Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних 
послуг

1. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг на-
лежить:

1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господар-
ства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;

2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;
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3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх 
дотриманням;

4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону в порядку, 
затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства;

5) управління об’єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комуналь-
ній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та 
ефективної експлуатації;

6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;
7) встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців;
8) інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм 

у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-
комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

9) укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або вико-
нання житлово-комунальних послуг;

10) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів 
у сфері житлово-комунальних послуг;

11) проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального 
господарства;

12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.

Стаття 8. Нормативне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг

1. Стандарти, нормативи, норми і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показ-
ників і вимог, які регламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуван-
ням соціальних, економічних, природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів.

2. Стандарти, нормативи, норми, порядки і правила у сфері житлово-комунальних послуг 
розробляють і затверджують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері 
стандартизації, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарс-
тва, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їхніх повнова-
жень та згідно із законодавством.

3. Інші центральні органи виконавчої влади затверджують нормативно-правові акти у сфері 
житлово-комунальних послуг, що видаються в межах їхніх повноважень після погодження або 
спільно з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства 
і реєструються в установленому законодавством порядку.

<...>

Стаття 10. Сертифікація та ліцензування у сфері житлово-комунальних послуг

1. Для підтвердження відповідності дотримання вимог кодексів усталеної практики, стандартів, 
нормативів, норм, порядків і правил фізичні та юридичні особи — виконавці певних видів житлово-
комунальних послуг отримують сертифікат відповідності якості цих послуг згідно із законом.

2. Порядок видачі і позбавлення сертифіката, термін його дії, а також вичерпний перелік видів 
житлово-комунальних послуг, які підлягають сертифікації, встановлює Кабінет Міністрів України.

3. Певні види господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг підлягають ліцен-
зуванню відповідно до закону.

<...>
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Стаття 12. Класифікація житлово-комунальних послуг

1. Житлово-комунальні послуги поділяються за:
1) функціональним призначенням;
2) порядком затвердження цін/тарифів.

Стаття 13. Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення

1. Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:
1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, 

газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових від-
ходів тощо);

2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутріш-
ньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, 
обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загаль-
ного користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укла-
дання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструк-
цій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конс-
трукцій тощо).

2. Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від функціонального 
призначення визначаються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунально-
го господарства.

Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком затвердження цін/тарифів

1. Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділя-
ються на три групи:

1) перша група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують спеціально 
уповноважені центральні органи виконавчої влади;

2) друга група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують органи міс-
цевого самоврядування для надання на відповідній території;

3) третя група — житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за 
договором (домовленістю сторін).

2. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій формуються і затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.

Стаття 15. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг

1. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг встановлюються з метою забезпечення сані-
тарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх перебування в приміщеннях, забезпечення техніч-
них вимог до експлуатації будинку (споруди), підтримання несучої спроможності конструкцій та 
експлуатаційних характеристик внутрішньобудинкових мереж і систем.

2. Мінімальні норми житлово-комунальних послуг, які визначають мінімальний перелік, міні-
мальні вимоги до кількості та якості житлово-комунальних послуг, затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.
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3. До переліку мінімально необхідних житлово-комунальних послуг не можуть включатися по-
слуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

Стаття 16. Порядок надання житлово-комунальних послуг

1. Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають від-
повідати умовам договору та вимогам законодавства.

2. Перелік житлово-комунальних послуг, що надаються споживачу, залежить від рівня благо-
устрою відповідного будинку (споруди).

3. Комунальні послуги надаються споживачу безперебійно, за винятком часу перерв на:
1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, по-

годженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністра-
ціями згідно з діючими будівельними нормами і правилами; Правилами технічної експлуа-
тації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та 
іншими нормативними документами;

2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого 
приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними 
адміністраціями виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами 
і правилами; Правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами;

3) ліквідацію наслідків, пов’язаних з дією непереборної сили.
4. У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов’язаний повідомити 

через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніше ніж за 10 днів (за винятком 
перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні необхідно зазна-
чити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.

5. У разі перевищення нормативно встановлених термінів, за винятком настання форс-мажор-
них обставин, виконавець/виробник несе відповідальність згідно із законом.

6. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування в порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України, мають право тимчасово визначати інші норми споживання, 
якості та режими надання житлово-комунальних послуг з урахуванням технічних можливостей під-
приємств, кліматичних та інших місцевих умов.

7. Термін дії рішення щодо обмеження інших параметрів та нормативів споживчих власти востей, 
режимів надання житлово-комунальних послуг не може перевищувати один рік.

<...>

Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців

1. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представ-
ника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, 
показники порушень тощо.

2. Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначе-
ного договором.

3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми 
підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або 
необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписа-
ли не менш як два споживачі.

4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує 
питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову 
в задоволенні його претензій.
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5. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на 
досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

6. У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення нормованих показників якості 
води, витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають 
компенсації за рахунок виконавця/виробника.

Стаття 19. Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг

1. Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здій-
снюються виключно на договірних засадах.

2. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, викона-
вець, виробник.

3. Виробник послуг може бути їх виконавцем.
4. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач 

та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або 
виробником.

Стаття 20. Права та обов’язки споживача

1. Споживач має право:
1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодав-

cтвом та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;
2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік 

житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру 
ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх спо-
живчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної 
його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-кому-
нальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених 
недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повно-
му обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності спожи-
вача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за 
період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду 
або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-від-
новлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілакти-
ку, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та за-
собів обліку, що вийшли з ладу.

3. Споживач зобов’язаний:
1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на 

основі типового договору;
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2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням 
житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;
4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, облад-

нання, що вийшли з ладу з його вини;
5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;
6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;
7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, 

визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-
технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних 
і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремон-
ту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та ін-
тересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або 
яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осін-
ньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати 
пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Стаття 21. Права та обов’язки виконавця

1. Виконавець має право:
1) розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-

комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього 
Закону) в порядку, встановленому законодавством;

2) пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої 
групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього Закону);

3) брати участь у конкурсах на набуття права виконувати житлово-комунальні послуги на 
певній території відповідно до цього Закону;

4) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та при-
будинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-
правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених непола-
док, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини спожива-
ча, або відшкодування вартості цих робіт;

6) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян 
пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі 
ненадання таких послуг чи пільг;

7) на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самовряду-
вання цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробниц-
тво;

8) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок сані-
тарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення тех-
нічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначе-
ному законом і договором.

2. Виконавець зобов’язаний:
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1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання житлово-комунальних послуг згідно із 
законодавством та умовами договору;

2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, 
приміщень;

3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг 
з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим до-
говором;

4) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік 
житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру 
цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі 
властивості тощо;

5) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуа-
тації в осінньо-зимовий період;

6) розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводи-
ти відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадан-
ня або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

7) утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт 
внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунен-
ня порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством;

8) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення 
аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;

9) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житло-
во-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів про-
ведення аварійно-відновлювальних робіт;

10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, 
пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.

Стаття 22. Права та обов’язки виробника

1. Виробник має право:
1) розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-

комунальні послуги першої та другої груп (пункти 1 та 2 частини першої статті 14 цього 
Закону);

2) пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої 
групи (пункт 3 частини першої статті 14 цього Закону);

3) укладати договори з органами місцевого самоврядування на виробництво та створення 
житлово-комунальних послуг;

4) вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від виконавців;
5) брати участь у конкурсах на набуття права виробництва житлово-комунальних послуг на 

певній території;
6) видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до відповідних централізо-

ваних інженерних мереж у встановленому законодавством порядку;
7) отримувати інформацію про місцеві програми розвитку житлово-комунального господар–

ства та інші галузеві програми для відповідних територій;
8) на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самовряду-

вання цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробниц-
тво.
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2. Виробник зобов’язаний:
1) укласти договір з виконавцем (споживачем) про умови надання житлово-комунальних по-

слуг;
2) виробити житлово-комунальні послуги відповідно до умов договору, стандартів, норма-

тивів, норм і правил;
3) проводити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідні перерахунки 

розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повно-
му обсязі, зниження їх якості;

4) впроваджувати ресурсозберігаючі та новітні технології виробництва житлово-комунальних 
послуг;

5) здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів;
6) надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комуналь-

них послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми 
споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.

Стаття 23. Права власника

1. Власник має право тримати на балансі та управляти належним йому майном.
2. Власник має право доручати повністю або частково розпоряджатися та управляти належним 

йому майном відповідно до закону та договору балансоутримувачу або управителю.
3. У разі спільної власності кількох співвласників рішення щодо утримання на балансі та/або 

управління майном приймається відповідно до закону.

Стаття 24. Права та обов’язки балансоутримувача

1. Балансоутримувач має право:
1) здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з власником 

майна та управляти їм чи передавати за договором повністю або частково функції управ-
ління управителю;

2) визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту майна;
3) укладати договори на надання житлово-комунальних послуг;
4) приймати рішення щодо використання коштів на виконання капітального та поточного ре-

монтів;
5) здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законом;
6) звертатися до суду про звернення стягнення на майно осіб, які відмовляються оплачувати 

рахунки за споживання житлово-комунальних послуг або відшкодовувати завдані збитки 
майну, що перебуває в нього на балансі.

2. Балансоутримувач зобов’язаний:
1) укладати договір з власником (співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна;
2) утримувати на балансі майно, визначене договором з власником (співвласниками);
3) вести бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність відповід-

но до законодавства;
4) забезпечувати управління майном власними силами або укладати договір з юридичною 

особою на управління майном;
5) забезпечити умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів від-

повідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил;
6) забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі.
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Стаття 25. Права та обов’язки управителя

1. Управитель має право:
1) здійснювати управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом бу-

динків і споруд та забезпечувати їх належну експлуатацію;
2) укладати договори з виробниками, виконавцями, споживачами в порядку, встановленому 

законом;
3) контролювати виконання умов договорів на надання житлово-комунальних послуг;
4) отримувати плату за виконання власних функцій;
5) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок сані-

тарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення тех-
нічних та профілактичних оглядів тощо в порядку, визначеному законом і договором;

6) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду 
в межах повноважень, визначених законом та договором, для забезпечення належного ви-
конання умов договору виробниками, виконавцями та споживачами.

2. Управитель зобов’язаний:
1) забезпечувати експлуатацію будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будин-

ків і споруд та об’єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, згідно 
з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами;

2) дотримуватись умов договорів з учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
3) вимагати беззастережного виконання умов договору, стандартів, нормативів, норм і пра-

вил від виконавців послуг;
4) вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг від 

споживачів;
5) надавати необхідну інформацію споживачам та реєструвати звернення споживачів у вста-

новленому законодавством порядку в разі виникнення аварій або тимчасового припинення 
виконання будь-якої послуги, передбаченої договором;

6) контролювати стан забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, прове-
дення перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або 
надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

7) здійснювати огляд основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будин-
ків і споруд, інженерних мереж, об’єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових 
територіях (зовнішніх та внутрішньобудинкових систем, під’їзних шляхів і тротуарів), і скла-
дати відповідні акти;

8) забезпечувати здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів 
відповідно до встановлених стандартами, нормативами, нормами і правилами вимог щодо 
строків та регламентів;

9) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік 
житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру 
цін/тарифів, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо.

Стаття 26. Істотні умови договору між виконавцем/виробником та споживачем

1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:
1) найменування сторін;
2) предмет договору;
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3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих 
послуг, загальна вартість послуг;

4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;
5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання 

або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
6) права та обов’язки сторін;
7) порядок контролю та звіту сторін;
8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;
9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника 

споживачу;
10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та віднов-

лення (ремонту);
11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, 

неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;
12) порядок здійснення ремонту;
13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;
14) порядок вирішення спорів;
15) перелік форс-мажорних обставин;
16) строк дії договору;
17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;
18) дата і місце укладення договору.

2. Крім істотних договір може містити інші умови за згодою сторін.
3. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.
4. У разі, якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та виробником регулюються 

окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті.
5. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проек-

ту договору однією із сторін.
6. У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послу-

гою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.
<...>

Стаття 29. Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку

1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається 
між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповнова-
женою ним особою.

2. У разі, якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-
комунальних послуг з іншим виконавцем.

3. Процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення 
проекту договору однією із сторін.

<...>

Стаття 32. Плата за житлово-комунальні послуги

1. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору.
2. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/та-

рифів та показань засобів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку.



82 Захист прав споживачів у галузі надання послуг

3. Розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється 
залежно від капітальності, рівня облаштування та благоустрою.

4. У платіжному документі мають бути передбачені графи для зазначення поточних та поперед-
ніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань або затвердже-
них норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних послуг і суми, яка належить до сплати за надану 
послугу.

5. У разі зміни вартості житлово-комунальних послуг виконавець/виробник не пізніше ніж за 
30 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних 
обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 24 червня 2004 року
№ 1875-IV

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 26 липня 1999 р. № 1357

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Загальні положення
1. Ці Правила регулюють відносини між громадянами (далі — споживачі електричної енергії) та 

енергопостачальниками.
Правила обов’язкові для виконання всіма споживачами і енергопостачальниками незалежно від 

форм власності.
2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
електромережа — підстанції, розподільні установки та електричні лінії, призначені для передачі 

та розподілу енергії, до яких безпосередньо приєднана електроустановка або електропроводка 
споживача;

електропроводка — сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, монтівними та захисними де-
талями, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд;

електроустановка — комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для вироб-
ництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії;

енергопостачальник — учасник оптового ринку електричної енергії України, що купує електрич-
ну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам; (Абзац п’ятий пункту 2 в редакції Пос-
танови КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000)

межа розподілу — точка електромережі, стосовно якої розподіляється електромережа між спо-
живачем та енергопостачальником;

об’єкт споживача — житловий будинок, гараж, майстерня або інша електрифікована споруда, 
що належить споживачу на правах власності або користування;

підключення до електромережі — виконання операції з комутації для забезпечення постачання 
електричної енергії споживачу;
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самовільне підключення — споживання електричної енергії без укладення з енергопостачальни-
ком договору про користування електричною енергією або підключення з порушенням цих Пра-
вил;

технічні умови — документ, що видається споживачу енергопостачальником і містить перелік 
технічних вимог, які необхідно виконати для приєднання електроустановок нового споживача до 
електромережі, реконструкції діючих електроустановок споживача або зміни категорії надійності 
електропостачання споживача.

3. Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування елект-
ричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальни-
ком згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається 
на три роки.

Договір про користування електричною енергією (далі — договір) вважається продовженим на 
рік, якщо за місяць до закінчення зазначеного терміну жодна із сторін не заявила про розірвання 
договору або про внесення до нього змін.

Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, 
не мають права відмовити споживачу, об’єкти якого розташовані на цій території, в укладенні дого-
вору про користування електричною енергією. (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 
(4-2006-п) від 11.01.2006)

4. У договорі обов’язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з по-
тужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути ви-
щою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електроме-
режі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної по-
тужності. У разі відмови енергопостачальник надає споживачеві обгрунтовану письмову відповідь.

5. У разі розташування об’єктів споживача за різними адресами споживач повинен укласти ок-
ремий договір щодо кожного об’єкта.

У багатоквартирному будинку енергопостачальник укладає договори з кожним наймачем (влас-
ником) квартири.

6. У разі остаточного припинення користування електричною енергією споживач не пізніше ніж 
за 7 днів повинен повідомити про це енергопостачальника та розрахуватися за спожиту електричну 
енергію, подати енергопостачальнику заяву про розірвання договору.

Енергопостачальник припиняє подачу електричної енергії на об’єкт споживача та вживає заходів 
для запобігання розкраданню чи пошкодженню приладів обліку, використанню електричної енергії 
без обліку.

7. Для споживання електроенергії новий наймач (власник) квартири або іншого об’єкта повинен 
звернутися до енергопостачальника для укладення договору про користування електричною енер-
гією. Після чого енергопостачальник протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості під-
ключає квартиру або об’єкт споживача до електропостачання.

Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії
8. Прилади обліку електричної енергії (далі — прилади обліку) мають бути придбані, встанов-

лені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена:
а) для новозбудованих будинків — забудовниками;
б) у разі розділу обліку електричної енергії — організаціями, які здійснюють розділ обліку.

9. У квартирах або на інших об’єктах споживача, розташованих за однією адресою, встанов-
люється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.
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За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожно-
го з них.

10. Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустано-
вок.

Прилад обліку повинен мати пломбу з відбитком повірочного клейма територіального органу 
Держспоживстандарту та пломбу з відбитком клейма або логотипу енергопостачальника. (Пункт 10 
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)

У разі встановлення приладу обліку в квартирі (будинку) або іншому об’єкті споживача енерго-
постачальник складає акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається 
у споживача. (Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)

11. Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, на інших об’єктах 
споживача, та пломб на них несе споживач.

Відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових кліт-
ках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок.

Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не суперечить вимогам правил 
улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок споживача.

12. Споживання електричної енергії за різними видами тарифів має забезпечуватися окремим 
обліком.

У разі вибору споживачем іншого або кількох видів тарифу на електричну енергію енергопоста-
чальник видає споживачеві технічні умови на встановлення відповідних приладів обліку. При цьому 
споживач сплачує вартість нового приладу обліку з урахуванням балансової вартості та амортиза-
ційного зносу приладу обліку, який встановлюється. (Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 4 
(4-2006-п) від 11.01.2006)

13. У разі встановлення за межами квартири або іншого об’єкта споживача багатофункціональ-
ного приладу обліку, приладу обліку з передоплатою або іншого, що вимагає щоденного нагляду за 
його показаннями, у квартирі або на іншому об’єкті споживача встановлюється виносне табло для 
спостереження за станом обліку, кількістю попередньо оплаченої електричної енергії.

14. У разі виявлення зовнішнього пошкодження приладу обліку, зриву пломби або його не-
справності в роботі споживач зобов’язаний негайно письмово повідомити про це енергопостачаль-
ника. (Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)

15. Пошкоджені прилади обліку, а також прилади обліку із зірваними або пошкодженими плом-
бами підлягають експертизі, що проводиться комісією у складі представників енергопостачальника 
та територіальних органів Держенергонагляду і Держспоживстандарту. (Абзац перший пункту 15 
в редакції Постанов КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000, № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)

Експертиза приладу обліку, який належить споживачу або за збереження якого він відповідає, 
здійснюється у присутності споживача.

За результатами експертизи складається акт.
16. У разі сумніву споживача у правильній роботі приладу обліку він може звернутися до енер-

гопостачальника для проведення експертизи. Після оплати споживачем вартості робіт енергопоста-
чальник протягом 20 днів проводить експертизу.

У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку енергопостачальник від-
шкодовує споживачу всі витрати, пов’язані з проведенням експертизи.

17. У разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він 
відшкодовує вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.

В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку 
здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження прила-
ду обліку.
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Енергопостачальник повинен відновити облік електричної енергії протягом 3 місяців. Постачан-
ня електричної енергії без обліку понад 3 місяці забороняється.

18. Якщо виникає необхідність тимчасового використання електричної енергії для виконання 
споживачем робіт протягом декількох годин або діб і встановлення приладу обліку недоцільно або 
неможливо, споживач повинен звернутися за відповідним дозволом на тимчасове безоблікове ви-
користання електричної енергії до енергопостачальника та укласти з ним відповідний договір.

У договорі зазначаються величина підключеної потужності (за паспортними даними струмопри-
ймачів), кількість днів безоблікового користування на місяць та годин на добу. Договір підписуєть-
ся енергопостачальником та споживачем.

Розрахунки за спожиту електричну енергію
19. Розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами 

(цінами) для населення на підставі фактичних показань приладів обліку.
Якщо у власності споживача перебувають електричні мережі напругою понад 0,4 кВ, а прилад 

обліку встановлений не на межі розподілу електромереж, втрати електричної енергії на ділянці 
електромережі від межі розподілу до місця встановлення приладу обліку відносяться на рахунок 
власника зазначеної ділянки електромережі.

Громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності оплачують електричну енергію, спожиту на 
потреби підприємницької діяльності, за відповідним тарифом (ціною).

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії розмір плати споживача за 
використану електричну енергію визначається відповідно до порядку призначення та надання насе-
ленню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. (Пункт 19 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ № 1275 (1275-2001-п) від 26.09.2001)

20. Розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії 
є календарний місяць. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вно-
ситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.

21. Знімання показань приладів обліку провадиться споживачем щомісяця. Енергопостачаль-
ник має право контролювати правильність знімання показань приладів обліку та оформлення 
платіжних документів споживачем.

За власним рішенням енергопостачальник має право самостійно знімати показання приладів 
обліку у споживача.

22. Оплата спожитої електричної енергії може здійснюватися:
за розрахунковими книжками;
за платіжними документами, які виписуються енергопостачальником;
за карткою попередньої оплати.

Порядок та форма оплати спожитої електричної енергії визначаються у договорі. (Пункт 22 до-
повнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000)

23. Оплата спожитої електричної енергії, зокрема на підставі визнаної претензії, здійснюється 
споживачем шляхом зарахування коштів виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом 
використання енергопостачальника в уповноваженому банку. Кошти від застосування штрафних 
санкцій до споживача, зокрема пеня за несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії, а також 
плата за надання споживачу додаткових послуг зараховуються на поточний рахунок енергопоста-
чальника. (Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000; із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)

•
•
•
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24. У разі застосування безготівкової форми оплати та планових платежів енергопостачальник 
періодично (згідно з умовами договору) проводить перерахунок за фактично спожиту електричну 
енергію та надає споживачу рахунок.

За відхилення нарахованих сум за фактично спожиту електричну енергію від сум зарахованих 
платежів пеня не стягується.

25. За несвоєчасну оплату електричної енергії понад термін, обумовлений договором, спожи-
вач сплачує неустойку (пеню) згідно з законодавством та договором.

26. У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості провадиться за та-
рифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг.

27. У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного 
у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оп-
лату на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії.

У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попе-
редження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі.

Забороняється відключення споживачів перед вихідними та святковими днями.
28. У разі відсутності у споживача коштів на оплату заборгованості він повинен звернутися до 

енергопостачальника із заявою про складання графіка погашення заборгованості або відстрочення 
терміну оплати та надати довідки, що підтверджують його неплатоспроможність.

29. У разі виявлення в платіжному документі помилкових показань приладу обліку споживач 
зобов’язаний повідомити про це енергопостачальника.

Представник енергопостачальника повинен протягом 5 днів від дня подання заяви перевірити 
рахунок, а в разі потреби протягом 20 днів перевірити прилад обліку та повідомити споживача про 
результати перевірки.

30. Якщо доступ до приладу обліку неможливий, представник енергопостачальника виписує 
платіжний документ на підставі даних про фактичне споживання електричної енергії за попередній 
період, про що робиться відповідна позначка в особовому рахунку споживача.

Якщо протягом двох розрахункових періодів представник енергопостачальника не мав доступу 
до приладу обліку, він залишає споживачу в поштовій скриньці повідомлення про дату наступного 
відвідання чи прохання передати показання приладу обліку енергопостачальнику. Якщо після цього 
споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник 
має право через 30 днів після дати відправлення письмового попередження припинити постачання 
електричної енергії споживачу.

31. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати спожитої елект-
ричної енергії, повідомляє у письмовій заяві енергопостачальника про своє право на пільгу з поси-
ланням на відповідний законодавчий акт. Пільгова оплата електричної енергії здійснюється з дня 
подання споживачем заяви.

У разі, коли декілька членів однієї сім’ї, які проживають разом, мають право на пільги з оплати 
спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів сім’ї.

Споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром пільгу.
Пільги з оплати спожитої електричної енергії надаються тільки за місцем постійного прожи-

вання.
31-1. У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії споживач повідомляє 

енергопостачальника про своє право на зменшення розміру плати за спожиту електричну енергію 
відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного по-
бутового палива. (Правила доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ № 1275 (1275-2001-п) 
від 26.09.2001)
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32. У разі необхідності використання електричної енергії без встановлення приладу обліку (для 
виконання тимчасових робіт) споживач оплачує спожиту електричну енергію на підставі договору 
про тимчасове безоблікове користування електричною енергією, який оформляється під час отри-
мання споживачем відповідного дозволу енергопостачальника.

33. У разі користування електричною енергією без приладу обліку з дозволу енергопостачаль-
ника розрахунки із споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного споживання. Вели-
чина середньомісячного споживання електроенергії визначається за попередні 12 місяців, або за 
фактичний період споживання, якщо він менший 12 місяців.

Припинення користування електричною енергією
34. Користування електричною енергією може бути тимчасово припинено у разі:

проведення планових ремонтів електроустановок і електричних мереж;
виникнення режимів, безпосередньо не пов’язаних з аварією, за яких провадиться обме-
ження відпуску електричної енергії та потужності.

Про тимчасове припинення постачання електричної енергії енергопостачальник повідомляє 
 через засоби масової інформації не пізніше ніж за 10 днів.

Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення 
аварії повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електрич-
ної енергії.

35. Енергопостачальник має право відключити споживача у разі:
самовільного підключення до електричної мережі;
розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку та зриву плом-
би;
порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у порядку, визначеному пунк-
том 27 цих Правил, або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості; 
(Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) 
від 11.01.2006)
неоплати за встановлення нового приладу обліку відповідно до пункту 17 або інших пла-
тежів згідно з цими Правилами;
невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами спожи-
вання електричної енергії;
зниження показників якості електричної енергії з вини споживача.

36. Відновлення електропостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів 
у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на 
повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику.

У разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення не повинен перевищува-
ти 1 місяця за умови відсутності у споживача заборгованості за спожиту електричну енергію.

Права та обов’язки енергопостачальника
37. Енергопостачальник має право:

пропонувати споживачам додаткові послуги, пов’язані з постачанням електричної енергії;
перевіряти справність приладів обліку, знімати показання відповідно до умов договору та 
проводити обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання елект-
ричної енергії поза приладами обліку;
встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії споживачу 
у межах, передбачених договором;

•
•

•
•

•
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•
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•

•
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вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними спо-
живачем під час користування електричною енергією;
тимчасово припиняти постачання електричної енергії або відключати споживача від мережі 
без його згоди у випадках, передбачених пунктами 34 і 35 цих Правил.

38. Енергопостачальник зобов’язується:
забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та догово-
ром;
надавати інформацію про послуги, пов’язані з електропостачанням, та про терміни обме-
жень і відключень;
гарантувати безпечне користування послугами, пов’язаними з електропостачанням, за 
умови дотримання споживачами вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої елект-
ромережі, електроустановок та побутових електроприладів;
відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання в уповноваженому бан-
ку для зарахування коштів за спожиту електричну енергію та вказати його номер у дого-
ворі; (Пункт 38 доповнено абзацом п’ятим згідно з Постановою КМ № 1607 (1607-2000-п) 
від 26.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 
11.01.2006)
у разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути 
ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх 
отримання; (Пункт 38 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ № 1607 (1607-
2000-п) від 26.10.2000)
повідомляти споживача письмово або через засоби масової інформації та в місцях оплати 
за електричну енергію про зміни тарифів (цін) не пізніше ніж за 5 днів до введення їх в 
дію;
проводити не менш як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів обліку 
у споживачів відповідно до затверджених графіків;
проводити планову повірку, ремонт і заміну приладів обліку в терміни, встановлені норма-
тивно-технічними документами та договором;
розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов’язаних з постачан-
ням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені зако-
нодавством;
приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв’язку) споживачів щодо 
порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а та-
кож вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у 
відповідність з вимогами нормативних документів; (Пункт 35 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)
ознайомити споживача з цими Правилами та провести інструктаж щодо безпечної експлу-
атації приладів обліку.

39. Представник енергопостачальника під час знімання показань приладів обліку, заміни при-
ладів обліку, виписування платіжних документів за електричну енергію та інших дій, що виконують-
ся відповідно до цих Правил, зобов’язаний пред’являти своє службове посвідчення.

40. Енергопостачальник безплатно:
здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку (крім випадків, пере-
дбачених абзацом першим пункту 17 цих Правил);
дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для 
опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії;

•

•

•
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•
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•
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•

•
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•

•
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надає інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та 
режимів її споживання;
видає бланки типових договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій або платіжні 
документи, електронну картку для оплати електричної енергії.

Права та обов’язки споживача електричної енергії
41. Споживач електричної енергії має право на:

вибір постачальника електричної енергії;
підключення до електричної мережі у разі виконання правил користування електричною 
енергією;
отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов 
та режимів її споживання;
отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандар-
тами;
відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його 
прав;
якісне обслуговування енергопостачальником електричних мереж і приладів обліку.

42. Споживач електричної енергії зобов’язаний: дотримуватися вимог нормативно-технічних 
документів та договору;

забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок 
та побутових електроприладів;
забезпечувати збереження приладів обліку і пломб на них у разі розміщення приладу облі-
ку в квартирі або на іншому об’єкті споживача;
невідкладно повідомляти енергопостачальника про недоліки в роботі приладу обліку;
оплачувати спожиту електричну енергію та здійснювати інші платежі відповідно до умов 
договору та цих Правил;
узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої 
електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності;
вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціаль-
ним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку; (Пункт 42 до-
повнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000; із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)
надавати розрахункові документи на вимогу представників енергопостачальника для пере-
вірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням приладу обліку;
забезпечувати доступ представникам енергопостачальника після пред’явлення ними служ-
бових посвідчень до квартири або іншого об’єкта для обстеження приладу обліку, електро-
установок та електропроводки;
не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території, що належить спожива-
чу, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електромережі 
напругою 0,4 кВ та на відстані 2 м для електричних ліній напругою 10 кВ;
не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування електричною енергією у квартирі або 
на іншому об’єкті письмово повідомити енергопостачальника про розірвання договору та 
розрахуватися за спожиту електричну енергію, включаючи день виїзду.

Відповідальність енергопостачальника
43. Енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, 

в розмірі й порядку, визначених законодавством.
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44. У разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника він несе 
відповідальність згідно з умовами договору у розмірі двократної вартості недовідпущеної спожива-
чу електричної енергії. (Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 (4-2006-п) від 
11.01.2006)

44-1. У разі неповернення в триденний термін споживачу електричної енергії коштів, сплачених 
ним за електричну енергію на інші рахунки, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету 
України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. 
Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє енергопостачальника від повер-
нення цих коштів споживачу електричної енергії. (Правила доповнено пунктом 44-1 згідно з Поста-
новою КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000)

45. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза ме-
жами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 від-
сотків вартості такої енергії.

46. У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання 
послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні 
необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енер-
гопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.

47. Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання елект-
ричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, 
зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з йо-
го вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача.

Відповідальність споживача електричної енергії

48. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:
прострочення терміну внесення платежів за електричну енергію;
порушення правил користування електричною енергією;
ухилення або несвоєчасне виконання рішень та приписів Державної інспекції з енергетич-
ного нагляду за режимами споживання електричної енергії;
розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і спо-
живання електричної енергії без приладів обліку;
пошкодження приладу обліку;
розукомплектування та пошкодження об’єктів електроенергетики, розкрадання майна цих 
об’єктів;
насильницькі дії, що перешкоджають посадовим особам енергопостачальника виконувати 
свої службові обов’язки.

Оформлення претензій

49. У разі порушення енергопостачальником умов договору, споживач викликає представника 
енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються 
терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наве-
дено у додатку 2).

50. Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюєть-
ся їхніми підписами.

У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах 
або 7 днів — у сільській місцевості, споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.

•
•
•

•

•
•

•
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У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, 
якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, 
 вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

51. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усу-
ває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

52. У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електрич-
ної енергії, споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри па-
раметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. 
У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.

53. У разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил ко-
ристування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складаєть-
ся акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник 
акта вручається споживачу, другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право вне-
сти до акта свої зауваження.

У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дій-
сним, якщо його підписали три представники енергопостачальника.

На підставі акта енергопостачальник має право відключити споживача від електропостачання 
(у випадках, передбачених пунктом 35 цих Правил), а також визначити величину збитків, завданих 
йому протиправними діями споживача.

Розмір завданих енергопостачальнику збитків розраховується відповідно до оформленого акта 
про виявлення порушення за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії 
за кількістю днів з дня останнього контрольного зняття представником енергопостачальника пока-
зань чи технічної перевірки приладу обліку до моменту усунення порушення за тарифами (цінами) 
для населення, що діяли у період, за який нараховується розмір збитків, але не більше терміну 
позовної давності.

Розмір відшкодування збитків, заподіяних енергопостачальнику внаслідок користування елект-
ричною енергією, обчислюється відповідно до методики, затвердженої НКРЕ.

У разі відмови споживача відшкодувати збитки, енергопостачальник передає справу до суду.
Якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди про користування електрич-

ною енергією, її оплату, збереження приладів обліку тощо спірні питання вирішуються в установле-
ному законодавством порядку.

Контроль за дотриманням Правил
54. Контроль за дотриманням цих Правил у межах своїх повноважень здійснюють НКРЕ, Мінпа-

ливенерго, Держстандарт, Антимонопольний комітет та їх органи на місцях. (Пункт 54 в редакції 
Постанови КМ № 1607 (1607-2000-п) від 26.10.2000)
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Додаток 1
до Правил користування
електричною енергією для населення

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про користування електричною енергією

               ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який проживає             ,
(адреса, № телефону)

далі іменується Споживач, з одного боку, та            
       (назва енергопостачальника)

в особі              ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, № телефону)

що діє на підставі               
(назва статуту, положення)

далі іменується Енергопостачальник, з іншого боку, уклали цей договір про користування електрич-
ною енергією.

Предмет договору
1. За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов’язання надійно постачати Спожи-

вачеві електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до потужності       кВт електро-
установок Споживача, з гарантованим рівнем надійності, безпеки і якості, а Споживач зобов’язується 
оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими тарифами (цінами) у терміни, передба-
чені цим договором.

2. Категорія надійності струмоприймачів Споживача  .
                   (друга, третя)

3. Параметри якості електричної енергії мають відповідати державним стандартам.
4. Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати типу               на напругу      , струм   .
5. Номер однофазного приладу обліку, дата повірки:        .
Показання приладу обліку на момент укладення договору    .
6. Номер трифазного приладу обліку, дата повірки:        .
Показання приладу обліку на момент укладення договору    .
7. Наявність трифазного електрообладнання, дозволеного для застосування:

1)            ;
2)            .

8. Приміщення Споживача обладнані:
стаціонарною електроплитою       ;

       (дозвіл на застосування)

стаціонарними електроустановками для опалення та нагрівання води:        

         (тип приладу обігрівання,

              .
дозвіл на користування)

9. Межа розподілу встановлюється на                      .

Права та обов’язки Споживача
10. Споживач має право на:

вибір постачальника електричної енергії;
підключення до електричної мережі за умови дотримання правил користування електрич-
ною енергією;

•
•
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отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов 
та режимів її споживання;
отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандар-
тами;
відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його 
прав;
якісне обслуговування електричних мереж, розрахункових приладів обліку.

11. Споживач електричної енергії зобов’язується:
дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про користування 
електричною енергією;
забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх елект-
ромереж, електроустановок та побутових електроприладів;
забезпечувати збереження приладів обліку і пломб на них у разі розміщення приладу облі-
ку у квартирі або на іншому об’єкті Споживача;
невідкладно повідомляти Енергопостачальника про недоліки в роботі приладу обліку;
оплачувати спожиту електричну енергію відповідно до умов договору;
вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціаль-
ним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку;
узгоджувати з Енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої 
електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності;
надавати розрахункову книжку на вимогу представників Енергопостачальника для перевір-
ки правильності оплати та відповідності записів у ній показанням приладу обліку;
забезпечувати доступ представникам Енергопостачальника, які пред’явили свої службові 
посвідчення, до квартири або іншого об’єкта для обстеження приладу обліку, електроуста-
новок та електропроводки;
не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території, що належить Спожива-
чу, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електроме-
режі;
не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування електричною енергією у квартирі або 
на іншому об’єкті письмово повідомити Енергопостачальника про розірвання договору та 
розрахуватися за спожиту електричну енергію, включаючи день виїзду.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії своєчасно повідомляти енер-
гопостачальника про своє право на зменшення розміру плати за спожиту електричну енергію від-
повідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оп-
лату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива.

Права та обов’язки Енергопостачальника
12. Енергопостачальник має право:

пропонувати Споживачу надання додаткових послуг, пов’язаних з постачанням електричної 
енергії;
перевіряти стан приладів обліку та знімати показання відповідно до умов договору;
встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії Споживачу 
у межах, передбачених договором;
вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними 
 Споживачем під час користування електричною енергією;
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робити перерву в постачанні електричної енергії або відключати Споживача без його згоди 
у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією для населення.

13. Енергопостачальник зобов’язується:
забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та догово-
ром про користування електричною енергією;
надавати інформацію про послуги, пов’язані з електропостачанням, та про терміни обме-
жень і відключень;
гарантувати безпечне користування послугами, пов’язаними з електропостачанням, за 
умови дотримання Споживачем вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електро-
мережі, електроустановок та побутових електроприладів;
у разі перерахування Споживачем коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути 
ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх 
отримання;
повідомляти Споживача письмово або через засоби масової інформації та в місцях оплати 
за електричну енергію про зміни тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження;
проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів облі-
ку у Споживача відповідно до затверджених графіків;
проводити планові повірку, ремонт і заміну приладів обліку в терміни, встановлені норма-
тивно-технічними документами та договором;
розглядати звернення Споживача щодо надання послуг, пов’язаних з постачанням елект-
ричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені Правилами 
користування електричною енергією для населення;
ознайомити Споживача з Правилами користування електричною енергією для населення та 
провести інструктаж щодо умов безпечної експлуатації приладів обліку.

14. Представник Енергопостачальника під час знімання показань приладів обліку, заміни при-
ладів обліку, виписування платіжних документів за електричну енергію та інших дій, що виконують-
ся відповідно до договору, зобов’язаний пред’являти своє службове посвідчення.

15. Енергопостачальник безплатно:
здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку;
дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для 
опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії;
надає інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та 
режимів її споживання;
видає бланки типових договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій або платіжні 
документи, електронну картку на оплату електричної енергії.

Умови та порядок оплати
16. Оплата за електричну енергію здійснюється відповідно до показань приладу обліку     
               .

(розмір тарифу (ціна), порядок та терміни оплати)

У разі несплати за спожиту електричну енергію до   числа, Споживачу нараховується пеня 
у розмірі      відсотків, але не більше              відсотків заборгованості.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії, розмір плати споживача за 
використану електричну енергію визначається відповідно до порядку призначення та надання насе-
ленню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
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17. При зміні тарифів (цін) Енергопостачальник зобов’язаний довести до відома Споживача 
письмово або через засоби масової інформації, письмовим повідомленням та в місцях оплати за 
електричну енергію нові величини тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження.

18. У разі заборгованості, що існує на час укладення договору, сторони погоджують графік її 
погашення за умови обов’язкової оплати поточних платежів.

Заборгованість на        року становить   гривень,   кВт·год.
Графік погашення заборгованості       .

Відповідальність сторін
19. Енергопостачальник несе відповідальність:

за шкоду, заподіяну Споживачу або його майну в розмірі і порядку, визначених законодав-
ством;
у разі тимчасового припинення електропостачання з вини Енергопостачальника — у роз-
мірі двократної вартості недовідпущеної споживачу електричної енергії;
у разі відпуску Споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза ме-
жами показників, зазначених у договорі, сплачує 25 відсотків вартості такої енергії;
у разі порушення прав Споживача (відмова в реалізації його прав, у наданні необхідної ін-
формації, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних 
документів, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо).

Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної 
енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним 
у договорі, або за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з 
вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

20. Споживач несе відповідальність за:
прострочення внесення платежів за електричну енергію;
порушення правил користування електричною енергією;
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень і приписів Державної інспекції 
з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;
розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і спо-
живання електричної енергії без приладів обліку;
пошкодження приладів обліку;
розукомплектування та пошкодження об’єктів електроенергетики, розкрадання майна цих 
об’єктів;
насильницькі дії, що перешкоджають посадовим особам Енергопостачальника виконувати 
свої службові обов’язки.

Інші умови
21. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються законодав-

ством.
22. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, 

якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому по-
рядку.

23. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього договору регулюються орга-
нами Держенергонагляду згідно з правилами користування електричною енергією; Правилами ула-
штування електроустановок; Правилами безпечної експлуатації електроустановок Споживача; Пра-
вилами технічної експлуатації установок Споживача.

24. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються НКРЕ.
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25. У разі порушення Енергопостачальником умов договору Споживач викликає представника 
Енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються 
терміни, види, показники порушень тощо (бланк типового акта-претензії надає Енергопостачаль-
ник).

Акт-претензія складається Споживачем та представником Енергопостачальника і скріплюється 
їхніми підписами.

У разі неприбуття представника Енергопостачальника у встановлений термін Споживач має пра-
во скласти акт-претензію у довільній формі.

У разі відмови представника Енергопостачальника від підписання, акт вважається дійсним, якщо 
його підписали не менше ніж три споживачі, або Споживач і виборна особа будинкового, вулично-
го, квартального чи іншого органу самоврядування.

26. Акт-претензія Споживача подається Енергопостачальнику, який у десятиденний термін усу-
ває недоліки або надає Споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

Енергопостачальник може відмовити в задоволенні претензій Споживача щодо відхилення по-
казників якості електричної енергії від встановлених державними стандартами на підставі даних 
реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих територіальними органами Держстан-
дарту.

Дія обставин непереборної сили
27. Енергопостачальник та Споживач не відповідають за невиконання умов договору, якщо це 

спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджуєть-
ся відповідними документами.

Термін дії договору
28. Цей договір укладається на три роки, набирає чинності з дня його підписання та вважається 

продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодна із сторін не висловила 
наміру внести до нього зміни або доповнення.

29. Договір може бути розірваний достроково у разі зміни Споживачем місця проживання та 
остаточного припинення користування електричною енергією.

30. Цей Договір складено у двох примірниках, один з них зберігається у Енергопостачальника, 
а другий у Споживача.

31. Споживач з Правилами користування електричною енергією для населення ознайомлений 
               .
                       (підпис Споживача)

32. Юридичні адреси сторін та їхні рахунки:

Енергопостачальник              

Адреса, телефон              

Номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання       

                

Номер поточного рахунка для інших платежів          

Споживач               
(прізвище, ім’я та по батькові)

                
(паспортні дані, ідентифікаційний код)

Адреса, телефон              
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Сторони зобов’язуються своєчасно письмово сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування 
організації, рахунки тощо).

Енергопостачальник       Споживач

              
                (підпис)        (підпис)

«___»__________ р.       «___»__________ р.

МП

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1607 (1607-2000-п) від 
26.10.2000, № 1275 (1275-2001-п) від 26.09.2001, № 4 (4-2006-п) від 11.01.2006)

Додаток 2
до Правил користування
електричною енергією для населення

ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

         « »                   р.
      (назва населеного пункту)     (дата складання)

Згідно з договором №       

Споживач                
(прізвище, ім’я та по батькові)

висловлює претензії Електропостачальнику з приводу (тимчасового припинення електропостачан-
ня, претензії до якості електричної енергії, інші претензії)          

                 
термін перерви       
від __ __________ ___ р. до ___ ________________ р.
термін перерви       
від __ __________ ___ р. до ___ ________________ р.

Результати замірів параметрів якості електричної енергії         

                 

Результати повторних замірів (здійснюються через 5 днів)            

                 
У зв’язку з викладеним, Електропостачальник повинен забезпечити відновлення електропоста-

чання або проведення замірів параметрів якості та сплатити неустойку Споживачу згідно з умовами 
договору або перерахувати розмір сплати у разі невідповідної якості електричної енергії.

Інші умови:            .
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Цей акт склали:
представник Електропостачальника
      
         (посада, підпис, прізвище, 

      
               ім’я та по батькові)

Адреса     
      
      
Телефон     

Виборна особа
      
          (посада, підпис, прізвище, 

      
              ім’я та по батькові)

      
  (номер посвідчення, що підтверджує 
          надані їй повноваження)

      
     (де, ким і коли зареєстровано)

Примітка. У разі неприбуття в погоджений термін або відмови представника Електропостачальника від підпису, акт вважається 
дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі, які проживають у цьому будинку, або Споживач і виборна особа будин-
кового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування населення.

Споживач
      
            (посада, підпис, прізвище, 

      
                   ім’я та по батькові)

Адреса     
      
      
Телефон     
Споживач, який проживає у будинку
№        кв.           
      
            (підпис, прізвище, ім’я та побатькові)

Споживач, який проживає у будинку
№        кв.           
      
            (підпис, прізвище, ім’я та побатькові)



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 21 липня 2005 р. № 630

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ, ПОСТАЧАННЯ 
ХОЛОДНОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Загальні положення
1. Ці Правила регулюють відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого 

є надання житлово-комунальних послуг (далі — виконавець), і фізичною та юридичною особою 
(далі — споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі — послуги).

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
опалювана площа (об’єм) будинку — загальна площа (об’єм) приміщень будинку, зокрема у разі 

опалення площа (об’єм) сходових кліток, ліфтових та інших шахт;
кількісний показник послуг — одиниця виміру для обчислення кількісних показників отриманої 

споживачем послуги, визначена відповідно до законодавства;
міжопалювальний період — період між кінцем одного опалювального сезону та початком на-

ступного опалювального сезону;
опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) — загальна площа (об’єм) кварти-

ри, а також будинку садибного типу без урахування площі лоджій, балконів, терас;
точка розбору — місце розташування водорозбірних кранів або змішувачів холодної та гарячої 

води у квартирі (будинку садибного типу);
централізоване водовідведення — послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у від-

веденні стічних вод, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових централі-
зованих систем водовідведення;

централізоване постачання холодної та гарячої води — послуга, спрямована на задоволення 
потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутріш-
ньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання;

централізоване опалення — послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у забезпе-
ченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), яка на-
дається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про житлово-комунальні по-
слуги» (1875-15).

Порядок надання послуг
3. Послуги надаються споживачам безперебійно, за винятком часу перерв на:

проведення в установленому порядку ремонтних і профілактичних робіт виконавцем за 
графіком, погодженим з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад або 
місцевими державними адміністраціями;
міжопалювальний період (для систем опалення);
ліквідацію наслідків, пов’язаних з дією непереборної сили або аварією.

4. У разі планування перерви в наданні послуг виконавець зобов’язаний повідомити про це спо-
живача через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання 
(за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні за-
значаються причина та час перерви в наданні відповідних послуг.

•

•
•
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5. Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органа-
ми відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями 
виходячи з кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами; Правилами технічної 
експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.

6. Послуги повинні відповідати:
з централізованого постачання холодної та гарячої води — вимогам щодо якості і тиску води, 

температури гарячої води, а також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору;
з централізованого опалення — нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири (бу-

динку садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутриму-
вачем) будинку та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального користування будинку;

з централізованого водовідведення — нормативам з відведення стічних вод за умови підтриман-
ня відповідного стану приміщень будинку та прибудинкової території.

7. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування мають право тимча-
сово визначати інші норми споживання, кількісні та якісні показники та режими надання послуг 
в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Перелік послуг, що надаються споживачеві, залежить від рівня благоустрою відповідного будинку.
8. Послуги надаються споживачеві згідно з договором, що оформляється на основі типового 

договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води 
і водовідведення (далі — договір).

Порядок обліку та оплати послуг
9. У квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води і теплової 

енергії (далі — квартирні засоби обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, 
виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

Квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський облік.
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та мон-

таж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця.
10. Оплата послуг за показаннями квартирних засобів обліку провадиться лише у разі здійснен-

ня обліку в усіх точках розбору холодної та гарячої води у квартирі незалежно від наявності засобів 
обліку на вводах у багатоквартирний будинок.

Справляння плати за нормативами (нормами) споживання за наявності квартирних засобів облі-
ку без урахування їх показань не допускається, за винятком випадків, передбачених абзацом п’ятим 
пункту 16 цих Правил. Виконавець і споживач не мають права відмовлятися від врахування пока-
зань засобів обліку.

11. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, де окремі 
квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживач, який не має квартирних засобів обліку, 
оплачує послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку не враховуючи витрати води вико-
навця, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які є власниками або орендарями приміщень 
у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями усіх квартирних засобів обліку. Різниця 
розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості 
мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі, що підтверджується 
актом обстеження, який складається виконавцем у присутності не менш як двох мешканців будинку.

За наявності витоків із загальнобудинкової мережі споживачі, які не мають квартирних засобів 
обліку, оплачують послуги з холодного, гарячого водопостачання та водовідведення за встановле-
ними нормативами (нормами) за місяць, у якому ці витоки виявлено.

12. У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги 
згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу) 
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за умови здійснення власником, балансоутримувачем будинку та/або виконавцем заходів з утеп-
лення місць загального користування будинку.

У разі нездійснення таких заходів споживач не сплачує за опалення місць загального користу-
вання будинку.

13. У разі, коли опалювальні пристрої в квартирі (будинку садибного типу) обладнано прилада-
ми-розподілювачами теплової енергії або потужність приладів опалення (радіаторів) не відповідає 
розрахунковій, споживач оплачує послуги за результатами розрахунків витрат тепла, які здійсню-
ються виконавцем за методикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади 
 з питань житлово-комунального господарства.

14. Показання будинкових засобів обліку знімаються представником виконавця один раз на 
місяць у присутності постачальника та представника споживачів.

Показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем щомісяця.
15. Засоби обліку води і теплової енергії, встановлені у квартирі (будинку садибного типу) та на 

вводі у багатоквартирний будинок, підлягають періодичній повірці.
Періодична повірка засобів обліку води і теплової енергії проводиться у строк, що не перевищує 

одного місяця. За цей час споживач оплачує відповідні послуги у такому порядку:
з централізованого постачання холодної та гарячої води — згідно із середньомісячними пока-

заннями засобів обліку за попередні три місяці;
з централізованого опалення — згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за по-

передній опалювальний період.
У разі несправності засобів обліку води і теплової енергії, що не підлягає усуненню, плата за 

послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.
16. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку, спожи-

вач в установленому порядку може проводити їх позачергову повірку за власні кошти, про що ін-
формує виконавця. Якщо виявлена у показаннях помилка виходить за межі, передбачені у паспор-
ті квартирного засобу обліку, виконавець повинен здійснити перерахунок плати за споживання 
води та/або теплової енергії з дня останньої повірки або встановлення засобу обліку, якщо його 
повірка не проводилась, шляхом зменшення плати на відсоток, який перевищує встановлені межі 
точності для цього типу засобу обліку, до моменту виявлення помилки.

17. Послуги з водовідведення оплачуються споживачем з розрахунку обсягу витрат холодної та 
гарячої води згідно з нормативами (нормами) споживання або показаннями засобів обліку води.

18. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вно-
ситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено 
інший строк.

Система оплати послуг (щомісячна або авансова) та форма оплати послуг (готівкова або без-
готівкова) визначаються у договорі між споживачем і виконавцем.

19. У разі застосування авансової системи оплати послуг виконавець періодично, раз на 6 міся-
ців, здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживача.

20. Плата за надані послуги вноситься споживачем відповідно до показань засобів обліку води 
і теплової енергії або затверджених нормативів (норм) споживання на підставі платіжного докумен-
та (розрахункової книжки, платіжної квитанції тощо) або відповідно до умов договору на встанов-
лення засобів обліку.

У платіжному документі передбачаються графи для зазначення поточних і попередніх показань 
засобів обліку води, теплової енергії, різниці цих показань або затверджених нормативів (норм) 
споживання, тарифу на даний вид послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.
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21. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний бу-
динок засобів обліку води і теплової енергії, плата за надані послуги справляється згідно з установ-
леними нормативами (нормами) споживання:

з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення — з розрахунку на 
одну особу та на ведення особистого підсобного господарства;

з централізованого опалення — з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) 
квартири (будинку садибного типу) та додатково за перевищення розрахункової потужності при-
ладів опалення (радіаторів) згідно із законодавством.

22. У разі, коли споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати послуг, у договорі 
робиться відповідна позначка. При цьому дані про зазначену пільгу вносяться у договір між вико-
навцем та постачальником.

У разі отримання права на пільги, споживач подає виконавцю письмову заяву та документи, що 
його підтверджують. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання доку-
ментів, що підтверджують право на пільгу.

У разі встановлення квартирних засобів обліку, їх показання розподіляються пропорційно кіль-
кості мешканців квартири. Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після 
такого розподілу, за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм) споживання, визначе-
них законодавством.

23. За несвоєчасну оплату послуг споживач сплачує пеню в установлених законом та догово-
ром розмірах. У разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показ-
ників від нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати за фактично надані послуги 
згідно з додатком до цих Правил та виплачує споживачеві компенсацію за перевищення встановле-
них строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, що затверджується 
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води 
у квартирах багатоквартирних будинків з ініціативи споживача

24. Споживач може відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води.

25. Відключення споживача від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води 
здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань жит-
лово-комунального господарства.

Самовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води забо-
роняється.

26. Відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води 
здійснюється за умови забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинку та 
вжиття заходів щодо дотримання в суміжних приміщеннях вимог будівельних норм і правил з пи-
тань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної тепло-
техніки; державних будівельних норм з питань складу, порядку розроблення, погодження та за-
твердження проектної документації для будівництва, а також норм проектування реконструкції та 
капітального ремонту в частині опалення.

27. Витрати, пов’язані з відключенням від мереж централізованого опалення та постачання га-
рячої води, відшкодовуються споживачем відповідно до калькуляції, складеної виконавцем.

28. Споживачі, які встановили у квартирі багатоквартирного будинку індивідуальні (автономні) 
системи опалення, оплачують послуги з централізованого опалення місць загального користування 
будинку відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з пи-
тань житлово-комунального господарства.



Правила надання послуг з централізованого опалення... 103

Права та обов’язки споживача
29. Споживач має право на:

1) зменшення розміру плати у разі:
надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників 
від затверджених нормативів (норм) споживання;
тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви 
споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з міс-
ця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової 
служби, відбування покарання).

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;
3) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї 

(у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів 
у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання послуг шляхом зняття пломб 
за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

4) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура 
гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України;

5) установлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський облік;
6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та 

монтаж) квартирних засобів обліку;
7) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за 

послуги;
9) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за переви-

щення строків проведення аварійно-відбудовних робіт.
Споживач має також інші права відповідно до законодавства.
30. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлені договором строки;
2) забезпечувати доступ до мережі, арматури, квартирних засобів обліку, розподільчих си-

стем представника виконавця за наявності в нього відповідного посвідчення:
для ліквідації аварій — цілодобово;
для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведен-
ня технічного і профілактичного огляду, зняття контрольних показників квартирних 
засобів обліку — згідно з умовами договору;

3) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
4) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку та не втручатися в їх роботу;
5) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановлених законом 

та договором розмірі;
6) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

Права та обов’язки виконавця
31. Виконавець має право:

1) у разі несвоєчасного внесення споживачем платежів за надані послуги нараховувати пеню 
у розмірі, встановленому законом та договором;

2) вносити за погодженням із споживачем у договір зміни, що впливають на розмір плати за 
послуги;

•

•

•
•
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3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-кому-
нальних послуг;

4) доступу, у тому числі несанкціонованого, в приміщення споживача для ліквідації аварій 
відповідно до встановленого законом порядку.

Виконавець має також інші права відповідно до законодавства.
32. Виконавець зобов’язаний:

1) надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік 
послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) 
споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

2) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартир-
них засобів обліку, їх обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування 
та монтаж);

3) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів 
його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує 
його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, 
проходження військової служби, відбування покарання);

4) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб про-
тягом доби;

5) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квар-
тирних засобів обліку;

6) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирно-
го будинку із складенням відповідного акта;

7) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за переви-
щення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

8) ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних 
послуг;

9) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 21 липня 2005 р. № 630

Обліковий код споживача
_______________________
_______________________

           (регіон, місто, район)

_______________________
           (вулиця, номер будинку

_______________________
           і квартири)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ, 
ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

                          200      р.
(населений пункт)

                 
(найменування виконавця)

в особі              ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі             ,
(назва документа)

затвердженого               
(коли і ким)

(далі — виконавець), з одного боку, і            

               ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

фізичної особи, або             ,
(найменування юридичної особи)

яка (який) є власником (наймачем, орендарем) квартири (будинку садибного типу) (далі — спожи-
вач), з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору
1. Виконавець зобов’язується надавати споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з цен-

тралізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, а споживач 
зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на 
умовах, передбачених договором.

2. Суб’єкти користування послугами:
1) власник (наймач, орендар) квартири та члени його сім’ї       ;

                       (кількість осіб)

2) власник будинку садибного типу та члени його сім’ї              .
                (кількість осіб)

(у власності є тварини            ,
(вид, кількість)

птиця              ,
(вид, кількість)

транспортні засоби                      ).
(тип, кількість)
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3. Характеристика об’єкта надання послуг:
1) опалювальна площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу)       кв. метрів 

(         куб. метрів);
2) площа зелених насаджень, саду, городу (для власників будинків садибного типу)        

кв. метрів.
4. Характеристика засобів обліку води і теплової енергії:

№
п/п

Вид засобу 
обліку води 
і теплової 

енергії

Тип засобу 
обліку води 
і теплової 

енергії

Заводський 
номер

Перше 
показання

Місце 
встановлення Примітка

Тарифи на послуги та їх загальна вартість
5. Тарифи на послуги становлять:

1) з централізованого постачання холодної води _____________ гривень/куб. метр;
2) з централізованого постачання гарячої води _______________ гривень/куб. метр;
3) з централізованого опалення _____________ гривень/кв. метр (гривень/куб. метр);
4) з водовідведення ________________ гривень/куб. метр.

6. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання на 
момент укладення цього договору становить ______ гривень, у тому числі за:

централізоване постачання холодної води ______ гривень (за ______ куб. метр); 
централізоване постачання гарячої води ______ гривень (за ______ куб. метр); 
централізоване опалення ____ гривень (за ______ кв. метр (куб. метр) та додатково згідно 
з пунктом 12 цього договору ______ гривень; водовідведення _____ гривень (за ______
куб. метр).

7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх 
показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил надання послуг з централізованого опалення, поста-
чання холодної та гарячої води і водовідведення (далі — Правила).

8. Наявність пільг з оплати послуг          .
      (назва законодавчого акта)

        .
    (відсоток)

Оплата спожитих послуг
9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
У разі застосування щомісячної системи оплати послуг, платежі вносяться не пізніше _____ чис-

ла місяця, що настає за розрахунковим.
У разі застосування авансової системи оплати послуг, платежі вносяться за ______ місяців у 

розмірі _____ гривень.
10. Послуги оплачуються            .

(готівкою або в безготівковій формі)

11. За наявності у квартирі засобів обліку води і теплової енергії справляння плати за нормати-
вами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встанов-
лення засобів обліку.

12. За централізоване опалення квартири (будинку садового типу) плата справляється за нор-
мативами (нормами) споживання та додатково за перевищення розрахункової потужності приладів 
опалення (радіаторів) на       відсотків —    гривень.

13. Плата вноситься за послуги на розрахунковий рахунок         
                    (банківські реквізити єдиного розрахункового центру 

           або виконавця)

•
•
•
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через             .
(найменування банківської установи або виконавця)

14. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у розмірі, встановленому за-
коном, _____ відсотків.

15. У разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від 
нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати згідно з додатком до Правил.

Права та обов’язки сторін
16. Споживач має право на:

1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами договору;
2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх 

вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) спожи-
вання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його 
життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання послуг або їх ненадання;

4) зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількіс-
них та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановлено-
го у додатку до Правил;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї 
(у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів 
у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання цих послуг шляхом зняття 
пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів 
його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/
їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, про-
ходження військової служби, відбування покарання);

8) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура 
гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних і якісних показників на-
дання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача 
та споживачем — у разі необґрунтованості такого звернення;

9) установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентсь-
кий облік;

10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування 
та монтаж) квартирних засобів обліку;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за 

послуги;
13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за переви-

щення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
14) укладення з виконавцем договору на заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, 

пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку, що вийшли з ладу.
17. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлені договором строки;
2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасово проживання яких у квартирі (будинку 

садибного типу) перевищив місяць, а також про зміни у стані підсобного господарства 
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і санітарно-технічного та інженерного обладнання протягом місяця (за умови проведення 
розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії 
представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення:

для ліквідації аварій — цілодобово;
для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення 
технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води 
і теплової енергії — згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-ко-
мунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води і теплової енергії та не втручатися 

в їх роботу;
6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановленому законом 

та договором розмірі;
7) у разі втрати права на пільги повідомляти про це виконавця у десятиденний строк;
8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриман-

ням послуг, що виникли з його вини;
9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та 

обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-тех-

нічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
11) у разі виявлення виконавцем несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і 

теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної 
повірки та ремонту згідно із законодавством;

12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі 
необґрунтованості претензій.

18. Виконавець має право:
1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню 

у розмірі, встановленому законом та договором;
2) вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що впливають на розмір плати за 

послуги;
3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-кому-

нальних послуг;
4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з от-

риманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних 
робіт;

5) доступу в приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, 
відповідно до встановленого законом порядку, усунення недоліків у роботі санітарно-тех-
нічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та 
профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води і теплової 
енергії відповідно до законодавства;

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води 
і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх 
технічного стану та метрологічної повірки.

19. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати вчасне та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством та 

умовами договору;

•
•
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2) надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік 
послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) 
споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

3) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартир-
них засобів обліку води і теплової енергії, забезпечувати їх обслуговування та ремонт (у то-
му числі демонтаж, транспортування та монтаж);

4) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів 
його сім’ї на підставі подання ним письмової заяви та офіційного документа, що підтверд-
жує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, нав-
чання, проходження військової служби, відбування покарання);

5) відновлювати надання послуг за заявою споживача шляхом зняття пломб протягом доби;
6) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квар-

тирних засобів обліку води і теплової енергії;
7) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирно-

го будинку із складенням відповідного акта;
8) здійснювати контроль за технічним станом санітарно-технічного та інженерного обладнан-

ня квартир (будинків садибного типу);
9) своєчасно проводити підготовку будинку і його санітарно-технічного та інженерного об-

ладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
10) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити 

відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не 
в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;

11) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх 
технічне обслуговування та ремонт, вживати заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усу-
нення порушень кількісних і якісних показників надання послуг у строки, встановлені згід-
но із законодавством;

12) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за переви-
щення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, 
пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

14) ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комуналь-
них послуг.

Відповідальність сторін
20. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пені;
3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії;
4) порушення зобов’язань, встановлених договором або законодавством.

21. Виконавець несе відповідальність у разі:
1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків майну та/

або приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування 
збитків;

2) зниження кількісних і якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі — 
шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення 
строків проведення аварійно-відбудовних робіт в розмірі, встановленому законодавством, 
_____ відсотка місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
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3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;
4) порушення зобов’язань, встановлених договором або законодавством.

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві
22. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

у багатоквартирному будинку:
– з централізованого опалення — стояки в межах квартири;
– з постачання холодної та гарячої води — водорозбірні крани (душова сітка);
– з водовідведення — зливний отвір санітарно-технічних приладів;
у будинку садибного типу — місце підключення мереж будинку до мереж виконавця.

Порядок розв’язання спорів
23. У разі порушення виконавцем умов договору споживач викликає представника виконавця 

для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види пору-
шень кількісних і якісних показників послуг тощо.

Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше двох робочих днів.
Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписа-

ми. У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої 
відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два 
споживачі.

24. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання 
про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні 
його претензій.

25. Виконавець може відмовити споживачеві в задоволенні його претензій щодо відхилення 
кількісних і якісних показників послуг на підставі:

показань реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними орга-
нами Держспоживстандарту;
правильності показань засобів обліку води і теплової енергії;
аналізу якості води.

У разі обгрунтованості претензій споживача, витрати, пов’язані з їх перевіркою, відшкодовують-
ся виконавцем, у разі необґрунтованості — споживачем.

26. Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини
27. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної 

сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка уне-
можливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

Строк дії договору
28. Цей договір укладається на _________ і набирає чинності з дня його укладення.
          (строк)

Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією із 
сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

29. Договір може бути розірваний достроково у разі:
зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послуга-
ми виконавця;

•

•

•

•
•

•
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переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої 
особи;
невиконання умов договору сторонами договору.

30. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий — 
 у виконавця.

Інші умови
                 
                 
                 

Довідкові відомості
Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій     
                 
Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж:         
                 

(адреса і телефон виконавця послуг)

                 

Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання 
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення:

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства
адреса          телефон       

Територіальний орган Держспоживстандарту
назва                
адреса          телефон       

Антимонопольний комітет та його органи на місцях
назва                
адреса          телефон       

Управління житлово-комунального господарства місцевої державної адміністрації
назва                
адреса          телефон       

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради
назва                
адреса          телефон       

Адреси і підписи сторін:
Виконавець
________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________
адреса __________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________ 
Виконавець ______________________________________

(підпис)

Споживач
________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________
адреса __________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________ 
Виконавець ______________________________________

(підпис)

МП

•

•
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 1994 р. № 313
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 4 червня 1999 р. № 974)

ПРАВИЛА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Загальні положення
1. Ці Правила визначають основні вимоги до побутового обслуговування населення і регулюють 

відносини між замовниками та виконавцями у наданні побутових послуг на території України.
2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовники — особи, яким надаються побутові послуги;
виконавці — суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи незалежно від форми влас-

ності та фізичні особи), які надають побутові послуги;
побутове обслуговування населення — організована діяльність суб’єктів підприємницької діяль-

ності, пов’язана з наданням побутових послуг;
побутова послуга — вид діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної із задово-

ленням конкретної побутової потреби індивідуального замовника.
3. Діяльність з надання побутових послуг регулюється Законами України «Про підприємництво» 

(698-12), «Про захист прав споживачів» (1023-12), «Про патентування деяких видів підприємницької 
діяльності» (98/96-вр), «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» (265/95-вр), «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» (4004-12), іншими нормативно-правовими актами, а також цими Правила-
ми. (Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001)

Організаційні засади провадження діяльності з надання побутових послуг
4. Виконавці здійснюють побутове обслуговування населення після їх державної реєстрації як 

суб’єктів підприємницької діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, — за наявності 
торгового (спеціального торгового) патенту. (Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ № 1622 (1622-99-п) від 01.09.99)

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться відповідно до Закону 
України «Про підприємництво».

Перелік окремих видів послуг, надання яких вимагає наявності торгових (спеціальних торгових) 
патентів, а також порядок їх видачі виконавцям визначаються відповідними нормативно-правовими 
актами. (Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1622 (1622-99-п) 
від 01.09.99)

5. Виконавці для провадження діяльності з надання побутових послуг залежно від специфіки 
побутових послуг, що надаються, можуть мати окремі приміщення або будівлі, павільйони, кіоски, 
пересувні майстерні та приймальні пункти, спеціально обладнані відповідним устаткуванням.

6. Виконавці повинні:
забезпечити знання і виконання своїми працівниками, які здійснюють побутове обслугову-
вання замовників, цих Правил та дотримання інших нормативно-правових актів, що ре-
гулюють надання побутових послуг;
створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність обладнання та устаткування 
для надання побутових послуг згідно з установленими нормативами;

•

•
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формувати ціни на послуги відповідно до законодавства залежно від їх складності та 
якості;
забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників, зайнятих обслуговуванням замов-
ників;
забезпечити відповідність виробничих приміщень, будівель, робочих місць, де провадить-
ся діяльність з надання побутових послуг, необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним 
умовам та вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

7. У приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, на видному і доступному для 
замовників місці повинні розміщуватися:

ці Правила;
витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» в частині надання послуг;
перелік побутових послуг, що надаються;
інформація про повне найменування виконавця, його адреса, номери телефонів, прізвище, 
ім’я та по батькові керівника (власника);
копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів відповідності на послуги, які підляга-
ють обов’язковій сертифікації, а також копії торгових (спеціальних торгових) патентів, спе-
ціальних дозволів (ліцензій) за видами послуг, які підлягають патентуванню, ліцензуванню;
зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку виробів;
ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби;
перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги;
гарантійні зобов’язання виконавця послуг;
інформація про працівників, які обслуговують замовників, номери телефонів місцевих ор-
ганів виконавчої влади, територіальних органів Держстандарту, перелік категорій грома-
дян, які користуються пільгами в отриманні побутових послуг;
книга заяв і пропозицій.

У разі надання послуг поза межами приміщення виконавець повинен забезпечити умови для оз-
найомлення замовника з цими Правилами, надання замовнику на робочому місці виконавця інфор-
мації про найменування, розташування, номер телефону виконавця, що організував надання послуг, 
номер свідоцтва про державну реєстрацію та назву органу, що провів державну реєстрацію.

8. На фасаді приміщення виконавця повинно бути зазначено державною мовою його назву, 
найменування власника або уповноваженого ним органу, режим роботи.

У разі закриття приміщення для проведення ремонту, переобладнання тощо виконавець повинен 
попередити про це громадян, розмістивши поряд з табличкою про режим роботи інформацію про 
дату і термін закриття.

Порядок надання побутових послуг населенню
9. Побутові послуги надаються замовникам згідно з угодами, документальним підтвердженням 

укладення яких є такі документи: договір, розрахунковий документ встановленої форми. (Абзац 
перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001, 
№ 158 (158-2002-п) від 15.02.2002)

Права, обов’язки, відповідальність виконавця і замовника, передбачені цими Правилами, діють 
з моменту укладення угоди про надання побутової послуги.

10. Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень на побутові послуги, якщо він не 
може забезпечити належне їх виконання.

11. Замовлення на послуги приймаються як у приміщенні виконавця, так і поза його межами 
з обов’язковим оформленням угоди, як це передбачено пунктом 9 цих Правил.

12. Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням сторін.
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13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, можуть бути: касо-
вий чек — для виконавців, які у розрахунках із замовниками використовують реєстратори розра-
хункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасово-
го відключення електроенергії), квитанція, що є документом суворої звітності, — для виконавців, 
які згідно із законодавством не застосовують таких реєстраторів. (Пункт 13 в редакції Постанови 
КМ № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001)

14. Розрахунки із замовниками за надані послуги здійснюються у готівковій, безготівковій чи 
в іншій формі відповідно до законодавства.

15. Порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за погодженням із замовником. 
Він може передбачати повний розрахунок під час оформлення замовлення або часткову оплату 
з остаточним розрахунком під час отримання замовлення. В останньому випадку після кожної за-
вершеної і сплаченої операції з надання послуги замовнику видається розрахунковий документ.

16. Вартість послуг і матеріалів виконавця оплачується замовником за цінами, що діяли на день 
оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами угоди.

У разі надання виконавцем на прохання замовника додаткових послуг, не передбачених замов-
ленням, їх вартість оплачується замовником за цінами, що діяли на час оформлення замовлення на 
ці послуги.

17.   Замовлення на послуги можуть виконуватися як із сировини, комплектуючих виробів та інших 
матеріалів (далі — матеріали) виконавця, так і матеріалів замовника.

18. Вартість речей і матеріалів замовника визначається та оформлюється документально за 
погодженням сторін або на основі поданих документів, що засвідчують їх ціну.

19. Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для надання послуг, визначаються виконав-
цем відповідно до нормативно-технічних документів за погодженням із замовником.

20. У разі відсутності матеріалів або неможливості під час оформлення замовлення визначити 
необхідний для надання побутової послуги обсяг матеріалів, використання їх попередньо погод-
жується із замовником, а вартість оплачується ним після виконання послуг за цінами, що діяли на 
день надходження матеріалів.

21. Підставою для одержання замовлення (послуги) є пред’явлений касовий (товарний) чек, 
договір, квитанція чи квиток.

22. У разі втрати замовником документа, що надає йому право на отримання замовлення, ос-
таннє видається за письмовою заявою замовника та поданням документа, який посвідчує його 
особу. Одночасно поновлюється право замовника на гарантійне обслуговування, якщо таке обслу-
говування передбачене нормативно-технічними документами на виконання цього замовлення.

23. Гарантійні зобов’язання виконавця стосовно надання послуг визначаються Законом України 
«Про захист прав споживачів» та відповідними нормативно-правовими актами.

24. Документами, що надають право замовникові на вимогу усунення недоліків у гарантійний 
термін, є касовий (товарний) чек, договір, квитанція або гарантійний талон.

Обов’язки, права та відповідальність виконавця
25. Виконавець зобов’язаний забезпечити:

надання послуг відповідно до вимог цих Правил, інших нормативно-правових актів та умов 
угоди;
виконання гарантійних зобов’язань щодо виготовлених виробів і відремонтованих ним ре-
чей;
дотримання термінів виконання замовлення;
належний рівень культури обслуговування;
надання замовникові повної, доступної та достовірної інформації про послуги;

•

•

•
•
•
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збереження прийнятих від замовника для надання послуги речей та матеріалів, а також 
використання їх за призначенням;
відшкодування збитків, заподіяних замовнику невиконанням або неналежним виконанням 
умов угоди, а також у разі втрати, псування чи пошкодження із своєї вини речей та ма-
теріалів, прийнятих від замовника для надання послуг, у розмірах, передбачених угодою;
дотримання встановленого режиму роботи;
виплату замовникові у разі порушення умов угоди неустойки (пені), якщо це передбачено 
умовами угоди. Виплата неустойки (пені) не звільняє виконавця від виконання замовлення;
повернення замовникові невикористаних матеріалів, наданих замовником, а також, за його 
бажанням, усіх замінених за плату деталей та комплектуючих виробів;
попередження замовника про недоброякісність або непридатність матеріалів, наданих за-
мовником, а також про інші незалежні від виконавця обставини, що можуть погіршувати 
споживчі властивості замовлення.

26. Виконавець має право відмовитися від виконання угоди у разі, коли замовник, незважаючи 
на своєчасне і обгрунтоване попередження, у відповідний термін не замінить свої недоброякісні або 
непридатні матеріали, не змінить вказівок про спосіб виконання послуги.

27. У разі неявки замовника за отриманням виробу виконавець має право через шість місяців 
після визначеного угодою терміну виконання замовлення і після дворазового письмового нагаду-
вання (з повідомленням) реалізувати виріб в установленому порядку. При цьому кошти, отримані 
від реалізації, за вирахуванням сум, які належать виконавцеві (у тому числі витрат на повідомлення 
замовника про виконання замовлення, його зберігання і реалізацію), вносяться на депозит но-
таріальної контори на ім’я замовника.

28. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, визначених цими Правилами та 
угодою, виконавець несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством та угодою 
між ним і замовником.

Виконавець не звільняється від відповідальності у разі псування чи пошкодження речей та ма-
теріалів внаслідок їх особливих властивостей, які він не зміг виявити під час прийняття замовлення.

29. Виконавець не несе відповідальності за недоліки у наданих послугах, якщо доведе, що вони 
виникли не з його вини.

Претензії до якості виконання замовлення не задовольняються у разі, якщо замовник не підтвер-
дить своїх вимог.

Обов’язки та права замовника
30.   Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити вартість наданих згідно з умовами угоди послуг.
31. У разі неотримання замовником без поважних причин замовлення у визначений угодою 

термін з урахуванням обумовленого пільгового терміну він повинен відшкодувати виконавцю вар-
тість зберігання замовлення.

32. Замовник має право на:
повну, доступну та достовірну інформацію про послуги і виконавця;
безпеку послуг для його життя, здоров’я, майна та навколишнього природного середови-
ща;
перевірку якості наданої йому послуги.

33. У процесі виконання замовлення замовник має право вносити до нього часткові зміни, які 
приймаються виконавцем за умови, що виконання їх технічно і технологічно можливе. Якщо зміни 
впливають на вартість послуги, їх внесення повинно бути оформлене документально і враховане 
під час остаточного розрахунку за надані послуги за цінами, які діяли на час внесення змін.
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34. Замовник має право анулювати замовлення і розірвати угоду з власної ініціативи до закін-
чення терміну його виконання. При цьому замовник оплачує виконавцю вартість виконаної роботи 
і відшкодовує йому збитки, заподіяні розірванням угоди.

35. У разі невиконання або неналежного виконання виконавцем умов угоди замовник ко-
ристується правами, наданими законодавством.

Прикінцеві положення
36. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється місцевими органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування, Держстандартом і його територіальними органами, інши-
ми органами виконавчої влади у межах наданих їм повноважень.

37. Усі спірні питання між виконавцем та замовником вирішуються у визначеному законодав-
ством порядку.

38. Послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, зберігання транспор-
тних засобів на автостоянках, транспортні та ритуальні послуги, послуги ломбардів і прокату нада-
ються відповідно до окремих нормативно-правових актів. (Правила в редакції Постанови КМ № 974 
(974-99-п) від 04.06.99)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 22 січня 1996 р. № 115

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА АВТОСТОЯНКАХ

Загальні положення
1. Ці Правила регламентують організацію та порядок надання послуг щодо зберігання транспор-

тних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів, причепів), 
що належать громадянам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та 
міжміські перевезення, і поширюються на всі автостоянки (крім автостоянок — гаражних коопера-
тивів), що охороняються, незалежно від форм власності, які є суб’єктами господарської діяльності, 
чи належать цим суб’єктам (надалі — автостоянки). (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Поста-
новою КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)

2. Автостоянки поділяються:
– за термінами зберігання на:

довготермінові — для постійного зберігання транспортних засобів громадян, які про-
живають у даному населеному пункті;
сезонні — для тимчасового зберігання транспортних засобів громадян у зонах відпо-
чинку;
денні — розташовані при вокзалах, портах, спортивних спорудах, торговельних, видо-
вищних, інших підприємствах та організаціях, у місцях масового відпочинку;
нічні — для тимчасового зберігання транспортних засобів на тупикових та малозаван-
тажених вулицях;

– за способом зберігання на:
відкриті;
з навісами, та (або) гаражами, закріпленими за автостоянками;
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змішані — де поряд з місцями для відкритого зберігання, а також навісами та (або) 
гаражами, закріпленими за автостоянками, є гаражі чи навіси, що належать власникам 
транспортних засобів на правах приватної власності.

3. На автостоянках, крім охорони, власникам транспортних засобів, а також особам, які мають 
оформлене відповідно до законодавства доручення на право користування і (або) розпоряджання 
ними, водіям (надалі, як правило, володільці транспортних засобів) можуть надаватися супутні по-
слуги з обслуговування транспортних засобів за окрему плату, визначену в установленому порядку.

4. Режим роботи автостоянок установлюється за узгодженням з місцевими органами державної 
виконавчої влади.

5. При в’їзді на автостоянку встановлюється щит із схемою руху транспортних засобів, нумера-
цією місць, планом термінової евакуації транспортних засобів та інформацією про розпорядок ро-
боти автостоянки і тарифи за надання послуг, а на території автостоянки вивішуються або нано-
сяться на проїжджій частині необхідні показники й нумерація місць. На автостоянках з гаражами 
номери єдиного зразка наносяться на воротах, а гаражі фарбуються або усі в один колір, або за 
рядами.

У разі довготермінового зберігання транспортного засобу номер перепустки його володільця 
повинен відповідати номеру місця стоянки (гаража, навісу).

Місця довготермінового зберігання транспортних засобів у разі від’їзду їх володільців у відпуст-
ку, відрядження тощо дозволяється займати для тимчасового зберігання транспортних засобів 
з оплатою за добовим тарифом незалежно від терміну зберігання.

6. Автостоянка повинна мати тверде покриття (асфальтове, бетонне, гравійне, щебеневе), ого-
рожу, освітлення, телефонний зв’язок, приміщення для обслуговуючого персоналу, в’їзні-виїзні 
ворота із шлагбаумом та запасні ворота на випадок термінової евакуації транспортних засобів. 
У разі потреби й технічної можливості на автостоянках обладнуються класи з безпеки дорожнього 
руху, пункти технічного огляду та самообслуговування транспорту, встановлюється пожежна та 
охоронна сигналізація, гучномовець.

7. У службовому приміщенні, де розміщується черговий приймальник автостоянки, повинні 
бути вивішені ці Правила, розпорядок роботи, інформація про тарифи за надання послуг; Правила 
пожежної безпеки та техніки безпеки, обов’язки чергового приймальника, план-схема автостоянки 
із зазначенням напрямку руху транспорту і номерів місць зберігання, план термінової евакуації 
транспортних засобів, номери телефонів власника (органу, що здійснює функції з управління май-
ном) автостоянки, державних органів у справах захисту прав споживачів, міліції, пожежної охоро-
ни, швидкої медичної допомоги, книга скарг та пропозицій, зразки оформлення перепустки і кви-
танції на зданий для зберігання траспортний засіб.

8. На території автостоянки забороняється знаходитися стороннім особам, встановлювати ящи-
ки та шафи для зберігання інвентарю, запасних частин чи інструментів. Відповідальність за охорону 
транспортних засобів та майна, що тимчасово або постійно знаходиться на території автостоянки, 
за додержання санітарних і пожежних правил, інших вимог несуть працівники автостоянки.

Працівники автостоянки зобов’язані надавати послуги з дотриманням вимог Закону України 
«Про захист прав споживачів» (1023-12), знати і виконувати ці Правила.

9. Розміщені на автостоянці транспортні засоби, що не мають своїх власників і спадкоємців, 
реалізуються в установленому законодавством порядку.

10. Здавання транспортного засобу на автостоянку провадиться:
власником, а також особою, яка має оформлене відповідно до законодавства доручення на пра-

во користування (або) розпоряджання даним транспортним засобом;
водієм транспортного засобу, що належить суб’єкту господарської діяльності, за умови наяв-

ності відповідно оформлених документів.

•
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11. Під час здавання транспортного засобу на автостоянку його володілець зобов’язаний 
пред’явити черговому приймальнику документи, що посвідчують його особу, та реєстраційні доку-
менти на транспортний засіб, а також страховий поліс, якщо транспортний засіб застрахований.

12. Під час оформлення приймання на зберігання черговий приймальник вносить необхідні 
дані про володільця транспортного засобу і транспортний засіб до відповідного журналу обліку 
транспортних засобів і розписується в ньому.

Володільцеві транспортного засобу, прийнятого на довготермінове зберігання, видається пере-
пустка за встановленим зразком.

У разі здавання на зберігання транспортного засобу з аварійними пошкодженнями, він може 
бути прийнятий на зберігання після реєстрації у журналі обліку транспортних засобів з пошкоджен-
нями та некомплектних, з зазначенням характеру пошкодження, часу в’їзду на автостоянку, марки 
і номера транспортного засобу та прізвища власника.

13. Дозвіл на тимчасове зберігання транспортного засобу видається черговим приймальником, 
а на довготермінове — уповноваженою посадовою особою автостоянки.

14. Володільцеві транспортного засобу, що користується послугами довготермінового збері-
гання, надається право на стоянку транспортного засобу в одному й тому ж місці. У разі потреби 
в зміні місця зберігання транспортного засобу, його переміщення провадиться за рішенням поса-
дової особи, яка видала дозвіл на довготермінове зберігання.

15.   Плата за зберігання транспортних засобів на автостоянках та інші супутні послуги справляєть-
ся за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, з видачею квитанції чи касового чека.

16. На всіх автостоянках плата за тимчасове зберігання транспортного засобу справляється за 
передбачуваний термін зберігання, а за довготермінове — на умовах, передбачених у договорі 
зберігання транспортного засобу.

17.   Транспортні засоби, що знаходяться на автостоянках, повинні бути зачинені на замки, зняті 
з гальм та передач і зафіксовані від довільного руху. Автостоянки мають бути забезпечені необхідни-
ми технічними пристроями для фіксації транспортних засобів. Скло дверцят повинно бути зафіксова-
не в піднятому положенні, зовнішні дзеркала та щітки зі скла зняті, акумуляторна батарея відключена.

18. На автостоянках, що знаходяться в центрі міста, біля історичних пам’ятників, видовищних 
закладів та в місцях транспортних розв’язок, використання чохлів та інших засобів укриття транс-
портних засобів забороняється.

На автостоянках, де дозволено використання зазначених засобів укриття, останні не повинні 
закривати колеса та номерні знаки. Використання засобів укриття, які не відповідають цим умовам, 
забороняється.

19. Якщо транспортні засоби на автостоянках знаходяться в гаражах, останні мають бути об-
ладнані витяжною вентиляцією, вогнегасником, ящиком з піском, внутрішніми і зовнішніми запо-
рами (замками).

Володілець транспортного засобу повинен особисто відчиняти та зачиняти гараж на ключ.
20. На автостоянках, що обслуговують автотуристів, дозволяється, як виняток, тимчасовий від-

починок у салонах автомобілів, а також у фургонах їх володільців.
21. Транспортний засіб видається з автостоянки після здавання черговому приймальнику пере-

пустки у разі його довготермінового зберігання чи пред’явлення квитанції (касового чека) про опла-
ту — у разі тимчасового зберігання та після того, як одержувач розпишеться в журналі обліку що-
денного та одноразового заїзду і виїзду транспортних засобів. Наступна постановка транспортного 
засобу на зберігання посвідчується відміткою і розписом чергового приймальника в цьому журналі. 
При цьому перепустка чи квитанція (касовий чек) повертається володільцеві транспортного засобу.

22. Транспортний засіб може бути виданий іншій особі за умови пред’явлення оформленого 
відповідно до законодавства доручення власника та перепустки чи документа, що посвідчує особу 
одержувача транспортного засобу.
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23. У разі втрати перепустки чи квитанції (касового чека) транспортний засіб видається во-
лодільцеві на підставі його письмової заяви та документів, які посвідчують його особу і підтверджу-
ють права на приналежність транспортного засобу.

Відомості про пред’явлені документи заносяться до журналу обліку транспортних засобів.
24. Володільцеві транспортного засобу, який перебуває в нетверезому стані, в’їзд на автостоян-

ку та виїзд з неї не дозволяється.
25. Володілець транспортного засобу, який користується послугами автостоянки, зобов’язаний:

ознайомитися з цими Правилами, розписатися про це в журналі обліку транспортних за-
собів і виконувати всі вимоги Правил;
оформити транспортний засіб на зберігання згідно з вимогами Правил, подати при цьому 
черговому приймальнику перелік предметів, які знаходяться в салоні (кабіні) транспортно-
го засобу, але не входять до комплекту обладнання та приладів, передбачених заводом-
виробником (телевізор, магнітофон, холодильник та інше майно). Перелік повинен бути 
внесений до журналу обліку транспортних засобів довготермінового або тимчасового 
зберігання і засвідчений підписами володільця та чергового приймальника;
пред’явити транспортний засіб на огляд черговому приймальнику і після належного офор-
млення поставити його на місце зберігання, зафіксувавши від довільного руху;
внести плату, одержати відповідну квитанцію (касовий чек) або перепустку;
виконувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки та утримувати зайняте транспорт-
ним засобом місце у чистоті;
у разі термінового виїзду під час снігових заметів самостійно забезпечувати собі розчистку 
проїзду;
у разі виявлення некомплектності транспортного засобу негайно повідомити про це черго-
вого приймальника і подати з цього питання письмову заяву у двох примірниках, один 
з яких з відміткою чергового приймальника про її одержання залишити у себе;
інші обов’язки володільців транспортних засобів визначаються договором на зберігання 
транспортного засобу.

26. Технічне обслуговування транспортного засобу дозволяється проводити тільки в спеціаль-
но відведених і обладнаних на автостоянці місцях (пунктах самообслуговування, естакадах, оглядо-
вих ямах тощо).

27. Автостоянки гарантують схоронність транспортних засобів, прийнятих на зберігання згідно 
з цими Правилами, а у разі їх зникнення, розукомплектування чи пошкодження під час зберігання 
несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

28. Претензії володільця транспортного засобу до службових осіб та до обслуговуючого персо-
налу автостоянки заносяться до книги скарг та пропозицій.

29. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються в установленому порядку.
30. На автостоянці повинні вестися:

журнал обліку транспортних засобів довготермінового зберігання (додаток № 1);
журнал обліку транспортних засобів тимчасового зберігання (додаток № 2);
журнал обліку щоденного та одноразового заїзду і виїзду транспортних засобів (додаток № 3);
журнал обліку транспортних засобів з пошкодженнями та некомплектів (додаток № 4);
касова книга (додаток № 5);
книга скарг та пропозицій;
книжки квитанцій.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України

від 10 липня 1996 р. № 230

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИМИ КАМЕРАМИ СХОВУ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

1. Ці Правила встановлюють порядок користування автоматичними камерами схову самообслу-
говування на залізничних вокзалах та порядок розгляду претензій громадян, що виникають при 
зберіганні речей в автоматичних камерах схову.

2. Автоматичні камери схову самообслуговування призначені для короткочасного зберігання 
(протягом 2-х діб) ручної поклажі. Пасажир може зайняти одну або декілька вільних комірок. На 
вільне положення комірки вказує зелене світло на ламповому індикаторі (при зайнятій комірці лам-
повий індикатор вимкнений).

Користуватись несправними комірками забороняється.
3. Працівники залу АКСС повинні забезпечити утримання комірок у технічно справному стані, 

а також надавати повну інформацію пасажирам про Правила користування АКСС. Пасажири повин-
ні повністю дотримуватися встановлених Правил.

4. Для користування автоматичною камерою схову самообслуговування необхідно відкрити 
дверці вільної комірки, покласти в неї речі, набрати на шифраторі з внутрішньої сторони дверці 
шифр — букву та будь-яке тризначне число, опустити у приймальну щілину жетон, закрити дверці 
та, потягнувши ручку на себе, переконатися, що комірка замкнена.

Якщо комірка не замкнулась, необхідно натиснути кнопку «повернення» і отримати жетон назад. 
Це вказує на те, що комірка несправна.

Необхідно пам’ятати, що набраний шифр — це «ключ» для відкриття комірки. Його слід тримати 
у таємниці як при наборі, так і після цього. При замиканні комірки шифри з внутрішньої та зовніш-
ньої сторони дверці мають бути різними.

Не рекомендується набирати у шифрі однакові числа та користуватися порадами сторонніх осіб. 
Номер зайнятої комірки необхідно чітко запам’ятати чи записати.

5. Щоб відкрити комірку та забрати речі, необхідно на шифраторі з зовнішньої сторони дверцят 
набрати зліва направо раніше встановлений шифр, почекати 2–3 секунди, опустити у приймальну 
щілину жетон та відкрити дверцята.

6. При повторному користуванні тією ж самою коміркою, а також при частковому вилученні 
речей всі операції повторюються. При цьому рекомендується змінити шифр на внутрішній стороні 
шифратора та знову опустити жетон.

7. Термін користування коміркою автоматичної камери схову самообслуговування 2 доби. Доба 
зберігання закінчується о 24 годині місцевого часу, незалежно від того, коли пасажир поклав речі 
в комірку (о 6 годині ранку чи о 22 годині). Після закінчення встановленого терміну зберігання руч-
на поклажа комісійно вилучається з комірки та передається у загальні камери схову станції чи на 
склад незабраних речей.

Якщо пасажир забув набраний шифр чи номер комірки, а також при зберіганні речей більше 
двох діб, розшук та видача ручної поклажі проводиться тільки за письмовою заявою пасажира 
з описом речей та доказів про належність їх пасажиру. Речі видаються під розписку, у якій вка-
зується прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання одержувача (відповідно до пас-
порта чи іншого документа, що його замінює). За примусове відмикання комірки та зберігання 
 речей понад встановлений термін з пасажирів стягується плата.

Від пасажира в стані наркотичного чи явно вираженого алкогольного сп’яніння заява на приму-
сове відкриття комірки АКСС не приймається.



124 Захист прав споживачів у галузі надання послуг

Речі, які передані після закінчення терміну зберігання на склад чи загальну камеру схову і не 
забрані протягом 30 діб, реалізуються у встановленому порядку.

Пасажири, які не можуть з поважних причин забрати свої речі, повинні письмово повідомити 
про це адміністрацію станції (вокзалу) до закінчення 30-ти добового терміну зберігання.

8. Всі претензії та питання, що виникають при користуванні автоматичними камерами схову 
самообслуговування, розглядаються адміністрацією станції (вокзалу).

Претензії розглядаються та задовольняються відповідно до Правил перевезення пасажирів, ба-
гажу та вантажобагажу залізничним транспортом України, Інструкції про порядок експлуатації авто-
матичних камер схову самообслуговування на залізничних вокзалах. Розмір збитків визначається 
з урахуванням зносу речей.

Претензії про втрату речей при технічно справному стані замикаючого пристрою комірок, під-
твердженому комісійним оглядом, не задовольняються.

9. Забороняється здавати на зберігання в автоматичні камери схову самообслуговування речі та 
предмети, заборонені до перевезення залізницями — вогнепальну зброю, вибухові, отруйні, смер-
дючі, інфекційні, радіоактивні, їдкі речовини, спирт, бензин, гас, ацетон та інші вогненебезпечні, 
легкозаймисті, самозаймисті речовини, речі, які можуть забруднити комірку, а також грошові суми, 
цінні папери, документи, вироби з дорогоцінних металів і каміння та інші цінності.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України

від 11 листопада 2002 р. № 792
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

17 лютого 2003 р. за № 122/7443

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Ці Правила регулюють правові норми взаємовідносин між Замовником і Виконавцем послуг 
з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів та їхніх складових, а 
також вимоги щодо контролю за відповідністю наданих послуг. Правила поширюються на суб’єктів 
підприємницької діяльності всіх форм власності, які надають послуги з технічного обслуговування 
і ремонту автомобільних транспортних засобів та їхніх складових.

Терміни, що застосовуються у Правилах, мають таке значення:
відповідальне збереження — комплекс організаційних і технічних заходів Виконавця, які гаран-

тують зберігання майна власника транспортного засобу в повній відповідності з вимогами експлу-
атаційної чи нормативної документації протягом строку, що встановлюється в оформленому пись-
мово договорі із Замовником;

дорожній транспортний засіб (далі — ДТЗ) — транспортний засіб, призначений для експлуатації 
переважно на автомобільних дорогах загального користування усіх категорій і сконструйований 
згідно з їхніми нормами;

автомобільний транспортний засіб — ДТЗ, за допомогою якого здійснюється перевезення паса-
жирів і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій;

послуга — результат безпосередньої взаємодії між Виконавцем та Замовником і внутрішньої 
діяльності Виконавця для задоволення потреб Замовника;
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претензія — письмовий документ, що містить вимогу Замовника до Виконавця щодо невід-
повідності наданої послуги вимогам нормативних документів та/або умовам договору;

ремонт — комплекс операцій щодо відновлення справності або роботоздатності виробів та від-
новлення ресурсів виробів чи їхніх складових частин;

складова частина дорожнього транспортного засобу — деталь, складальна одиниця чи комп-
лектувальний виріб, які відповідають вимогам конструкторської документації ДТЗ або допущені 
для застосування в ДТЗ за прямим призначенням рішенням його розробника (утримувача оригі-
налів конструкторської документації);

технічне обслуговування — операція чи комплекс операцій із задоволення вимог, установлених 
експлуатаційною чи сервісною документацією ДТЗ як умова забезпечення відповідності його екс-
плуатаційних характеристик вимогам виробника і нормативних документів;

технологічний документ — графічний або текстовий документ, який окремо чи разом з іншими 
документами визначає технологічний процес чи операцію виготовлення виробу, надання послуг;

контролер якості — посадова особа Виконавця, уповноважена ним здійснювати поточний конт-
роль відповідності кожного об’єкта технічного обслуговування і (чи) ремонту вимогам експлуата-
ційної, ремонтної, технологічної і нормативної документації та умовам договору.

Інформація про послуги
1. Виконавець надає Замовникові інформацію про найменування свого підприємства, місцезна-

ходження (місце проживання), режим роботи, номер контактного телефону. Ця інформація зазна-
чається на вивісці підприємства (підприємця), організації.

2. У разі тимчасового припинення діяльності Виконавець інформує Замовників про дату припи-
нення робіт і термін відновлення діяльності підприємства.

3. Виконавець до укладення договору надає Замовнику необхідну, доступну і достовірну інфор-
мацію щодо переліку робіт з технічного обслуговування і ремонту ДТЗ та їхніх складових частин. 
Зазначена інформація надається у спеціальних місцях, у яких здійснюється приймання і видача 
замовлень. Виконавець надає нормативно-правові акти та документи, з якими Замовник може оз-
найомитися до того, як звернеться за послугами.

Виконавець у зручному та доступному для Замовника місці розміщає:
копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспорт-
них засобів;
інформацію про послуги, що надаються, з визначенням їхньої трудомісткості та вартості 
(ця інформація може зберігатися окремо на паперових носіях чи в пам’яті комп’ютерів);
зразки договорів з додатками, наряду-замовлення, які оформлюються Виконавцем за зго-
дою Замовника;
інформацію про гарантійні зобов’язання Виконавця;
порядок пред’явлення і задоволення претензій;
Закони України «Про дорожній рух» (3353-12), «Про транспорт» (232/94-ВР), «Про автомо-
більний транспорт» (2344-14), «Про захист прав споживачів» (1023-12);
інформацію про режим роботи і обслуговувальний персонал, телефонні номери органів 
виконавчої влади, Державтоінспекції, територіальних органів у справах захисту прав спо-
живачів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої полі-
тики, зразки оформлення документів, а також про порядок обслуговування громадян, які 
користуються пільгами відповідно до законодавства;
інформацію про ціни на матеріали, складові частини ДТЗ;

•
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•
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інформацію про повне найменування Виконавця, місцезнаходження (місце проживання), 
номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника);
книгу скарг і пропозицій.

4. Виконавець на вимогу Замовника надає йому іншу інформацію, яка стосується договору 
і послуг.

У разі надання послуг поза підприємством (ремонт у дорожніх умовах, транспортування в зону 
ремонту) Виконавець на вимогу Замовника забезпечує можливість ознайомлення його з цими Пра-
вилами.

5. Виконавець має чинні нормативні документи, які встановлюють вимоги до ДТЗ та їхніх скла-
дових.

Прийняття та оформлення замовлень
6. Надання послуг здійснюється за зверненням Замовника чи за його попередньою заявкою, 

яка реєструється в журналі реєстрації заявок.
За заявкою Виконавець визначає дату, час представлення ДТЗ (складових) і його (їхньої) доку-

ментації для надання послуг.
У разі звернення без попередньої заявки перевага надається Замовнику, який зробив заявку.
7. Послуги надаються Замовнику за умови пред’явлення ним:

документа, що засвідчує особу Замовника (паспорт, посвідчення для фізичних осіб 
і довіреність для представників юридичних осіб); свідоцтва про реєстрацію ДТЗ;
документа, який підтверджує право Замовника на користування ДТЗ, якщо він не є його 
власником.

8. Послуги з технічного обслуговування і ремонту ДТЗ чи його складових частин надаються 
Замовникові за письмовим договором чи за усною угодою відповідно до статті 43 Цивільного ко-
дексу Української РСР (1540-06).

9. Договір повинен мати істотні умови відповідно до статті 28 Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт» (2344-14).

У разі надання послуг у присутності Замовника, коли немає потреби залишати ДТЗ (його скла-
дові) на відповідальне збереження у Виконавця чи замінювати складові частини ДТЗ, послуги 
оформлюються рахунком-фактурою і нарядом-замовленням (додаток 1). В останньому обов’язково 
робиться запис про гарантійні зобов’язання (якщо вони передбачені цими Правилами), а підпис 
засвідчується печаткою.

Договори між Замовником і Виконавцем реєструються в журналі реєстрації. (Пункт 9 в редакції 
Наказу Міністерства транспорту № 684 (z0802-03) від 01.09.2003)

10. Послуги, які надаються у присутності Замовника без надання Виконавцем гарантійних 
зобов’язань (підкачування пневматичних шин, роботи щозмінного технічного обслуговування, 
діагностичні роботи без втручання у конструкцію ДТЗ тощо), можуть оформлятися лише видачею 
платіжного документа, що засвідчує оплату робіт.

11. У разі виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не передбачених договором 
(нарядом-замовленням), складається дефектна відомість. Виконавець письмово повідомляє про 
це Замовника.

Надання послуг тимчасово припиняється до укладення додаткової угоди між Замовником 
 і Виконавцем.

12. Фізичні особи, які мають пільги, установлені законодавством, обслуговуються позачергово.
13. Виконавець здійснює облік заяв, договорів (нарядів-замовлень), гарантійних зобов’язань, 

претензій. Облік заяв Замовників і претензій ведеться в журналі реєстрації з пронумерованими 

•

•

•

•
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сторінками. Журнал повинен бути прошнурований і скріплений печаткою підприємства-виконавця 
(підписом підприємця).

14. Виконавець забезпечує відповідальне збереження ДТЗ (їхніх складових) Замовника в пе-
ріод надання послуг.

Передання-прийняття дорожніх транспортних засобів та їхніх складових до технічного 
обслуговування і ремонту

15. Приймання ДТЗ (його складових) здійснюється у присутності власника чи його уповнова-
женого представника в такому порядку:

розбір супровідної документації і заявок Замовника;
перевірка технічного стану ДТЗ (його складових);
виявлення зовнішніх пошкоджень і дефектів з оформленням відповідного документа;
оформлення акта передання-прийняття ДТЗ (його складових) для надання послуг з техніч-
ного обслуговування і ремонту.

16. Акт передання-прийняття (додаток 2) ДТЗ (його складових) для надання послуг з технічного 
обслуговування та ремонту складається у двох примірниках. Обидва примірники мають однакову 
юридичну силу і містять таку інформацію:

1) місце і дата складання акта;
2) найменування та місцезнаходження (місце проживання) підприємства (підприємця), що 

надає послуги;
3) посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, відповідальної за приймання ДТЗ (його скла-

дових) до ремонту;
4) прізвище, ім’я та по батькові власника ДТЗ чи його представника, що повинен діяти за 

довіреністю власника (у цьому разі зазначаються дані довіреності);
5) реєстраційні дані ДТЗ;
6) показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі);
7) наявність чи відсутність пломб на каналах доступу до показань лічильника пробігу на спі-

дометрі (тахографі);
8) оцінка технічного стану, роботоздатності, функціонування складових частин і систем скла-

дових частин, виявлені недоліки;
9) кількість пального в баках;
10) марки моторної і трансмісійної олив, а також інших експлуатаційних рідин (у разі надання 

послуг з їхньої заміни чи поповнення);
11) укомплектованість ДТЗ із зазначенням наявності запасного колеса, магнітофона, радіопри-

ймача, припалювача й інших легкознімних частин;
12) перелік наданої з ДТЗ документації;
13) перелік складових частин ДТЗ, які приймаються на відповідальне збереження від Замовника.

Акт передання-прийняття ДТЗ (його складових) для надання послуг з технічного обслуговування 
та ремонту підписується власником ДТЗ (його складових) та особою, відповідальною за прийняття 
ДТЗ (його складових) до ремонту, і скріплюється печаткою Виконавця.

17. Для надання послуг приймаються ДТЗ чи їхні складові, які відповідають вимогам докумен-
тації підприємства-виробника:

1) ДТЗ чи їхні складові зазвичай повинні передаватися Виконавцю у повному комплекті, за 
винятком легкознімних та нефункціональних елементів (радіоапаратура, магнітофон, при-
ладдя і т. ін.). Експлуатаційна документація ДТЗ надається Замовником обов’язково, а при-
ймається з об’єктом ремонту за рішенням Виконавця з огляду на необхідність її доповнення 

•
•
•
•
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і використання під час ремонту. Якщо експлуатаційної документації Замовник не має, рі-
шення про прийняття об’єкта для надання послуг приймає Виконавець;

2) укомплектованість ДТЗ складовими частинами, а також комплектність самих складових 
частин, які підлягають ремонту, зазначаються у договорі і встановлюються за взаємною 
згодою Замовника і Виконавця;

3) рішення про прийняття ДТЗ чи його складових, на яких унаслідок раніше виконаних ремон-
тних робіт виникли перешкоди щодо виконання послуг за технологією Виконавця (напри-
клад, заварено рознімні з’єднання, внесено самодіяльні зміни в конструкцію тощо), прий-
мається Виконавцем;

4) Виконавець може приймати ДТЗ (їхні складові), переобладнані за Правилами державної 
реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на 
шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мото-
колясок, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388 (1388-
98-п), зі змінами та доповненнями, для надання послуг і сам надавати такі послуги з пере-
обладнання;

5) Виконавець може приймати ДТЗ та їхні складові для переобладнання відповідно до статті 32 
Закону України «Про дорожній рух» (3353-12).

6) за взаємною згодою Замовника і Виконавця можливе прийняття до ремонту частково 
розібраних ДТЗ і їхніх складових частин.

18. Замовник заправляє паливні баки ДТЗ найменшою кількістю пального, яка достатня для 
здійснення технологічного процесу надання послуг. Об’єм пального встановлюється за взаємною 
згодою Замовника і Виконавця.

19. З прийняттям ДТЗ та їхніх складових до технічного обслуговування чи ремонту Замовнику 
видається один примірник акта передання-прийняття.

Оплата послуг
20. Порядок оплати послуг (робіт) визначається договором.
21. Оплата робіт, які виконуються у присутності Замовника, за рахунком-фактурою, складеним 

за нарядом-замовленням, здійснюється Замовником як готівкою, так і безготівковим перерахуван-
ням коштів.

22. Виконавець оформляє кошторис витрат на виконання робіт (надання послуг), який підпи-
сується сторонами і стає невід’ємною частиною договору.

23. Після надання послуг і прийняття виконаних робіт з урахуванням їхньої відповідності вста-
новленим вимогам Замовник повністю оплачує роботи за умовами договору.

24. Виконавець оформляє для юридичних осіб окремі фінансові документи на оплату матеріалів 
і послуг з технічного обслуговування (включаючи необхідні діагностичні роботи) і окремі докумен-
ти на оплату матеріалів і виконання робіт з ремонту (включаючи необхідні діагностичні роботи). 
Виконані роботи відносяться чи то до технічного обслуговування, чи то до ремонту на підставі пе-
реліків і порядку виконання робіт, регламентованих розробником (виробником) ДТЗ та їхніх скла-
дових і (чи) за записами, зробленими в інструкціях з експлуатації і (або) в сервісних книжках, а та-
кож у нормативних документах.

Якщо експлуатаційна документація ДТЗ відсутня, віднесення виконаних робіт здійснюється за 
Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного 
транспорту (далі — Положення про технічне обслуговування і ремонт), затвердженим наказом 
Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 (z0268-98) та зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 28.04.98 за № 268/2708.
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25. Вартість послуг, матеріалів та складових частин Замовник оплачує за цінами, що діяли на 
день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами договору.

У разі відсутності матеріалів, запасних частин або неможливості під час оформлення наряду-
замовлення визначити їхню кількість, необхідну для надання послуги, обсяги використання ма-
теріалів і складових частин погоджуються із Замовником попередньо, а їхня вартість оплачується 
ним після виконання послуги за цінами, які діяли на день їх надходження.

26. Розрахунковими документами, що засвідчують надання послуги, є:
акт передання-прийняття ДТЗ (його складових) після надання послуг з технічного обслуго-
вування і ремонту;
наряд-замовлення, підписаний, з одного боку, контролером якості Виконавця, що засвід-
чує повноту виконання, оплату, якість надання послуг і гарантійні зобов’язання (підпис 
повинен бути завірений печаткою), а з другого боку, підписаний Замовником;
квитанція про оплату робіт;
рахунок-фактура;
податкова накладна (для юридичних осіб).

Виконання робіт (надання послуг)
27. Технічне обслуговування та ремонт ДТЗ (їхніх складових) виконується згідно з вимогами 

експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації, нормативних документів та за умовами до-
говору. Технологічна документація затверджується в установленому порядку.

У разі відсутності експлуатаційної і (чи) ремонтної документації розробника (виробника) за 
взаємною згодою Виконавця і Замовника допускається виконання окремих робіт за умовами дого-
вору, якщо тільки вони не впливають негативно на безпечність ДТЗ. У цьому разі технічний опис 
технічного обслуговування і ремонту або технічні умови на їхнє виконання зазначаються у договорі 
щодо виконання послуги.

28. Виконавець негайно попереджає Замовника і, до прийняття узгодженого з ним рішення, 
призупиняє виконання робіт у разі:

а) виявлення дефектів ДТЗ чи непридатності для застосування наданих Замовником ма-
теріалів і складових частин ДТЗ;
б) виникнення не передбачених і не залежних від Виконавця наслідків виконання вимог 
Замовника щодо робіт з надання послуг;

29. Якщо Замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення щодо усунення виявле-
них у процесі надання послуг обставин, які негативно впливають на безпечність ДТЗ (пункт 28 цих 
Правил), Виконавець може відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування витрат, 
отриманих унаслідок часткового виконання договору, згідно із законодавством.

30. Контроль відповідності виконання технічного обслуговування і ремонту ДТЗ (їхніх складо-
вих) країн-виробників, які приєдналися до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для 
колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/
або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних за-
тверджень, виданих на основі цих приписів (995–343), 1958 року з поправками 1995 року, вико-
нується з урахуванням вимог відповідних Правил Європейської Економічної Комісії ООН з поправ-
ками, що діяли у виробників на момент виготовлення ДТЗ.

31. Відповідність наданих послуг у процесі приймання ДТЗ (їхніх складових) Замовником після 
технічного обслуговування і ремонту здійснюється без їх розбирання. ДТЗ чи їхні складові розби-
раються лише в разі, коли це передбачено умовами договору.

•

•

•
•
•
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32.   Виконавець забезпечує транспортування і збереження ДТЗ, які приймаються до технічного 
обслуговування та ремонту і видаються після технічного обслуговування та ремонту, згідно з вимога-
ми їхньої експлуатаційної документації.

33. Якщо змінюються умови експлуатації відремонтованого ДТЗ і Замовнику необхідно викону-
вати приписи, які не передбачені експлуатаційною документацією виробника або з певними відхи-
леннями від неї, Виконавець забезпечує Замовника необхідними додатками до експлуатаційної до-
кументації ДТЗ чи його складових і письмово попереджає його про це (виконуються відповідні 
записи в акті передання-прийняття ДТЗ).

Передання-прийняття дорожніх транспортних засобів та їхніх складових після техніч-
ного обслуговування і ремонту

34. Приймання ДТЗ (його складових) Замовником відбувається у присутності контролера якості 
Виконавця й здійснюється у такому порядку:

аналіз документації, оформленої Виконавцем;
перевірка відповідності наданих послуг, зокрема надання Замовнику ДТЗ для випробувань 
за участі представника Виконавця;
оформлення акта передання-прийняття ДТЗ (його складових) після ремонту і технічного 
обслуговування або наряду-замовлення у разі, якщо не укладається договір про надання 
послуг.

35. Укомплектованість відремонтованих ДТЗ (їхніх складових) повинна відповідати умовам до-
говору (наряду-замовлення) й акта передання-прийняття.

36. ДТЗ чи їхні складові передаються Замовникові після прийняття їх контролером якості, про 
що робиться запис у наряді-замовленні, який підписується, а підпис скріплюється печаткою.

37. Акт передання-прийняття ДТЗ (його складових) після надання послуг з технічного обслуго-
вування та ремонту (додаток 3) складається у двох примірниках. В акті зазначаються:

1) місце і дата складання акта;
2) найменування та місцезнаходження (місце проживання) підприємства (підприємця), що 

надало послуги;
3) посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, відповідальної за передачу ДТЗ (його складо-

вих) після ремонту;
4) прізвище, ім’я та по батькові власника транспортного засобу чи його представника, який 

діє за довіреністю власника (у цьому разі зазначаються дані довіреності);
5) реєстраційні дані ДТЗ;
6) показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі);
7) наявність пломб на каналах доступу до показань лічильника пробігу на спідометрі (тахог-

рафі) та інших пломб, установлених Виконавцем;
8) відповідність наданих послуг умовам договору;
9) найменування, номери, кількість і технічний стан складових частин і матеріалів, які повер-

таються Замовнику;
10) кількість пального в баках;
11) марки моторної і трансмісійної олив, а також інших експлуатаційних рідин (у разі надання 

послуг з їхньої заміни чи поповнення);
12) укомплектованість ДТЗ із зазначенням наявності запасного колеса, магнітофона, радіопри-

ймача, припалювача й інших легкознімних складових;
13) перелік експлуатаційних документів;
14) скріплені печаткою Виконавця підписи осіб, які підтверджують факт передання-прийняття 

ДТЗ (його складових).

•
•

•
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38. На ДТЗ, що піддавався технічному обслуговуванню чи ремонту, канали доступу до лічиль-
ника пробігу на спідометрі (тахографі), а також до інших складових частин (якщо це передбачено 
технологічною документацією чи нормативними документами) опломбовуються Виконавцем. Мо-
жуть бути опломбовані будь-які складові частини, що ремонтувалися, якщо установлені пломби не 
погіршують безпечність ДТЗ і не перешкоджають його експлуатації. Замість пломб допускається 
в окремих місцях рознімних з’єднань установлювати клейкі плівки, наносити лакофарбові покрит-
тя, зруйнування яких може свідчити про факт втручання Замовника до відремонтованих складових 
частин.

Інформація про опломбування (інші контрольні засоби) відображається в акті передання-прий-
няття ДТЗ після надання послуг і доводиться до відома Замовника.

39. У разі заміни експлуатаційних рідин під час технічного обслуговування і ремонту ДТЗ (його 
складових), зокрема передбачених експлуатаційною документацією, Виконавець зазначає їхні най-
менування, маркування і необхідні експлуатаційні параметри на ярлику чи етикетці, які закріплю-
ються на відповідних складових частинах, додаючи до них ксерокопії сертифікатів (на вимогу За-
мовника).

40. Особливі вимоги щодо експлуатації ДТЗ чи його складових після ремонту (тимчасові обме-
ження вантажності, режим припрацювання, терміни придатності складових, попередження про 
безпечний термін використання і т. ін.) Виконавець відображає в додатках до експлуатаційної доку-
ментації і, у разі необхідності, у додатках до сервісної книжки. Додатки повинні бути підписані Ви-
конавцем.

41. Виконавець після виконання робіт надає Замовнику такі документи:
довідки (рахунки) про витрати Замовника (якщо він є юридичною особою), пов’язані з ви-
конанням технічного обслуговування (крім гарантійного), — окремо, і пов’язані з виконан-
ням ремонту, — окремо;
гарантійний талон (один примірник);
додатки до експлуатаційної документації у разі необхідності, як це передбачено пунктами 
33, 39, 40 цих Правил;
довідку-рахунок на номерні складові частини, придбані й установлені Виконавцем на ДТЗ;
довідку про колір (основний колір) ДТЗ, якщо цей колір змінено під час ремонту;
приймально-здавальний акт підприємства, яке має право на випробування газового устат-
кування паливних систем ДТЗ і виконало ці випробування.

42. У разі втрати Замовником договору (наряду-замовлення) ДТЗ чи його складові видаються 
Виконавцем за заявою Замовника, якщо ним будуть пред’явлені документи, передбачені пунктом 7 
цих Правил.

Гарантійні зобов’язання Виконавця і їх установлення
43.   Виконавець гарантує Замовнику виконання передбачених договором послуг у повному обсязі.
44. Виконавець гарантує відповідність ДТЗ чи його складових, які піддавалися технічному об-

слуговуванню і (чи) ремонту, вимогам технічної документації і нормативних документів.
У гарантійних зобов’язаннях Виконавцем зазначаються його зобов’язання щодо складових час-

тин, установлених на ДТЗ, і зобов’язання щодо виконаних робіт (наданих послуг), початок гарантій-
ного строку і його тривалість.

Гарантійні зобов’язання Виконавця не поширюються на складові частини, надані йому Замовником.
45. Гарантійний строк експлуатації на комплектувальні вироби та інші складові частини уста-

новлюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» (1023-12). (Пункт 45 із 
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 684 (z0802-03) від 01.09.2003)

•

•
•

•
•
•
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46. Якщо Замовник відмовляється оплачувати роботи з приведення у задовільний технічний 
стан складових частин, що негативно впливають на ресурс відремонтованих і (чи) тих, що обслуго-
вувалися, Виконавець не бере гарантійних зобов’язань. У такому разі це зазначається в акті пере-
дання-прийняття ДТЗ.

47. Початок гарантійного терміну обчислюється з дня передачі Замовникові ДТЗ чи його скла-
дових. У разі відправлення відремонтованих складових частин ДТЗ поштою гарантійний термін об-
числюється від дня доставки складової частини Замовнику, а якщо складова частина потребує 
спеціального встановлення (підключення) чи складання — від дня його здійснення. Складання 
здійснюється Виконавцем або третьою стороною, якщо це передбачено договором на послугу.

48. Гарантійний строк збільшується на час перебування ДТЗ чи його складової частини в гаран-
тійному ремонті чи технічному обслуговуванні у Виконавця. Зазначений час обчислюється від дня, 
коли Замовник звернувся з претензією.

49. Гарантійний строк на послуги з регламентованого розробником (виробником) технічного 
обслуговування ДТЗ чи їхніх складових, яке передбачене їхньою інструкцією (настановою) з екс-
плуатації чи сервісною книжкою, а в разі їхньої відсутності — Положенням про технічне обслугову-
вання і ремонт (z0268-98), установлюється не меншим, ніж період до наступного регламентованого 
технічного обслуговування. Гарантійні зобов’язання не встановлюються на виконання прибираль-
но-мийних робіт, заправлення пальним, на роботи, що визначені в пункті 10 цих Правил.

50. Підставою для пред’явлення претензій на послуги з технічного обслуговування та (чи) ре-
монту є документ (прибутковий касовий ордер, накладна, квитанція, платіжне доручення, наряд-
замовлення, договір), що засвідчує оплату Замовником вартості послуг з технічного обслуговуван-
ня і (чи) ремонту, на якому є запис, що містить показання опломбованого лічильника пробігу на 
спідометрі (тахографі) ДТЗ, дату надання послуг, підпис відповідальної особи Виконавця, скріпле-
ний відповідною печаткою (штампом).

51.  Гарантійні зобов’язання Виконавця, що визначають безпечність автомобільного транспорту, 
установлюються не меншими за встановлені в додатку 4 для ДТЗ та їхніх складових частин, що пере-
бували в експлуатації до 5 років. Гарантійні зобов’язання можуть зменшуватися залежно від терміну 
перебування ДТЗ чи його складових частин в експлуатації:

на 10% для терміну експлуатації 5–8 років;
на 20% для терміну експлуатації понад 8 років.

52. Гарантійний талон (додаток 5) ДТЗ містить таку інформацію:
1) найменування підприємства-виконавця (підприємця), його місцезнаходження (місце про-

живання), номер телефону, номер факсу;
2) реєстраційні дані ДТЗ;
3) найменування нормативних документів або ремонтної чи експлуатаційної документації (їх-

ніх пунктів), вимогам яких стосовно виконаних робіт відповідає ДТЗ (його складові) після 
надання послуг;

4) показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі) на момент отримання ДТЗ Замов-
ником після надання послуг;

5) гарантійний строк в одиницях календарного часу і в кілометрах пробігу з моменту прийнят-
тя Замовником відремонтованого ДТЗ;

6) гарантійні строки на складові частини, які встановив Виконавець;
7) початок дії гарантійних зобов’язань.

Гарантійний талон підписується контролером якості і директором підприємства-виконавця (під-
приємцем) із зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, а також дати підписання. Підписи повин-
ні бути скріплені відповідними печатками Виконавця.

•
•
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Права й обов’язки Виконавця
53. Виконавець має право:

відмовитися від надання послуг, якщо Замовник надає неякісні складові частини і матеріали;
відмовитися прийняти на відповідальне збереження майно Замовника, установлене (роз-
міщене) в ДТЗ понад комплектність, передбачену його виробником. Ця норма не поши-
рюється на сигналізацію проти викрадення;
припинити надання послуг у разі, коли Замовник вчасно не виконав договірні умови;
відмовитися від задоволення претензії Замовника в разі недотримання ним правил експлу-
атації ДТЗ (його складових);
звертатися до суду для вирішення спірних питань.

54. Виконавець зобов’язаний:
забезпечувати виконання вимог цих Правил;
застосовувати переважно складові частини, передбачені виробником ДТЗ, що ремонтується;
мати необхідну нормативну і ремонтну документацію та документацію з технічного обслугову-

вання ДТЗ та їхніх складових;
гарантувати якість наданих послуг;
виконувати гарантійні зобов’язання;
надавати Замовнику повну, доступну, достовірну та своєчасну (до надання послуг) інформацію 

про послуги та Виконавця;
забезпечувати збереження ДТЗ, а також збереження та використання за призначенням прийня-

тих від Замовника складових частин і матеріалів, необхідних для виконання ремонту ДТЗ;
відшкодовувати збитки в разі втрати, псування чи пошкодження ДТЗ та їхніх складових або дета-

лей і матеріалів, прийнятих від Замовника для надання послуг в обсягах, передбачених договором;
повертати Замовникові передані ним складові частини ДТЗ і матеріали в разі їх невикористання;
забезпечувати безпеку Замовника під час його перебування на підприємстві з проведенням інс-

труктажу;
у разі виявлення недоліків з наданих послуг під час прийняття ДТЗ (їхніх складових) Замовником:

1) безкоштовно усувати недоліки;
2) зменшувати вартість виконаної роботи відповідно до завданих збитків чи повертати кошти 

замовнику;
3) безкоштовно виконувати роботу чи відшкодовувати Замовнику витрати, пов’язані з усу-

ненням недоліків з наданих послуг.

Права й обов’язки Замовника
55. Замовник має право:

на необхідну, достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про 
послуги та про Виконавця;
на участь у перевірці відповідності наданої послуги вимогам технологічної документації 
Виконавця;
на перевірку повноти та вартості наданої послуги;
надавати Виконавцю власні складові частини ДТЗ чи матеріали для виконання замовлених 
послуг;
заявляти про вартість свого майна, яке він передає на відповідальне збереження;
на відшкодування у повному обсязі збитків, завданих його майну, та шкоди здоров’ю 
внаслідок неналежного виконання послуг;

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
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вимагати повернення не використаних та замінених під час виконання ремонту та технічно-
го обслуговування складових частин і матеріалів, наданих Виконавцю;
на пільгове обслуговування у визначених законодавством випадках;
відмовлятися від оплати послуг, не передбачених договором.

56. Замовник зобов’язаний:
своєчасно оплачувати надані за умовами договору послуги і приймати ДТЗ та їхні складові 
частини після надання послуг;
у разі неотримання без поважних причин ДТЗ (їхніх складових) у визначений договором 
термін відшкодовувати Виконавцю вартість їх збереження згідно з умовами договору;
у разі розірвання договору за власною ініціативою оплатити Виконавцю вартість фактично 
виконаних послуг.

Прикінцеві положення
57. Права й обов’язки Виконавця і Замовника можуть доповнюватися у договорі за згодою 

сторін.
58. Контроль за дотриманням Правил здійснюється територіальними органами у справах за-

хисту прав споживачів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики, іншими органами виконавчої влади в межах їхніх повноважень.

59. Спірні питання між Замовником і Виконавцем вирішуються відповідно до умов договору, 
 а в разі недосягнення згоди — у судовому порядку.

60. Форми нарядів-замовлень, актів передання-прийняття можуть бути змінені і (чи) доповнені 
для відображення технологічних і організаційних особливостей виробничих процесів Виконавців, 
зокрема щодо ведення бухгалтерського, внутрішньогосподарського і податкового обліків. У такому 
разі реквізити зазначених документів і ті положення, які відображають істотні умови договору від-
повідно до статті 28 Закону України «Про автомобільний транспорт» (2344-14), не вилучаються.

Допускається не оформляти гарантійний талон, а всю зазначену в ньому інформацію відобража-
ти в пункті 7 наряду-замовлення чи в акті передання-прийняття ДТЗ після надання послуг з техніч-
ного обслуговування і ремонту за умови затвердження гарантійних зобов’язань Замовником і скріп-
лення відповідного підпису печаткою. У разі надання послуг у присутності Замовника, коли немає 
необхідності залишати ДТЗ (його складові) на відповідальне збереження у Виконавця чи замінюва-
ти складові частини ДТЗ і коли письмовий договір не укладається, акт передання-прийняття не 
оформляється.

Журнали обліку договорів, заяв, гарантійних зобов’язань і претензій можуть складатися та збері-
гатися на машинних носіях відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» (996-14) як регістри бухгалтерського обліку.

Пункти 3 і 4 додатка 1 не заповнюються, якщо за умовами договору не передбачається перебу-
вання Замовника на території Виконавця. (Пункт 60 в редакції Наказу Міністерства транспорту 
№ 684 (z0802-03) від 01.09.2003)

Додатки 1-5

<...>
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ 
ПРОМИСЛОВИМИ ТА ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 19, ст. 98)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2681-III (2681-14) від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 1, ст. 2
№ 191-IV (191-15) від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 48, ст. 359
№ 2116-IV (2116-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 33
№ 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст. 91
№ 2863-IV (2863-15) від 08.09.2005, ВВР, 2005, № 51, ст. 557)
(В редакції Закону
№ 2809-IV (2809-15) від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 50, ст. 533)

(ВИТЯГ)

Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (по-
стачальниками) та споживачами харчових продуктів і визначає правовий порядок забезпечення 
безпечності та якості харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, 
експортуються.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
<...>

ароматизатори — ароматичні речовини, ароматичні препарати, технологічні ароматизатори, 
коптильні ароматизатори та їх суміші;

ароматичний препарат — продукт, який не є ароматичною речовиною, концентрований чи не-
концентрований, який має ароматичні властивості та який отримують шляхом здійснення відповід-
них фізичних процесів (у тому числі дистиляції та екстрагування розчинника) або за допомогою 
ензиматичних чи мікробіологічних процесів з матеріалів рослинного чи тваринного походження, які 
беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання людиною із застосуванням 
традиційних способів приготування харчових продуктів (у тому числі обезводнення, висушування 
та ферментації);

ароматична речовина — певна хімічна речовина, що надає аромат (ароматизує):

шляхом здійснення відповідних фізичних процесів (у тому числі дистиляції та екстрагування 
розчинника) або за допомогою ензиматичних чи мікробіологічних процесів у матеріалах рослинно-
го чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання 
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людиною із застосуванням традиційних способів приготування харчових продуктів (у тому числі 
обезводнення, висушування та ферментації);

шляхом хімічного синтезу або виділення хімічними способами, причому цей ароматизатор за 
хімічними властивостями є ідентичним природній субстанції, що міститься в цій речовині рослин-
ного чи тваринного походження, як зазначено в абзаці дев’ятому цієї статті;

шляхом хімічного синтезу, але цей ароматизатор за хімічними властивостями не є ідентичним 
природній субстанції, що міститься в цій речовині рослинного чи тваринного походження, як зазна-
чено в абзаці дев’ятому цієї статті;

безпечність харчового продукту — стан харчового продукту, що є результатом діяльності з ви-
робництва та обігу, яка здійснюється з дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами 
та/або технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не завдає 
шкоди здоров’ю людини (споживача), якщо він спожитий за призначенням;

безпечний харчовий продукт — харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на 
здоров’я людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриман-
ням вимог санітарних заходів та споживання (використання) за призначенням;

<...>

ветеринарні документи — міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, вете-
ринарна картка та довідки, видані державними інспекторами ветеринарної медицини або уповнова-
женими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан харчо-
вих продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

Державна ветеринарно-санітарна експертиза — комплекс необхідних лабораторних та спеціаль-
них досліджень, які проводяться спеціалістами ветеринарної медицини державних установ ветери-
нарної медицини, стосовно визначення безпечності та якості харчових продуктів, підконтрольних 
ветеринарній службі, подальшої переробки або іншого використання, аналізу виробничої технології 
та технологічного обладнання, яких повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпе-
чення безпечності харчового продукту;

<...>

ветеринарно-санітарні вимоги — будь-які заходи, спрямовані на захист життя і здоров’я тварин, 
а також на захист здоров’я людини від спільних з тваринами захворювань (зоонозів), включаючи 
всі відповідні закони, накази, постанови, зводи правил, вимоги та процедури, зокрема протиепізо-
отичні заходи, критерії безпеки кінцевого продукту, методи переробки та виробництва, процедури 
тестування, інспектування, сертифікації та ухвалення, карантинні заходи, положення щодо від-
повідних статистичних методів, процедур відбору зразків та методів оцінки ризику, пов’язані з ви-
робництвом та обігом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі;

виробник — фізична або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, 
представництва), що здійснює господарську діяльність з виробництва харчових продуктів, харчо-
вих добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних матеріалів для переробки та допо-
міжних засобів і матеріалів для виробництва з метою введення їх в обіг, а також обіг;

виробництво — господарська діяльність, пов’язана з виробленням об’єктів санітарних заходів, 
включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі виготовлення, підготовку, змішування та 
пов’язані з цим процедури, обробку, наповнення, пакування, переробку, відновлення та інші зміни 
стану об’єкта;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продук-
тів — документ установленої форми, в якому на підставі результатів аналізу ризику та перевірки 
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(розширеного контролю), наданих виробником або постачальником зразка харчового продукту, 
допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, його виробничої 
технології і технологічного обладнання, що використовується при його виробництві, визначається 
перелік санітарних заходів та технічних регламентів, яких повинен дотримуватися виробник і поста-
чальник для забезпечення безпечності харчового продукту;

експертний висновок (ветеринарний) — документ, виданий державною лабораторією ветери-
нарної медицини, який засвідчує придатність або непридатність до споживання людиною харчових 
продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, або подальшої їх переробки чи іншого використан-
ня, а також щодо аналізу виробничої технології, якої повинен дотримуватися виробник і постачаль-
ник для забезпечення безпечності харчового продукту;

<...>

дата «Вжити до» (кінцевий термін споживання) — термін, після закінчення якого, за будь-яких 
встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, не буде мати показників якості, зазви-
чай очікуваних споживачами, та не вважається придатним для реалізації;

державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо безпечності харчових продуктів — про-
фесійна діяльність, яку провадять органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологіч-
ної служби з метою запобігання, зменшення та усунення можливого шкідливого впливу на здоров’я 
людини харчового продукту і яка полягає в оцінці ризику, визначенні відповідних санітарних за-
ходів та/або технічних регламентів щодо виробництва та/або введення в обіг харчових продуктів 
і проведення перевірки (розширеного контролю) на відповідність цим заходам та регламентам на-
даного виробником або постачальником зразка харчового продукту, допоміжних засобів та ма-
теріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, а також нових виробничих технологій і тех-
нологічного обладнання;

<...>

дієтична добавка — вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав’яні добавки окремо та/або в поєд-
нанні у формі пігулок, таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або додають-
ся до їжі в межах фізіологічних норм, для додаткового порівняно із звичайним харчуванням вжи-
вання цих речовин; дієтичні добавки також містять або включають різні речовини або суміші 
речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні масла та екстракти рослинних і тва-
ринних матеріалів, що вважаються необхідними або корисними для харчування та загального 
здоров’я людини;

допоміжний матеріал для переробки — будь-який матеріал, за винятком матеріалів харчового 
обладнання та інвентарю, які не споживаються у їжу самі по собі, а використовуються під час ви-
робництва або переробки харчового продукту або його складових для досягнення певної виробни-
чої мети, результатом чого є присутність залишків або формування похідних речовин у кінцевому 
продукті;

допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу — матеріали або речовини, включаючи 
обладнання та інвентар, одиниці упаковки (контейнери), які контактують з харчовими продуктами 
і таким чином можуть впливати на їх безпечність;

експлуатаційний дозвіл — дозвіл, який видається відповідним головним державним санітарним 
лікарем та/або відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини оператору 
потужностей (об’єкта) на підставі перевірки дотримання цими потужностями (об’єктами) санітар-
них заходів і технічних регламентів, та дозволяє оператору потужностей (об’єкта) здійснювати гос-
подарську діяльність згідно з цим Законом;
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етикетка — будь-яка бирка, напис, ярлик, що містить малюнки чи надписи, написані, надруко-
вані, нанесені за допомогою трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені до одиниці упаковки 
(контейнера) з харчовими продуктами;

непридатний («едалтерований») харчовий продукт — харчовий продукт вважається непридат-
ним до споживання людиною («едалтерованим»), якщо він:

містить отруйну або шкідливу речовину, яка робить його небезпечним для здоров’я людини (за 
винятком речовин, які не є доданими речовинами, якщо такі речовини є присутніми на рівнях, що 
не вважаються шкідливими для здоров’я людини);

містить додані отруйні або шкідливі речовини (за винятком пестицидів у сільськогосподарській 
сировині, а також харчових добавок, барвників або лікарських препаратів для тварин, які дозволені 
і не перевищують встановлених максимальних меж залишків або рівнів включення);

не відповідає обов’язковим мінімальним специфікаціям якості;

підготовлений, запакований чи у будь-який інший спосіб вироблений або знаходиться в обігу 
у такий спосіб чи за таких умов, що може спричинити його забруднення та небезпеку для здоров’я 
людини;

повністю або частково отриманий з хворої тварини або тварини, що була забитою у будь-який 
інший спосіб, ніж на скотобійні, яка знаходиться під наглядом;

знаходиться у контейнері або упаковці, який частково або повністю складається з отруйних або 
шкідливих речовин (речовини), що може зробити харчовий продукт небезпечним для здоров’я лю-
дини;

цілеспрямовано підданий іррадіації, за винятком використання іррадіаційної технології для при-
йнятних технічних цілей і відповідно до встановлених міжнародних вимог безпечного використання 
та застосування радіаційної іонізуючої технології;

містить харчову добавку, яка не затверджена для використання в Україні, або харчову добавку, 
яка не дозволена для використання у певному харчовому продукті, або харчову добавку, яка за-
тверджена для використання у певному харчовому продукті, але була включена в обсязі, що пере-
вищує рівень включень, встановлений санітарними заходами або технічними регламентами, або, 
якщо такі відсутні, — рівень включень, встановлений відповідними міжнародними організаціями;

містить пестициди або ветеринарні препарати чи їх залишки, які не дозволені у харчовому про-
дукті, або залишки пестицидів чи ветеринарних препаратів у харчовому продукті перевищують мак-
симальні межі залишку, встановлені санітарними заходами, або, якщо останні відсутні, — макси-
мальні межі залишку, встановлені відповідними міжнародними організаціями;

якщо будь-який корисний інгредієнт був частково або повністю виключений з харчового продук-
ту, якщо будь-яка речовина була частково або повністю замінена в харчовому продукті, якщо пошкод-
ження або недоброякісність харчового продукту була прихована у будь-який спосіб або для збіль-
шення обсягу чи ваги, або для зменшення його якості чи властивостей, або необґрунтовано 
(безпідставно) робить його більш привабливим чи таким, що має більшу цінність;

іншим чином не відповідає відповідним санітарним заходам або технічним регламентам;

забруднення — внесення або наявність (потрапляння або контамінація) забруднюючої речовини 
у харчовому продукті або в об’єктах, з якими харчовий продукт контактує;

забруднююча речовина — будь-яка біологічна речовина, зокрема організми, мікроорганізми та 
їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ставить під загрозу без-
печність та придатність харчового продукту;
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заінтересовані торгові партнери — держави та інші суб’єкти міжнародного права, що є учасни-
ками багатосторонніх та двосторонніх угод, учасником яких є також Україна, які регулюють засто-
сування санітарних заходів, а також члени відповідних міжнародних організацій, членом яких 
 є Україна;

звід правил — збірник підзаконних актів у сфері безпечності та якості харчових продуктів;

ідентифікація — процедура підтвердження відповідності органолептичних, біологічних, фізич-
них та хімічних параметрів і властивостей, специфічних для даного виду харчового продукту, тим 
параметрам і властивостям, які зазначаються при етикетуванні цього харчового продукту, а також 
процедура підтвердження загальновизнаної назви даного виду продукту, торговельної марки 
та/або комерційного (фірмового) найменування;

коптильний ароматизатор — коптильний екстракт, що використовується при традиційних про-
цесах коптіння харчових продуктів;

м’ясо — всі їстівні частини тварини;

максимальна межа залишків (максимально допустимий рівень залишків) — максимально до-
пустимий вміст у харчових продуктах або тваринних кормах певної речовини, включаючи пестици-
ди, ветеринарні препарати, кормові добавки, залишки допоміжного матеріалу для переробки та 
іншу хімічну чи біологічну речовину, яка свідомо застосовується та/або вимагається технологією 
вирощування, зберігання, транспортування, виробництва харчових продуктів і залишки якої, вклю-
чаючи похідні цієї речовини, такі як продукти конверсії, обміну речовин, реакції, що мають токсико-
логічне значення і є небезпечними для людей у разі перевищення їх максимально допустимого 
вмісту у харчових продуктах, що споживаються людьми;

максимальний рівень — максимальний вміст (концентрація) забруднюючої речовини у харчово-
му продукті або кормах для тварин, які є допустимими для такого продукту;

міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат — сертифікат, форма та зміст якого від-
повідає рекомендаціям відповідних міжнародних організацій та видається державним лікарем ве-
теринарної медицини в країні експорту згідно з інструкціями відповідних міжнародних організацій 
і засвідчує стан здоров’я тварин та/або вимоги щодо охорони здоров’я людини, яким повинен від-
повідати харчовий продукт, що експортується;

міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації — стандарти, інструкції та рекомендації, що 
розроблені та прийняті Комісією з Кодексу Аліментаріус, ВООЗ, МЕБ та іншими міжнародними ор-
ганізаціями, якими розробляються рекомендації, інструкції та стандарти, пов’язані із захистом 
здоров’я та життя людей від харчових ризиків;

мінімальні специфікації якості — характеристики якості, встановлені у вигляді органолептичних, 
хімічних, біологічних та фізичних характеристик харчового продукту, яким повинен відповідати 
певний харчовий продукт для того, щоб вважатися придатним для споживання людиною протягом 
його терміну придатності;

належна практика виробництва — практика виробництва харчових продуктів і допоміжних за-
собів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, яка необхідна для виробництва 
безпечних та якісних продуктів, що відповідають технічним регламентам, санітарним заходам та 
іншим вимогам, що визначені у цьому Законі;

належний рівень захисту здоров’я людей — рівень захисту, що вважається достатнім при 
розробці санітарних заходів для захисту здоров’я та життя людей від несприятливого впливу, сто-
совно якого розробляються ці санітарні заходи, тобто прийнятний рівень ризику від настання 
 несприятливого впливу;
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небезпечний фактор (у харчових продуктах) — будь-який хімічний, фізичний, біологічний чин-
ник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов чи рівнів концентрації може 
негативно впливати через харчування на здоров’я людини;

небезпечний харчовий продукт — харчовий продукт, який не відповідає вимогам, встановленим 
цим Законом;

недійсний міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат — сертифікат, який оформлений 
нерозбірливо, містить неповні або недостовірні відомості, строк дії якого закінчився, має незасвід-
чені виправлення або підчистки, містить суперечливу або несумісну інформацію, складений мовою, 
яка не сумісна із офіційними зразками сертифікатів, виданий на харчові продукти, імпорт яких забо-
ронено, або іншим чином не відповідає вимогам країни призначення харчового продукту;

необроблений харчовий продукт тваринного походження — м’ясо, риба, молюски і ракоподібні, 
у тому числі свіжі, охолоджені або заморожені, та яйця, молоко, мед та їх продукти, які були вироб-
лені шляхом зміни їх первинного стану без додавання харчових добавок, ароматизаторів або інших 
харчових продуктів;

неправильно маркований харчовий продукт — харчовий продукт вважається неправильно мар-
кованим, якщо:

етикетка підроблена або вводить в оману;
харчовий продукт продається під назвою іншого продукту;
інформація на етикетці представлена недержавною мовою;
харчовий продукт упакований, заповнений у тару або підготовлений таким чином, що це 
вводить в оману;
етикетка харчового продукту не відповідає обов’язковим вимогам цього Закону щодо ети-
кетування харчового продукту;
етикетка містить слова, словосполучення або дані, які важко прочитати або зрозуміти зви-
чайному споживачу за звичайних умов використання, показу та продажу товару;
харчовий продукт піддавався дозволеній радіоактивній обробці у будь-якій формі з метою 
збереження та забезпечення безпечності харчового продукту, а інформація про назву та 
адресу виробника, який здійснив радіоактивну обробку, не зазначена на етикетці згідно 
з вимогами етикетування, що визначені у цьому Законі, за винятком нефасованого товару, 
який не має етикеток та інформація стосовно якого повинна супроводжувати обіг, зазнача-
тися у супровідному документі, який засвідчує те, що нефасований харчовий продукт під-
давався радіоактивній обробці;

новий харчовий продукт — харчовий продукт, включаючи інгредієнти такого харчового продук-
ту, який ще не виходив на споживчий ринок України, тому що цей харчовий продукт:

має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну молекулярну структуру;
містить або складається з генетично модифікованих організмів;
виготовлений з, але не містить генетично модифіковані організми;
містить або виділений з мікроорганізмів, грибів та водоростей;
містить або виділений з рослин та інгредієнтів харчових продуктів, виділених із тварин, за 
винятком харчових продуктів, включаючи інгредієнти цих харчових продуктів, що отримані 
за традиційними методами розведення тварин та мають історію безпечного харчового спо-
живання;

вироблений шляхом застосовування виробничого процесу, що раніше не використовувався і який 
може призвести до значних змін у складі та структурі харчових продуктів або інгредієнтів цих харчо-
вих продуктів та вплинути на їх поживну цінність, обмін речовин або рівень небезпечних факторів;

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
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об’єкти санітарних заходів — харчові продукти, включаючи харчові продукти для спеціального 
дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, а також харчові добавки, ароматизатори, 
дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки, допоміжні засоби та матеріали для вироб-
ництва та обігу;

обіг — переміщення (транспортування) або зберігання та будь-які дії, пов’язані з переходом 
права власності чи володіння, включаючи продаж, обмін або дарування;

обладнання та інвентар — устаткування, машини, кухонні приладдя, кухонна техніка, столові 
приладдя, інструменти та інші засоби, поверхні яких безпосередньо контактують з харчовим про-
дуктом під час його виробництва та обігу;

обов’язкові параметри безпечності — науково обґрунтовані та затверджені у встановленому за-
конодавством порядку параметри (санітарні нормативи), включаючи максимальні межі залишків 
(далі — ММЗ), максимальні рівні (далі — МР), допустимі добові дози (далі — ДДД), рівні вклю-
чень, недотримання яких у харчових продуктах може призвести до шкідливого впливу на здоров’я 
людини;

одиниця упаковки (контейнер) — будь-яка упаковка, включаючи обгортку, незалежно від ма-
теріалу і форми, яка частково або повністю покриває харчовий продукт, для його постачання як 
окремої одиниці (контейнер може містити кілька упаковок);

оператор потужностей — виробник, який здійснює передбачені цим Законом види діяльності, 
використовуючи потужності (об’єкти), які належать йому на правах власності або користування;

оцінка ризику — науково обґрунтований процес, який складається з ідентифікації небезпеки, 
характеристики небезпеки, оцінки впливу, характеристики ризику;

партія — будь-яка визначена кількість харчового продукту з однаковою назвою та властивостя-
ми, який вироблений за однакових умов на одній і тій самій потужності (об’єкті);

пестициди — токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного поход-
ження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку гризунів, бур’янів, деревної або 
чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб та шкідливих організмів, внаслідок дії яких ура-
жаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям та людям, які спожи-
вають харчові продукти, якщо залишкові рівні пестицидів у таких продуктах перевищують ММЗ. 
Крім пестицидів, включають також речовини, призначені для регулювання росту рослин, дефоліан-
ти, десиканти, засоби проріджування зав’язей або стримування пророщування, а також речовини, 
що застосовуються до або після збору врожаю з метою захисту товарів від псування протягом пе-
ріоду зберігання та транспортування, за винятком добрив, поживних речовин для рослин і тварин 
та ветеринарних препаратів;

<...>
поживна цінність — усі основні природні компоненти харчового продукту, включаючи вуглево-

ди, білки, жири, вітаміни, мінерали та солі;
позначка придатності — позначка, яка застосовується згідно з положеннями цього Закону для 

підтвердження придатності необробленого харчового продукту тваринного походження для спо-
живання людиною;

потужності (об’єкти) — територія, споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, облад-
нання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, що використовуються у виробництві або обі-
гу об’єктів санітарних заходів;

прийнятний сертифікат — міжнародний санітарний або ветеринарний сертифікат, який не є не-
дійсним або фальсифікованим;
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придатність харчового продукту або придатний харчовий продукт — стан харчового продукту 
або харчовий продукт, який є прийнятним для споживання людиною, тобто є безпечним та відпові-
дає мінімальним специфікаціям якості згідно з його призначенням;

<...>
рослинні продукти (харчові продукти рослинного походження) — гриби, ягоди, овочі, фрукти та 

інші харчові продукти рослинного походження, призначені для споживання людиною;
санітарний захід безпечності харчових продуктів (далі — санітарний захід) — застосування будь-

яких законів, постанов, інших нормативно-правових актів, вимог та процедур для захисту життя та 
здоров’я людей від ризику, що виникає від харчових домішок, забруднюючих речовин, токсинів або 
хвороботворних організмів у харчових продуктах, підконтрольних санітарній службі, та харчових 
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, виконання яких є обов’язковим. Санітарні заходи 
включають, зокрема, обов’язкові параметри безпечності кінцевого продукту; методи переробки та 
виробництва; процедури експертизи, інспектування, сертифікації та ухвалення; положення щодо 
відповідних статистичних методів; процедури відбору зразків та методи оцінки ризику; вимоги 
щодо пакування та етикетування, які безпосередньо стосуються безпечності харчових продуктів;

<...>
сертифікат придатності для споживання людиною — разовий документ суворої звітності, що 

видається за результатами державного контролю або розширеного контролю відповідно головним 
державним санітарним лікарем або головним державним ветеринарним інспектором згідно з компе-
тенцією та засвідчує придатність харчового продукту для споживання людиною за призначенням;

сільськогосподарська продукція — сільськогосподарські харчові продукти тваринного і рослин-
ного походження, що призначені для споживання людиною у сирому або переробленому стані як 
інгредієнти для їжі;

стандарт — документ, затверджений центральним органом виконавчої влади з питань технічно-
го регулювання та споживчої політики, яким встановлено для загального та систематичного вико-
ристання правила, інструкції або характеристики продуктів, пов’язаних з ними процесів або послуг, 
додержання яких є обов’язковим. Стандарт не містить вимог щодо безпечності харчових продуктів, 
встановлених санітарними заходами, та може включати або бути цілком присвячений вимогам 
щодо позначення, упаковки, маркування та етикетування продукту чи процесу, а також вимогам до 
термінології, яка вживається щодо процесу, продукту чи послуги;

строк придатності — проміжок часу, визначений виробником харчового продукту, протягом яко-
го, у разі додержання відповідних умов зберігання, транспортування, харчовий продукт зберігає 
відповідність обов’язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості;

технічний регламент — нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом вико-
навчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики, в якому зазначаються харак-
теристики продукту чи пов’язані з ним процеси і методи виробництва, включаючи відповідні ад-
міністративні положення, виконання яких є обов’язковим. Технічний регламент не містить вимог 
щодо безпечності харчових продуктів, встановлених санітарними заходами, та може включати або 
бути цілком присвяченим вимогам щодо термінології, позначення, пакування, маркування та етике-
тування стосовно продукту, процесу чи методу виробництва;

технологічний ароматизатор — продукт, одержаний з дотриманням належної практики вироб-
ництва, шляхом нагрівання (до температури, що не перевищує 180 (град.) C, не довше 15 хвилин) 
суміші інгредієнтів, які не обов’язково повинні мати ароматизуючі властивості і, принаймні, один 
з яких повинен містити азот, а інший — бути відновлюючим цукром;

<...>
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фальсифікований (міжнародний санітарний або ветеринарний) сертифікат — сертифікат, який 
не затверджений до використання або виданий з порушенням форми, встановленої офіційним ор-
ганом сертифікації країни експортера, або виданий не уповноваженими на це особами, організація-
ми, іншими суб’єктами, або містить неправдиву чи недостовірну інформацію;

функціональний харчовий продукт — харчовий продукт, який містить як компонент лікарські 
засоби та/або пропонується для профілактики або пом’якшення перебігу хвороби людини;

харчова добавка — будь-яка речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або 
його складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в процесі вироб-
ництва, та яка у результаті стає невід’ємною частиною продукту (термін не включає забруднюючі 
речовини, пестициди або речовини, додані до харчових продуктів для поліпшення їх поживних 
властивостей);

харчовий продукт (їжа) — будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогоспо-
дарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживан-
ня людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включа-
ючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або 
обробки;

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (використання) — харчові продукти, 
які спеціально перероблені або розроблені для задоволення конкретних дієтичних потреб, що існу-
ють через конкретний фізичний чи фізіологічний стан людини та/або специфічну хворобу або роз-
лад, і які реалізуються як такі, у тому числі продукти дитячого харчування, харчування для спорт-
сменів та осіб похилого віку. Склад таких харчових продуктів повинен значною мірою відрізнятися 
від складу звичайних продуктів подібного роду, якщо такі звичайні харчові продукти існують, але 
не можуть бути замінниками лікарських засобів;

<...>
якість харчового продукту — ступінь досконалості властивостей та характерних рис харчового 

продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або викорис-
товує цей харчовий продукт;

міжнародний санітарний сертифікат — сертифікат, форма і зміст якого відповідає рекоменда-
ціям відповідних міжнародних організацій та видається уповноваженим органом країни походжен-
ня і засвідчує придатність харчового продукту для споживання людиною, крім продукції, підконт-
рольної ветеринарній службі;

м’ясопереробні, рибодобувні, рибопереробні, молокопереробні підприємства — потужності 
будь-якої форми власності, що здійснюють переробку м’яса, сирого товарного молока, живої, охо-
лодженої або мороженої риби, інших морепродуктів з метою отримання готових харчових продук-
тів;

підприємства гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження 
(холодокомбінати, холодильники, спеціалізовані гуртівні) — потужності будь-якої форми влас-
ності, що здійснюють зберігання сировини та готових харчових продуктів за визначених умов з 
метою їх подальшої гуртової реалізації;

<...>

Стаття 2. Законодавство про безпечність та якість харчових продуктів

Законодавство про безпечність та якість харчових продуктів складається з цього Закону та ін-
ших актів законодавства, що видаються відповідно до нього.



144 Захист прав споживачів в галузі торгівлі промисловими та продовольчими товарами

Спеціальне законодавство України щодо окремих категорій харчових продуктів повинне відпові-
дати положенням цього Закону.

Дія цього Закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та спеціальні вимоги до харчових 
продуктів, пов’язані з наявністю у них генетично модифікованих організмів чи їх компонентів, що є 
предметом регулювання спеціального законодавства, а також на харчові продукти, вироблені для 
особистого споживання.

<...>

Стаття 9. Лабораторії, що проводять оцінку безпечності та якості харчових продуктів

1. Лабораторні вимірювання, випробування та/або дослідження харчових продуктів з метою 
оцінки їх безпечності та якості можуть проводитися такими акредитованими лабораторіями:

1) лабораторіями потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво та/або введення в обіг 
харчових продуктів;

2) лабораторіями Санітарної та Ветеринарної служб;
3) лабораторіями центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання та 

споживчої політики;
4) іншими лабораторіями.

2. Лабораторії, зазначені в частині першій цієї статті, підлягають акредитації для проведення 
вимірювань згідно з міжнародними вимогами, а також підлягають акредитації для проведення ла-
бораторних досліджень харчових продуктів згідно з міжнародними стандартами, інструкціями та 
рекомендаціями національним органом України з акредитації або відповідним іноземним органом 
з акредитації.

3. Лабораторні вимірювання, випробування та/або дослідження харчових продуктів з метою де-
ржавного контролю та державного нагляду, зокрема при імпорті або експорті, проводяться акреди-
тованими лабораторіями, уповноваженими Головним державним санітарним лікарем України щодо 
харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, та Головним державним ветеринарним ін-
спектором України щодо харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

4. Процедура та критерії уповноваження лабораторій, у тому числі арбітражних, для проведення 
діагностичних досліджень з метою державного контролю або державного нагляду розробляються 
Національною Комісією України з Кодексу Аліментаріус та затверджуються Головним державним 
санітарним лікарем України або Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 
в межах їх компетенції.

5. Методи вимірювань та методології досліджень харчових продуктів для перевірки обов’язкових 
параметрів безпечності та мінімальних специфікацій якості повинні відповідати міжнародним стан-
дартам, інструкціям і рекомендаціям та затверджуватися Головним державним санітарним лікарем 
України для харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, та Головним державним ветери-
нарним інспектором України для харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

<...>

Стаття 15. Належний рівень захисту здоров’я людей

1. Головний державний санітарний лікар України за рекомендацією Національної Комісії України 
з Кодексу Аліментаріус визначає належний рівень захисту здоров’я людини від ризиків, пов’язаних 
з харчовими продуктами.

2. Належний рівень захисту здоров’я людини визначається на підставі такого:
1) загального стану здоров’я населення та ризиків, які є властивими для середовища жит-

тєдіяльності людини;
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2) стандартів, інструкцій та рекомендацій відповідних міжнародних організацій;
3) мінімізації негативного впливу на міжнародну та внутрішню торгівлю при застосуванні 

санітарних заходів.
<...>

Стаття 18. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та ветеринарно-санітарна 
експертиза

1. Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають:
1) нові харчові продукти;
2) харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продук-

ти, дієтичні добавки, харчові добавки, ароматизатори та допоміжні матеріали для перероб-
ки з метою їх затвердження для реєстрації і використання в Україні;

3) допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу, що вводяться в обіг;
4) проекти потужностей (об’єктів) для виробництва та обігу харчових продуктів;
5) системи забезпечення якості та безпечності на потужностях (об’єктах) для виробництва та 

обігу харчових продуктів;
6) технології, що раніше не використовувалися в Україні;
7) харчові продукти, які вперше ввозяться в Україну і на які у постачальника немає дійсного 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або виданої цьому постачаль-
нику декларації виробника.

2. Порядок, методи та обсяг необхідних досліджень державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи повинні враховувати ступінь ризику об’єктів цієї експертизи для здоров’я людини, а також 
факт схвалення відповідними міжнародними організаціями об’єктів, систем забезпечення якості та 
безпечності технологій, що підлягають державній санітарно-епідеміологічній експертизі, для вико-
ристання у, на або разом із харчовими продуктами.

3. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза об’єктів, зазначених у частині першій цієї 
статті, за винятком нових харчових продуктів, проводиться протягом 30 робочих днів після отри-
мання повної заявки на таку експертизу. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза нових 
харчових продуктів проводиться протягом 90 робочих днів після отримання повної заявки на екс-
пертизу нових харчових продуктів.

4. Якщо державна санітарно-епідеміологічна експертиза не закінчена протягом терміну, визна-
ченого у частині третій цієї статті, замовнику експертизи надається письмове обґрунтування причин 
подовження термінів проведення експертизи.

5. Головний державний санітарний лікар України встановлює вимоги до заявки, процедуру для 
проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та ведення реєстру висновків де-
ржавної санітарно-епідеміологічної експертизи, надання інформації з реєстру висновків державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи та її публікації.

6. Порядок оплати та вартість робіт з проведення державної санітарно-епідеміологічної та вете-
ринарно-санітарної експертизи встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7. Державній ветеринарно-санітарній експертизі підлягають:
1) харчові продукти тваринного походження, підконтрольні ветеринарній службі;
2) проекти потужностей (об’єктів) для виробництва та обігу харчових продуктів, підконтроль-

них ветеринарній службі;
3) потужності (об’єкти) для виробництва та обігу харчових продуктів, підконтрольних ветери-

нарній службі, з метою видачі експлуатаційного дозволу або відновлення його дії після 
призупинення;



146 Захист прав споживачів в галузі торгівлі промисловими та продовольчими товарами

4) потужності (об’єкти), що виробляють харчові продукти, підконтрольні ветеринарній служ-
бі, для імпорту в Україну та експортні потужності (об’єкти) з метою відповідної реєстрації;

5) системи забезпечення якості та безпечності на потужностях (об’єктах) для виробництва та 
обігу харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

Стаття 19. Права виробників та продавців (постачальників)

Особи, які відповідно до цього Закону займаються виробництвом та обігом харчових продуктів, 
мають право:

1) одержувати в установленому порядку необхідну, доступну та достовірну інформацію від 
відповідних органів виконавчої влади про результати державного контролю та державного 
нагляду за виробництвом та обігом їх харчових продуктів;

2) одержувати від постачальників сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, хар-
чових добавок, ароматизаторів та матеріалів для виробництва (переробки) харчових про-
дуктів декларацію виробника, зазначену у статті 21 цього Закону;

3) вимагати зберігання конфіденційності будь-якої інформації та нерозголошення конфіден-
ційної інформації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;

4) оскаржувати результати лабораторних досліджень, якщо ці результати відрізняються від 
результатів, отриманих виробником з використанням таких самих або ідентичних методів 
аналізу, та проводити арбітражні дослідження в уповноваженій та акредитованій арбітраж-
ній лабораторії;

5) оскаржувати будь-які рішення відповідних інспекторів, що стосуються їх господарської 
діяльності, відповідно до законодавства;

6) звертатися за захистом своїх прав до суду;
7) вимагати відшкодування збитків, заподіяних внаслідок постачання їм непридатних до спо-

живання, неправильно маркованих або небезпечних об’єктів санітарних заходів, за умови 
їх використання та зберігання відповідно до інструкцій, наданих їх постачальником;

8) бути звільненим від відшкодування збитків, пов’язаних із непридатністю до споживання 
або небезпечністю харчового продукту, завданих внаслідок порушення іншими особами, 
зокрема споживачами, відповідних санітарних заходів.

Стаття 20. Обов’язки виробників та продавців (постачальників)

1. Особам, які займаються діяльністю з виробництва або введення в обіг харчових продуктів, 
забороняється виробляти та/або вводити в обіг небезпечні, непридатні до споживання або непра-
вильно марковані харчові продукти.

2. Введення в обіг об’єктів санітарних заходів виробником та/або продавцем (постачальником) 
слід розуміти як декларацію про безпечність цього об’єкта та його відповідність вимогам цього 
Закону та іншим обов’язковим вимогам, встановленим відповідними технічними регламентами.

3. За 30 днів до першого введення в обіг в Україні об’єктів санітарних заходів, за винятком харчо-
вих продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, виробник або продавець (постачальник), який 
вперше вводить ці об’єкти в обіг, зобов’язаний надати повідомлення про це та декларацію виробника 
Головному державному санітарному лікарю України.

4. За 30 днів до першого введення в обіг в Україні харчових продуктів, підконтрольних ветери-
нарній службі, виробник або продавець (постачальник), який вперше вводить ці харчові продукти 
в обіг, зобов’язаний надати повідомлення про це та декларацію виробника Головному державному 
ветеринарному інспектору України.
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5. Головний державний санітарний лікар України та Головний державний інспектор ветеринар-
ної медицини України затверджують форму та порядок надання повідомлення, зазначеного у час-
тинах третій і четвертій цієї статті.

6. Особи, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні:
1) виконувати вимоги цього Закону;
2) застосовувати санітарні заходи та належну практику виробництва, системи HACCP та/або 

інші системи забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових 
продуктів;

3) забезпечувати використання у харчових продуктах дозволених інгредієнтів, які використо-
вуються у дозволених межах, є безпечними та належної якості;

4) забезпечувати наявність достатньої та надійної інформації щодо поживної цінності, складу, 
належних умов зберігання, застережень та приготування харчових продуктів;

5) надавати декларацію виробника згідно із статтею 21 цього Закону;
6) забезпечувати належні умови зберігання та/або експонування харчових продуктів;
7) запобігати продажу небезпечних, непридатних до споживання та неправильно маркованих 

харчових продуктів;
8) добровільно вилучати харчові продукти, які вони виробили або вводять у обіг, у разі вияв-

лення факту, що такі харчові продукти небезпечні, непридатні до споживання або непра-
вильно марковані;

9) виправляти недоліки харчових продуктів, які вироблені або знаходяться в обігу та не від-
повідають вимогам цього Закону;

10) забезпечувати безперешкодний доступ відповідного інспектора, який здійснює державний 
контроль або державний нагляд, до потужностей (об’єктів) з виробництва або обігу харчо-
вих продуктів протягом звичайного часу роботи та дозволяти відбір зразків об’єктів сані-
тарних заходів, а також інших матеріалів і речовин на зазначених потужностях (об’єктах), 
та надавати за вимогою відповідного інспектора документи, необхідні для цієї мети;

11) компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам внаслідок споживання 
непридатних до споживання або неправильно маркованих харчових продуктів та спожи-
вання харчових продуктів, які були визнані небезпечними, за умови їх зберігання, приготу-
вання та/або споживання згідно з інструкціями, наданими виробником та/або продавцем;

12) вести облік придбання, з посиланням на відповідну декларацію виробника, та використан-
ня харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів та допоміжних матеріалів для 
переробки, що застосовуються для виробництва або обігу харчових продуктів, протягом 
трьох років для забезпечення відслідковування таких харчових продуктів. У разі серійного 
виробництва харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів та допоміжних ма-
теріалів для переробки такий облік здійснюється за номером партії.

Стаття 21. Декларація виробника

Виробник сільськогосподарської продукції, призначеної для споживання людиною, харчових 
продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки зобов’язаний 
видавати декларацію виробника на такі об’єкти під час введення їх в обіг.

Декларація виробника засвідчує відповідність харчових продуктів, харчових добавок, аромати-
заторів або допоміжних матеріалів для переробки вимогам, визначеним у декларації за умови, що 
вимоги, встановлені виробником, виконуються протягом подальших дій.
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Декларація виробника видається на визначений період часу для серійного виробництва одного 
й того самого харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного засобу для пе-
реробки або для партії.

Якщо декларація виробника видається на серійне виробництво продукту, включені до неї партії 
повинні зазначатись у такій декларації виробника. Декларація виробника, що видається на партію, 
повинна містити посилання на конкретну партію.

Декларація виробника повинна містити таку інформацію:
1) назву та адресу виробника;
2) назву харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного матеріалу для 

переробки та іншу інформацію, необхідну для ідентифікації продукту;
3) посилання на санітарні заходи, технічні регламенти або стандарти, відповідність з якими 

засвідчується, та умови, за яких така відповідність буде підтримуватися (умови транспор-
тування, зберігання та інші умови обігу);

4) дату видачі, ім’я, підпис та посаду особи, яка видала декларацію виробника;
5) для продуктів, вироблених в Україні, контрольний (реєстраційний) номер, наданий вироб-

нику після отримання експлуатаційного дозволу відповідно до положень статті 22 цього 
Закону.

Виробник, що видає декларацію виробника, повинен мати документальні докази дійсності його 
декларації. Такими документальними доказами визнаються, зокрема, протоколи вимірювань, до-
сліджень, проведених акредитованою лабораторією, документи про впровадження на виробництві 
систем HACCP або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості вироблених товарів, ек-
сплуатаційні дозволи і документи про результати державного контролю та державного нагляду 
санітарної та/або ветеринарної служби відповідно.

<...>

Стаття 27. Вимоги до виробництва харчових продуктів

1. Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути безпечними, придатними до споживання, 
правильно маркованими та відповідати санітарним заходам і технічним регламентам.

2. Для забезпечення безпечності харчових продуктів, вироблених в Україні, забороняється:
1) використання харчових добавок, які не зареєстровані для використання в Україні;
2) використання ароматизаторів та допоміжних матеріалів для переробки, які не зареєстро-

вані для використання в Україні;
3) використання дієтичних добавок, які не зареєстровані для використання в Україні;
4) використання допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, які не дозволені 

для прямого контакту з харчовими продуктами;
5) використання допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, які за своєю при-

родою та складом можуть передавати забруднюючі речовини харчовим продуктам;
6) використання харчових продуктів як інгредієнтів для виробництва, включаючи сільсько-

господарську продукцію, якщо вони містять небезпечні фактори на рівнях, що переви-
щують обов’язкові параметри безпечності.

3. Виробники, що здійснюють діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних 
санітарній службі, зобов’язані погодити технологію виробництва з центральним органом виконав-
чої влади у сфері охорони здоров’я.

4. Виробники, що здійснюють діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ве-
теринарній службі, зобов’язані погодити технологію виробництва з центральним органом виконав-
чої влади у сфері аграрної політики.
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Стаття 28. Державна реєстрація харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, 
функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

1. Забороняється введення в обіг харчових продуктів спеціального дієтичного використання, 
функціональних продуктів та дієтичних добавок, які не пройшли державну санітарно-епідеміологіч-
ну експертизу та державну реєстрацію.

2. Кабінет Міністрів України встановлює:
1) порядок віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального 

дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
2) процедуру державної реєстрації харчових продуктів для спеціального дієтичного спожи-

вання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
3) процедуру ведення Державного реєстру харчових продуктів для спеціального дієтичного 

споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
4) процедуру надання інформації, яка міститься у Державному реєстрі харчових продуктів 

для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних 
добавок;

5) вартість робіт, пов’язаних з Державною реєстрацією харчових продуктів для спеціального 
дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, від-
повідно до положень статті 57 цього Закону.

Стаття 29. Вимоги до виробництва харчових продуктів для спеціального дієтичного 
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

1. Забороняється виробництво харчових продуктів спеціального дієтичного використання, фун-
кціональних продуктів та дієтичних добавок, які не пройшли державну санітарно-епідеміологічну 
експертизу та державну реєстрацію.

2. Харчові продукти, що використовуються для виробництва харчових продуктів для спеціаль-
ного дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, повинні 
відповідати обов’язковим параметрам безпечності і мінімальним специфікаціям якості, що є прий-
нятними для споживача з особливими дієтичними потребами відповідно до санітарних заходів та 
технічних регламентів.

3. Дієтичні добавки можуть додаватися до окремих харчових продуктів з урахуванням рівня 
включень, визначеного у відповідних санітарних заходах, а також вироблятися для безпосередньо-
го споживання як самостійний харчовий продукт.

Стаття 30. Реєстрація харчових добавок для харчових продуктів

1. Дозволяється використання харчових добавок у виробництві харчових продуктів та у харчо-
вих продуктах, що знаходяться в обігу, після їх реєстрації центральним органом виконавчої влади 
у сфері охорони здоров’я.

2. Харчові добавки заносяться до відповідного реєстру за зверненням виробника та/або продав-
ця (постачальника) або за рекомендацією Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус на 
підставі затверджених Головним державним санітарним лікарем України санітарно-епідеміологіч-
них нормативів стосовно рівня включень таких харчових добавок у певних видах харчових продук-
тів та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

3. У процесі реєстрації харчової добавки необхідно:
1) визначати харчові продукти, до яких ця добавка може додаватися, та умови, за яких вона 

може додаватися;
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2) обмежувати харчову добавку до найнижчого рівня використання, який необхідний для до-
сягнення бажаного ефекту;

3) враховувати будь-яке допустиме щоденне споживання або іншу еквівалентну оцінку об-
сягів споживання харчової добавки та її вірогідне щоденне споживання від усіх джерел, 
включаючи можливе щоденне споживання харчової добавки спеціальними групами спо-
живачів.

4. Харчова добавка дозволяється до використання в Україні за умов, якщо:
1) існує обґрунтована технологічна необхідність у харчовій добавці і ця мета не може бути 

досягнута іншими технологічно доступними засобами;
2) харчова добавка не являє собою небезпеки для здоров’я споживача на рівні використання, 

на якому пропонується, що може бути встановлено на підставі доступних наукових до-
казів;

3) харчова добавка не вводить споживача в оману.
5. Будь-який виробник може звернутись із запитом на реєстрацію харчової добавки шляхом по-

дання до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я заяви про реєстрацію 
харчової добавки, що супроводжується відповідною документацією, яка свідчить про те, що харчова 
добавка відповідає положенням частин другої, третьої і четвертої цієї статті. Якщо харчова добавка 
дозволена до використання відповідними міжнародними організаціями, інформація, що це підтвер-
джує, додається до заяви про реєстрацію. Рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації харчової 
добавки для виробництва харчових продуктів в Україні чи обігу харчових продуктів, які містять таку 
харчову добавку, повинне бути видане протягом 120 робочих днів після одержання повної заяви.

6. Будь-яка харчова добавка, стосовно реєстрації якої було подано запит і яка була дозволена до 
використання відповідними міжнародними організаціями, підлягає експрес-реєстрації. Експрес-
реєстрація має включати огляд звіту відповідних міжнародних організацій, які обґрунтовують мож-
ливість використання харчової добавки. Цей огляд повинен враховувати обставини та умови, спе-
цифічні для населення України, а також технічні та економічні можливості визначення присутності 
та/або рівні використання харчових добавок у харчових продуктах відносно рівнів включень, що 
затверджені відповідними міжнародними організаціями. Згідно з процедурою експрес-реєстрації 
рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації харчової добавки для виробництва харчових про-
дуктів в Україні чи обігу харчових продуктів, які містять таку харчову добавку, повинне бути видане 
протягом 30 робочих днів після одержання повної заяви.

7. Порядок реєстрації харчових добавок встановлюється центральним органом виконавчої вла-
ди у сфері охорони здоров’я.

8. Вартість робіт, пов’язаних з реєстрацією харчових добавок, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття 31. Вимоги до використання ароматизаторів

1. Положення цієї статті не застосовуються щодо:
1) їстівних речовин та продуктів, призначених для безпосереднього споживання, з відновлен-

ням або без нього;
2) речовин, що мають виключно солодкий, кислий чи солоний смак;
3) матеріалів рослинного та тваринного походження, що мають природні ароматичні власти-

вості, які не використовуються як ароматичні джерела.
2. Ароматизатори не повинні містити будь-які шкідливі фактори у кількостях, що перевищують 

максимальні рівні, та спричиняти присутність небажаних речовин у харчових продуктах у кількос-
тях, що перевищують рівні, визначені обов’язковими показниками безпечності.
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3. Ароматизатори, які можуть використовуватися у харчових продуктах, що виробляються та 
знаходяться в обігу в Україні, підлягають реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я за зверненням виробника та/або продавця (постачальника) або за рекомендацією 
Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус на підставі затверджених Головним державним 
санітарним лікарем України гігієнічних нормативів стосовно рівня включень таких ароматизаторів 
у певних видах харчових продуктів та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

4. Будь-який виробник може звернутись із запитом на реєстрацію ароматизаторів шляхом по-
дання до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я заяви про реєстрацію 
ароматизатора, що супроводжується відповідною документацією, яка свідчить про те, що аромати-
затор відповідає положенням частини другої цієї статті. Якщо ароматизатор дозволений до вико-
ристання компетентними міжнародними організаціями, інформація, яка це підтверджує, додається 
до заяви про реєстрацію. Рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації ароматизатора для ви-
робництва харчових продуктів в Україні чи обігу харчових продуктів, які містять такий ароматиза-
тор, повинне бути видане протягом 120 робочих днів після одержання повної заяви.

5. Будь-який ароматизатор, стосовно реєстрації якого було подано запит і який було дозволено 
до використання у харчових продуктах відповідними міжнародними організаціями, підлягає екс-
прес-реєстрації. Експрес-реєстрація має включати огляд звіту відповідних міжнародних організа-
цій, який обґрунтовує можливість використання ароматизатора. Цей огляд повинен враховувати 
обставини та умови, специфічні для населення України, а також технічні та економічні можливості 
визначення присутності та/або рівні використання ароматизатора у харчових продуктах відносно 
рівнів включень, що затверджені відповідними міжнародними організаціями. Згідно з процедурою 
експрес-реєстрації рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації ароматизатора для виробни-
цтва харчових продуктів в Україні чи обігу харчових продуктів, які містять такий ароматизатор, по-
винне бути видане протягом 30 робочих днів після одержання повної заяви.

6. Порядок реєстрації ароматизаторів встановлюється центральним органом виконавчої влади 
у сфері охорони здоров’я.

7. Вартість робіт, пов’язаних з реєстрацією ароматизаторів, встановлюється Кабінетом Міністрів 
України відповідно до статті 57 цього Закону.

Стаття 32. Вимоги до використання допоміжних матеріалів для переробки

Допоміжні матеріли для переробки, що використовуються у виробництві харчових продуктів, 
обіг яких здійснюється в Україні, не повинні спричиняти присутність шкідливих факторів у харчо-
вих продуктах у кількостях, що перевищують максимальні межі залишків.

Умови використання, максимальні межі залишків у харчовому продукті та мінімальні специфіка-
ції якості для допоміжних матеріалів для переробки, що використовуються у виробництві харчових 
продуктів, визначаються Головним державним санітарним лікарем України з урахуванням рекомен-
дацій Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус.

Стаття 33. Забій тварин

1. Забороняється забій тварин, які не супроводжуються ветеринарним документом, що засвід-
чує здоров’я тварин, які направляються на забій, та ветеринарно-санітарний стан потужності 
(об’єкта) походження таких тварин.

2. Забороняється здійснювати забій парнокопитних та інших копитних, а також забій свійської 
птиці та кролів в обсягах, що перевищують 5 голів на день, не на бойні, що має експлуатаційний 
дозвіл і зареєстрована ветеринарною службою. (Частина друга статті 33 набирає чинності з 1 січня 
2010 року згідно з пунктом 1 розділу XI цього Закону)
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3. Бойні, обсяги щоденного виробництва яких не перевищують у середньому 10 голів великої 
рогатої худоби, 30 голів свиней, 50 голів овець або кіз, 500 голів свійської птиці або 250 голів 
кролів, звільняються від вимоги застосовувати систему HACCP.

4. Державний ветеринарний контроль є обов’язковим для всіх тварин перед забоєм, крім тва-
рин вимушеного забою та диких тварин, забитих під час полювання, якщо їх продукти признача-
ються для споживання людиною.

5. Усі тварини підлягають обов’язковому державному ветеринарно-санітарному контролю після 
забою, включаючи тварин вимушеного забою та диких тварин, забитих під час полювання, неза-
лежно від того, призначені їх продукти для споживання людиною чи для годівлі тварин.

6. Ветеринарний інспектор проводить інспекцію до та після забою всіх здорових і хворих парно-
копитних та інших копитних, а також свійської птиці та кролів.

7. На бойнях, визначених частиною третьою цієї статті, присутність ветеринарного інспектора 
є обов’язковою до забою, під час забою та після забою. Усі бійні, на яких відповідно до обсягів що-
денного виробництва ветеринарний інспектор не присутній постійно, повинні організувати держав-
ний ветеринарний контроль під час забою згідно з процедурою, визначеною Ветеринарною службою.

8. Ветеринарний інспектор клеймує всі туші та їх частини, що визнані придатними для спожи-
вання людиною, позначкою про придатність. Якщо це передбачено відповідними санітарними захо-
дами, позначка про придатність проставляється у формі штампа на упаковку продукту та ветери-
нарний інспектор видає відповідний ветеринарний документ, де зазначається придатність продукту 
для споживання людиною та містить вказану позначку про придатність.

9. Ветеринарний інспектор відбирає зразки всіх туш або їх частин, щодо яких існує підозра про 
непридатність для споживання людиною (далі — непридатний продукт) згідно з відповідним зво-
дом правил та зберігає ці зразки в умовах, прийнятних для лабораторного дослідження, не менше 
ніж 72 години. Протягом цього періоду часу ветеринарний інспектор повідомляє власника туші про 
свою підозру і встановлює відповідні умови зберігання для непридатного продукту.

10. Власник непридатного продукту може замовити лабораторне дослідження зразків непри-
датного продукту протягом 72 годин з моменту їх відбору. Це дослідження проводить акредитована 
лабораторія, уповноважена на проведення дослідження з метою визначення придатності для спо-
живання людиною.

11. Власник необроблених харчових продуктів тваринного походження, які були визнані непри-
датними для споживання людиною і твариною на підставі лабораторного дослідження та стосовно 
яких було прийнято рішення про їх знищення, може знищити такі продукти самостійно під контро-
лем ветеринарного інспектора.

12.   Мисливські організації та юридичні особи, які провадять діяльність з полювання, забезпе-
чують тимчасове зберігання диких тварин та їх туш, а також забезпечують потужності (об’єкти) для 
державного післязабійного контролю після того, як вони були піймані чи застрелені. На вимогу мис-
ливських організацій та юридичних осіб відповідний ветеринарний інспектор проводить інспектування. 
Якщо дичина є придатною для споживання людиною, ветеринарний інспектор наносить на тушу поз-
начку придатності. Якщо неможливо нанести на тушу позначку придатності, ветеринарний інспектор 
видає сертифікат придатності для споживання людиною, що містить позначку придатності.

13. Позначка придатності повинна включати контрольний (реєстраційний) номер бойні або, 
якщо тварини не підлягають забою на бойні, персональний номер лабораторії або інших потужнос-
тей (об’єкта), де інспектор ветеринарної медицини наносить позначку придатності.

14. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України встановлює форму та зміст 
позначки про придатність, а також способи і процедури нанесення позначки про придатність на 
туші, частини туш, упаковку для туш та частин туш і видає сертифікат придатності для споживання 
людиною.
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<...>

Стаття 35. Агропродовольчі ринки

1. Забороняється реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, 
а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродоволь-
чих ринках. (Частина перша статті 35 набирає чинності з 1 січня 2010 року згідно з пунктом 1 роз-
ділу XI цього Закону)

2. Цілі туші свійської птиці, кроликів та малих диких тварин, риба, мед, яйця і рослинні продукти 
можуть продаватись на агропродовольчих ринках за умови їх перевірки на придатність для спожи-
вання людиною перед їх продажем. Власник таких туш зобов’язаний надати їх для дослідження 
у державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку. Ця ла-
бораторія проводить дослідження зазначених харчових продуктів щодо їх придатності для спожи-
вання людиною згідно з відповідними зводами правил.

3. Головний державний ветеринарний інспектор України та Головний державний санітарний лі-
кар України визначають перелік харчових продуктів тваринного та рослинного походження, які мо-
жуть продаватися на агропродовольчих ринках.

4. Сертифікат придатності для споживання людиною з позначкою придатності видається вете-
ринарним інспектором на кожну тушу або за необхідності на партію туш свійської птиці, кроликів та 
малих диких тварин, щодо яких підтверджено придатність для споживання людиною.

5. На тушах, непридатних для споживання людиною, які на підставі результатів лабораторних до-
сліджень можуть використовуватися для споживання тваринами, ветеринарний інспектор наносить 
насічки по поверхні усієї туші, що вказують на непридатність продукту для споживання людиною.

6. Власники рослинних продуктів, призначених для продажу на агропродовольчому ринку, 
зобов’язані надати ці продукти для дослідження в державну лабораторію ветеринарно-санітарної 
експертизи на агропродовольчому ринку. Придатність для споживання людиною рослинних про-
дуктів підтверджується відповідним сертифікатом лабораторії.

7. Харчовий продукт, зазначений у частинах другій і п’ятій цієї статті, який непридатний для 
споживання людиною, не становить безпосередню загрозу (низький ризик) для здоров’я людини, 
підлягає недопущенню до реалізації або утилізації власником. Харчовий продукт, який непридатний 
для споживання людиною, становить безпосередню загрозу (високий ризик) для здоров’я людини, 
підлягає негайному вилученню власником та утилізації або знищенню під контролем інспектора 
ветеринарної медицини відповідно до законодавства.

8. У разі, якщо власник непридатного харчового продукту відмовляється знищити такий харчо-
вий продукт добровільно, державний інспектор ветеринарної медицини звертається до відповідно-
го суду із заявою про прийняття рішення щодо такого знищення.

9. Торгові місця на агропродовольчих ринках надаються їх операторами особам, які здійснюють 
продаж туш або частин туш парнокопитних та інших копитних забитих на бойні, цілих туш свійської 
птиці, кроликів та малих диких тварин, риби, меду, яєць та рослинних продуктів лише після 
пред’явлення ними сертифіката придатності для споживання людиною зазначених продуктів, що 
видається державною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому 
ринку. Адміністрація (власник) агропродовольчого ринку зобов’язана надавати у користування ла-
бораторії пристосовані службові приміщення.

Лабораторії не несуть відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-
санітарної експертизи. Відповідальність за надання дозволу на реалізацію такої продукції несе ад-
міністрація (власник) агропродовольчого ринку. Функціонування агропродовольчого ринку за від-
сутності лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи забороняється.
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Стаття 36. Вимоги до обігу об’єктів санітарних заходів

1. Забороняється:
1) обіг харчових продуктів на потужностях (об’єктах), що не відповідають вимогам санітарних 

заходів;
2) продаж харчових продуктів домашнього виготовлення;
3) обіг необроблених харчових продуктів тваринного походження, у тому числі туш тварин, на 

яких безпосередньо та/або на упаковці відсутня позначка придатності (маркування у формі 
позначки придатності) за відсутності відповідних ветеринарних документів.

2. Забороняється також обіг об’єктів санітарних заходів, якщо ці об’єкти:
1) небезпечні;
2) непридатні до споживання;
3) неправильно марковані;
4) не зареєстровані або не затверджені відповідно до положень цього Закону або містять 

харчові добавки, ароматизатори, які не зареєстровані відповідно до цього Закону;
5) не відповідають технічним регламентам;
6) завезені на територію України контрабандно;
7) дата споживання «Вжити до» яких минула.

3. Зазначені у пунктах 2 і 3 частини першої цієї статті харчові продукти підлягають вилученню 
у порядку, встановленому цим Законом.

4. Харчові продукти, що вилучені з обігу у зв’язку з порушеннями, визначеними у пунктах 3 і 4 
частини другої цієї статті, можуть бути повернуті в обіг за умови забезпечення виправлення марку-
вання та проведення реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.

5. Вилучені харчові продукти, які неможливо повернути в обіг, використовуються для інших, ніж 
споживання людьми, цілей або підлягають знищенню у порядку, встановленому законом.

6. Знищення харчових продуктів, повернення їх в обіг для споживання людиною або для інших, 
ніж споживання людиною, цілей здійснюється виробником (власником) за його рахунок. Порядок 
знищення харчових продуктів або умови, які повинні виконуватися для повернення їх в обіг для 
споживання людиною або для інших, ніж споживання людиною, цілей, встановлюються відповід-
ним головним санітарним лікарем або головним ветеринарним інспектором.

Стаття 37. Обіг нового харчового продукту

1. Новий харчовий продукт, який вміщує, складається або виробляється з генетично модифіко-
ваних організмів, регулюється положеннями спеціального законодавства. Положення цієї статті не 
застосовуються до харчових добавок, ароматизаторів та розчинників для екстрагування.

2. Новий харчовий продукт не повинен:
1) становити загрозу для споживача;
2) вводити споживача в оману;
3) відрізнятися від харчових продуктів, які він призначений замінити, настільки, щоб його 

звичайне споживання було для споживача несприятливим з точки зору поживності.
3. Виробник, імпортер або продавець, який вводить новий харчовий продукт в обіг в Україні 

(далі — заявник), подає заяву на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи до 
центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Заява повинна містити інформа-
цію про те, що новий харчовий продукт відповідає положенням частини другої цієї статті, а також 
відповідну пропозицію щодо його представлення та етикетування відповідно до вимог цієї статті.

4. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза здійснюється протягом строку, зазначеного 
у статті 18 цього Закону.



Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 155

5. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи видаються заявнику та повинні 
містити рішення про те, чи допускається новий харчовий продукт в обіг, умови дозволу та, якщо це 
необхідно:

1) умови використання харчового продукту;
2) призначення харчового продукту та його специфікацію;
3) всі особливі вимоги до етикетування, зазначені у статті 38 цього Закону.

6. Заявник може оскаржити висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, який 
не дозволяє обіг нового харчового продукту, до Головного державного санітарного лікаря України 
протягом 30 днів після отримання цього висновку або до суду.

Стаття 38. Вимоги до етикетування харчових продуктів

1. Забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому Закону та 
відповідним технічним регламентам. Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етике-
туються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі ін-
формацію про:

1) назву харчового продукту;
2) назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва, 

а для імпортованих харчових продуктів — назву, повну адресу і телефон імпортера;
3) кількість нетто харчового продукту у встановлених одиницях виміру (вага, об’єм або пош-

тучно);
4) склад харчового продукту у порядку переваги складників, у тому числі харчових добавок 

та ароматизаторів, що використовувались у його виробництві;
5) калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у вста-

новлених одиницях виміру на 100 грамів харчового продукту;
6) кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
7) номер партії виробництва;
8) умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберіган-

ня та використання для забезпечення його безпечності та якості;
9) застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення 

(дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий 
продукт може негативно впливати на їх здоров’я при його споживанні.

2. Для деяких категорій харчових продуктів відповідними технічними регламентами можуть вста-
новлюватися специфічні обов’язкові вимоги до етикетування, крім тих, що передбачені у цій статті.

3. Етикетування нефасованих харчових продуктів здійснюється державною мовою України у по-
рядку, встановленому технічними регламентами для певних харчових продуктів.

4. Забороняється надавати на етикетці інформацію про дієтичні та функціональні властивості 
харчового продукту без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

5. Текст для етикетування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функ-
ціональних харчових продуктів та дієтичних добавок підлягає обов’язковому затвердженню цент-
ральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Порядок затвердження тексту для 
етикетування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчо-
вих продуктів та дієтичних добавок встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері 
охорони здоров’я.

6. Етикетки харчових продуктів, на яких використовуються символи, повинні містити тільки такі 
символи, які були затверджені відповідними міжнародними та регіональними організаціями з пи-
тань стандартизації.
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7. Написи на етикетці харчового продукту, що представляють інтерес для споживачів та призна-
чені запобігати шахрайству або відрізняти один харчовий продукт від іншого, такі як «повністю нату-
ральний», «органічний», «оригінальний», «без ГМО» (генетично модифікованих організмів) тощо, та 
інша інформація, на додаток до тієї, що зазначена у цій статті, підлягає перевірці у порядку, встанов-
леному відповідними нормативно-правовими актами, виданими на виконання цього Закону.

8. Опис специфічних символів, їх використання та маркування харчових продуктів штриховими 
кодами здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 39. Вимоги до реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, 
функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

1. Забороняється реклама харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функ-
ціональних харчових продуктів та дієтичних добавок без попереднього погодження її тексту з цен-
тральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

2. Забороняється для реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, 
функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок використовувати:

1) вислови щодо можливої лікувальної дії, втамування болю;
2) листи подяки, визнання, поради, якщо вони пов’язані з лікуванням чи полегшенням умов 

перебігу захворювань, а також посилання на таку інформацію;
3) вислови, які спричиняють чи сприяють виникненню відчуття негативного психологічного стану.

Стаття 40. Харчові продукти, заборонені до імпорту

Забороняється імпорт харчових продуктів, які є небезпечними, непридатними до споживання, 
неправильно маркованими або такими, що не відповідають технічним регламентам або санітарним 
заходам.

Стаття 41. Ввезення харчових продуктів для власного споживання в Україну

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають на територію України, 
повинні декларувати відповідному прикордонному інспектору види та обсяги всіх харчових продук-
тів тваринного походження та свіжих (сирих) рослинних продуктів, які вони ввозять для власного 
споживання. Забороняється ввезення зазначених продуктів, якщо вони представляють високий ри-
зик для здоров’я людини, високий ризик занесення або передачі хвороби тварин або високий ризик 
занесення шкідливих організмів в Україну, як визначено у цьому та інших відповідних законах.

Стаття 42. Вимоги до вантажів з об’єктами санітарних заходів, що імпортуються

Відповідно до вимог чинних санітарних заходів вантажі з об’єктами санітарних заходів, що ім-
портуються, супроводжуються:

1) для харчових продуктів — оригіналом міжнародного ветеринарного (санітарного) сертифіка-
та (далі — міжнародний сертифікат), що засвідчує придатність для споживання людиною;

2) для інших об’єктів санітарних заходів — документацією та/або маркуванням, що визначає 
потужності (об’єкти), на яких вироблено об’єкт санітарних заходів (далі — потужності 
(об’єкти) походження).

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 1997 року
№ 771/97-ВР



ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ, ПЕРЕРОБКУ, УТИЛІЗАЦІЮ, ЗНИЩЕННЯ 
АБО ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 12, ст. 95)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст. 247)

(ВИТЯГ)

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, 
знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення 
негативного впливу такої продукції на життя, здоров’я людини, майно і довкілля.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Неякісна та небезпечна продукція

У цьому Законі до неякісної та небезпечної продукції відноситься:
продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і норма-
тивних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей;
продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових 
актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров’я людини, майна і дов-
кілля;
продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зов-
нішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може 
бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;
продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови 
маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;
продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився;
продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтвер-
джують якість та безпеку продукції,

Стаття 2. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
власник продукції — фізична або юридична особа — суб’єкт підприємницької діяльності усіх 

форм власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію;
продукція — будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну тери-

торію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напів-
фабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, 
транспортування, реалізації, пакування та маркування;

вилучення продукції з обігу — фактичне припинення обігу (реалізації) продукції, здійснене 
 в установленому порядку, за рішенням власника продукції або спеціально уповноважених органів 
виконавчої влади в межах їх повноважень;

обіг продукції — рух продукції шляхом переходу права власності на неї, починаючи з моменту 
введення її в обіг і закінчуючи споживанням, використанням або вилученням з обігу;

•

•

•

•

•
•
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введення продукції в обіг — виготовлення або ввезення на митну територію України продукції 
з наступною її реалізацією на території України;

використання вилученої з обігу продукції — дії, в результаті яких забезпечується недопущення 
негативного впливу вилученої з обігу продукції на життя, здоров’я людини, майно і довкілля;

утилізація вилученої з обігу продукції — використання продукції як вторинних матеріальних чи 
енергетичних ресурсів;

знищення вилученої з обігу продукції — механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та 
розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях;

переробка вилученої з обігу продукції — будь-які технологічні операції, пов’язані із зміною фізич-
них, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилі-
зації або подальшого використання цієї продукції за умови приведення її у відповідність з вимогами 
нормативно-правових актів і нормативних документів;

поводження з вилученою з обігу продукцією — дії, спрямовані на переробку, утилізацію або 
знищення вилученої з обігу продукції.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі вилучення з обігу, переробки, утилізації, 
знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції, і поширюється на 
власників неякісної та небезпечної продукції, органи виконавчої влади, органи місцевого самовря-
дування, а також підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої 
з обігу неякісної та небезпечної продукції.

Дія цього Закону не поширюється на власників продукції, діяльність яких пов’язана з виготов-
ленням та участю в обігу військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до 
неї; холодної та пневматичної зброї; вибухових речовин; спеціальних засобів, заряджених речови-
нами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засобів для вико-
нання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів; особливо небезпечних хімічних ре-
човин; ядерного матеріалу, спеціального розщепленого матеріалу, іншої продукції в сфері 
використання ядерної енергії; лікарських і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
і прекурсорів, а також тих власників продукції, що здійснюють міжнародні передачі товарів, які 
підлягають державному експортному контролю.

Стаття 4. Законодавство про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 
 або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Законодавство про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше вико-
ристання неякісної та небезпечної продукції складається з законів України «Про якість та безпеку 
харчових продуктів і продовольчої сировини» (771/97-ВР), «Про відходи» (187/98-ВР), «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища» (1264-12), «Про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення» (4004-12), «Про захист прав споживачів» (1023-12), цього Закону та 
інших нормативно-правових актів.

Розділ II. ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 5. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу

Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов’язковому вилученню з обігу.
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Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за 
його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до 
їх повноважень.

Стаття 6. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу за рішенням її власника

Власник продукції зобов’язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, 
при можливості, у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних 
документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передба-
ченому цим Законом.

Стаття 7. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу і подальше поводження з нею 
за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади

Спеціально уповноважені органи виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд 
за якістю та безпечністю продукції (далі — спеціально уповноважені органи виконавчої влади), на 
підставі результатів відповідних перевірок видають у межах своїх повноважень обов’язкові для ви-
конання власником продукції рішення про вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції 
і подальше поводження з нею.

Стаття 8. Порядок вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції і повернення її в обіг

Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції здійснюється власником цієї продукції шля-
хом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням, а також 
шляхом повернення її суб’єктами підприємницької діяльності, в яких ця продукція знаходиться на 
підставі договорів доручення, схову, перевезення та інших цивільно-правових договорів, що не 
передбачають передачі прав власності на продукцію.

Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція повинна зберігатися власником у належно 
обладнаних і опломбованих (опечатаних) приміщеннях.

При приведенні вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції у відповідність з вимогами 
нормативно-правових актів і нормативних документів, які встановлюють вимоги до відповідних 
видів продукції, зазначена продукція повертається в обіг за рішенням спеціально уповноважених 
органів виконавчої влади.

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
І ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ

<...>

Стаття 13. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері вилучення з обігу 
неякісної та небезпечної продукції і подальшого поводження з нею

Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, що приймають рішення про вилучення 
з обігу неякісної та небезпечної продукції і подальше поводження з нею, є центральні органи вико-
навчої влади, до відання яких належать питання забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення, захисту прав споживачів, охорони навколишнього природного середови-
ща та ядерної безпеки, стандартизації, метрології та сертифікації, їх територіальні органи в Авто-
номній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві і Севастополі та інші органи виконавчої 
влади відповідно до їх повноважень.
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Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у сфері вилучення з обігу неякісної 
та небезпечної продукції і подальшого поводження з нею

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення у сфері вилучення з обігу неякісної та небезпечної про-
дукції і подальшого поводження з нею належить:

здійснення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації 
підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякіс-
ної та небезпечної продукції;
участь у проведенні атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилі-
зацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;
встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виготовляється в результаті 
утилізації;
розроблення, погодження та затвердження нормативних документів, що встановлюють по-
рядок та умови використання, утилізації, знищення неякісної та небезпечної продукції;
виконання інших повноважень, передбачених законами України.

<...>

Розділ IV. ПЕРЕРОБКА, УТИЛІЗАЦІЯ, ЗНИЩЕННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕНОЇ 
З ОБІГУ НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 18. Порядок, умови та правила переробки, утилізації, знищення або подальшого 
використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

Загальні вимоги щодо порядку, умов та правил переробки, утилізації, знищення або подальшого 
використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.

Порядок, умови та правила переробки, утилізації, знищення або подальшого використання кон-
кретних видів вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції розробляються та затверджують-
ся спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх повнова-
жень.

Переробка, утилізація або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції здійс-
нюється підприємствами, виробництво яких пройшло атестацію на виконання цих робіт відповідно 
до вимог цього Закону.

Стаття 19. Вимоги до підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення 
 вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

Підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної 
та небезпечної продукції, зобов’язані:

забезпечувати належні безпечні для здоров’я людини та довкілля умови переробки, утилі-
зації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;
забезпечувати переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небез-
печної продукції з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і норматив-
них документів;
вести облік надходження, а також переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу 
продукції;

•

•

•

•

•

•

•

•
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забезпечувати професійну підготовку, постійне підвищення кваліфікації та проведення 
атестації фахівців;
своєчасно інформувати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а та-
кож населення через засоби масової інформації про аварії та екстремальні ситуації на під-
приємстві;
своєчасно та кваліфіковано проводити ліквідацію аварій та екстремальних ситуацій на під-
приємстві;
виконувати вимоги відповідних нормативних документів щодо переробки, утилізації або 
знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;
не допускати несанкціонованого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної 
продукції і зберігання такої продукції в непередбачених місцях.

Підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної 
та небезпечної продукції, підлягають в установленому порядку атестації виробництва на відповід-
ність обов’язковим вимогам, що встановлені нормативно-правовими актами та нормативними до-
кументами щодо поводження з окремими видами речовин, матеріалів та предметів, охорони навко-
лишнього природного середовища, а також на відповідність санітарним і пожежним нормам; 
Правилам та нормативам екологічної безпеки.

Стаття 20. Оплата робіт, пов’язаних з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим 
використанням вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

Оплата робіт, пов’язаних з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням 
вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, здійснюється власниками цієї продукції.

Стаття 21. Переробка, утилізація, знищення або подальше використання вилученої з обігу 
неякісної та небезпечної продукції, власник якої невідомий

У разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої неві-
домий, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після одержання від-
повідного висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади забезпечують за рахунок 
коштів місцевих бюджетів переробку, утилізацію, знищення або подальше використання цієї про-
дукції згідно з вимогами, встановленими цим Законом.

Відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вживають заходів 
до встановлення власника неякісної та небезпечної продукції, який зобов’язаний відшкодувати всі вит-
рати, пов’язані з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням цієї продукції.

Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОВОДЖЕННЯ З 
НЕЯКІСНОЮ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ВИЛУЧЕННЯ 
З ОБІГУ НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ

Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про вилучення з обігу, переробку, 
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної  та небезпечної продукції

Особи, винні в порушенні законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 
або подальше використання неякісної та небезпечної продукції, несуть згідно з законом дисциплі-
нарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

невилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції її власником;

•

•

•

•

•

•
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невиконання рішень спеціально уповноважених органів виконавчої влади щодо вилучення 
з обігу неякісної та небезпечної продукції і подальшого поводження з нею;
порушення порядку подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної 
продукції;
здійснення переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної 
продукції підприємствами, виробництво яких не атестоване;
невиконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів щодо поводжен-
ня з окремими видами неякісної та небезпечної продукції.

Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства 
про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 
небезпечної продукції.

Посадові та службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері вилу-
чення з обігу неякісної та небезпечної продукції і подальшого поводження з нею несуть відпові-
дальність згідно з законами України.

Стаття 23. Вирішення спорів у сфері вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції 
і подальшого поводження з нею

Спори у сфері вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції і подальшого поводження 
з нею розглядаються судом. (Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV (762-15) 
від 15.05.2003)

<...>
Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 14 січня 2000 року
№ 1393-XIV

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 47, ст. 513)

(ВИТЯГ)

Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення якості та безпеки молока і 
молочних продуктів для життя та здоров’я населення і довкілля під час їх виробництва, транспор-
тування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної те-
риторії України.

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
<...>
виробник молока та молочної сировини — юридична особа незалежно від форми власності, 

фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, особисте селянське господарство, фізична 
особа, яка утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляє молоко і молочну сировину;

•

•

•

•
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<...>
маркування — інформація про молоко, молочну сировину та молочні продукти, нанесена на 

упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;
<...>
молочні продукти — продукти, в яких молочна сировина становить не менше 50 відсотків від 

загального складу продукту;
<...>

Стаття 4. Вимоги до показників якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних 
продуктів

Молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні та ввозяться на мит-
ну територію України, повинні відповідати показникам якості та безпеки, які встановлені законо-
давством України.

Базисні норми масової частки жиру і білка в молоці розробляються і затверджуються централь-
ним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом із центральним органом виконав-
чої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики.

Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування молочної сировини та молочних продуктів

Тара та упаковка для молочної сировини та молочних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, 
дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Пакування та маркування молочної сировини та молочних продуктів здійснюються відповідно до 
законодавства України.

Не допускається використання назв молочних продуктів у власних назвах продуктів та торговель-
них марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження.

Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу 
виробництва продукції.

Стаття 6. Підтвердження відповідності якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних
продуктів

Підтвердження відповідності якості та безпеки молока і молочної сировини та молочних продук-
тів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

При виробництві національних кисломолочних продуктів забороняється використовувати жири 
та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.

Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають 
контролю згідно із законодавством України.

Вимоги до якості та безпеки молока і молочних продуктів після їх затвердження підлягають 
опублікуванню в засобах масової інформації центрального органу виконавчої влади з питань аграр-
ної політики.

<...>

Стаття 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока, молочної сировини та 
молочних продуктів

Виробництво молока, молочної сировини здійснюється за наявності дозволу державних установ 
ветеринарної медицини, молочних продуктів — за наявності дозволу державної санітарно-епі-
деміологічної служби, виданих у встановленому порядку.
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Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що засвідчує епізоотичне 
благополуччя тварин у господарствах, який видається безплатно державними установами ветери-
нарної медицини згідно із законодавством України.

<...>

Стаття 13. Права та обов’язки виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів

Суб’єкти господарювання — виробники молока, молочної сировини та молочних продуктів ма-
ють право:

отримувати від відповідних державних органів у встановленому порядку необхідну інфор-
мацію, законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань якості та безпеки продукції, 
що виробляється;
звертатися за захистом порушених прав до суду відповідно до закону.

Суб’єкти господарювання — виробники молока, молочної сировини та молочних продуктів 
зобов’язані:

додержувати вимог нормативних документів при виробництві молока, молочної сировини 
і молочної продукції, а також при їх зберіганні, транспортуванні та реалізації;
забезпечувати додержання вимог санітарних та ветеринарно-санітарних норм і правил, 
а також за розпорядженнями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 
та державної установи ветеринарної медицини здійснювати протиепідемічні та протиепізо-
отичні заходи з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей 
і тварин;
забезпечувати контроль якості та безпеки продукції;
вести в установленому законодавством порядку документацію, яка підтверджує забезпе-
чення належної якості та безпеки продукції;
надавати необхідну для здійснення державного контролю і нагляду інформацію, докумен-
тацію, зразки молока, молочної сировини, компонентів рецептури молочних продуктів для 
проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативно-правовими ак-
тами;
виконувати інші обов’язки, встановлені законом;
за наявності виробничих потужностей забезпечувати повну переробку вторинної сировини, 
а в разі їх відсутності — реалізувати вторинну сировину підприємствам, які переробляють 
дану сировину або проводять її утилізацію.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
№ 1870-IV
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ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВИНОГРАД ТА ВИНОГРАДНЕ ВИНО
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 31, ст. 419)

(ВИТЯГ)

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
<...>
12) вино — алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок 

спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених 
— підвищується шляхом додавання спирту етилового. Міцність вин може становити від 9 до 20 
відсотків об’ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду 
або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажу чи спеціальної технологічної обробки вино-
матеріалів; (Пункт 12 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

<...>
32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді — умисна з корисливою метою 

підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх скла-
дом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров’я людини речовин, а також виготов-
лення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та прода-
жу; (Пункт 32 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

33) якість вина — ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним 
показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою 
у виноробстві системою;

<...>
36) виноробна продукція — вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки 

і алкогольні напої виноградного походження; (Статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із Законом 
№ 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

<...>

Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва

(Назва статті 5 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)
Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин; 

Правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин; Правилами виробництва конья-
ків України, відповідними технічними умовами і технологічними інструкціями, що затверджуються 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Для 
виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для вико-
ристання Головним державним санітарним лікарем України. До моменту затвердження нових пра-
вил виробництва і зберігання тихих вин, правил виробництва і зберігання ігристих та шампанських 
вин, правил виробництва коньяків України, відповідних технічних умов і технологічних інструкцій 
діють відповідні правила, державні стандарти, технологічні умови та технічні інструкції, які діяли 
в Україні до набрання цим Законом чинності. (Частина перша статті 5 в редакції Закону № 3427-IV 
(3427-15) від 09.02.2006)

<...>



166 Захист прав споживачів в галузі торгівлі промисловими та продовольчими товарами

Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимо-
гам нормативних документів України, забороняється.

Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, 
випускаються під їх родовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.

<...>
Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які встанов-

лено чинними стандартами та нормативною документацією, є мінімальними термінами, протягом 
яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним 
вимогам, і не є термінами придатності виноробної продукції до споживання. (Статтю 5 доповнено 
частиною згідно із Законом № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберіган-
ня окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують 
мінімальні гарантійні терміни, встановлені чинними стандартами та нормативною документацію, 
з обов’язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні 
терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі наймену-
вання продукції, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з сільського господарства у встановленому порядку. (Статтю 5 доповнено частиною згідно із 
Законом № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

У торгових найменуваннях вин спеціального типу родова назва доповнюється назвою місця ви-
робництва продукції. (Частина п’ятнадцята статті 5 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 
09.02.2006)

Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно до вимог положення, за-
твердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського гос-
подарства.

<...>

Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та бренді

(Назва статті 12 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)
Фальсифікацією є:
(Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3427-IV (3427-15) від 

09.02.2006)
нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноград-

ного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або 
зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних і коньяків України; (Абзац другий 
статті 12 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і відварів з плодів і ягід;
підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді під кращі вітчизняні або іноземні 

марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також 
додавання харчових або штучних речовин і есенцій; (Абзац четвертий статті 12 в редакції Закону 
№ 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;
додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);
виробництво сурогатів вин, вермутів, коньяків України і бренді шляхом екстракції водою вино-

градних вичавок або ізюму; (Абзац сьомий статті 12 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 
09.02.2006)

виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки винограду;
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підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання 
 виноматеріалів з гібридів прямих виробників, які не входять до затвердженого сортименту;

етикетування, що не відповідає вимогам законодавства, використання інших видів дезінформа-
ції покупця при зовнішньому оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді; (Абзац десятий 
статті 12 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

вироблення фальсифікованих коньяків України з коньячного спирту, який витримано менш як 
3 роки, або з коньячного спирту, термін витримки якого менше, ніж передбачено технологічною 
ін-струкцією на виробництво цього найменування коньяку;

збільшення екстрактивності коньячних спиртів та коньяків шляхом додавання дубового екстра-
кту та інших подібних речовин, а також додавання ефірних масел, есенцій, ароматизаторів та інших 
подібних речовин.

Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах

Умови зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах і в торговельних залах по-
винні відповідати вимогам відповідних нормативних документів.

Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах та їх продаж без 
належного зовнішнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквізитів виробника.

Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і бренді, що втратили товарний вигляд.
Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе відповідальності за втрату якості 

своєї продукції в торговельній мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення 
гарантійних строків зберігання. (Стаття 13 в редакції Закону № 3427-IV (3427-15) від 09.02.2006)

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 червня 2005 року
№ 2662-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРИМІРНИКІВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ, 
ФОНОГРАМ, ВІДЕОГРАМ, КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, БАЗ ДАНИХ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 24, ст. 183)

(В редакції Закону № 1098-IV (1098-15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст. 46)

(ВИТЯГ)

Цей Закон визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фо-
нограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних і спрямований на захист інтересів суб’єктів 
авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.

Стаття 1. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі розповсюдження примір-
ників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.
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Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
аудіовізуальний твір — твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магніт-

ній плівці чи магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) у вигляді серії послі-
довних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) 
рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим 
виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на 
якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Вида-
ми аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, 
які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;

база даних (компіляція даних) — сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інфор-
мації в довільній формі, у тому числі електронній, підбір і розташування складових частин якої та її 
упорядкування є результатом творчої праці, складові частини якої є доступними індивідуально і мо-
жуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 
(комп’ютера) чи інших засобів;

відеограма — відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному 
диску, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень 
(із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у формі запису, що є складовою частиною 
аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій;

<...>
вініловий диск — диск, який виробляється з синтетичних матеріалів і на поверхні якого по спіралі 

розташовані канавки (доріжки) із записом звуку;
<...>
комп’ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-

якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять 
його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, 
так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах);

контрольна марка — спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і (або) суміжних прав 
і надає право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним знаком одноразового вико-
ристання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний захист;

маркування контрольними марками — позначення шляхом наклеювання контрольних марок на 
упаковку примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз да-
них;

примірник аудіовізуального твору, комп’ютерної програми, бази даних — копія аудіовізуального 
твору, комп’ютерної програми або бази даних на відповідному матеріальному носії, яка виконана 
безпосередньо чи опосередковано із цього аудіовізуального твору, комп’ютерної програми або 
бази даних і містить усі зафіксовані в аудіовізуальному творі, комп’ютерній програмі або базі даних 
рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього);

примірник фонограми — копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана 
безпосередньо чи опосередковано з цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх час-
тину;

примірник відеограми — копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана 
безпосередньо чи опосередковано з цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зобра-
ження чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього);
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розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних про-
грам, баз даних — введення в обіг примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності;

суб’єкт майнових авторських і (або) суміжних прав — фізична або юридична особа, якій на за-
конних підставах належать майнові авторські і (або) суміжні права на аудіовізуальні твори, фоно-
грами, відеограми, комп’ютерні програми, бази даних;

<...>
фонограма — звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамо-

фонній платівці, диску для лазерних систем зчитування тощо) виконання або будь-яких звуків, крім 
звуків у формі запису, що є складовою частиною аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним 
матеріалом для виготовлення її примірників (копій).

Стаття 3. Умови розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних

Розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм та баз даних, а також їх прокат дозволяються лише за умови їх маркування 
контрольними марками.

<...>

Стаття 6. Серії контрольних марок та порядок їх виготовлення

Кожна контрольна марка має власні серію і номер.
Встановлюються такі серії контрольних марок:
А — для примірників фонограм у формі магнітних носіїв та вінілових дисків;
В — для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних носіїв та кіноплівки;
К — для примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних у формі оптичних носіїв.
Контрольні марки виготовляються на замовлення Установи в порядку, встановленому законо-

давством.
На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірни-

ком аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних.
<...>

Стаття 8. Маркування контрольними марками

1. Маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних про-
грам, баз даних контрольними марками здійснюють імпортери, експортери та відтворювачі цих 
примірників перед їх розповсюдженням.

2. Імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних про-
грам, баз даних маркуються після митного оформлення на території України.

Примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, що 
експортуються, маркуються перед їх митним оформленням для перевезення через митний кордон 
України чи передачі іноземному контрагенту на митній території України.

3. Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної 
програми, бази даних маркується однією контрольною маркою.

Упаковка, яка є невід’ємною частиною декількох різних за змістом примірників аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних або розміщених на декількох носіях 
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частин одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази да-
них, маркується однією контрольною маркою.

4. Придбання примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної про-
грами, бази даних, маркованого контрольною маркою, не є набуттям прав на публічне виконання, 
публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення, майновий найм, побутовий чи ко-
мерційний прокат записаного на цьому примірнику аудіовізуального твору, фонограми, відеогра-
ми, комп’ютерної програми, бази даних.

5. Маркуванню контрольними марками не підлягають:
1) примірники, на яких здійснено запис уривків аудіовізуального твору, фонограми, відеогра-

ми, демонстраційні версії комп’ютерних програм та баз даних або уривків кількох аудіові-
зуальних творів, фонограм та відеограм, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних, які роз-
повсюджуються на безоплатній основі;

2) твори із звуко- або відеозаписом подій, що мають особистий характер (сімейних свят 
тощо), якщо таке відтворення здійснено з метою їх розповсюдження серед учасників цих 
подій;

3) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз да-
них, що перевозяться транзитом через митну територію України;

4) примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз да-
них, якщо їх виготовлено на замовлення юридичної чи фізичної особи (далі — замовник) 
суб’єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на 
обладнанні, що є його власністю або перебуває в його володінні чи користуванні (далі — 
виробник), і передача виготовлених виробником цих примірників замовнику відбувається 
лише з додержанням таких умов:

замовлення виконується на підставі договору підряду з первинних матеріалів, їх компо-
нентів або сировини, що належать замовнику або повністю оплачені замовником;
матриці та інші первинні матеріали, у тому числі ті, що передаються електронним спо-
собом, які використовуються для виготовлення примірників аудіовізуальних творів, 
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, є власністю замовника неза-
лежно від того, передано такі матриці або інші первинні матеріали замовником чи ви-
готовлено виробником у межах замовлення;
виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних передаються виробником замовнику в повному об-
сязі і не використовуються виробником для продажу як продукція його власного ви-
робництва;
майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав на аудіовізуальні твори, 
фонограми, відеограми, комп’ютерні програми, бази даних належать замовнику і не 
переходять до виробника;
право власності на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм та баз даних належить замовнику, який несе відповідальність за 
дотримання авторського права і суміжних прав на зазначені об’єкти права власності;
виготовлені на замовлення примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних за наявності законних підстав (зовнішньоекономіч-
них договорів, контрактів тощо) вивозяться за межі митної території України і без їх 
розповсюдження в Україні;
вивезення з митної території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, виготовлених згідно з договором  підряду, 
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•
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здійснюється безпосередньо виробником без передачі прав володіння, користування 
цими примірниками третім особам (крім тимчасової передачі таких прав транспортно-
експедиторським організаціям для перевезення);

5) примірники комп’ютерних програм та баз даних, що є невід’ємною частиною періодичних 
друкованих видань, які містять в собі демонстраційні версії цих програм та баз даних, за 
умови обов’язкового посилання на право власника;

6) примірники комп’ютерних програм та баз даних, що є невід’ємною частиною обладнання, 
яке виготовлене або ввозиться на митну територію України.

<...>

Стаття 10. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних

Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних здійснюється тільки в місцях спеціалізованої роздрібної торгівлі. Вимоги до 
місць спеціалізованої роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відео-
грам, комп’ютерних програм, баз даних та правила такої торгівлі встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.

Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних, не маркованих контрольною маркою, забороняється.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 23 березня 2000 року
№ 1587-III

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 4 листопада 1997 р. № 1209

ПРАВИЛА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ПРОКАТУ ПРИМІРНИКІВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ, 
ФОНОГРАМ, ВІДЕОГРАМ, КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, БАЗ ДАНИХ

(Правила із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1476 (1476-98-п) від 21.09.98, 
№ 1715 (1715-2000-п) від 16.11.2000, № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002, 

в редакції Постанови КМ № 369 (369-2004-п) від 24.03.2004)

1. Ці Правила визначають основні вимоги до здійснення роздрібної торгівлі, прокату, зберігання 
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та 
спрямовані на захист прав споживачів у частині забезпечення належної якості таких примірників 
і правомірного користування ними.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про авторське 
право і суміжні права» (3792-12), «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фо-
нограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (1587-14), «Про кінематографію» (9/98-ВР), 
«Про захист прав споживачів» (1023-12).
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3. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, 
які здійснюють роздрібну торгівлю, прокат, зберігання примірників аудіовізуальних творів, фоно-
грам, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

4. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних здійснюється в місцях спеціалізованої роздрібної торгівлі за умови наявності 
контрольних марок на зазначених примірниках. Місцями спеціалізованої роздрібної торгівлі є ста-
ціонарні підприємства торгівлі (магазини), спеціалізовані відділи, секції підприємств з універсаль-
ним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів, а також стаціонарні дрібнороздрібні 
пункти продажу (кіоски).

Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів кінематографії, їх прокат здійснюється 
відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію» (9/98-ВР) та Положення про держав-
не посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 (1315-98-п) (Офіційний вісник України, 
1998 р., № 33, ст. 1253; 2001 р., № 13, ст. 554).

5. До примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз да-
них, що надходять до роздрібної торговельної мережі, додаються супровідні документи, передба-
чені законодавством.

6. На кожній упаковці примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної 
програми, бази даних розміщуються такі дані:

для аудіовізуального твору — назва твору, ім’я та прізвище режисера-постановника, автора сце-
нарію і (або) текстів, діалогів, спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору 
з текстом або без нього, головних виконавців, художника-постановника, оператора-постановника, 
продюсера аудіовізуального твору (або його найменування), державний реєстраційний номер про-
катного посвідчення, тривалість демонстрування, штриховий код;

для фонограм — назва музичного твору, виконання якого зафіксовано у фонограмі, ім’я та 
прізвище автора (авторів) музики, тексту або лібрето, виконавця (виконавців), виробника фоногра-
ми (або його найменування) із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), тривалість зву-
чання, штриховий код;

для відеограм — ім’я та прізвище (або найменування) виробника відеограми із зазначенням 
його адреси (або місцезнаходження), штриховий код, у разі наявності — назва твору, виконання 
якого зафіксовано у відеограмі, ім’я та прізвище автора, виконавця (виконавців);

для комп’ютерних програм, баз даних — назва комп’ютерної програми, бази даних, ім’я та пріз-
вище (або найменування) їх виробника із зазначенням його адреси (або місцезнаходження), штри-
ховий код.

На упаковці, яка є невід’ємною частиною кількох примірників різних за змістом аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних або розміщених на кількох носіях 
частин одного аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази да-
них, розміщуються дані, зазначені у цьому пункті Правил.

До всіх примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 
даних додається інформація українською мовою про назву товару (вид носія); гарантійні зобов’язання 
виробника примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, 
бази даних, його найменування та адресу (або місцезнаходження), а також найменування і місце-
знаходження підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживачів, 
а також проводить ремонт і технічне обслуговування зазначених примірників. Довідка з такою ін-
формацією наклеюється на упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, 
комп’ютерної програми, бази даних або додається до цієї упаковки.
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Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуального твору, фоногра-
ми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, зобов’язаний надати на запит покупця доклад-
ну інформацію про особливості експлуатації таких примірників в усній, друкованій або іншій до-
ступній наочній формі та кваліфіковану консультацію під час вибору зазначених примірників.

Назва примірника зазначається мовою оригіналу аудіовізуального твору, фонограми, відеогра-
ми, комп’ютерної програми, бази даних.

На кожну упаковку примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної 
програми, бази даних, що реалізується в роздрібній торгівлі або надається в прокат, наклеюється 
контрольна марка.

7. Приміщення для зберігання примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних повинні добре провітрюватися, бути непроникними для прямих 
променів світла, ізольованими від місць зберігання кислот і лугів, обладнаними згідно з вимогами 
протипожежної безпеки.

8. Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фоно-
грам, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, повинен оснащувати торговельні приміщення 
спеціальним торговельно-технологічним обладнанням та інвентарем (надприлавкові вітрини, віт-
рини-шафи, «гірки» тощо) з метою дотримання необхідних вимог до демонстрації, продажу та 
прокату зазначених примірників.

9. Місце продажу, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних повинне бути оснащене відповідною апаратурою для перевірки 
якості їх запису, зокрема аудіо- та відеомагнітофонами, комп’ютерами, телевізорами.

10. Розрахунки з покупцями та їх інформування про роздрібні ціни на примірники аудіовізуаль-
них творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних здійснюються в установленому 
порядку.

11. Покупець у разі виявлення примірника неналежної якості чи фальсифікації примірника 
аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних протягом 
строку, встановленого законодавством, має право за своїм вибором вимагати від суб’єкта господа-
рювання, який здійснює продаж цих примірників:

безоплатного усунення недоліків примірника;
заміни примірника на аналогічний примірник належної якості;
зменшення купівельної ціни примірника;
заміни примірника на інший товар з перерахуванням купівельної ціни;
розірвання договору та відшкодування завданих збитків.

Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, зобов’язаний прийняти примірник неналежної якості 
у покупця і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви.

12. У разі, коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості примір-
ника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних у строк, 
встановлений законодавством, суб’єкт господарювання, який здійснює продаж цих примірників, 
зобов’язаний протягом трьох днів з дня отримання письмової заяви від покупця направити примір-
ник на експертизу, яка провадиться за рахунок цього суб’єкта господарювання.

13. У разі наявності у місці продажу аналогічного примірника аудіовізуального твору, фоногра-
ми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних належної якості вимога покупця про заміну 
примірника неналежної якості задовольняється негайно, а в разі, коли необхідна перевірка якості 
такого примірника, — протягом 14 днів або в інший строк (за домовленістю сторін).

У разі відсутності у місці продажу аналогічного примірника аудіовізуального твору, фонограми, 
відеограми, комп’ютерної програми, бази даних належної якості вимога покупця про заміну примір-

•
•
•
•
•
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ника неналежної якості задовольняється у двомісячний строк після подання відповідної заяви. 
Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну примірника аудіовізуального твору, фонограми, 
відеограми, комп’ютерної програми, бази даних неможливо, покупець має право за своїм вибором 
пред’явити суб’єкту господарювання інші вимоги, передбачені пунктом 11 цих Правил.

Суб’єкт господарювання, який надає в прокат примірники аудіовізуальних творів, фонограм, ві-
деограм, комп’ютерних програм, баз даних, зобов’язаний прийняти примірник неналежної якості 
і замінити його на аналогічний примірник належної якості.

Відповідальність за заміну примірника неналежної якості несе суб’єкт господарювання, який 
здійснює продаж примірників або надає в прокат примірники аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

14. У разі пред’явлення покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків примірника аудіові-
зуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних їх повинно бути усу-
нено протягом 14 днів або в інший строк (за домовленістю сторін).

У разі встановлення за домовленістю сторін іншого строку заміни чи безоплатного усунення 
недоліків примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, 
бази даних на вимогу покупця зазначена домовленість оформляється у письмовій формі та 
обов’язково підписується покупцем.

15. Під час заміни примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної 
програми, бази даних неналежної якості на аналогічний примірник належної якості, ціна якого 
змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

У разі розірвання договору розрахунки з покупцем примірника аудіовізуального твору, фоногра-
ми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, якщо його ціна підвищилася, провадяться ви-
ходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а якщо знизилася — виходячи 
з його вартості на час купівлі.

Кошти, сплачені за товар, повертаються покупцеві у день розірвання договору, а якщо це немож-
ливо — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

16. За кожний день затримки виконання вимоги про заміну примірника аудіовізуального твору, 
фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних неналежної якості та за кожний день 
затримки усунення недоліків таких примірників понад установлений строк (14 днів) відповідно до 
статті 14 Закону України «Про захист прав споживачів» (1023-12) суб’єкт господарювання, який 
здійснює продаж цих примірників, виплачує покупцю пеню в розмірі одного відсотка їх вартості.

17. Вимоги покупця розглядаються після пред’явлення ним розрахункового документа, що за-
свідчує факт купівлі та дату продажу примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, 
комп’ютерної програми, бази даних.

18. Вимоги покупця, передбачені пунктом 11 цих Правил, не підлягають задоволенню, якщо 
суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників, доведе, що недоліки примірника 
аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних виникли 
внаслідок порушення покупцем правил користування або зберігання.

19. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних забороняється:

у разі, коли зазначені примірники є контрафактними або на них розміщено фальсифікова-
ний знак для товарів і послуг;
у пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі (палатках, лотках, автомагазинах тощо), 
з рук, на ринках (крім розміщених на них місць спеціалізованої роздрібної торгівлі);
у не обладнаних згідно з вимогами протипожежної безпеки приміщеннях;
у разі, коли на примірники не наклеєні контрольні марки або на них не розміщено інфор-
мації, що дає змогу ідентифікувати їх з відповідними примірниками аудіовізуального  твору, 

•
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•
•
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фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, або на них наклеєні підроб-
лені контрольні марки;
у разі, коли роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів кінематографії здій-
снюється за відсутності документів, передбачених статтею 15 Закону України «Про кінема-
тографію» (9/98-ВР) та Положенням про державне посвідчення на право розповсюдження 
і демонстрування фільмів.

20. Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фоно-
грам, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, повинен вести облік їх продажу та щомісяця 
подавати цю інформацію місцевим органам статистики для включення її до статистичної звітності 
за формою 3-торг «Продаж та залишки основних продовольчих і непродовольчих товарів у роз-
дрібній торгівлі, включаючи громадське харчування».

21. Суб’єкт господарювання, який здійснює продаж примірників аудіовізуальних творів, фоно-
грам, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, зобов’язаний дотримуватися вимог законодав-
ства з питань інтелектуальної власності, щодо захисту прав споживачів, нормативних документів, 
що регламентують торговельну діяльність, а також цих Правил.

22. Права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що стосуються примірників аудіові-
зуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, які пропонуються покуп-
цю суб’єктом господарювання, який здійснює їх продаж або надає ці примірники в прокат, охоро-
няються відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (3792-12).

Захист прав осіб, яким належать особисті немайнові та майнові права на об’єкти авторського 
права і (або) суміжних прав, здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним 
і кримінальним законодавством.

23. Контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснюється посадовими особами органів 
виконавчої влади у межах їх компетенції.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 15 червня 2006 р. № 833

ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВИЛА 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Загальна частина
1. Ці Порядок та правила визначають загальні умови провадження торговельної діяльності, ос-

новні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного 
обслуговування громадян, які придбавають товари для власних побутових потреб у підприємств, 
установ, організацій незалежно від організаційно-правової форми і форм власності, фізичних 
осіб — підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на те-
риторії України (далі — суб’єкти господарювання).

2. У цих Порядку та правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у ДСТУ 4303-2004 
«Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять» і ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресто-
ранного господарства. Класифікація».

•
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3. Торговельна діяльність провадиться суб’єктами господарювання у сфері роздрібної та опто-
вої торгівлі, а також ресторанного господарства.

4. Торговельна діяльність регулюється Господарським (436-15) і Цивільним (435-15) кодексами 
України, Законом України «Про захист прав споживачів» (1023-12), іншими актами законодавства, 
а також цим Порядком.

Порядок провадження торговельної діяльності
5. Суб’єкт господарювання провадить торговельну діяльність після його державної реєстрації, 

а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідних дозвільних документів 
(ліцензії, торговельного патенту тощо).

6. Суб’єкт господарювання для провадження торговельної діяльності може мати роздрібну, 
дрібнороздрібну торговельну мережу та мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, 
кафе, кафетерії тощо).

7. Торговельними об’єктами є:
1) магазин, який може бути:

за товарною спеціалізацією — продовольчим, непродовольчим, змішаним;
за товарним асортиментом — універсальним, спеціалізованим, вузькоспеціалізованим, 
комбінованим;
за методом продажу товарів — з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуван-
ням, торгівлею за зразками або через торговельні автомати;

2) павільйон;
3) кіоск, ятка;
4) палатка, намет;
5) лоток, рундук;
6) склад товарний;
7) крамниця-склад, магазин-склад.

8. Заклад ресторанного господарства розміщується у спеціально призначеному та обладнаному 
приміщенні.

9. Торговельні об’єкти розміщуються в установленому порядку.
10. Суб’єкти господарювання повинні забезпечити:

відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторан-
ного господарства необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), 
будівлі та устаткування — вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва 
та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;
наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інфор-
мація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та про-
позицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством 
вимог;
продаж товарів згідно з установленими правилами і нормами.

На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому 
цей Порядок, Закон України «Про захист прав споживачів» (1023-12), санітарні норми, ветеринарні 
документи; Правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарю-
вання.

11. Суб’єкт господарювання самостійно вирішує питання забезпечення торговельних приміщень 
(місць) обладнанням (холодильним, підйомно-транспортним, ваговимірювальним тощо), реєстра-
торами розрахункових операцій відповідно до законодавства та нормативних документів.

•
•

•

•

•

•

•
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Засоби вимірювальної техніки, що використовуються у торговельній діяльності, повинні бути 
у справному стані, мати повірочне клеймо та проходити періодичну повірку в установленому зако-
нодавством порядку.

12. На фасаді торговельного об’єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування 
суб’єкта господарювання. Біля входу до торговельного об’єкта на видному місці розміщується ін-
формація про режим роботи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших 
нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням пріз-
вища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організу-
вав торгівлю:

для юридичної особи — найменування, адреси і номера телефону;
для фізичної особи — підприємця — прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про 
державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.

Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.
13. Режим роботи торговельного об’єкта та закладу ресторанного господарства встановлюєть-

ся суб’єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погод-
женням з органами місцевого самоврядування.

Для закладу ресторанного господарства, який обслуговує споживачів на підприємствах, в уста-
новах та організаціях, режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання за домовленістю 
з їх адміністрацією.

У разі закриття торговельного об’єкта для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного 
переобладнання та проведення інших робіт суб’єкт господарювання повинен розмістити поряд з ін-
формацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

14. Заклад ресторанного господарства:
забезпечує наявність асортименту продукції, що затверджується відповідно до типу закла-
ду або класу (ресторан, бар) його власником (керівником);
виготовляє продукцію з дотриманням вимог, передбачених нормативними документами, 
а також має право розробляти і виготовляти фірмові страви, технологічна документація 
яких затверджується в установленому порядку.

15. Торговельна діяльність суб’єкта господарювання припиняється у порядку, встановленому 
законодавством.

Правила торговельного обслуговування населення
16. Працівники суб’єкта господарювання зобов’язані забезпечити реалізацію прав споживачів, 

визначених Законом України «Про захист прав споживачів» (1023-12), виконувати ці правила та 
вимоги інших нормативно-правових актів, що регулюють торговельну діяльність. Працівники, залу-
чені до виготовлення, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, 
зобов’язані мати спеціальну підготовку.

17. Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарно-
го вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог норматив-
них документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передба-
чених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку.

18. У документах на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації, повинні зазначатися 
реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або де-
кларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом.

19.  Забороняється безпідставне вилучення, приховання або затримання реалізації виставлених 
для продажу товарів.

•
•

•

•
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Забороняється примушувати покупця придбавати товари неналежної якості або непотрібного 
йому асортименту.

Не допускається продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена.
Обслуговування окремих категорій громадян, яким згідно із законодавством надаються від-

повідні пільги, як правило, здійснюється в спеціально відведених торговельних приміщеннях (від-
ділах, секціях).

20. Продаж товарів та продукції, виготовленої у закладі ресторанного господарства, здій-
снюється суб’єктом господарювання за цінами, що встановлюються відповідно до законодавства.

Ціни на товари і продукцію зазначаються на ярликах (цінниках) або у покажчиках цін, у сфері 
ресторанного господарства — на ярликах (цінниках) на закуплені товари та у прейскурантах і меню 
на продукцію, виготовлену в закладі ресторанного господарства.

21. Суб’єкт господарювання зобов’язаний:
надавати споживачеві у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію 
про товари;
усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу 
провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням 
йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, 
ціну товарів;
перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу та ознайо-
мити споживача з правилами користування;
забезпечити приймання, зберігання і продаж товарів та продукції, виготовленої у закладі 
ресторанного господарства, відповідно до законодавства.

22. Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися готівкою та/або 
в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповід-
но до законодавства. Разом з товаром споживачеві в обов’язковому порядку видається розрахун-
ковий, документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купів-
лі товару та/або надання послуги.

У закладі ресторанного господарства, в якому обслуговування здійснюють офіціанти, оплата 
проводиться безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка, що виписується на бланку встановле-
ної форми. Після розрахунку офіціант видає споживачеві розрахунковий документ (касовий чек, 
розрахункова квитанція).

23. Касир та інший працівник, з якими споживач розраховується за товар, під час проведення 
розрахунку повинен чітко назвати суму, що підлягає сплаті, суму, одержану від споживача, і по-
класти гроші окремо на видному місці, оформити розрахунковий документ на повну суму покупки, 
назвати споживачеві належну йому суму здачі та видати її разом з розрахунковим документом.

Касир та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, 
зобов’язані приймати без обмежень банкноти і монети Національного банку (у тому числі пам’ятні, 
ювілейні монети, зношені банкноти та монети), які є засобами платежу, за номінальною вартістю, 
а також забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.

Правильність розрахунку споживач перевіряє на місці, не відходячи від каси.
Забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі 

тощо) готівки, що не належить суб’єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших 
працівників.

24. Вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією торговельно-
го об’єкта можуть зберігатися в торговельному залі із зазначенням на виписаному товарному чеку 
часу оплати. Якщо споживач не вніс плату у визначений час, товар надходить у продаж.

•

•

•

•
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25. Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, 
пральні машини тощо) споживач має право залишити на зберігання у суб’єкта господарювання на 
узгоджений строк шляхом укладення договору зберігання відповідного товару. До залишеного на 
зберігання товару додається копія розрахункового документа, на якій зазначається строк зберіган-
ня, а на самому товарі розміщується табличка з написом «Продано». Суб’єкт господарювання про-
тягом зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і якість товару.

26. Для здійснення продажу непродовольчих товарів для особистого користування (одяг, взут-
тя, трикотажні вироби тощо) суб’єкт господарювання повинен створити умови для їх примірки, 
а технічно складних та інших товарів, які потребують перевірки, — умови для її проведення.

27. Вимоги споживача до якості, безпеки та обміну товарів задовольняються суб’єктом госпо-
дарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» (1023-12).

28. У разі відпуску недоброякісної або виготовленої з порушенням технології страви (виробу) 
споживач має право за своїм вибором вимагати від суб’єкта господарювання замінити її або спла-
тити вартість.

29. У закладі ресторанного господарства забороняється встановлювати мінімум вартості замо-
влення і пропонувати споживачеві обов’язковий асортимент продукції, виробленої у такому за-
кладі.

30. Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко псуються, ін-
ших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення 
(виїзна, виносна торгівля) здійснюється у відведених для цього місцях за наявності у суб’єкта го-
сподарювання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та за умови дотри-
мання встановлених для таких товарів температурного режиму зберігання і санітарних норм.

На кожну партію таких товарів, якщо це передбачено законом, видається супровідний документ, 
яким підтверджується їх якість та безпека, із зазначенням найменування товару, виробника, його 
адреси, дати виробництва (виготовлення), строку придатності.

31. Заклад ресторанного господарства зобов’язаний забезпечити зберігання речей споживача 
в гардеробі (за його наявності). Відповідальність за збереження речей споживача в гардеробі несе 
заклад згідно із законодавством.

Основні санітарні вимоги до підприємства торгівлі та його працівників
32. Суб’єкт господарювання повинен утримувати торговельні та складські приміщення, а також 

прилеглу до них територію відповідно до санітарних норм.
Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб’єкт господарювання 

зобов’язаний вжити заходів для дотримання чистоти на місці торгівлі та навколо нього.
Адміністрація торговельного об’єкта, в якому здійснюється продаж продовольчих товарів, 

зобов’язана забезпечити кожного працівника одягом, що відповідає санітарним нормам.
Для зберігання верхнього одягу та особистих речей працівників обладнується окреме приміщення.
33. У разі зберігання товарів у підсобних приміщеннях і розміщення їх у торговельних залах чи 

на об’єктах дрібнороздрібної мережі працівники суб’єкта господарювання зобов’язані дотримува-
тися принципу товарного сусідства, санітарних норм, норм складування і вимог протипожежної 
безпеки.

34. Торговельний об’єкт обладнується відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань 
охорони праці, здоров’я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а та-
кож санітарних норм.

35. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити наявність у працівників, що здійснюють 
продаж продовольчих товарів, особистих медичних книжок установленого зразка, організацію 
і своєчасність проходження ними медичних оглядів та контроль за допуском їх до роботи за 
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наявності необхідного медичного висновку. Медичні книжки пред’являються на вимогу працівників 
санітарно-епідеміологічної служби.

Контроль за дотриманням цих Порядку та правил
36. Контроль за дотриманням цих Порядку та правил здійснюють органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства.
37. Перевірка дотримання цих Порядку та правил проводиться посадовою особою відповідного 

органу пред’явленням службового посвідчення та направлення на перевірку в присутності особи, 
що здійснює продаж товарів, і представника суб’єкта господарювання, що перевіряється.

Результати перевірки оформлюються актом, один примірник якого залишається у суб’єкта гос-
подарювання.

Особа, що допустила порушення цих Порядку та правил, зобов’язана дати письмове пояснення, 
яке додається до акта. У разі відмови підписати акт чи дати пояснення, в акті робиться запис про те, 
що зазначена особа ознайомлена із змістом акта і від його підписання відмовилася.

Працівники суб’єкта господарювання зобов’язані створити умови для проведення перевірки та 
забезпечити здійснення заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

38. Суб’єкт господарювання повинен мати журнал реєстрації перевірок установленого зразка, 
в якому особи, що їх проводять, роблять відповідні записи.

39. За порушення цих Порядку та правил суб’єкт господарювання та його працівники несуть 
відповідальність згідно із законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 липня 1996 р. № 854

ПРАВИЛА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ

1. Ці Правила визначають основні вимоги до роздрібної торгівлі горілкою і лікеро-горілчаними 
виробами, вином виноградним та плодово-ягідним, коньяком, шампанським, вином ігристим 
(далі — алкогольні напої) і спрямовані на забезпечення прав споживачів щодо належної якості то-
вару і рівня торгівельного обслуговування.

Алкогольні напої — продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів 
або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних 
одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису і кодування товарів під 
кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08. (Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1956 (1956-
98-п) від 10.12.98)

2. Роздрібна торгівля алкогольними напоями — діяльність з продажу алкогольних напоїв без-
посередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного вико-
ристання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, 
 інших підприємствах громадського харчування. (Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

Роздрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється через спеціалізовані підприємства, 
зокрема фірмові, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продо-
вольчих товарів, підприємства чи спеціалізовані відділи (секції) магазинів споживчої кооперації, 
а також підприємства громадського харчування. (Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згід-
но з Постановами КМ № 1669 (1669-2001-п) від 13.12.2001, № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)
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3. Ці правила поширюються на всіх суб’єктів господарської діяльності на території України неза-
лежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриманий згідно з вимогами законодавства.

Працівники суб’єкта господарської діяльності, які безпосередньо здійснюють зберігання та про-
даж алкогольних напоїв, повинні мати спеціальну професійну освіту (підготовку): знати асортимент 
і якісні характеристики напоїв, ознаки браку; Правила підготовки напоїв до продажу, принципи їх 
розміщення і викладення; правила зберігання та терміни реалізації напоїв; правила роботи з реєстра-
торами розрахункових операцій, порядок розрахунків з покупцями; види торговельного обладнан-
ня, інвентарю і правила користування ними; правила санітарії і гігієни; правила техніки безпеки; 
Правила пожежної безпеки тощо. (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 
№ 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)
4. Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити стан приміщень для роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями згідно із санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологіч-
ними, протипожежними та іншими нормами. Суб’єкт господарської діяльності повинен мати торго-
вельне приміщення (будівлю) площею не менш як 20 кв. метрів, обладнане відповідним торгівель-
но-технологічним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо), охоронною і 
про ти пожежною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією, а у випадках, 
передбачених законодавством, забезпечити умови для застосування реєстраторів розрахункових 
операцій, зберігання матеріальних цінностей. (Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами 
КМ № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001, № 1669 (1669-2001-п) від 13.12.2001 — зміни набувають 
чинності через 180 днів з дня опублікування, № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

5. У документах, згідно з якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої, повинні 
зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність. (Пункт 
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1809 (1809-98-п) від 16.11.98, в редакції Поста-
нов КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003, № 787 (787-2005-п) від 18.08.2005)

6. Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити згідно із статтями 18 та 19 Закону 
України «Про захист прав споживачів» (1023-12) надання споживачам необхідної, доступної та до-
стовірної і своєчасної інформації про товари, а також на вимогу споживачів — додаткової інформа-
ції про наявність сертифіката відповідності, документи, що підтверджують якість та ціну товару. 
(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)

7. Режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих відділів, секцій встановлюється 
суб’єктом господарської діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування. (Пункт 
7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

8. Суб’єкту господарської діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, 
забороняється приймати для продажу та зберігання алкогольні напої від юридичних і фізичних 
осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право імпорту чи оптової торгівлі алкогольними 
напоями. (Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

9. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифіко-
ваним виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями забороняється:
у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я;
у приміщеннях спеціалізованих торговельних підприємств, які здійснюють торгівлю това-
рами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах 
(секціях) універсальних торговельних підприємств;
у місцях проведення спортивних змагань;
в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;

•
•

•
•
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з торговельних автоматів;
з рук та у невизначених для цього місцях. (Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Поста-
новою КМ № 1669 (1669-2001-п) від 13.12.2001, в редакції Постанови КМ № 1067 (1067-
2003-п) від 17.07.2003)

10. Продаж алкогольних напоїв громадянам, які не досягли 18-річного віку, забороняється. 
В разі виникнення сумніву щодо віку покупця продаж алкогольних напоїв здійснюється за умови 
пред’явлення документа, що засвідчує його вік.

11. Не дозволяється здійснювати продаж алкогольних напоїв працівниками суб’єкта госпо-
дарської діяльності, яким не виповнилося 18 років.

12. Зберігання та реалізація алкогольних напоїв, крім алкогольних напоїв з вмістом спирту ети-
лового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць, вироблених в Україні, дозволяється тільки за на-
явності марки акцизного збору встановленого зразка на пляшці або на іншій тарі згідно із законо-
давством. (Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 
(1067-2003-п) від 17.07.2003)

Порядок запровадження марок акцизного збору регулюється законодавством.
13. Пакування, маркування, транспортування, приймання, зберігання, продаж алкогольних на-

поїв здійснюються відповідно до вимог, передбачених законодавством та нормативними докумен-
тами. (Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 (1067-2003-п) від 
17.07.2003)

14. Алкогольні напої повинні бути марковані в доступній для споживача формі згідно із законо-
давством про мови.

На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) горілки та ліке-
ро-горілчаних виробів зазначаються: (Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з По-
становою КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

загальна та власна назви виробу;
найменування виробника;
знак для товарів і послуг;
географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відобра-
жає місця розташування підприємства;
вміст спирту (% об.);
місткість посуду;
штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки або контретикетки, чи 
пляшки (іншого посуду); (Абзац дев’ятий пункту 14 в редакції Постанов КМ № 1669 (1669-
2001-п) від 13.12.2001, № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)
вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами);
позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва).

На видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) повинні 
бути зазначені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на виробництво. (Аб-
зац дванадцятий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) продукції вино-
робства зазначаються: (Абзац тринадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

назва держави;
найменування підприємства та його місцезнаходження;
знак для товарів і послуг;
назва продукції;
місткість посуду;

•
•

•
•
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•
•
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вміст спирту (% об.);
вміст цукру (крім сухих вин, шампанських, ігристих вин та коньяку) (% мас.);
дата виготовлення (на видимій стороні етикетки або контретикетки, або корка, або пляшки 
(іншого посуду); (Абзац двадцять перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1067 (1067-
2003-п) від 17.07.2003)
позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва);
штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки або контретикетки, 
або пляшки (іншого посуду); (Абзац двадцять третій пункту 14 в редакції Постанов КМ 
№ 1669 (1669-2001-п) від 13.12.2001, № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)
наявність ароматизаторів, барвників (у разі їх використання). (Пункт 14 доповнено абзацом 
двадцять четвертим згідно з Постановою КМ № 1669 (1669-2001-п) від 13.12.2001)

Термін витримки марочних вин та позначення «Марочне», вік коньячних спиртів марочних конь-
яків і коньяків спеціальних назв повинні бути зазначені на кольєретці.

На пляшках з колекційними винами та коньяками повинні бути наклеєні додаткові ярлики із за-
значенням «Колекційне (колекційний), додатково витримане (витриманий) в колекції ___ років».

На шийку пляшки з колекційним вином повинна бути наклеєна кольєретка із зазначенням року 
урожаю винограду, з якого виготовлене вино.

На етикетках пляшок з вином контрольованих за походженням назв обов’язково повинен бути 
напис «Вино контрольованих за походженням назв», а на контретикетках — схематичне зображен-
ня території району, де виготовлене вино, із позначенням виноградних ділянок.

На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якій зазначаються 
дані про основний склад напою і погоджені з Міністерством охорони здоров’я рекомендації щодо 
його вживання.

На пляшки з усіма видами продукції виноробства можуть бути наклеєні контретикетки, які міс-
тять додаткову інформацію про напої. (Абзац тридцять перший пункту 14 вилучено на підставі По-
станови КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

Етикетки на алкогольні напої, які реалізуються в підприємствах громадського харчування, по-
винні бути марковані штампом (печаткою) цього підприємства. (Пункт 14 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 59 (59-97-п) від 24.01.97, в редакції Постанови КМ № 313 (313-98-п) від 
17.03.98)

15. Не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого 
маркування, з наявними ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження закорковуван-
ня тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або 
каламуті, осаду, з простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено стандартом.

Продаж колекційних вин з осадами, що швидко осідають і не створюють муті, дозволяється, 
якщо це передбачено стандартом.

Продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими 
стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та ху-
дожньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 
0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. (Абзац третій пункту 15 
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

Продаж виноробної продукції здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами 
скляній тарі, а також у сувенірних пляшках, художньо оформленому посуді із скла, глазурованої 
кераміки або дерева, упаковці типу «Tetra-Pak» місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,4 л, 
0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. Продаж вин виноградних натуральних сухих здій-
снюється також у тарі (посуді) місткістю від 100 до 500 л, виготовленій з матеріалів, дозволених 
для контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені пунктом 14 вимоги щодо 

•
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маркування виноробної продукції не застосовуються. (Абзац четвертий пункту 15 в редакції Поста-
нови КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

Продаж вин сухих із доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і 
марочних здійснюється також у тарі (посуді) місткістю від 50 до 600 л, виготовленій з матеріалів 
дозволених для контакту з алкогольними напоями. При цьому суб’єкти господарської діяльності 
повинні дотримуватися вимог законодавства щодо умов та термінів зберігання зазначеної продук-
ції, наявності необхідної, доступної та достовірної інформації про товар із супровідних документів, 
передбачених законодавством, санітарно-епідеміологічних вимог. (Пункт 15 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ № 787 (787-2005-п) від 18.08.2005)

Установлені цим пунктом вимоги до місткості тари (посуду) не застосовуються до алкогольних 
напоїв імпортного виробництва. (Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1067 
(1067-2003-п) від 17.07.2003) (Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1440 
(1440-96-п) від 02.12.96, № 59 (59-97-п) від 24.01.97, в редакціЇ Постанови КМ № 313 (313-98-п) від 
17.03.98)

16. Алкогольні напої зберігаються у спеціальних приміщеннях, відомості про місцезнаходження 
яких заносяться до Єдиного державного реєстру місць зберігання. Приміщення для зберігання ал-
когольних напоїв повинні добре вентилюватися, не мати стороннього запаху, бути непроникними 
для прямих променів світла, обладнані охоронною сигналізацією. (Абзац перший пункту 16 в редак-
ції Постанови КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

Алкогольні напої розміщуються в приміщеннях для зберігання за групами, видами, марками.
17. Закорковані пляшки з алкогольними напоями зберігають у горизонтальному положенні з ме-

тою запобігання висиханню корку, а пляшки з іншою укупоркою — у вертикальному положенні.
18. Алкогольні напої зберігають при температурі:

горілку та горілку особливу — від мінус 5 градусів С до +25 градусів С;
лікеро-горілчані вироби — від +10 градусів С до +20 градусів С і відносній вологості повітря 
не більш як 85 відсотків;
вино — від +8 градусів С до +16 градусів С (напівсолодке, напівсухе — від мінус 2 градусів С 
до +8 градусів С);
коньяк — не менш як +5 градусів С.

19. У торгівельному залі на відповідному торгівельному обладнанні повинні бути виставлені 
алкогольні напої у повному асортименті, наявному у суб’єкта господарської діяльності.

Алкогольні напої розміщують за групами, видами і марками на пристінних гірках, столах, при-
лавках.

20. Перед продажем алкогольних напоїв продавцем обов’язково перевіряється їх якість за зов-
нішнім виглядом (прозорість, колір, інші ознаки, які піддаються перевірці без відкупорювання оди-
ниці пакування).

21. Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити інформування споживача про роз-
дрібні ціни на алкогольні напої за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках напоїв, що перебу-
вають у продажу. На ціннику чітко зазначається назва напою, місткість, ціна за одиницю товару 
у грошовій одиниці України. На зворотному боці цінника повинен бути підпис особи, відповідальної 
за визначення ціни, і дата, скріплені печаткою або штампом суб’єкта господарської діяльності. Для 
підприємств системи споживчої кооперації, крім розташованих у містах, наявність печатки або 
штампа не є обов’язковою. (Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 450 (450-
2001-п) від 06.05.2001, № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

22. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки підпри-
ємствами громадського харчування та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус 
підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів. (Абзац 
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перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 370 (370-99-п) від 15.03.99, 
№ 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003, в редакції Постанови КМ № 787 (787-2005-п) від 18.08.2005)

Продаж на розлив вин виноградних натуральних сухих з тари (посуду) місткістю від 50 до 600 л, 
виготовленої з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, може здійснюватися 
підприємствами громадського харчування, якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольни-
ми напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. (Пункт 22 доповнено абза-
цом згідно з Постановою КМ № 787 (787-2005-п) від 18.08.2005)

Продаж вин сухих із доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного ви-
робництва ординарних та марочних на розлив з тари (посуду) місткістю від 50 до 600 л, виготовле-
ної з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, здійснюється підприємствам 
первинного та змішаного виноробства виключно за місцем їх розташування у межах адміністратив-
но-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл), якщо в ліцензії на право роздрібної торгівлі алко-
гольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу 
вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не можуть перевищувати 
20 відсотків річного обсягу вироблених виноматеріалів. (Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Пос-
тановою КМ № 787 (787-2005-п) від 18.08.2005)

Забороняється торгівля алкогольними напоями на розлив у підприємствах громадського харчу-
вання за відсутності належних санітарно-гігієнічних умов та обладнання (забезпеченість проточною 
питною водою, посудом, мірними місткостями, одноразовим посудом тощо, наявність умов для мит-
тя посуду) та інших вимог, передбачених законодавством.

Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці мити посуд 
у тазах, відрах тощо.

Перед використанням посуд небхідно промивати чистою проточною водою чи за допомогою спе-
ціальних пристроїв.

Посуд для відпуску алкогольних напоїв, мірні ємкості, інший інвентар, торгівельно-технологічне 
обладнання повинні утримуватися в чистоті відповідно до санітарних правил, затверджених в уста-
новленому порядку.

Забороняється повторне використання одноразового посуду.
23. Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив у підприємствах громадсько-

го харчування змішувати напої різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів. Технологічні, 
калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміологічною службою, затверд-
жуються керівником підприємства, бухгалтером та скріплюються печаткою.

24. Наповнення мірних ємкостей (колб, циліндрів тощо) проводять до мірної позначки (риски) 
відповідного об’єму, при цьому мірні ємкості повинні знаходитися на горизонтальній поверхні. 
Мірою місткості повинен бути посуд, який має шкалу або відмітки з нанесеними цифровими зна-
ченнями місткості та тавро державної повірки.

25. Підприємства громадського харчування повинні мати прейскуранти цін на алкогольні напої, 
де зазначаються назва напою, вміст пляшки, ціна за пляшку, ціна за 50 та 100 мілілітрів напою 
у грошовій одиниці України. (Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановами 
КМ № 370 (370-99-п) від 15.03.99, № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001)

Прейскуранти на алкогольні напої підписуються керівником та бухгалтером суб’єкта госпо-
дарської діяльності, скріплюються печаткою і повинні бути доступні для ознайомлення споживача. 
(Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001)

26. Під час продажу алкогольних напоїв продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахун-
ковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. 
(Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)
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27. У разі виявлення недоліків, фальсифікації алкогольних напоїв, продажу їх неналежної якості 
споживач має право вимагати від суб’єкта господарської діяльності:

заміни на аналогічний товар належної якості;
заміни на товар іншого виду, марки з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
повернення коштів;
відшкодування заподіяних йому збитків та шкоди в порядку, передбаченому законодав-
ством.

28. Алкогольні напої належної якості обміну та поверненню не підлягають.
29. Суб’єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи), які мають право на роздріб-

ну торгівлю алкогольними напоями, та їх працівники зобов’язані дотримуватись Законів України 
«Про захист прав споживачів» (1023-12), «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (481/95-ВР), «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (4004-12), цих Правил, Поряд-
ку заняття торгівельною діяльністю і правил торгівельного обслуговування населення, затвердже-
них Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 (108-95-п), та інших норма-
тивних документів прямо чи/та побічно регламентуючих торгівельну діяльність.

За їх порушення працівники несуть відповідальність згідно із законодавством. (Пункт 29 із змі-
нами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1067 (1067-2003-п) від 17.07.2003)

30. Ці Правила, а також виписки із статей 18 і 19 Закону України «Про захист прав споживачів» 
повинні знаходитися в торгівельному залі магазина, відділу, секції, підприємства громадського 
харчування в доступному для ознайомлення споживачів місці.

31. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконав-
чої влади у межах їхньої компетенції та в установленому порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 1 липня 1998 р. № 997

ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ У РОЗСТРОЧКУ

1. Ці Правила встановлюють порядок продажу резидентами або нерезидентами (далі — суб’єкти 
господарської діяльності) непродовольчих товарів фізичним особам, у тому числі громадянам-
суб’єктам підприємницької діяльності без створення юридичної особи, у розстрочку, тобто на умо-
вах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під відсоток.

2. Продаж товарів у розстрочку може здійснюватися:
суб’єктами господарської діяльності, що засновані на державній власності чи на власності 
відповідної територіальної громади;
суб’єктами господарської діяльності системи споживчої кооперації, перелік яких затверд-
жується правліннями районних споживчих спілок та районних споживчих товариств, а та-
кож суб’єктами господарської діяльності, що належать до сфери управління Укоопспілки, 
перелік яких затверджується Укоопспілкою;
суб’єктами господарської діяльності інших форм власності відповідно до їх установчих до-
кументів.

3. Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які мають постійний доход 
і постійно проживають у населеному пункті, де знаходиться суб’єкт господарської діяльності.
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Якщо фізична особа постійно працює або навчається за межами населеного пункту, де постійно 
проживає, вона може придбавати товари у розстрочку за місцем роботи (навчання), але за згодою 
суб’єкта господарської діяльності.

Фізичні особи, які проживають у населеному пункті сільської місцевості, де немає суб’єктів го-
сподарської діяльності, що продають товари у розстрочку, можуть придбавати товари за такими 
умовами у межах одного адміністративного району, де проживає ця фізична особа, у будь-якого 
суб’єкта господарської діяльності системи споживчої кооперації, визначеного відповідним правлін-
ням районної споживчої спілки, районного споживчого товариства, або у суб’єкта господарської 
діяльності іншої форми власності, що знаходиться у межах цього адміністративного району і здій-
снює продаж товарів у розстрочку, але за згодою суб’єкта господарської діяльності.

4. Перелік товарів, що продаються у розстрочку, визначає суб’єкт господарської діяльності са-
мостійно з урахуванням орієнтовного переліку товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що 
рекомендуються для продажу у розстрочку згідно з додатком 1.

5. Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу товарів 
у розстрочку (далі — договір), який укладається за формою згідно з додатком 2 між суб’єктом го-
сподарської діяльності та фізичною особою (покупцем), відповідно до якого суб’єкт господарської 
діяльності зобов’язується передати обумовлений товар, а покупець провести розрахунки за товар 
у строки і у розмірах, передбачених цим договором.

Договором визначаються умови, за яких здійснюється продаж товарів у розстрочку.
Договір повинен укладатися з дотриманням вимог цих Правил.
6. Договір укладається за умови пред’явлення покупцем паспорта і довідки для придбання то-

варів у розстрочку (додаток 3), що видається за місцем роботи (навчання), а непрацюючим пенсіо-
нерам — органом, що призначив пенсію.

Довідка для придбання товарів у розстрочку (далі — довідка) видається адміністрацією підпри-
ємства (установи, організації) лише тим особам, які перебувають у трудових відносинах з цим під-
приємством (установою, організацією) або навчаються у навчальному закладі не менше 3 місяців 
і постійно отримують заробітну плату (стипендію).

Довідка не повинна видаватися фізичним особам, у яких утримання за виконавчими документа-
ми становлять 50 відсотків заробітної плати (стипендії, пенсії), а також працівникам підприємств 
(установ, організацій), розірвання трудового договору з якими передбачається з ініціативи власни-
ка або уповноваженого ним органу у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією підприємства (установи, 
організації) або з інших причин.

7. Підприємства (установи, організації) можуть видавати фізичним особам лише одну довідку.
Наступна довідка може бути видана фізичним особам тільки за умови повного розрахунку за 

товари, придбані у розстрочку за раніше одержаною довідкою, а непрацюючим пенсіонерам і осо-
бам, які здійснюватимуть розрахунки шляхом внесення грошей готівкою до каси суб’єкта госпо-
дарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, — після 
пред’явлення ними договору з відміткою суб’єкта господарської діяльності про повний розрахунок 
за товари, придбані на підставі раніше одержаної довідки.

Бланки довідок повинні виготовлятися на замовлення підприємства (установи, організації), мати 
друкарську нумерацію, видаватися, обліковуватися та зберігатися уповноваженою керівником під-
приємства (установи, організації) особою як бланки документів суворої звітності відповідно до 
встановленого порядку.

8. Договір між суб’єктом господарської діяльності і покупцем, який здійснюватиме погашення 
кредиту шляхом відрахувань з його заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання), скла-
дається у трьох примірниках: перший — залишається у суб’єкта господарської діяльності, дру-
гий — передається покупцеві, третій — підприємству (установі, організації), що видало довідку.
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У разі розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть погашення кредиту шляхом внесення грошей 
готівкою до каси суб’єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через 
банківські установи, договір складається у двох примірниках: один — залишається у суб’єкта госпо-
дарської діяльності, другий — передається покупцеві.

9. Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь суб’єкта господарської діяльності 
від наданого кредиту справляються відсотки, розмір яких встановлює суб’єкт господарської діяль-
ності, але не вище діючих на момент продажу товарів річних ставок за фінансові кредити банку, що 
обслуговує суб’єкта господарської діяльності, який здійснює продаж товарів у розстрочку.

Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою перерахування за цими відсотками.
10. Передача у розпорядження покупцеві товарів, що придбаваються у розстрочку, здійснюєть-

ся за умови внесення першого внеску (завдатку) у розмірі не менше 25 відсотків їх вартості, а то-
варів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — не менше 50 відсотків, 
що має зазначатися у договорі, з урахуванням обмежень, визначених пунктом 11 цих Правил. Пе-
редача транспортних засобів здійснюється за умови сплати покупцем першого внеску у розмірі не 
менше 25 відсотків вартості. (Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 138 (138-99-п) від 04.02.99)

Договором має передбачатися строк оплати решти вартості товарів у межах від 6 до 12 місяців, 
а товарів, вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — від 6 до 
24 місяців. Для транспортних засобів строк сплати решти вартості може становити від 6 до 60 міся-
ців. (Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 138 (138-99-п) від 
04.02.99)

У разі, коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими доку-
ментами у розмірі менш як 50 відсотків їх заробітної плати (стипендії, пенсії), суб’єкт господарської 
діяльності під час продажу товарів у розстрочку має зменшувати кредит, що надається цим особам, 
з таким розрахунком, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а та-
кож на погашення кредиту не перевищувала 50 відсотків відповідної місячної заробітної плати (сти-
пендії, пенсії).

Право власності на товари, передані згідно з договором у розпорядження покупця, переходить 
до нього після кінцевого розрахунку.

Під час продажу транспортних засобів у розстрочку суб’єкт господарської діяльності робить по-
значку «Розстрочка» у довідці-рахунку або в акті приймання-передачі, виданим заводом-виробни-
ком покупцеві. Ці транспортні засоби не підлягають відчуженню, про що в свідоцтві про їхню реєст-
рацію робиться позначка «відчуження заборонено», а також ці транспортні засоби не знімаються 
з обліку в органах Державтоінспекції до пред’явлення покупцем договору з відміткою суб’єкта гос-
подарської діяльності про повний розрахунок. (Абзац п’ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно 
з Постановами КМ № 138 (138-99-п) від 04.02.99, № 595 (595-2002-п) від 27.04.2002)

11. Кредит, що надається, не повинен перевищувати тримісячної заробітної плати (стипендії, 
пенсії) покупця у разі продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної — з роз-
строчкою платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної — з розстрочкою платежу на 24 місяці. Зазна-
чені обмеження не стосуються випадків продажу транспортних засобів. (Абзац перший пункту 11 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 138 (138-99-п) від 04.02.99)

У разі, коли вартість товарів перевищує граничну межу кредиту, визначену в попередньому аб-
заці цього пункту, під час отримання товарів різниця повинна бути сплачена покупцем готівкою або 
шляхом перерахування грошових коштів у безготівковому порядку через банківські установи.

12. Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний передати покупцеві товари, які за якістю від-
повідають вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари, що 
надаються виготівником.
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13.   На товари, придбані у розстрочку, поширюються гарантійні терміни обслуговування (ремонту) 
або гарантійних замін, встановлені для товарів, що продаються у роздрібній торгівельній мережі 
з розрахунком без розстрочки платежу.

14.   Продаж товарів у розстрочку і внесення чергових платежів провадяться за цінами, що діють на 
день продажу. Наступна зміна цін на товари, продані у розстрочку, не тягне за собою перерахунку.

Суб’єкт господарської діяльності під час продажу у розстрочку від одного до п’яти років транс-
портних засобів формує розмір кредиту в національній грошовій одиниці з фіксацією її курсу сто-
совно однієї вільно конвертованої валюти першої групи класифікатора Національного банку, про 
що робиться запис у договорі купівлі-продажу товарів у розстрочку. (Пункт 14 доповнено абзацом 
другим згідно з Постановою КМ № 1603 (1603-99-п) від 31.08.99, із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ № 595 (595-2002-п) від 27.04.2002)

У разі придбання товару неналежної якості та вимоги покупця розірвати договір, розрахунки з ним 
у разі підвищення ціни на товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред’явлення відповід-
ної вимоги, а у разі зниження ціни — виходячи з вартості товару на час купівлі. Покупцю повертають-
ся внесені ним платежі за товар, у тому числі відсотки за наданий кредит.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) 
належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. (Абзац четвертий 
пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар аналогічної марки (моделі, артикулу, мо-
дифікації) перерахунок вартості провадиться виходячи з цін, що діють на час обміну. (Абзац п’ятий 
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)

15. Розрахунки за продані у розстрочку товари провадяться один раз на місяць у строки, визна-
чені договором.

Покупці транспортних засобів вносять черговий платіж у сумі, визначеній згідно з договором 
купівлі-продажу товару у розстрочку та помноженій на коефіцієнт зміни курсу національної грошо-
вої одиниці, який визначається як відношення офіційного курсу цієї одиниці на момент чергового 
платежу до її офіційного курсу на момент укладення договору купівлі-продажу товарів у розстроч-
ку. (Пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ № 1603 (1603-99-п) від 31.08.99, 
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 (595-2002-п) від 27.04.2002)

16. Погашення кредиту, наданого покупцям суб’єктом господарської діяльності під час продажу 
товарів у розстрочку, здійснюється шляхом внесення грошей готівкою до каси суб’єкта госпо-
дарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування через банківські установи.

На підставі письмової заяви покупця розрахунки за придбані ним у розстрочку товари можуть 
провадитись підприємством (установою, організацією), де працює (навчається) покупець, шляхом 
відрахування із його заробітної плати (стипендії) суми чергового платежу та відсотків за наданий 
кредит у строки і у розмірах, що передбачаються договором.

17. За несвоєчасне внесення чергових платежів за придбані у розстрочку товари з покупців, що 
здійснюють погашення кредиту шляхом внесення грошей готівкою до каси суб’єкта господарської 
діяльності чи шляхом безготівкового перерахування через банківські установи, або з підприємств 
(установ, організацій), де вони працюють (навчаються), на користь суб’єкта господарської діяль-
ності стягується пеня у розмірі, який обумовлений договором і не перевищує 1/365 частини вста-
новленої річної відсоткової ставки за кредит від простроченої суми за кожний день затримки.

18. У разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або від-
числення з навчального закладу за покупцем залишається заборгованість, адміністрація підпри-
ємства (установи, організації) зобов’язана у 5-денний строк надіслати суб’єкту господарської діяль-
ності, з яким ведуться розрахунки за продані у розстрочку товари, третій примірник договору разом 
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з довідкою про звільнення, а у разі переведення його на інше підприємство (установу, організа-
цію) — зазначити його нове місце роботи (навчання).

19. Якщо покупцем або підприємством (установою, організацією) допущено прострочення 
сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості, а також обумовлена договором пеня, 
можуть бути стягнені у примусовому порядку незалежно від настання строку чергових платежів 
шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса або за рішенням суду.

20. У разі, коли покупець вибув з постійного місця проживання не сплативши заборгованості за 
придбані у розстрочку товари та не повідомив про нове місце проживання, суб’єкт господарської 
діяльності передає матеріали з виконавчим написом нотаріуса до суду за останнім відомим місцем 
проживання боржника або місцем знаходження його майна для вирішення питання про розшук 
боржника.

21. Суб’єкт господарської діяльності повинен розмістити на видному та доступному для покуп-
ців місці орієнтовний перелік товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що рекомендуються 
для продажу в розстрочку, інформацію про загальні умови укладення, виконання та розірвання 
договору, про розмір відсотків, що справляються на користь суб’єкта господарської діяльності, 
порядок заміни неякісних товарів тощо.

22. Бухгалтерський облік і звітність з продажу товарів у розстрочку здійснюється суб’єктом 
господарської діяльності в установленому порядку.

Додаток 1
до Правил торгівлі у розстрочку

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
товарів вітчизняного та іноземного виробництва, що рекомендуються для продажу в розстрочку

Телерадіоапаратура побутова. Електропобутові товари. Швейні машини. Музичні інструменти. 
Кінофотоапаратура. Меблі. Товари для новонароджених. Дитячі коляски. Садові будинки. Стандар-
тні будинки з комплектами деталей до них. Будівельні матеріали. Сантехнічні товари. Тканини. Одяг. 
Взуття. Килимові вироби. Тюлегардинні вироби. Вироби із кришталю, фарфору, фаянсу. Хутряні 
вироби. Транспортні засоби. Технічні засоби та устаткування, що використовуються в особистих та 
фермерських (селянських) господарствах. Газові плити. Персональні комп’ютери. Побутові прила-
ди обліку споживання енергетичних ресурсів.
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Додаток 2
до Правил торгівлі у розстрочку

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
товарів у розстрочку

від «____» ________________ 20       р. N ______

Мною, громадянином            ,
(прізвище, ім’я, по батькові)

у суб’єкта господарської діяльності             
      (найменування суб’єкта господарської діяльності, адреса,

                 
№ розрахункового рахунку у відділенні банку)

придбані товари               
(назва товару, марка, заводський N)

                 
з розстрочкою платежу на _________ місяців за роздрібною ціною        
                  гривень та з відрахуванням на користь суб’єкта
   (зазначити прописом)

господарської діяльності ___________ відсотків річних за наданий кредит.
Внесено готівкою при отриманні товарів ______ відсотків їх вартості у сумі       

         гривень.
   (зазначити прописом)

Залишилось до сплати           гривень.
(зазначити прописом)

Щомісячну частину суми вартості товарів, що залишилась несплаченою,       
             гривень та відсотки за кредит, які слід розраховувати за кожний
   (зазначити прописом)

місяць із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким користувався 
в місяці, за який сплачую черговий внесок, доручаю          
                 

(найменування та адреса підприємства (установи, організації),

                 
де працює (навчається) покупець, номер телефону)

                           відраховувати з моєї заробітної плати (стипендії) 
щомісяця до повного погашення заборгованості з  «___» ____________ 20__ р.  по  «___» _______ 
20 __ р.

Зобов’язуюсь виплачувати щомісячними внесками суб’єкту господарської діяльності, який на-
дав кредит, 
по               гривень

(зазначити прописом)

та ______ відсотків за наданий кредит у відповідному місяці. За несвоєчасне внесення чергових 
платежів я зобов’язуюсь сплатити пеню у розмірі _________________ від простроченої суми за 
кожний день затримки.

У разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислен-
ня з навчального закладу я зобов’язуюсь чергові платежі вносити у встановлені договором строки 
готівкою до каси суб’єкта господарської діяльності, який надав кредит, або перераховувати йому 
грошові кошти у порядку безготівкових розрахунків через банківські установи, а у разі переходу на 
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нове місце роботи (навчання) повідомити цьому суб’єкту господарської діяльності найменування 
підприємства (установи, організації) та його адресу для пересилання договору на суму заборгова-
ності за новим місцем роботи.

Якщо мною буде допущено прострочення сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгова-
ності та обумовлена договором пеня можуть бути стягнені з мене в примусовому порядку незалеж-
но від настання строку чергових платежів шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса або за 
рішенням суду.

Особою, яка підписала договір, пред’явлено паспорт    , виданий      

      « »    19   р., прописаний в       

       по вулиці       , будинок N    , кв. N   .

Пенсійне посвідчення N    видано           
                 

(найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)

«___» ____________ 19__ р.
Домашній телефон покупця №             

Документ перевірив              
(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Покупець                
(підпис)

Керівник суб’єкта господарської діяльності          
       (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер              
(підпис, прізвище, ініціали)

Відмітки про погашення кредиту

Дата Місячна сума платежів 
на погашення кредиту 
(без відсотків за 
кредит)

Фактичний 
кредит у 
конкретному 
місяці

Сума відсотків за кредит 
(відсоткова ставка у 
розрахунку на місяць, 
помножена на дані графи 
3 і поділена на 100)

Сума чергового 
платежу (до даних 
графи 2 додають-
ся дані графи 4)

Відмітка про 
погашення 
кредиту

1 2 3 4 5 6

1. до      
   (число, місяць, рік)

2. до      
   (число, місяць, рік) 

3. до      
   (число, місяць, рік)

4. до      
   (число, місяць, рік)

<...>

60. до      
   (число, місяць, рік)

Всього      

Головний бухгалтер              
(підпис, прізвище, ініціали)

До відома покупців, що вносять чергові платежі готівкою до каси суб’єкта госпо-
дарської діяльності

Під час внесення суб’єкта господарської діяльності, який надав кредит, чергових платежів готів-
кою для підтвердження сплаченої суми вимагайте видачі та наклеювання безпосередньо на дого-
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ворі відповідного розрахункового документа (інші відмітки та розписки щодо уплати та виправлення 
суми на договорі вважаються недійсними).

У разі тимчасового виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій для підтвердження спла-
ченої суми вимагайте видачі розрахункового документа встановленої форми на повну суму плате-
жу та квитанції до прибуткового касового ордера, підписаного та завіреного печаткою в установле-
ному порядку.

Для наклеювання розрахункових документів, що підтверджують внесення чергових 
платежів в рахунок погашення наданого кредиту і відсотків

За даним договором платежі погашені повністю.
Керівник суб’єкта господарської діяльності           
        (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер              
(підпис, прізвище, ініціали)

МП

Договір між суб’єктом господарської діяльності і покупцем, який здійснюватиме погашення кре-
диту шляхом відрахувань з його заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання) скла-
дається у трьох примірниках: перший — залишається у суб’єкта господарської діяльності, дру-
гий — передається покупцеві, третій — підприємству (установі, організації), що видало довідку.

У разі розрахунків з покупцями, які здійснюватимуть погашення кредиту шляхом внесення гро-
шей готівкою до каси суб’єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування 
через банківські установи, договір складається у двох примірниках: один — залишається у суб’єкта 
господарської діяльності, другий — передається покупцеві.

Під час продажу товарів у розстрочку з покупців на користь суб’єкта господарської діяльності від 
наданого кредиту справляються відсотки, розмір яких встановлює суб’єкт господарської діяльності, 
але не вище діючих на момент продажу товарів річних ставок за фінансові кредити банку, що об-
слуговує суб’єкта господарської діяльності, який здійснює продаж товарів у розстрочку.

Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою перерахування за цими відсотками.
Передача у розпорядження покупцеві товарів, що придбаваються у розстрочку, здійснюється за 

умови внесення першого внеску (завдатку) у розмірі не менше 25 відсотків їх вартості, а товарів за 
ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — не менше 50 відсотків, що має 
зазначатися у договорі. Передача транспортних засобів здійснюється за умови сплати покупцем 
першого внеску у розмірі не менше 25 відсотків вартості.

Договором має передбачатися строк оплати решти вартості товарів у межах від 6 до 12 місяців, 
а товарів, вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — від 6 до 24 
місяців. Для транспортних засобів строк сплати решти вартості може становити від 6 до 60 місяців.
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У разі, коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими доку-
ментами у розмірі менш як 50 відсотків їх заробітної плати (стипендії, пенсії), суб’єкт господарської 
діяльності під час продажу товарів у розстрочку має зменшувати кредит, що надається цим особам, 
з таким розрахунком, щоб загальна сума щомісячних утримань за виконавчими документами, а 
також на погашення кредиту не перевищувала 50 відсотків відповідної місячної заробітної плати 
(стипендії, пенсії).

Право власності на товари, передані згідно з договором у розпорядження покупця, переходить 
до нього після кінцевого розрахунку.

На транспортні засоби, що придбані у розстрочку, не видаються доручення з правом відчуження, 
а також ці транспортні засоби не знімаються з обліку в органах Державтоінспекції до пред’явлення 
покупцем договору з відміткою суб’єкта господарської діяльності про повний розрахунок.

Кредит, що надається, не повинен перевищувати тримісячної заробітної плати (стипендії, пенсії) 
покупця у разі продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної — з розстроч-
кою платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної — з розстрочкою платежу на 24 місяці. Зазначені 
обмеження не стосуються випадків продажу транспортних засобів.

У разі, коли вартість товарів перевищує граничну межу кредиту, визначену в попередньому 
 абзаці, під час отримання товарів різниця повинна бути сплачена покупцем готівкою або шляхом 
перерахування грошових коштів у безготівковому порядку через банківські установи.

Розрахунки за продані у розстрочку товари провадяться один раз на місяць у строки, визначені 
договором. (Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 138 (138-99-п) від 
04.02.99, № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001)
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Додаток 3
до Правил торгівлі у розстрочку

Штамп, ідентифікаційний код підприємства
(установи, організації), дата видачі

Дійсна протягом 15 днів від дня видачі

ДОВІДКА №                  
для придбання товарів у розстрочку

Видана громадянину              
(прізвище, ім’я, по батькові,

                 
ідентифікаційний код)

у тому, що він (вона) дійсно постійно працює (навчається), є пенсіонером        

                 
(посада, повна назва підприємства (установи, організації), органу, що призначив пенсію)

                 

з «______» _______________ 19 __ р.

За останні 3 календарні місяці роботи середньомісячна заробітна плата, зокрема у натуральній 
формі, (стипендія) становила         гривень.

        (зазначити прописом)

У тому, що йому (їй) сплачується пенсія у розмірі         гривень.
         (зазначити прописом)

Пенсія встановлена пожиттєво або терміном до «______» _______________ 20 __ р.
Із зазначеної заробітної плати (стипендії, пенсії) здійснюються щомісяця виплати за виконавчи-

ми документами у розмірі    відсотків.
Постійно прописаний і проживає за адресою:          

                 

                 

Має паспорт    , виданий           

                 
«___» ____________ 19__ р.

Пенсійне посвідчення N    видано           

                 
(найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)

«___» ____________ 19__ р.

Адміністрація підприємства (установи, організації) за письмовою заявою громадянина     

          , який укладає з суб’єктом господарської діяльності
   (прізвище, ім’я, по батькові)

договір купівлі-продажу товарів у розстрочку, буде відраховувати з його заробітної плати (стипен-
дії) для покриття чергових платежів суми, що зазначатимуться в цьому договорі, та перераховувати 
суб’єкту господарської діяльності, який надав кредит (заповнюється за згодою адміністрації під-
приємства (установи, організації).
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Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку, який буде укладено між суб’єктом господарської 
діяльності і громадянином              ,

  (прізвище, ім’я, по батькові)

для відрахування відповідних сум із його заробітної плати (стипендії) для покриття чергових пла-
тежів адміністрація просить вислати за адресою:         ,

       (адреса підприємства, (установи, організації)

телефон №     .
Керівник                

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер              
(підпис, прізвище, ініціали)

МП

Довідка для придбання товарів у розстрочку видається адміністрацією підприємства (установи, 
організації) лише тим особам, які перебувають у трудових відносинах з цим підприємством (уста-
новою, організацією) або навчаються у навчальному закладі не менше 3 місяців і постійно отриму-
ють заробітну плату (стипендію).

Довідка для придбання товарів у розстрочку непрацюючим пенсіонерам видається органом, що 
призначив пенсію.

Зазначена довідка не повинна видаватися фізичним особам, у яких утримання за виконавчими 
документами становлять 50 відсотків заробітної плати (стипендії, пенсії), а також працівникам під-
приємств (установ, організацій), розірвання трудового договору з якими передбачається з ініціати-
ви власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією підприємства 
(установи, організації) або з інших причин.

Наступна довідка для придбання товарів у розстрочку може бути видана фізичним особам тіль-
ки за умови повного розрахунку за товари, придбані у розстрочку за раніше одержаною довідкою, 
а непрацюючим пенсіонерам і особам, які здійснюватимуть розрахунки шляхом внесення грошей 
готівкою до каси суб’єкта господарської діяльності або шляхом безготівкового перерахування че-
рез банківські установи, — після пред’явлення ними договору купівлі-продажу товарів у розстроч-
ку з відміткою суб’єкта господарської діяльності про повний розрахунок за товари, придбані на 
підставі раніше одержаної довідки.

Бланки довідок повинні виготовлятися на замовлення підприємства (установи, організації), мати 
друкарську нумерацію, видаватися, обліковуватися та зберігатися уповноваженою керівником під-
приємства (установи, організації) особою як бланки документів суворої звітності відповідно до 
встановленого порядку.



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 1997 р. № 1442

ПРАВИЛА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

Загальні положення
1. Ці Правила визначають порядок приймання, зберігання і роздрібної торгівлі бензином, дизель-

ним пальним, гасом, маслами, мастилами (далі — нафтопродукти), а також регламентують вимоги 
у дотриманні прав споживачів щодо належної якості цих товарів, безпеки для життя та здоров’я спо-
живачів, навколишнього природного середовища і рівня торгівельного обслуговування.

Правила поширюються на всіх суб’єктів господарської діяльності на території України, які за-
реєстровані в установленому порядку. (Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з По-
становою КМ № 1622 (1622-99-п) від 01.09.99)

2. Роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу автозаправних станцій (АЗС), 
що призначені для заправки транспортних засобів моторним пальним. Продаж цих товарів у дрібній 
розфасовці здійснюється також через спеціалізовані магазини, що продають товари господарсько-
го вжитку (далі — спеціалізовані магазини).

У сільській місцевості продаж гасу на розлив здійснюється через мережу спеціалізованих мага-
зинів, кіосків, палаток, а також через спеціалізовані авторозвозки системи споживчої кооперації.

3. АЗС поділяються на стаціонарні, пересувні та контейнерні.
Стаціонарні АЗС — комплекс споруд для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів 

з наземним або підземним розміщенням резервуарів і з не зблокованими з ними пальнороздаваль-
ними колонками. (Пункт 3 доповнений абзацом другим згідно з Постановою КМ № 280 (280-98-п) 
від 07.03.98)

Пересувні АЗС — комплексна установка технологічного обладнання, змонтованого на автомо-
більному шасі або причепі, для транспортування та видачі нафтопродуктів. (Пункт 3 доповнений 
абзацом третім згідно з Постановою КМ № 280 (280-98-п) від 07.03.98)

Контейнерні АЗС — установка для зберігання та відпуску нафтопродуктів, яка складається 
 з резервуара і пальнороздавальної колонки, зблокованих в єдиному контейнері. (Пункт 3 доповне-
ний абзацом четвертим згідно з Постановою КМ № 280 (280-98-п) від 07.03.98)

Стаціонарні АЗС розташовуються у населених пунктах, а також на автомобільних дорогах.
Використання пересувних АЗС дозволяється лише для реалізації населенню пічного палива, 

а також для реалізації пального на місці розташування стаціонарних АЗС у разі проведення їх ре-
монту або чистки резервуарів.

Використання контейнерних АЗС дозволяється лише в автогосподарствах, на промислових 
і сільськогосподарських підприємствах, платних стоянках автомобілів, моторних човнів і катерів, 
пристанях, в гаражних кооперативах та сільській місцевості, де відсутні стаціонарні АЗС.

У всіх випадках місце розташування АЗС визначається органом місцевого самоврядування та 
погоджується в установленому порядку з відповідними органами внутрішніх справ та територіаль-
ними органами Мінекоресурсів. (Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постано-
вою КМ № 390 (390-2001-п) від 23.04.2001)

Забороняється продаж нафтопродуктів безпосередньо з автоцистерн, а також приватними осо-
бами у каністрах та іншій тарі. (Контейнерні автозаправочні станції у випадках, не передбачених 
пунктом 3 цих Правил, використовувалися до 01.07.99 згідно з Постановою КМ № 280 (280-98-п) 
від 07.03.98)



198 Захист прав споживачів в галузі торгівлі промисловими та продовольчими товарами

4. На стаціонарних АЗС може бути організовано продаж нафтопродуктів у дрібній розфасовці, 
супутніх товарів для автомобілів та інших транспортних засобів, приймання відпрацьованих масел 
і тари з-під нафтопродуктів, а також технічне обслуговування та миття автомобілів.

5. Режим роботи АЗС і спеціалізованих магазинів встановлюється суб’єктами господарської 
діяльності за погодженням з місцевими органами самоврядування.

У разі планового закриття АЗС, спеціалізованих магазинів та інших відповідних пунктів для прове-
дення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання тощо суб’єкти господарської діяльності 
повинні не пізніше ніж за 5 днів повідомити про це громадян, помістивши поруч з інформацією про 
режим роботи оголошення про дату та період закриття.

6. Відпуск нафтопродуктів здійснюється операторами АЗС, з якими суб’єктами господарської 
діяльності укладаються договори про колективну чи індивідуальну матеріальну відповідальність.

7. На фасаді АЗС і торгівельного приміщення повинна бути вивіска із зазначенням назви суб’єкта 
господарської діяльності та власника або уповноваженого ним органу. На видному місці розміщу-
ються інформація про режим роботи і копія свідоцтва про державну реєстрацію, а також табличка 
із зазначенням прізвища, імені та по батькові чергового оператора, що відпускає нафтопродукти, 
і інформація про місцезнаходження найближчих АЗС.

У разі здійснення виїзної торгівлі на робочому місці оператора (продавця) встановлюється таб-
личка із зазначенням назви, місця розташування і номера телефону суб’єкта господарської діяль-
ності, а також прізвища, імені та по батькові оператора (продавця). На робочому місці громадянина-
підприємця встановлюється табличка із зазначенням його адреси, номера свідоцтва про державну 
реєстрацію суб’єкта господарської діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію.

Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.
8. При в’їзді на АЗС та біля оператора виставляється інформаційне табло із зазначенням на-

фтопродуктів, що є в продажу, їх марки, сорту, роздрібної ціни за одиницю ємкості або одиницю 
ваги. (Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 390 (390-2001-п) 
від 23.04.2001, № 745 (745-2002-п) від 01.06.2002)

Усі зразки супутніх товарів та нафтопродуктів у дрібній розфасовці повинні бути виставлені 
у асортименті, наявному у суб’єкта господарської діяльності, у вітринах приміщення АЗС, на при-
лавках і у вітринах спеціалізованих магазинів з ярликами цін (цінниками), оформленими в установ-
леному порядку.

9. У разі продажу нафтопродуктів вітчизняного та іноземного виробництва суб’єкт господарської 
діяльності зобов’язаний забезпечити надання покупцям державною мовою доступної та достовір-
ної і своєчасної інформації про ці товари, а саме: (Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)

назва нормативних документів, вимогам яких повинен відповідати товар;
перелік основних споживчих властивостей товару;
ціна та умови придбання товару;
дата виготовлення;
гарантійні зобов’язання виготівника;
правила та умови ефективного використання товару;
термін служби (придатності) товару, дії покупця після закінчення цього терміну, а також 
про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
найменування та адреса виготівника і підприємства, яке здійснює його функції з прийман-
ня претензій від покупця;
сертифікація товару.

Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для життя і здоров’я покупця, 
його майна, навколишнього природного середовища, оператор (продавець) зобов’язаний довести 

•
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до відома покупця інформацію про правила безпечного використання, зберігання і утилізації цих 
товарів, а також про наслідки їх шкідливого впливу. (Абзац одинадцятий пункту 9 із змінами, вне-
сеними згідно з Постановами КМ № 390 (390-2001-п) від 23.04.2001, № 745 (745-2002-п) від 
01.06.2002)

10. Розрахунки з покупцями за придбані ними нафтопродукти, інші товари провадяться за 
готівку в національній валюті, в безготівковому порядку, за кредитними картками або в іншому 
порядку відповідно до законодавства. (Абзац другий пункту 10 втратив чинність на підставі Поста-
нови КМ № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001) (Абзац третій пункту 10 втратив чинність на підставі 
Постанови КМ № 450 (450-2001-п) від 06.05.2001)

Під час продажу нафтопродуктів за готівку продавець зобов’язаний видати споживачеві розра-
хунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. 
(Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)

11. Покупець має право обміняти придбаний ним товар належної якості на аналогічний, який 
його більше влаштовує, протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, а у разі виявлення недоліків чи 
фальсифікації товару протягом гарантійного терміну вимагати від суб’єкта господарської діяль-
ності (за своїм вибором):

безплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем;
заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості; (Абзац 
третій пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)
відповідного зменшення купівельної ціни;
заміни на такий же товар іншої марки (моделі) з відповідним перерахунком купівельної 
ціни;
розірвання договору та відшкодування завданих йому збитків.

Покупець пред’являє претензії суб’єкту господарської діяльності відповідно до Закону України 
«Про захист прав споживачів» (1023-12) і Правил продажу непродовольчих товарів, що затверджу-
ються Мінекономіки (z0298-96). (Абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постано-
вою КМ № 745 (745-2002-п) від 01.06.2002)

У разі заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, 
перерахунок вартості не провадиться.

Усі витрати, пов’язані із заміною товарів, здійснюються за рахунок суб’єкта господарської діяль-
ності.

12. До роботи оператором АЗС допускаються особи, яким виповнилося 18 років і які пройшли 
навчання на спеціальних курсах з одержанням відповідного посвідчення.

Усі працівники АЗС та спеціалізованих магазинів проходять навчання і інструктаж з перевіркою 
знань з питань охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку 
знань працівників з питань охорони праці, що затверджується Комітетом по нагляду за охороною 
праці.

Зазначені працівники повинні знати правила пожежної та екологічної безпеки; Правила користу-
вання засобами вимірювальної техніки, умови утримання території АЗС і приміщень магазинів у на-
лежному санітарному стані, вимоги нормативних документів щодо продажу нафтопродуктів, супут-
ніх товарів, а також торгівельного обслуговування покупців.

13. Забороняється допускати в службові приміщення АЗС, спеціалізованих магазинів, інших 
пунктів продажу нафтопродуктів сторонніх осіб, за винятком службових осіб органів виконавчої 
влади та державного нагляду за наявності у них посвідчень для проведення перевірок у межах їх 
компетенції.

14. Суб’єкт господарської діяльності повинен дотримуватися вимог Законів України «Про під-
приємництво» (698-12), «Про охорону праці» (2694-12), «Про охорону навколишнього природного 

•
•

•
•

•



200 Захист прав споживачів в галузі торгівлі промисловими та продовольчими товарами

середовища» (1264-12), «Про пожежну безпеку» (3745-12), «Про забезпечення санітарного та епі-
демічного благополуччя населення» (4004-12), «Про захист прав споживачів», Порядку заняття 
торгівельною діяльністю і правил торгівельного обслуговування населення, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 (108-95-п), цих Правил, інших норматив-
них документів, що регламентують питання технічної експлуатації АЗС, їх торгівельної діяльності.

15. Суб’єкт господарської діяльності повинен обладнати на АЗС, у спеціалізованому магазині на 
видному та доступному для огляду місці стенд (куточок покупця), де повинні знаходитися книга 
відгуків і пропозицій встановленого зразка, ці Правила, порядок обміну неякісних товарів (витяг із 
Закону України «Про захист прав споживачів»), протипожежні норми і правила, інша необхідна ін-
формація.

Оператори АЗС, продавці магазинів повинні на першу вимогу покупця надати йому книгу відгуків 
і пропозицій встановленого зразка.

16. Посадові особи суб’єкта господарської діяльності зобов’язані здійснювати контроль за ви-
конанням підлеглими вимог цих Правил. У разі порушення вимог, передбачених цими Правилами, 
винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

Вимоги до експлуатації АЗС і приміщень спеціалізованих магазинів
17. Технічна експлуатація АЗС здійснюється відповідно до чинного законодавства.
18. Всі АЗС повинні відповідати вимогам екологічної безпеки, а проектна документація їх будів-

ництва та реконструкції мати розділ оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище.
Забороняється скидання у водойми стоків, забруднених нафтопродуктами.
Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, підлягає компенсації в установленому порядку.
19. Відпрацьовані нафтопродукти приймаються на АЗС від власників індивідуального транс-

порту без їх аналізу. Злите з картера двигуна безпосередньо на станції відпрацьоване масло прий-
мається як моторне, всі інші нафтопродукти — як змішані.

Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити облік та своєчасну здачу відпрацьованих 
нафтопродуктів на переробку в установленому порядку.

20. Засоби вимірювальної техніки застосовуються згідно з Правилами користування засобами 
вимірювальної техніки у сфері торгівлі, що затверджуються наказом Держстандарту.

АЗС обов’язково укомплектовуються зразковими мірниками місткістю 2 і 5 літрів (для масел), 
10, 20 і 50 літрів (для пального).

21. З метою пожежної безпеки дозволяється відкривати магазини, що здійснюють продаж гасу 
на розлив, у будинках, що стоять окремо, або на першому поверсі нежитлового будинку за наяв-
ності вогнетривкого перекриття.

Забороняється відкривати такі магазини в будинках, де розміщено громадські заклади, а також 
у будинках, що мають понад три поверхи.

22. Приміщення магазинів, що здійснюють продаж гасу, повинні відповідати таким умовам:
підлога вогнетривка, непроникна для гасу, з нахилом для стікання рідини у спеціальні збір-
ники;
резервуари для гасу встановлюються в приміщеннях, що обладнані припливно-витяжною 
вентиляцією і мають бетонну або кам’яну підлогу та вогнетривке перекриття (якщо резер-
вуари не закопано в землю), згідно з вимогами, що зазначаються у дозволі місцевих ор-
ганів будівництва та пожежного нагляду. У разі, коли резервуари встановлено в особливо-
му підземному приміщенні, люк (вхід) для доступу до нього повинен бути зроблений зовні 
будинку.

•

•



Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами 201

23. В окремих випадках у місцях продажу гасу на розлив встановлюються невеликі резервуари 
(залізні бочки) з піддонами та приробленими до них кранами.

24. Для відпуску гасу на розлив магазини обладнуються роздавальними баками, які встановлю-
ються на прилавок, оббитий залізними щитами. Прилавки повинні мати спеціальні виїмки для вста-
новлення тари покупця з тим, щоб усунути необхідність піднімати цю тару на прилавок.

До роздавальних баків гас надходить з резервуарів зберігання трубопроводами.
У магазинах, що мають засоби вимірювальної техніки, відпуск гасу проводиться безпосередньо 

в тару покупця без обладнання спеціального прилавка.
Біля роздавальних баків і засобів вимірювальної техніки обов’язково повинен бути пристрій для 

збирання гасу, пролитого під час його відпуску.
25. Не менше ніж 2 рази на рік у магазинах, що здійснюють продаж гасу, повинна проводитися 

із фіксацією дати в журналі чистка резервуарів зберігання гасу із злиттям залишків у спеціально 
відведені герметичні ємкості для подальшої їх здачі на переробку в установленому порядку.

Приймання і зберігання нафтопродуктів
26. Доставка нафтопродуктів на АЗС, у спеціалізовані магазини здійснюється автомобільним 

транспортом.
Забороняється доставка неетилованого бензину в автоцистернах та інших ємкостях, що раніше 

були використані для перевезення етилованого бензину, без відповідної їх зачистки від нього. 
(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 390 (390-2001-п) від 23.04.2001, із зміна-
ми, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 (745-2002-п) від 01.06.2002)

27. Приймання нафтопродуктів провадиться суб’єктом господарської діяльності лише за наяв-
ності супровідних документів (товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, прибутково-ви-
даткова накладна, документи, що засвідчують належну якість та безпеку товарів, тощо).

Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, повинна мати сертифікат відповід-
ності або його копію чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката, видані в установленому 
порядку.

28.   Нафтопродукти, доставлені на АЗС, у магазини в автомобільних цистернах, повинні бути злиті 
повністю. Оператор (продавець), який приймає нафтопродукти, зобов’язаний особисто в цьому переко-
натися, оглянувши цистерни після зливу.

Забороняється злив неетилованого бензину в ємкості, в яких знаходився етилований бензин, 
без відповідної їх зачистки від нього. (Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 390 
(390-2001-п) від 23.04.2001) 

У процесі приймання нафтопродуктів оператор (продавець) зобов’язаний стежити за наповнен-
ням резервуару з тим, щоб запобігти його переповненню.

29. Забороняється приймати нафтопродукти у разі:
відсутності необхідних супровідних документів чи пред’явлення неправильно оформлених 

 товарних і відвантажувально-транспортних документів;
недостачі нафтопродуктів;
невідповідності якості нафтопродуктів вимогам нормативних документів;
несправності зливного обладнання, в інших випадках, визначених правилами технічної ек-
сплуатації та пожежної безпеки АЗС. (Абзац шостий пункту 29 виключено на підставі По-
станови КМ № 745 (745-2002-п) від 01.06.2002)

30. Нафтопродукти у дрібній розфасовці повинні транспортуватися таким чином, щоб заподія-
ти пошкодженню тари і етикеток.

31. Масла і мастила в тарі повинні зберігатися на стелажах у спеціально відведеному місці АЗС, 
у дрібній розфасовці на стелажах у спеціалізованих магазинах.

•
•
•
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Відповідальний працівник або оператор АЗС, завідуючий спеціалізованим магазином зобов’язані 
щоденно оглядати склади і перевіряти стан тари та упаковки.

Організація продажу нафтопродуктів
32. У разі продажу нафтопродуктів, що підлягають обов’язковій сертифікації, оператори (про-

давці) на вимогу покупця подають супровідні документи із зазначенням реєстраційного номера 
сертифіката відповідності чи свідоцтва про відповідність та/або декларації про відповідність, якщо 
це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності виду продукції. (Пункт 32 в 
редакції Постанови КМ № 787 (787-2005-п) від 18.08.2005)

33. Автотранспортні засоби заправляються нафтопродуктами на АЗС у порядку черги, за винят-
ком автомобілів спеціального призначення та автомобілів громадян, яким згідно із законодавством 
встановлено пільги.

Автомобілі, що чекають черги на заправку, повинні знаходитися за межами території АЗС.
34. Заправка автомобілів та інших транспортних засобів населенню провадиться оператором 

АЗС через пально-, мастило- та сумішороздавальні колонки. Дозволяється також відпускати на-
фтопродукти в тару покупця (металеві каністри). (Абзац другий пункту 34 виключено на підставі 
Постанови КМ № 745 (745-2002-п) від 01.06.2002)

Відпуск бензину в тару з полімерних матеріалів і в скляну тару забороняється.
35. Заправка автотранспортних засобів провадиться за допомогою оператора АЗС або водієм 

самостійно під наглядом оператора.
36. Кількість нафтопродуктів, що відпускаються через пально- та мастилороздавальні колонки, 

визначається згідно з вимогами експлуатаційної документації підприємства — виготівника кон-
кретного типу колонки.

37. Пально- та мастилороздавальні колонки на АЗС встановлюються таким чином, щоб поку-
пець міг безпосередньо спостерігати за показаннями колонки під час вимірювання та видачі замо-
вленої ним дози пального чи мастила. Показання колонки зберігаються протягом усього часу про-
ведення розрахунку з покупцем (до замовлення іншої дози).

Перед початком кожного відпуску нафтопродуктів показання лічильника разового відпуску ко-
лонки повинні обов’язково встановлюватися на нульову позначку.

Якщо у покупця виникли сумніви щодо точності дози відпуску нафтопродукту колонкою, на його 
вимогу оператор АЗС зобов’язаний негайно перевірити її стан і у разі виявлення недоливу відшко-
дувати збитки покупцю і припинити подальше використання цієї колонки до проведення ремонту.

На вимогу покупця оператор АЗС повинен надати книгу відгуків і пропозицій для виконання за-
пису про несправність колонки із зазначенням її номера, дати і часу запису.

38. У разі відпуску гасу на розлив не допускається його штучне спінення. Мірник необхідно 
виймати з баку лише у вертикальному положенні та плавно опускати в бак.

39. Під час переливання із мірника до тари покупця гас не повинен проливатися або залишати-
ся у мірнику.

Вимірювання гасу повинне проводитися металевими кухлями ємністю 250, 500 та 1000 мілілітрів 
з наповненням рідиною в рівень з краями міри (кухля).

Покупець вправі спостерігати за операцією вимірювання від початку до кінця. Продавець пови-
нен стежити за тим, щоб не облити тару зовні.



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом головного державного

інспектора ветеринарної медицини
України від 4 червня 1996 № 23

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ПРАВИЛА* ДЛЯ РИНКІВ

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила вміщують санітарні вимоги до території, обладнання, торговельно-технологічно-

го устаткування, інвентаря, утримання ринків, продажу продукції, а також обов’язки дирекції ринків 
по їх дотриманню.

<...>
2.7. Для збирання сміття і відходів на території ринку обладнують сміттєзбірники, встановлю-

ють урни.
Майданчики для встановлення сміттєзбірників повинні бути розташовані в господарській зоні 

ринку на відстані 20 м від місць торгівлі харчовою продукцією.

3. Вимоги до обладнання та утримання ринків
3.1. Ринок, як торговельне підприємство, у своєму складі повинен мати відповідно обладнані 

торговельні місця, лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, упорядковану територію, гро-
мадські санітарні вузли, достатню кількість води, електроенергії, зв’язок, тепло.

Найбільш потужними ринковими комплексами є криті ринки і ринки павільйонного типу.
3.2. Всі ринкові споруди повинні бути підключені до міської мережі водопостачання, каналізації, 

опалення і електрозабезпечення у відповідності з діючими нормативними документами СНІП 
2.04.01-85 «Внутрішній водопровід і каналізація будинків», СНІП 11-4-79 «Природне і штучне ос-
вітлення. Норма проектування», системи вентиляції і опалення повинні відповідати вимогам СНІП 
2.04.05-86.

3.3. При відсутності в місці розташування ринку централізованого водопостачання допускається 
обладнання місцевої системи з вибором джерела водопостачання при погодженні з державною сані-
тарно-епідеміологічною службою.

3.4. При наявності водопроводу і каналізації на ринку обладнують санітарні вузли, які розташо-
вують на відстані не менше 25 м від місць торгівлі харчовою продукцією.

На ринках, де каналізація відсутня, обладнуються санітарні вузли з водонепроникними вигрібни-
ми ямами на відстані не ближче 50 м від місць торгівлі харчовою продукцією.

Санітарні вузли повинні мати зручні, вимощені і освітлені підходи.
3.5. При відсутності каналізації на ринку порядок видалення і спуску стічних вод визначається ус-

тановами комунальної служби за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою.
3.6. Територія ринку повинна бути огородженою, під’їзні шляхи і підходи до нього асфальтованими.
При цьому передбачаються схили поверхні асфальтового покриття для стоку зливних і талих вод.
3.7. Ринок прибирають щоденно після закінчення торгівлі з обов’язковим в теплу пору року 

поливанням (миттям) всієї території. В зимову пору проїзди, проходи систематично очищають від 
снігу, льоду.

Поточне прибирання ринку проводиться безперервно протягом всього дня для запобігання за-
брудненню продуктів.

* Далі — Правила.
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Один раз на місяць проводиться санітарний день, у який на території ринку, в критих павільйонах 
проводиться ретельне прибирання, дезинфекція місць торгівлі, торговельного інвентаря, обладнання.

Регулярно проводиться розморожування по мірі намерзання «шуби» та дезинфекція всіх холо-
дильних камер дезинфекційними засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров’я України.

3.8. Стіни торговельного залу, а також стіни приміщень для миття торговельного інвентаря, ду-
шових, санітарних вузлів облицьовують на висоту 1,8 м водостійкими синтетичними матеріалами, 
глазурованою плиткою або фарбують олійними чи водостійкими синтетичними фарбами, дозволе-
ними Міністерством охорони здоров’я України.

Стіни холодильних камер облицьовують глазурованою плиткою або листами нержавіючої сталі 
на висоту не менше 1,8 м.

3.9. Для підтримання належного санітарного стану риночних комплексів і павільйонів щорічно 
до початку весняно-літнього сезону проводиться необхідний ремонт споруд ринку, холодильного 
та торговельно-технічного обладнання, приміщень лабораторії ветсанекспертизи.

3.10. На території ринку обладнують фонтанчики для питної води, умивальники, приміщення 
для миття торговельного інвентаря, фруктів, овочів. Вода, яка використовується для господарсько-
побутових і питних потреб, повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питна. Гігієнічні ви-
моги і контроль за якістю».

3.11. Ринок забезпечується в достатній кількості прибиральним інвентарем, матеріалами для 
миття, мийними, дезинфікуючими і дератизаційними засобами. Ці засоби повинні зберігатися ок-
ремо в закритому приміщенні.

3.12. Для зберігання особистих речей працівників ринку обладнують гардероби, а для зберігання 
торговельного інвентаря виділяється спеціальне приміщення.

3.13. На ринку, де реалізується продукція з обмеженим строком зберігання, забезпечується корот-
кочасне зберігання її в холодильних камерах. Для зберігання м’яса, яке підлягає лабораторному до-
слідженню, до вирішення питання про можливість його реалізації на ринках встановлюються холо-
дильники-ізолятори, нагляд за якими здійснюють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

За роботу холодильних камер несе відповідальність дирекція ринку.
3.14. Сміття з території ринку вивозять щоденно. Сміттєзбірники і урни в кінці дня після закін-

чення торгівлі очищають від сміття, дезинфікують хлорним вапном.
3.15. Санітарні вузли і умивальники утримуються справними, чистими. Туалети щодня дезинфі-

куються 10% розчином хлорного вапна або 20% розчином гашеного вапна чи іншими дезинфікую-
чими засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров’я України.

3.16. Персоналу, який обслуговує санітарні вузли, забороняється виконувати роботи, пов’язані із 
зберіганням та реалізацією харчової продукції.

4. Вимоги до устаткування та інвентаря

4.1. Ринок повинен бути забезпечений в достатній кількості інвентарем, торговельно-техноло-
гічним обладнанням та спецодягом: прилавками, столами для торгівлі стільцями, лавами для тор-
гуючих, куртками, фартухами, нарукавниками тощо.

4.2. Прилавки, столи для продажу сільськогосподарської продукції (м’ясопродуктів, молоко-
продуктів, меду) покривають нержавіючою сталлю, листами алюмінієвих сплавів та іншими ма-
теріалами, допущеними для вказаних цілей Міністерством охорони здоров’я України.

4.3. У користування особам, які торгують на ринку, надається напрокат торговельний інвентар: 
ваги, куртки, ножі, лотки, ложки, виделки, лопатки, щипці, совки, лійки, мірки, гачки, столи тощо.

4.4. Торговельний інвентар повинен бути з нержавіючих легкомийних матеріалів і утримуватися 
в чистоті.
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Колоду для розрубки м’яса виготовляють із твердих порід дерева, встановлюють на металеву 
підставку-хрестовину, бокову поверхню фарбують олійною фарбою. По закінченні роботи її робочу 
поверхню зачищають ножем і засипають сіллю, а бокову частину миють гарячою водою. По мірі 
зношування, коли з’являються глибокі зарубки і ритвини, поверхню колоди спилюють.

4.5. Інвентар, який використовувався при продажу м’яса (лотки, виделки, сокири, ножі тощо), 
повинен щоденно митися гарячою водою та 0,5–1% розчином кальцинованої соди або іншими мий-
ними засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров’я України.

5. Вимоги до продажу продукції тваринного та рослинного походження
5.1. До продажу на ринку допускається лише доброякісна продукція тваринного і рослинного по-

ходження, яка в установленному порядку пройшла контроль в лабораторії ветеринарно-санітарної 
експертизи згідно з Положенням про лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, за-
твердженим Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 9 березня 1993 року.

5.2. М’ясні, молочні продукти, яйця, мед допускаються до продажу тільки з господарств, благо-
получних щодо заразних хвороб тварин та птиці, що повинно бути підтверджено відповідними ве-
теринарними документами (довідками, ветсвідоцтвами — форма № 2).

5.3. М’ясо і м’ясопродукти, допущені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи, розміщуються 
в окремих павільйонах або окремих торговельних рядах, на прилавках, столах або підвішуються на 
металевих лужених гачках. Торгівля м’ясом і м’ясопродуктами з автомашин, причепів забороняється.

5.4. Для продажу живої домашньої птиці відводяться місця на спеціально виділеній території, 
обладнаній клітками з розрахунку 1 м.кв. площі клітки на 10–15 птахів.

5.5. Живі тварини та птиця допускаються до продажу тільки після огляду і дозволу держветна-
гляду (при пред’явленні довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території, не зв’язаній 
з торговельною зоною, на відстані від неї та житлових будинків не менше 200 метрів. Розміри тери-
торії встановлюються з розрахунку 1,5 кв. м. на одну тварину. Після закінчення торгівлі територія 
щоденно дезинфікується розчинами каустичної соди чи хлорного вапна.

5.6. Молоко і молочні продукти реалізуються в критих ринках, спеціально обладнаних павільйо-
нах, допускаються до ветсанекспертизи при наявності у власника «особистої медичної книжки» та 
довідки місцевої установи державної ветеринарної медицини про клінічний огляд тварини і епізоо-
тичний стан місцевості. Видача медичних книжок і проведення профілактичних медичних оглядів 
здійснюється закладами Міністерства охорони здоров’я України. Особам, що продають молоко та 
молочні продукти, видається етикетка встановленої форми про доброякісність даних продуктів на 
кожний вид, ємкість чи упаковку продукції.

5.7. Молоко, масло, сметана, сир повинні доставлятися для продажу в чистому посуді (скляно-
му, глиняному, глазурованому, алюмінієвому, емальованому), щільно закритому кришками.

5.8. Мед приймається на ветсанекспертизу при наявності у власника ветеринарної довідки або 
ветсвідоцтва (форма № 2), при реалізації меду за межі району — ветеринарно-санітарного паспор-
та на пасіку. Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи власнику видається етикетка про 
доброякісність продукту.

5.9. Продаж овочів, зелені, свіжих грибів, фруктів проводиться з столів, машин, ящиків, корзин, міш-
ків, які розміщуються на підставках, настилах або піддонах. Торгівля із землі чи підлоги забороняється.

Для миття і освіження овочів та зелені в процесі їх реалізації продавці повинні користуватися 
чистою, свіжою водою з чистого посуду.

5.10. Спільний продаж на прилавках, столах свіжих овочів, фруктів і ягід з соліннями, квашеною, 
маринованою плодоовочевою продукцією забороняється.

Продаж зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід забороняється. Торгівля кар-
топлею проводиться в спеціально відведеному місці.
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5.11. Продаж квашених, солених, маринованих овочів та фруктів проводиться тільки із 
дерев’яного, глиняно-глазурованого, емальованого посуду, який відповідає санітарним вимогам; 
покупцям ці продукти відпускаються спеціальними черпаками, лопатками.

5.12. При реалізації молоко, молочні продукти, мед, олія, солена, квашена, маринована плодо-
овочева продукція відпускаються тільки в чисту тару споживача.

5.13. Для продажу сухих грибів відводяться спеціально обладнані місця з вішалами.
5.14. Борошно, зернові, круп’яні продукти повинні знаходитись в чистих мішках або іншій тарі, 

розміщуватись на підставках, стелажах або піддонах, відпускатись в чисту тару покупця.
5.15. На ринку забороняється реалізовувати:

кондитерські і кулінарні вироби, напівфабрикати з м’яса, риби (фарш, котлети, кров’яні та 
домашні ковбаси, зельци, холодець, інші) домашнього виготовлення, а також грибні та 
плодоовочеві консерви, виготовлені в домашніх умовах;
зернові, круп’яні продукти, забруднені насінням шкідливих бур’янів, лікарські рослини та 
інші продукти, не дозволені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи.

5.16. М’ясні копчені вироби, ковбаси, копчена птиця та кролі, виготовлені кооперативами, оренд-
ними підприємствами та приватними особами на давальницьких умовах, допускаються до ветери-
нарно-санітарної експертизи при наявності ветеринарного свідоцтва (форма № 2) та посвідчення про 
якість, виданого підприємством-виготовлювачем продукції.

Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи видається етикетка на право продажу продукції.

6. Заходи по боротьбі з комахами та гризунами
6.1. Дирекція ринку зобов’язана забезпечувати на території і в усіх приміщеннях ринку прове-

дення протягом всього року заходів по боротьбі з комахами і гризунами.
6.2. З метою запобігання появі гризунів щілини в підлозі, отвори в стелях, стінах і навколо ме-

ханічних та сантехнічних комунікацій замуровують цементом.
Вентиляційні отвори в підвалах і канали закриваються металевими сітками, люки обладнують 

щільними кришками або металевими решітками.
6.3. Для проведення дезинфекції, дератизації, дезинсекції дирекція ринку укладає договори 

з міським, районним відділеннями госпрозрахункових ветеринарно-санітарних загонів, санепід-
станціями та іншими установами чи особами, які мають ліцензії на проведення таких робіт.

Після проведення вищезгаданих заходів на ринку проводиться ретельне вологе прибирання.

7. Правила особистої гігієни працівників ринку
7.1. Працівники ринку, зайняті прийманням, зберіганням, транспортуванням та продажем хар-

чової продукції (вагарі, розрубщики м’яса, комірники, вантажники, продавці бюро торговельних 
послуг торговельно-закупівельних підприємств), зобов’язані:

знаходитись на роботі в охайному одязі та взутті;
дотримуватися чистоти тіла, рук, коротко стригти нігті, дезинфікувати руки 0,2% розчином 
хлорного вапна;
приймати їжу та палити тільки у відведених місцях.

8. Медичні огляди і профілактичні обстеження працівників ринку
8.1. Працівники ринку, які мають відношення до приймання, продажу, транспортування, збері-

гання харчової продукції, а також зайняті санітарною обробкою інвентаря і устаткування, проходять 
медичні обстеження.

Порядок проведення медичних обстежень встановлює Міністерство охорони здоров’я України.
8.2. Не допускаються до роботи особи, котрі були носіями збудників кишкових інфекцій, а та-

кож особи, в сім’ях яких або квартирах, де вони проживають, є хворі гострозаразними хворобами.

•

•

•
•

•
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8.3. Ринок і кожне підприємство, яке реалізує на території ринку харчові продукти, повинні мати 
санітарні журнали, зареєстровані в санепідстанції. Крім санітарного журналу, повинен бути журнал 
медичних оглядів (із списком персоналу) на носійство збудників кишкових інфекцій, а також ме-
дичні книжки для осіб, які торгують на ринку.

9. Обов’язки і відповідальність дирекції ринку за дотримання правил
9.1. Відповідальність за дотримання цих Правил покладається на дирекцію ринку.
9.2. Дирекція ринку забезпечує:

регулярне прання і ремонт спецодягу (прання спецодягу в індивідуальному порядку в до-
машніх умовах категорично забороняється);
достатню кількість прибирального інвентаря, мийних та дезинфікуючих засобів, мила для 
працівників ринку;
систематичне проведення дезинфекційних, дезинсекційних і дератизаційних заходів за 
графіком, погодженим з установами державної ветеринарної медицини і державної сані-
тарно-епідеміологічної служби;
проходження працівниками медичних обстежень;
необхідну кількість особистих медичних книжок для працівників ринку;
наявність санітарних журналів для запису вказівок і пропозицій місцевих установ держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби та державної ветеринарної медицини;
організацію заходів по підвищенню санітарної, ветеринарної освіти шляхом проведення 
семінарів, бесід, лекцій із залученням до цієї роботи спеціалістів медичної служби і де-
ржавної ветеринарної медицини;
контроль за продажем продукції; не допускати до продажу продукцію, яка не пройшла 
ветеринарно-санітарну експертизу;
надання місць торгівлі громадянам, кооперативам, малим підприємствам;
дотримання товарного сусідства харчової продукції за профілями торгівлі;
забезпечення громадян, працівників ринку в залежності від виду харчової продукції, що 
реалізується, спецодягом;
створення відповідних умов для роботи лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (на-
давати службові приміщення, які відповідають вимогам для роботи лабораторії, необхідне 
обладнання, його монтаж та устаткування, засоби зв’язку, тепло і водопостачання тощо);
утилізацію чи знешкодження м’яса та м’ясопродуктів за висновками лабораторії ветсанек-
спертизи спеціалістами державної ветмедицини;
зберігання харчової продукції на складах, холодильниках та інших приміщеннях ринку 
у відповідності з санітарними нормами і правилами 42-123-41 17-86 «Умови, терміни 
зберігання продуктів, які швидко псуються»;
вивезення залишків відпрацьованих проб харчової продукції після проведення ветсанекс-
пертизи під контролем лабораторії ветсанекспертизи в місця утилізації;
підтримання відповідного санітарного стану місць торгівлі в критих ринках, павільйонах і на 
відкритих площадках;
вивішування цих Правил на видних, доступних для огляду місцях на ринках.

10. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють організації, в підпорядкуванні яких знахо-
дяться ринки, установи державної ветеринарної медицини, державної санітарно-епідеміологічної 
служби.

11. Службові особи та громадяни, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно 
з чинним законодавством України.

•

•

•
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 22, ст. 86)

(Вводиться в дію Постановою ВР
№ 124/96-ВР від 04.04.96, ВВР, 1996, № 22, ст. 87)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст. 115
№ 783-XIV (783-14) від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст. 274
№ 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст. 184
№ 362-V (362-16) від 16.11.2006)

(ВИТЯГ)

Цей Закон регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, конт-
ролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права та обов’язки підприємств, установ, 
організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів державної виконавчої влади і по-
садових осіб.

<...>

Стаття 1. Законодавство про лікарські засоби

Законодавство про лікарські засоби складається з цього Закону та інших актів законодавства, 
прийнятих відповідно до нього.

Стаття 2. Визначення термінів

У законодавстві про лікарські засоби терміни вживаються у такому значенні:
лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного по-

ходження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування 
захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції);
готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, 

які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або 
паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів;

готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) — дозовані лікарські засоби 
в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують;

діючі речовини (субстанції) — біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан і функції 
організму або мають профілактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовуються для ви-
робництва готових лікарських засобів;

допоміжні речовини — додаткові речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських за-
собів;

наркотичні лікарські засоби — лікарські засоби, віднесені до наркотичних відповідно до законо-
давства;
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отруйні лікарські засоби — лікарські засоби, віднесені до отруйних Міністерством охорони 
здоров’я України;

сильнодіючі лікарські засоби — лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих Міністерством охоро-
ни здоров’я України;

радіоактивні лікарські засоби — лікарські засоби, які застосовуються в медичній практиці за-
вдяки їх властивості до іонізуючого випромінювання;

<...>
фармакопейна стаття — нормативно-технічний документ, який встановлює вимоги до лікарсько-

го засобу, його упаковки, умов і терміну зберігання та методів контролю якості лікарського засобу; 
технологічний регламент виготовлення лікарського засобу (далі — технологічний регламент) — 
нормативний документ, в якому визначено технологічні методи, технічні засоби, норми та нормати-
ви виготовлення лікарського засобу;

Державна Фармакопея України — правовий акт, який містить загальні вимоги до лікарських 
засобів, фармакопейні статті, а також методики контролю якості лікарських засобів;

якість лікарського засобу — сукупність властивостей, які надають лікарському засобу здатність 
задовольняти споживачів відповідно до свого призначення і відповідають вимогам, встановленим 
законодавством;

термін придатності лікарських засобів — час, протягом якого лікарський засіб не втрачає своєї 
якості за умови зберігання відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

Значення інших термінів визначається законодавством та спеціальними словниками термінів 
Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Стаття 3. Державна політика у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації 
 лікарських засобів

Державна політика у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських 
засобів спрямовується на підтримку наукових досліджень, створення та впровадження нових тех-
нологій, а також розвиток виробництва високоефективних та безпечних лікарських засобів, забез-
печення потреб населення ліками належної якості та в необхідному асортименті шляхом здійснення 
відповідних загальнодержавних програм, пріоритетного фінансування, надання пільгових кредитів, 
встановлення податкових пільг тощо.

<...>

Стаття 5. Суб’єкти створення лікарських засобів

Лікарські засоби можуть створюватись підприємствами, установами, організаціями та громадя-
нами.

Автором(співавтором) лікарського засобу є фізична особа(особи), творчою працею якої(яких) 
створено лікарський засіб. Вона(вони) має право на винагороду за використання створеного нею 
лікарського засобу. Винагорода може здійснюватись у будь-якій формі, що не заборонена законо-
давством.

Автор(співавтори) може подати заявку до Державного комітету України з питань інтелектуальної 
власності на одержання патенту на лікарський засіб. Підставою для видачі патенту є позитивний 
висновок Міністерства охорони здоров’я України або уповноваженого ним на здійснення державної 
реєстрації лікарських засобів органу щодо його патентоспроможності.

Майнові і немайнові права, пов’язані із створенням та виробництвом лікарського засобу, ре-
гулюються відповідно до законодавства.
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Стаття 6. Доклінічне вивчення лікарських засобів

Доклінічне вивчення лікарських засобів передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, 
фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження з метою вивчення їх специфічної ак-
тивності та безпечності.

<...>

Стаття 7. Клінічні випробування лікарських засобів

Клінічні випробування лікарських засобів проводяться з метою встановлення або підтвердження 
ефективності та нешкідливості лікарського засобу. Вони можуть проводитись у спеціалізованих 
лікувально-профілактичних закладах, які визначаються Міністерством охорони здоров’я України 
або уповноваженим ним органом.

<...>

Стаття 9. Державна реєстрація лікарських засобів

Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім ви-
падків, передбачених цим Законом.

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства 
охорони здоров’я України або уповноваженого ним органу.

У заяві про державну реєстрацію лікарського засобу зазначаються: назва та адреса виробника; 
назва лікарського засобу і його торговельна назва; назва діючої речовини (латинською мовою); 
синоніми; форма випуску; повний склад лікарського засобу; показання та протипоказання; дозу-
вання; умови відпуску; способи застосування; термін та умови зберігання; інформація про упаков-
ку; дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах.

До заяви додаються: матеріали доклінічного вивчення, клінічного випробування та їх експертиз; 
фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу, проект тех-
нологічного регламенту або відомості про технологію виробництва; зразки лікарського засобу; його 
упаковка; документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Міністерство охорони здоров’я України або 
уповноважений ним орган у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєст-
рації лікарського засобу.

Рішенням про державну реєстрацію затверджуються фармакопейна стаття або методи контро-
лю якості лікарського засобу, здійснюється погодження технологічного регламенту або технології 
виробництва, а також лікарському засобу присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до 
Державного реєстру лікарських засобів України.

У Державному реєстрі лікарських засобів України зазначаються:
торговельна назва лікарського засобу; виробник; міжнародна непатентована назва; синоні-
ми; хімічна назва чи склад; фармакологічна дія; фармакотерапевтична група; показання; 
протипоказання; запобіжні заходи; взаємодія з іншими лікарськими засобами; способи за-
стосування та дози; побічна дія; форми випуску; умови та терміни зберігання; умови від-
пуску.
Інформація, що міститься у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатках 
до неї (далі — реєстраційна інформація), відповідно до положень цього Закону та інших 
нормативно-правових актів України підлягає державній охороні від розголошення та не-
добросовісного комерційного використання. Міністерство охорони здоров’я України або 

•

•
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уповноважені ним органи зобов’язані охороняти таку інформацію від розголошення та за-
побігати недобросовісному комерційному використанню такої інформації.

Якщо лікарський засіб зареєстрований в Україні, забороняється протягом п’яти років з дати такої 
реєстрації (незалежно від строку чинності будь-якого патенту, який має відношення до лікарського 
засобу) використовувати реєстраційну інформацію для подання заяви про державну реєстрацію 
іншого лікарського засобу, крім випадків, коли право посилатись або використовувати таку інфор-
мацію одержано в установленому порядку.

За розголошення, неправомірне використання реєстраційної інформації винні особи притяга-
ються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної та/або кримінальної відповідальності від-
повідно до законів України.

Для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об’єктів 
інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає копію 
патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засо-
бу. Заявники подають лист, в якому вказується, що права третьої сторони, захищені патентом, не 
порушуються у зв’язку з реєстрацією лікарського засобу.

На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення, в якому зазначається строк 
дії, протягом якого лікарський засіб дозволяється до застосування в Україні.

Лікарський засіб може застосовуватись в Україні протягом п’яти років з дня його державної 
реєстрації. За бажанням особи, яка подала заяву про державну реєстрацію лікарського засобу, 
термін, протягом якого він дозволяється до застосування на території України, за рішенням реєстру-
ючого органу може бути скорочено.

У разі виявлення невідомих раніше небезпечних властивостей лікарського засобу Міністерство 
охорони здоров’я України або уповноважений ним орган може прийняти рішення про повну або 
тимчасову заборону на його застосування.

Після закінчення терміну, протягом якого зареєстрований лікарський засіб було дозволено до 
застосування в Україні, лікарський засіб може застосовуватись за умови його перереєстрації.

Рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу приймається, якщо не підтверд-
жуються висновки щодо його ефективності та безпечності.

У державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть пору-
шені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, зокрема при виробництві, 
використанні, продажу лікарських засобів.

Про відмову в реєстрації лікарського засобу Міністерство охорони здоров’я України або уповно-
важений ним орган у десятиденний строк надсилає заявнику письмову мотивовану відповідь. Рі-
шення про відмову може бути оскаржено у встановленому законом порядку.

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу та розміри збору за державну 
реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Не підлягають державній реєстрації лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за рецептами 
лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування дію-
чих та допоміжних речовин. (Стаття 9 в редакції Закону № 362-V (362-16) від 16.11.2006)

Стаття 10. Умови виробництва лікарських засобів

Виробництво лікарських засобів здійснюється фізичними або юридичними особами на підставі 
ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. (Частина перша статті 10 із змі-
нами, внесеними згідно із Законом № 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006)

Підставою для видачі ліцензії на виробництво лікарських засобів є наявність відповідної ма-
теріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу (кваліфікації в окремого громадянина в разі 
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індивідуального виробництва), а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що ви-
роблятимуться. (Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3370-IV (3370-15) 
від 19.01.2006)

Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, для прове-
дення виробничого контролю їх якості, а також технологічних регламентів встановлюються Де-
ржавним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості.

Стаття 11. Загальні вимоги до виробництва лікарських засобів

Для виробництва лікарських засобів можуть використовуватись діючі, допоміжні речовини і па-
кувальні матеріали, дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я України або упов-
новаженим ним органом.

Виробництво лікарських засобів здійснюється за технологічним регламентом з додержанням 
вимог фармакопейних статей та інших державних стандартів, технічних умов з урахуванням міжна-
родних норм щодо виробництва лікарських засобів.

У разі зміни діючої, допоміжної речовини виробник лікарського засобу зобов’язаний здійснити 
реєстрацію лікарського засобу.

Стаття 12. Маркування лікарських засобів

Маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, 
повинно містити такі відомості: назву лікарського засобу; назву та адресу його виробника; реєстра-
ційний номер; номер серії; способи застосування; дозу діючої речовини в кожній одиниці та їх кіль-
кість в упаковці; термін придатності; умови зберігання; запобіжні заходи.

Під час державної реєстрації(перереєстрації) можуть затверджуватись додаткові вимоги до мар-
кування та упаковки у зв’язку з особливостями застосування лікарського засобу.

Лікарські засоби, призначені для клінічних досліджень, повинні мати позначення «Для клінічних 
досліджень».

До кожного лікарського засобу, що реалізується, додається інструкція про застосування лі-
карського засобу, яка повинна містити: назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну 
назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про фармакологічні властивості; пока-
зання для застосування; протипоказання; взаємодію з іншими лікарськими засобами; способи за-
стосування та дози; побічну дію; запобіжні заходи; форми випуску; умови та строки зберігання; 
умови відпуску.

<...>

Стаття 17. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів

На територію України можуть ввозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності 
сертифіката якості, що видається виробником.

Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється Державною 
інспекцією з контролю якості лікарських засобів.

Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України для:
проведення доклінічних досліджень і клінічних випробувань;
реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);
експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо без права реалізації;
індивідуального використання громадянами.

•
•
•
•
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Порядок ввезення лікарських засобів у зазначених випадках визначається Міністерством охорони 
здоров’я України.

У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо за окремим рішенням 
Міністерства охорони здоров’я України дозволяється ввезення незареєстрованих в Україні лі-
карських засобів зарубіжних країн за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію і вико-
ристання в цих країнах.

<...>

Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами

Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприєм-
ствами, установами, організаціями та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяль-
ності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

Суб’єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за 
умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності.  

(Стаття 19 в редакції Закону № 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006)

Стаття 20. Загальні вимоги до реалізації лікарських засобів

На території України можуть реалізовуватись лише зареєстровані лікарські засоби, крім випад-
ків, передбачених цим Законом.

Реалізація лікарських засобів здійснюється лише за наявності сертифіката якості, що видається 
виробником.

Стаття 21. Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам

Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів 
лікарів.

Забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін 
придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником.

Правила приписування лікарських засобів, а також перелік лікарських засобів, які можуть реалі-
зовуватись без рецептів лікарів, затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

<...>

Стаття 23. Утилізація та знищення лікарських засобів

Неякісні лікарські засоби, включаючи ті, термін придатності яких закінчився, підлягають утилі-
зації та знищенню.

Утилізація та знищення лікарських засобів проводяться відповідно до правил, що затверджу-
ються Міністерством охорони здоров’я України, та інших вимог законодавства.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 4 квітня 1996 року
№ 123/96-ВР



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2004 р. № 1570

ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ

1. Ці Правила визначають загальні умови та порядок здійснення торгівлі лікарськими засобами 
в аптечних закладах і поширюються на всіх суб’єктів господарювання, які провадять підприємниць-
ку діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — суб’єкти господарю-
вання).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
аптечні заклади — аптечні склади (бази) та аптеки;
аптечні склади (бази) — заклади охорони здоров’я, основне завдання яких полягає в забезпе-

ченні лікарськими засобами інших суб’єктів оптової або роздрібної торгівлі, закладів охорони 
здоров’я та виробників лікарських засобів шляхом здійснення ними оптової торгівлі;

аптека — заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, за-
кладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами шляхом здій-
снення роздрібної торгівлі;

аптечний пункт — структурний підрозділ аптеки, який створюється у лікувально-профілактич-
них закладах для торгівлі готовими лікарськими засобами;

аптечний кіоск — структурний підрозділ аптеки, який створюється на підприємствах, установах 
та організаціях для роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без ре-
цептів лікаря;

оптова торгівля лікарськими засобами — діяльність з придбання лікарських засобів у виробни-
ків лікарських засобів або інших суб’єктів господарювання, зберігання та продажу лікарських за-
собів з аптечних складів (баз) іншим суб’єктам оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засоба-
ми, які отримали на це відповідні ліцензії, та безпосередньо лікувально-профілактичним закладам 
і виробникам лікарських засобів;

паспорт аптечного закладу (його структурного підрозділу) — складений суб’єктом господарю-
вання при створенні або реконструкції аптечного закладу і погоджений з територіальними органа-
ми державної санітарно-епідеміологічної служби, державного контролю якості лікарських засобів 
і місцевими органами виконавчої влади документ, який засвідчує відповідність наявних приміщень 
та устатковання аптечного закладу (його структурного підрозділу) встановленим вимогам і мож-
ливість використання для оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

роздрібна торгівля лікарськими засобами — діяльність з придбання, зберігання та продажу го-
тових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи (у тому числі ліків, виготовлених 
в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони 
здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та організаціям без права їх 
подальшого перепродажу;

уповноважена особа — працівник з вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи не мен-
ше двох років, на якого покладено відповідальність за функціонування системи забезпечення якості 
лікарських засобів в аптечному закладі та надання дозволу на подальшу реалізацію лікарських за-
собів.

3. Діяльність з оптової та роздрібної торговлі лікарськими засобами регулюється Законами Ук-
раїни «Про захист прав споживачів» (1023-12), «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» (1775-14), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 
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(4004-12), «Про лікарські засоби» (123/96-ВР), а також цими Правилами та іншими нормативно-
правовими актами.

4. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензій, одер-
жаних суб’єктами господарювання відповідно до законодавства.

Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами без наявності ліцензії забороняється.
5. Торгівля може здійснюватися лише зареєстрованими в Україні в установленому порядку лі-

карськими засобами за наявності сертифіката якості виробника, крім випадків, передбачених законо-
давством України. Продаж незареєстрованих лікарських засобів, лікарських засобів, строк придатності 
яких минув, а також без копії сертифіката якості виробника є підставою для анулювання ліцензії.

Забороняється торгівля неякісними та фальсифікованими лікарськими засобами.
6. В аптечних закладах забороняється реклама лікарських засобів, які відпускаються за рецеп-

том лікаря.
7. Торгівля наркотичними (психотропними) лікарськими засобами здійснюється відповідно до 

законодавства з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекур-
сорів.

8. На фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад та його структурний підрозділ повинна 
бути вивіска із зазначенням відповідної назви закладу («Аптечний склад (база)», «Аптека», «Аптеч-
ний пункт», «Аптечний кіоск»), що не вважається рекламою. Біля входу в аптечному закладі на 
видному місці розміщується інформація про суб’єкта господарювання та власника або уповнова-
женого ним органу, режим роботи аптечного закладу із зазначенням адреси чергової (цілодобової) 
та найближчої аптеки. Аптечний заклад та його структурний підрозділ повинен мати зовнішній сиг-
нальний покажчик, опис якого затверджується МОЗ.

9. Аптечні заклади та їх структурні підрозділи мають право придбавати та продавати вироби 
медичного призначення, дезінфікуючі засоби, предмети особистої гігієни, оптику, природні та 
штучні мінеральні води, лікувальне, дитяче та дієтичне харчування, лікувальні косметичні засоби та 
інші супутні товари за переліком, що визначається МОЗ.

10. Оптова торгівля лікарськими засобами здійснюється через аптечні склади (бази).
11. Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з оптової торгівлі лікарськими засоба-

ми, повинен:
мати приміщення, устатковання та обладнання для забезпечення належного зберігання лі-
карських засобів, у тому числі під час транспортування і торгівлі ними;
мати достатню кількість кваліфікованих працівників, але не менше двох спеціалістів з ви-
щою фармацевтичною освітою;
забезпечувати дотримання визначених МОЗ загальних та специфічних умов зберігання лі-
карських засобів відповідно до їх складу, фізико-хімічних властивостей, впливу навколиш-
нього середовища та інших факторів;
забезпечити обов’язковий мінімальний асортимент лікарських засобів, що визначається 
МОЗ;
мати план термінових дій для відкликання у разі потреби лікарських засобів з продажу;
забезпечити належну схоронність лікарських засобів;
зберігати протягом не менше трьох років документи, що засвідчують факт купівлі або про-
дажу із зазначенням дати, назви, кількості та серії отриманого та поставленого лікарського 
засобу, інформації про покупця (постачальника) та реквізитів його ліцензії;
визначити уповноважену особу;
забезпечувати справність усіх засобів вимірювання шляхом проведення їх калібрування та 
регулярної метрологічної повірки;
мати паспорт аптечного складу (бази) згідно з додатком.

•

•

•

•

•
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•
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•

•
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12. Аптечні склади (бази) можуть розміщуватися в окремих будівлях або займати ізольоване 
відокремлене приміщення з окремим входом у капітальних спорудах (нежитлових будинках), які 
повинні відповідати вимогам будівельних, протипожежних, санітарно-протиепідемічних норм та 
цим Правилам.

13. Аптечні склади бази повинні мати у своєму складі:
виробничі приміщення: площі (зони) для приймання і зберігання різних груп лікарських 
засобів та їх відпуску, допоміжних матеріалів і тари загальною площею не менш як 250 кв. 
метрів. Стан виробничих приміщень, їх розміри та площа повинні забезпечувати послідов-
ність технологічного процесу (приймання, контроль якості, зберігання, відпуск лікарських 
засобів);
службово-побутові приміщення для персоналу (кімната персоналу, вбиральня), окреме 
приміщення або шафу для зберігання господарського та іншого інвентарю;
відповідно обладнані окремі площі (зони) або приміщення для зберігання лікарських за-
собів, з якими здійснюються торговельні операції і які потребують особливих умов збері-
гання (сильнодіючі, отруйні, наркотичні, психотропні, імунобіологічні, термолабільні, во-
гненебезпечні, легкозаймисті, вибухонебезпечні препарати, лікарська рослинна та інша 
сировина).

14. Складські приміщення повинні бути обладнані для забезпечення відповідного зберігання лі-
карських засобів (шафи, стелажі, холодильники, сейфи тощо) та здійснення контролю за темпера-
турою і вологістю повітря, а також для підтримання його чистоти (припливно-витяжна вентиляція).

15. У виробничих приміщеннях аптечних складів (баз) повинна забезпечуватися можливість 
щоденного вологого прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.

16. Усі поставки лікарських засобів обов’язково супроводжуються документами, за якими мож-
ливо встановити дату їх продажу і придбання, назву та лікарську форму, серію і кількість лікарських 
засобів, назву та адресу виробника, покупця і продавця лікарських засобів із зазначенням рекві-
зитів ліцензій.

17. У процесі транспортування лікарських засобів повинні дотримуватися вимоги щодо збере-
ження їх якості, забезпечуватися можливість їх ідентифікації, вжиття застережних заходів для за-
побігання ушкодженню та забрудненню.

18. Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється через аптеки та їх структурні підроз-
діли, крім випадків, передбачених цими Правилами.

19. У сільській місцевості, у разі відсутності аптеки, роздрібна торгівля може здійснюватися 
лікарськими засобами за переліками, що встановлюються МОЗ, фельдшерськими, фельдшерсько-
акушерськими пунктами, сільськими лікарськими амбулаторіями на підставі договорів, укладених 
з аптекою за письмовим погодженням органів місцевого самоврядування.

20. Відповідальність за функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів у сіль-
ській аптеці може покладатися на особу із середньою фармацевтичною освітою.

21. Аптеки здійснюють торгівлю готовими лікарськими засобами відповідно до правил відпу-
ску, що визначаються МОЗ, а також відпуск ліків, виготовлених аптекою за рецептом лікаря або на 
замовлення лікувально-профілактичного закладу.

Вимоги до оформлення рецептів та замовлень лікувально-профілактичних закладів, строки їх 
дії та зберігання встановлюються МОЗ.

22. Виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки здійснюється за рецептом 
лікаря та на замовлення лікувально-профілактичних закладів за наявності ліцензії на виробництво 
(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки. Вимоги до виробництва (виготовлення) лі-
карських засобів в умовах аптеки визначає МОЗ.

•

•

•
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23. Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засо-
бами, повинен:

забезпечити наявність усіх необхідних приміщень, устатковання та обладнання для належ-
ного зберігання та реалізації лікарських засобів;
мати необхідну кількість персоналу, який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановле-
ним МОЗ;
дотримуватися визначених МОЗ загальних та специфічних умов зберігання лікарських за-
собів (отруйних, наркотичних, сильнодіючих, вогненебезпечних, термолабільних та інших, 
лікарської рослинної сировини) відповідно до їх складу, фізико-хімічних властивостей, 
впливу навколишнього середовища та інших факторів;
забезпечувати обов’язковий мінімальний асортимент лікарських засобів, що визначається 
МОЗ;
мати план термінових дій для зупинення торгівлі неякісними та фальсифікованими лі-
карськими засобами, вилучення у разі потреби лікарських засобів з продажу та вжиття 
відповідних заходів щодо повернення зазначених лікарських засобів постачальнику (ви-
робнику) або їх знищення (утилізації);
забезпечити належну схоронність лікарських засобів;
зберігати протягом не менше трьох років документи, що засвідчують факт купівлі із зазна-
ченням назви, дати, кількості та серії одержаного лікарського засобу, інформації про по-
стачальника та реквізитів його ліцензії;
визначити уповноважену особу;
забезпечувати справність усіх засобів вимірювань шляхом проведення їх калібрування та 
регулярної метрологічної повірки;
мати паспорт аптеки (структурного підрозділу) згідно з додатком;
мати Державну Фармакопею України (для аптек, які виготовляють лікарські засоби).

24. Для забезпечення діяльності з роздрібної торгівлі аптека повинна:
розміщуватися в окремому будинку або у вбудованому приміщенні. В житловому будинку 
аптека розміщується на першому поверсі, окремі приміщення аптеки, крім торговельного 
залу, можуть розміщуватися у цокольних та підвальних приміщеннях;
мати необхідні приміщення або окремі площі (зони) для приймання і зберігання різних груп 
лікарських засобів;
мати службово-побутові приміщення, кількість і склад яких визначається суб’єктом госпо-
дарювання.

Приміщення повинні відповідати вимогам будівельних, протипожежних, санітарно-протиепі-
демічних норм та цим Правилам.

Загальна площа аптеки повинна становити:
для аптек, які займаються торгівлею лікарськими засобами, — не менш як 50 кв. метрів 
(площа торговельного залу — не менш як 18 кв. метрів);
для сільських аптек — не менш як 40 кв. метрів.

25. Виробничі приміщення аптеки повинні бути обладнані для забезпечення відповідного збері-
гання лікарських засобів (шафи, стелажі, холодильники, сейфи тощо) та здійснення контролю за 
температурою і вологістю повітря.

26. У виробничих приміщеннях аптек повинна забезпечуватися можливість щоденного волого-
го прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.

27. Аптечні пункти розміщуються у відокремленому ізольованому приміщенні лікувально-про-
філактичного закладу без чи з торговельним залом. Приміщення аптечного пункту обов’язково 
обладнується стелажами, шафами, холодильником, сейфом або металевою шафою для  зберігання 
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отруйних лікарських засобів, з виділенням місця для санітарної обробки рук. Площа аптечного пун-
кту не може бути меншою 18 кв. метрів.

28. Аптечні кіоски розміщуються у відокремлених ізольованих приміщеннях підприємств, уста-
нов, організацій без чи з торговельним залом. Приміщення аптечного кіоску обладнується стелажа-
ми, шафами, холодильником з виділенням місця для санітарної обробки рук персоналу. Площа 
аптечного кіоску не може бути меншою 8 кв. метрів.

29. В аптечних пунктах та аптечних кіосках повинні дотримуватися вимоги санітарно-протиепі-
демічного режиму аптеки.

30. Персонал аптеки та її структурного підрозділу під час прийняття на роботу обов’язково про-
ходить медичне обстеження, а у подальшому — періодичний медичний огляд згідно із законодав-
ством.

31. Режим роботи аптеки та її структурних підрозділів встановлюється суб’єктом господарю-
вання за погодженням з відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого 
самоврядуванням. У разі закриття торговельного приміщення аптеки чи її структурного підрозділу 
для проведення ремонту, технічного переобладнання чи інших робіт суб’єкт господарювання пови-
нен повідомити про це заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 днів, розмістивши поряд з інформацією 
про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

32. Перелік посад, які можуть заміщуватися фахівцями з фармацевтичною освітою, встанов-
люється МОЗ.

33. У фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах та сільських лікарських амбула-
торіях роздрібну торгівлю лікарськими засобами можуть здійснювати особи з медичною освітою.

34. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за рівень кваліфікації спеціалістів, їх про-
фесійну підготовку та перепідготовку. Підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників по-
винно проводитися не рідше одного разу на п’ять років у навчальних закладах, визначених МОЗ.
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Додаток
до Правил торгівлі лікарськими засобами
в аптечних закладах

ПАСПОРТ
аптечного закладу (структурного підрозділу)

                 
(найменування та номер аптечного закладу чи структурного підрозділу)

                 
(найменування суб’єкта господарювання)

Ідентифікаційний код              
Місцезнаходження               

(поштовий індекс, область, район, місто

                 
(село, селище), вулиця, номер будинку)

Телефон       
Форма власності      
        
    (дата створення)

Загальні відомості
1. Місце провадження діяльності             

(поштовий індекс, область, район,

                 
місто (село, селище), вулиця, номер будинку, телефон)

2. Завідуючий аптечним закладом            
(прізвище, ім’я, по батькові

                 
та назва посади керівника, телефон)

3. Режим роботи з __________ до ____________

Характеристика приміщення
1. Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ)
                 

(цегляна, дерев’яна, капітальна/некапітальна; кількість споруд

                 
 (окреме приміщення, прибудована, вбудована, вбудовано-прибудована,

                 
ізольована; кількість поверхів; суміщеність — з якою спорудою)

2. Основне використання будівлі             
      (спеціально побудоване під аптечний заклад; пристосоване для цих цілей; розташовані

                 
на: поверхах житлового/нежитлового будинку — зазначити, на якому саме поверсі (поверхах)

                 
3. Інженерне обладнання:
опалення                

(централізоване, місцеве)

вентиляція                
(механічна, природна)

кондиціювання повітря               
(автономне, центральне)
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водопостачання      холодне/гаряче         
    (центральне, місцеве                                                                      (необхідне) підкреслити)

освітлення                
(електричне, природне)

охоронна та пожежна сигналізація            
(наявна/відсутня, виведена чи не

                 
виведена на пульт організації, яка здійснює нагляд)

4. Структура та площа приміщень аптечного закладу:
загальна площа ____________ кв. метрів;
у тому числі:
торговельного залу (для аптеки) ____________ кв. метрів;
виробничих приміщень ____________ кв. метрів;
службово-побутових приміщень ____________ кв. метрів;
додаткових приміщень ____________ кв. метрів

План-схема приміщень

На плані-схемі слід зазначити вхід до аптечного закладу (структурного підрозділу), до кожного 
виробничого та службово-побутового приміщення з нумерацією, запасний вихід, місце приймання 
та відвантаження продукції. Для аптечного складу за наявності окремих будівель додається план-
схема кожної споруди.

Експлікація приміщень

Номер приміщення згідно 
з планом-схемою Назва приміщення Площа, кв. метрів Примітка

5. Аптечний заклад (структурний підрозділ) забезпечений:
обладнанням для відповідного зберігання лікарських засобів         
                 

(зазначити, яким саме: шафи, стелажі, холодильники, сейфи, піддони тощо)

                 
                 
технічними засобами для постійного контролю за температурою та вологістю повітря      
                  

(перелічити)

Іншими засобами вимірювання             
(найменування та мета застосування)

6.                  
(наявність умов для щоденного вологого прибирання з використанням дезінфікуючих засобів)

                 
Зазначені у паспорті відомості підтверджують:           
Керівник суб’єкта господарювання            
      (прізвище, ім’я та по батькові, посада)

________________
     (підпис)

____ _____________ 200_ р.

МП



Правила торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах 221

ВИСНОВОК:
наявні приміщення та устатковання аптечного закладу (структурного підрозділу)
                 

(найменування)

Суб’єкт господарювання              
(назва)

                 
(ідентифікаційний код)

Місцезнаходження              
(поштовий індекс, область, район, місто

                 
(село, селище), вулиця, номер будинку)

Місце провадження діяльності             
(поштовий індекс, область,

                 
район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

відповідають встановленим вимогам і можуть використовуватися для:
оптової торгівлі лікарськими засобами;
роздрібної торгівлі лікарськими засобами виробництва (виготовлення):

нестерильних лікарських засобів
стерильних лікарських засобів.

           (необхідне підкреслити)

ПОГОДЖЕНО Від Державної санітарно-епідеміологічної служби
                   
  (посада)    (підпис)     (ініціали та прізвище)

МП «_____» _____________ 200     р.

ПОГОДЖЕНО Від органів державного контролю якості лікарських засобів
                   
  (посада)    (підпис)     (ініціали та прізвище)

МП «_____» _____________ 200     р.

ПОГОДЖЕНО Від місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування)
                   
  (посада)    (підпис)     (ініціали та прізвище)

 «_____» _____________ 200     р.

МП

Паспорт прошивається, проштамповується (на кожній сторінці) печаткою суб’єкта господарю-
вання та зберігається в аптечному закладі (структурному підрозділі).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 27 грудня 2006 р. № 897

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України

23 січня 2007 р. за № 51/13318

ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 
дозволених до застосування в Україні, 

які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів*

<...>

* Перелік містить лікарські засоби, які внесені до Державного реєстру лікарських засобів України станом на 10.10.2006 р.



ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ТРАНСПОРТІ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ТРАНСПОРТ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 51, ст. 446)
(В редакції Закону № 233/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, № 51, ст. 447)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, № 10, ст. 36
№ 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст. 41
№ 507-XIV (507-14) від 17.03.99, ВВР, 1999, № 18, ст. 138
№ 2171-III (2171-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст. 38
№ 2454-IV (2454-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст. 259
№ 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006
№ 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006)

(ВИТЯГ)

<...>

Стаття 7. Тарифи і платежі на транспорті

Тарифи на транспортні послуги встановлюються відповідно до законодавства України.
Рівень тарифів на транспорті визначається відповідно до нормативних витрат на одиницю транс-

портної роботи, рівня рентабельності та оплати податків. Розрахунки із споживачами послуг транс-
порту загального користування проводяться на основі чинних тарифів у порядку, визначеному ко-
дексами (статутами) окремих видів транспорту та іншими актами законодавства України. 
Відшкодування збитків від безплатних перевезень пільгових категорій громадян регулюється нор-
мативними актами Кабінету Міністрів України. (Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 642/97-ВР від 18.11.97)

<...>

Стаття 16. Безпека на транспорті

Підприємства транспорту зобов’язані забезпечувати безпеку життя і здоров’я громадян, безпеку 
експлуатації транспортних засобів, охорону навколишнього природного середовища.

Працівники, які безпосередньо забезпечують безпеку руху транспортних засобів, повинні мати 
відповідну професійну підготовку і за станом здоров’я бути здатними якісно виконувати свої 
обов’язки. Ці працівники, а також працівники, які зазнають впливу шкідливих і небезпечних умов 
праці, повинні проходити у встановленому порядку медичні обстеження.

<...>

Стаття 22. Залізничний транспорт і його склад

До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійсню-
ють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи 
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сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, нав-
чальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров’я, фізичної 
культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприєм-
ства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи та організації незалеж-
но від форм власності, що забезпечують його діяльність і розвиток.

<...>

Стаття 24. Морський транспорт і його склад

До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють 
перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи 
сполучення, а також підприємства зв’язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі 
підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, фізичної культури, науково-дослідні, 
проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи та організації незалежно від 
форм власності, що забезпечують роботу морського транспорту.

<...>

Стаття 27. Річковий транспорт і його склад

До складу річкового транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють 
перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, ре-
монтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також підприємства зв’язку, 
промислові, торговельні, будівельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади 
охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та 
інші підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу 
річкового транспорту.

<...>

Стаття 30. Автомобільний транспорт і його склад

До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що 
здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухо-
мий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокза-
ли і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, 
інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу 
автомобільного транспорту.

<...>

Стаття 32. Авіаційний транспорт і його склад

До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють 
перевезення пасажирів і вантажів, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також аеро-
порти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, навчаль-
ні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші підприємства, установи та організації незалеж-
но від форм власності, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

<...>

Стаття 34. Міський електротранспорт і його склад

До складу міського електротранспорту входять підприємства міського електротранспорту, що 
здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, рухомий склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ре-
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монтно-експлуатаційні депо, службові приміщення, фунікулери, канатні дороги, ескалатори, заво-
ди по ремонту рухомого складу і виготовленню запасних частин, споруди енергетичного госпо-
дарства та зв’язку, промислові, ремонтно-будівельні, торговельні та постачальницькі організації, 
навчальні заклади, науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, заклади охорони 
здоров’я, відпочинку, фізичної культури і спорту та інші культурно-побутові заклади і підприємства, 
установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу міського електро-
транспорту.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 10 листопада 1994 року
№ 232/94-ВР

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 22, ст. 105)

(В редакції Закону
№ 3492-IV (3492-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 32, ст. 273)

(ВИТЯГ)

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:
автомобільний транспорт — галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення 

та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними 
засобами;

<...>
автомобільний перевізник — фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі 

чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;
<...>
водій — особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого 

зразка;
графік руху — відомості про час і послідовність виконання рейсу;
<...>
пасажирські перевезення — перевезення пасажирів легковими автомобілями або автобусами;
паспорт маршруту — документ, що містить схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості 

проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв тощо;
<...>

Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів 
 на договірних умовах

Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, 
є суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послугу за 
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договором перевезення пасажира транспортним засобом, що використовується ним на законних 
підставах.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які 
здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, 
компенсацію відповідно до закону.

Стаття 30. Основні права та обов’язки автомобільного перевізника, який здійснює перевезення 
пасажирів на договірних умовах

Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, має 
право:

відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким 
не міг запобігти, повернувши пасажирам (або замовнику послуг) кошти, сплачені ними за 
перевезення;
обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої 
надзвичайної ситуації;
відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці 
вантажів;
зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні пошкодження, або відмовля-
тися від його перевезення в разі заперечення пасажира щодо такого зазначення.

Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’я-
заний:

забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транс-
порт;
забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів чи таксі перед початком 
роботи;
забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огля-
ду водіїв транспортних засобів;
забезпечувати водія необхідною документацією;
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечува-
ти їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додат-
кових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.

<...>

Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника

Автомобільний перевізник повинен:
виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів Украї-
ни у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;
утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечу-
вати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 цього Закону;
забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом 
на маршрут;
забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;
забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;
забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному цент-
ральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;
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забезпечувати безпеку дорожнього руху;
забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.

Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов’язані організо-
вувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких 
пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п’ять років, а з пи-
тань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки — у термін один раз на три роки 
в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

Стаття 35. Послуги пасажирського автомобільного транспорту

Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги з перевезення паса-
жирів автобусами, на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Послуги з перевезення пасажирів автобусами можуть надаватися за видами режимів організації 
перевезень: регулярні, регулярні спеціальні, нерегулярні.

Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних пасажирських перевезень здійснюють 
автомобільні перевізники на автобусних маршрутах загального користування на договірних умовах 
із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних спеціальних пасажирських перевезень 
здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах спеціальних перевезень на до-
говірних умовах із замовниками транспортних послуг.

Перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських перевезень здійсню-
ють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень на договірних 
умовах із замовниками транспортних послуг.

Автобусні маршрути за видами сполучень поділяються на: міські, приміські, міжміські, міжна-
родні.

Автобусні маршрути за видами перевезень поділяються на: загального користування, спеціаль-
них перевезень, нерегулярних перевезень.

На приміських та міських маршрутах дозволяється перевозити стоячих пасажирів автобусами, 
які за своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів, у кількості, передбаченій технічною 
характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспор-
тний засіб.

На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов’язковим 
наданням їм місць для сидіння.

На автобусні маршрути протяжністю понад 500 км у рейс повинні направлятися два водії.
Перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування може здійснюватися 

у режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксі.
Вимоги щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю мар-

шрутів, за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників ус-
тановлює центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

Послуги з перевезення на таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на 
шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) усне, письмове чи за теле-
фоном.

Послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення можуть надаватися 
тільки за попередньою домовленістю із замовником послуг і не можуть надаватися на стоянках 
таксі та на шляху прямування автомобіля громадянам, з якими не було попередньої домовленості 
про послугу.

•
•
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Суб’єкти господарювання, які використовують легкові автомобілі на замовлення, мають право 
включати витрати на ці послуги до собівартості продукції тільки за умови, що у перевізника є від-
повідна ліцензія і з ним укладений письмовий договір на обслуговування.

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту затверджує Кабінет Міністрів 
України.

<...>

Стаття 41. Основні права та обов’язки пасажира

Пасажир має право:
одержувати від перевізника, водія, на зупинках автобусних маршрутів загального користу-
вання, автостанціях та автовокзалах інформацію про послуги автомобільного транспорту 
загального користування;
безоплатно провозити з собою на автобусних маршрутах загального користування одну 
дитину дошкільного віку без надання їй окремого місця;
безоплатно перевозити з собою на автобусних маршрутах загального користування ручну 
поклажу, а також відповідно до законодавства про захист прав споживачів і правил переве-
зень користуватися іншими правами.

Пасажир зобов’язаний:
мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, а за наявності права пільгового 
проїзду — відповідне посвідчення;
виконувати вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Стаття 42. Договори щодо перевезення пасажирів

Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу-
вання міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (внутріш-
ньообласні маршрути), укладається між органами виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання 
сторонами.

Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається 
між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту при-
дбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїз-
ду, — з моменту посадки в автобус.

Договір про нерегулярні пасажирські перевезення автобусом укладається між замовником 
транспортних послуг та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його під-
писання сторонами.

Договір перевезення пасажирів на таксі набирає чинності з моменту посадки пасажира і діє до 
моменту його висадки в пункті призначення.

Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення укладається між автомобіль-
ним перевізником і замовником у письмовій формі та вважається укладеним з моменту його під-
писання сторонами або з моменту домовленості сторін.

Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціа-
тивою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:

перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
порушує громадський порядок;
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пред’являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відпові-
дає встановленим нормам;
порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
№ 2344-III

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 40, ст. 183)

(Вводиться в дію Постановою ВР
№ 274/96-ВР від 04.07.96, ВВР, 1996, № 40, ст. 184)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114
№ 860-IV (860-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст. 300
№ 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст. 181
№ 1377-IV (1377-15) від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст. 228
№ 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст. 427
№ 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006)

(ВИТЯГ)

Стаття 1. Визначення основних понять

У цьому Законі основні поняття вживаються в такому значенні:
залізничний транспорт — виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств заліз-

ничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного 
виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та 
надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності 
та видів діяльності тощо;

<...>
багаж — речі та інші матеріальні цінності, що відправляються пасажиром за окрему плату за 

наявності проїзних документів у багажному вагоні, який прямує в тому ж напрямку, що і пасажир;
<...>

Стаття 8. Основи організації перевезень на залізничному транспорті

Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом за-
гального користування організується на договірних засадах. Для забезпечення виконання договір-
них зобов’язань здійснюється перспективне та поточне планування перевезень.

Умови та порядок організації перевезень, у тому числі в прямому змішаному сполученні, за участю 
залізниць та інших видів транспорту, нормативи якості вантажних перевезень (терміни доставки, без-
пека перевезень, схоронність вантажів) та обслуговування пасажирів, відправників і одержувачів 

•

•
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вантажів визначаються Статутом залізниць України; Правилами перевезень вантажів та Правилами 
перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

<...>

Стаття 9. Тарифи на залізничні перевезення

Встановлення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним 
транспортом (за винятком приміських пасажирських перевезень) у межах України здійснюється на 
підставі бюджетної, цінової та тарифної політики у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Тарифи на перевезення пасажирів і багажу в приміському сполученні встановлюються відповідни-
ми залізницями за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не 
забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки залізниць компенсуються з місцевих бюд-
жетів.

Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним транспортом 
у міжнародному сполученні встановлюються відповідно до міжнародних договорів та чинного за-
конодавства України.

Розрахунки за роботи і послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажо-
багажу, пошти, щодо яких не здійснюється державне регулювання тарифів, провадяться за вільни-
ми тарифами, які визначаються за домовленістю сторін у порядку, що не суперечить законодавству 
про захист економічної конкуренції. (Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

<...>

Стаття 11. Безпека на залізничному транспорті

Залізниці та підприємства залізничного транспорту загального користування забезпечують без-
пеку життя і здоров’я громадян, які користуються його послугами, а також безпеку руху поїздів, 
охорону навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством України.

Безпека руху поїздів — комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення 
безаварійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, 
обладнання, механізмів і пристроїв.

Розміщення об’єктів, пов’язаних з виробництвом, зберіганням, навантаженням, транспортуван-
ням і розвантаженням вибухових, легкозаймистих, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних та 
сильнодіючих хімічних речовин, визначається відповідними будівельними та санітарними нормами 
і правилами стосовно об’єктів, розташованих на землях залізничного транспорту загального ко-
ристування. Місця перетину залізничних колій трубопроводами, лініями зв’язку і електропередач, 
іншими комунікаціями повинні погоджуватися з Укрзалізницею.

Рухомий склад, обладнання та інші технічні засоби, які постачаються залізничному транспорту, 
повинні відповідати вимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охорони праці, екологічної безпе-
ки і мати відповідний сертифікат.

<...>

Стаття 22. Права та обов’язки залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного 
 транспорту

Залізниці, підприємства, установи та організації залізничного транспорту загального користу-
вання мають право:

а) встановлювати межі зон підвищеної небезпеки;
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б) у разі несвоєчасної оплати за перевезення стягувати з вантажовідправників (вантажоодер-
жувачів) пеню у розмірі і порядку, встановлених Статутом залізниць України;

в) вимагати від вантажовідправників та вантажоодержувачів безумовного додержання вимог 
і норм щодо використання засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, 
тари, спеціалізованих контейнерів, які виключають пошкодження рухомого складу, споруд 
та пристроїв колійного господарства і забезпечують схоронність вантажів.

Права залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального ко-
ристування (перевізників) на прийняті до перевезень вантажі захищаються нарівні з правами влас-
ників вантажу. Перевізники мають право вимагати повернення вантажу, що перебуває в чужому 
незаконному володінні, а також на відшкодування збитків, заподіяних розкраданням, знищенням 
чи його псуванням (для можливості повернення власнику вантажу).

У разі псування, знищення, розкрадання вантажу, власник якого невідомий, шкода компенсуєть-
ся перевізнику в порядку, встановленому Статутом залізниць України.

Перевізники зобов’язані забезпечувати: своєчасне якісне перевезення пасажирів, вантажів, ба-
гажу, вантажобагажу та пошти; розвиток інфраструктури залізничного транспорту загального ко-
ристування, транспортних послуг; схоронність вантажів, що перевозяться; охорону навколишнього 
природного середовища від шкідливого впливу залізничного транспорту загального користування. 
Відшкодування збитків користувачам послуг залізничного транспорту загального користування 
у разі порушення договірних зобов’язань здійснюється в порядку, що встановлюється Статутом 
залізниць України і контролюється Міністерством транспорту України.

Перевізники не мають права відмовляти пасажирові та відправникові вантажу в перевезенні, 
крім випадків, передбачених Статутом залізниць України.

Стаття 23. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань під час перевезень

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договором про організацію пере-
везень вантажів перевізники несуть відповідальність за неповну і несвоєчасну подачу вагонів і кон-
тейнерів для виконання плану перевезень, а вантажовідправники — за невикористання наданих 
транспортних засобів у порядку та розмірах, що визначаються Статутом залізниць України. Перевіз-
ники також несуть відповідальність за зберігання вантажу, багажу, вантажобагажу з моменту його 
прийняття і до видачі одержувачу, а також за дотримання терміну їх доставки в межах, визначених 
Статутом залізниць України.

За незбереження (втрату, нестачу, псування, пошкодження) прийнятого до перевезень вантажу, ба-
гажу, вантажобагажу перевізники несуть відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо 
не доведуть, що втрата, нестача, псування, пошкодження виникли з незалежних від них причин.

Стаття 24. Відповідальність за пошкодження транспортних засобів

Відправники, одержувачі вантажів та власники під’їзних колій несуть матеріальну відповідаль-
ність згідно з чинним законодавством України за пошкодження контейнерів і рухомого складу пе-
ревізників, а перевізники — за втрату і пошкодження транспортних засобів, що їм не належать, 
у розмірі фактично заподіяної шкоди.

Стаття 25. Відшкодування збитків, заподіяних залізничному транспорту

Збитки, що виникли у разі порушення безперебійної роботи та безпеки руху на залізничному 
транспорті загального користування внаслідок блокування його комунікацій та інших навмисних 
незаконних дій, збитки за пошкодження та знищення лісонасаджень, інженерних споруд,  земляного 
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полотна та колій відшкодовуються винними юридичними та фізичними особами в порядку, перед-
баченому чинним законодавством України.

Стаття 26. Акти, претензії та позови

Обставини, які можуть служити підставою для майнової відповідальності перевізників, відправ-
ників і одержувачів вантажу, багажу, вантажобагажу, пасажирів, засвідчуються актами.

Вимоги вантажовідправників, вантажоодержувачів, пасажирів до перевізників щодо порушених 
прав і законних інтересів розглядаються в претензійному чи позовному порядку. (Частина друга 
статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005)

Порядок і терміни складання актів, пред’явлення і розгляду претензій та позовів визначаються 
Статутом залізниць України відповідно до чинного законодавства України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 4 липня 1996 року
№ 273/96-ВР

ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 25, ст. 274)

(Вводиться в дію постановою ВР № 3168-XII (3168-12) від 04.05.93, ВВР, 1993, № 25, ст. 275)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, № 2, ст. 5
№ 1297-XIV (1297-14) від 15.12.99, ВВР, 2000, № 11, ст. 89
№ 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006
№ 3509-IV (3509-15) від 23.02.2006)

(ВИТЯГ)
<...>

Розділ XI. ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

<...>

Стаття 59. Повітряний перевізник

Повітряним перевізником визнається будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні 
перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки.

Стосовно іноземних повітряних перевізників визнаються права експлуатанта за документами, 
які видані компетентним органом відповідної зарубіжної держави і які відповідають вимогам між-
народних договорів та угод, учасницею яких є Україна.

Норми цього розділу не поширюються на перевезення, що здійснюються державними повітря-
ними суднами.
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Стаття 60. Виконання повітряних перевезень

Повітряні перевезення виконуються на підставі договору.
Кожний договір повітряного перевезення та його умови посвідчуються документом на переве-

зення, який видається авіаційним підприємством або уповноваженими ним організаціями чи осо-
бами (агентами).

Документами на перевезення є:
квиток — при перевезенні пасажира;
багажна квитанція — при перевезенні речей пасажира як багажу;
відповідні документи — при перевезенні вантажу, пошти та інших предметів.

Форми документів на перевезення та правила їх застосування встановлюються органом держав-
ного регулювання діяльності авіації України.

<...>

Стаття 62. Виконання правил повітряних перевезень і нормативів їх якості

При виконанні повітряних перевезень перевізник та аеропорт зобов’язані дотримувати загаль-
них правил повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу і пошти, а також нормативів якості 
обслуговування пасажирів і клієнтури, встановлених відповідним органом державної виконавчої 
влади.

Повітряний перевізник на підставі загальних правил має право встановити свої правила повітря-
них перевезень, які спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезень і не містять умов 
та норм обслуговування пасажирів і клієнтури нижчих за рівень вимог, встановлених відповідним 
органом державної виконавчої влади.

Умови і правила перевезення пошти погоджуються з Міністерством зв’язку України.
<...>

Стаття 64. Припинення угоди на повітряне перевезення за ініціативою перевізника

Повітряний перевізник може відмовити пасажиру в перевезенні у випадках, передбачених пра-
вилами перевезення на повітряних лініях, які встановлюються відповідними органами державної 
виконавчої влади.

Стаття 65. Припинення угоди на повітряне перевезення за ініціативою пасажира

Пасажир має право відмовитися від повітряного перевезення і одержати назад суму грошей 
у порядку, встановленому законодавством України.

<...>

Стаття 67. Інформаційно-рекламне забезпечення повітряних перевезень

Повітряний перевізник при виконанні регулярних перевезень зобов’язаний доводити до відома 
населення (клієнтури) через інформаційно-рекламні засоби маршрути і розклад польотів повітря-
них суден, пасажирські, вантажні та поштові тарифи, а також умови обслуговування пасажирів 
і клієнтури як на землі перед польотом і після нього, так і на борту повітряного судна в польоті.

<...>

•
•
•
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Розділ XVI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ 
ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

<...>

Стаття 90. Відповідальність пасажира, замовника і працівника авіації при виконанні 
повітряного перевезення або авіаційної роботи

Пасажир, замовник або працівник авіації за порушення, невиконання або неналежне виконання 
правил, вимог і норм, що регламентують повітряні перевезення і авіаційні роботи, а також порушен-
ня законодавства про охорону навколишнього природного середовища, несуть відповідальність, 
передбачену чинним законодавством України.

Стаття 91. Відповідальність перевізника за збереження багажу

Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу або пошкодження багажу з часу прийняття 
його для перевезення і до видачі одержувачу або передачі його відповідно до правил іншій особі, 
якщо не доведе, що ним було вжито всіх необхідних заходів для запобігання заподіянню шкоди або 
що таких заходів неможливо було вжити.

Перевізник несе відповідальність за збереження речей, що є у пасажира, якщо буде доведено, 
що втрата або пошкодження цих речей сталися з вини перевізника.

<...>

Стаття 93. Розмір відповідальності перевізника за втрату, нестачу або пошкодження вантажу 
і багажу, а також речей, які є у пасажира

За втрату, нестачу або пошкодження вантажу, багажу або речей, які є у пасажира, перевізник 
несе відповідальність у такому розмірі:

1) за втрату чи нестачу вантажу або багажу, прийнятого для перевезення з оголошеною цінністю, — 
в розмірі оголошеної цінності, а у випадках, коли перевізник доведе, що оголошена цінність переви-
щує дійсну вартість, — в розмірі дійсної вартості; 2) за втрату, пошкодження або нестачу вантажу або 
багажу, прийнятого для перевезення без оголошеної цінності, а також речей, які є у пасажира, — 
в розмірі вартості, що не перевищує межі, встановленої відповідним органом державної виконавчої 
влади за погодженням з Міністерством фінансів України відповідно до меж, встановлених міжнарод-
ними угодами про відповідальність при повітряних перевезеннях, учасником яких є Україна.

Стаття 94. Відповідальність перевізника за прострочення у доставці пасажира, багажу або вантажу

Перевізник несе відповідальність за прострочення у доставці пасажира, багажу або вантажу, 
якщо не доведе, що ним було вжито всіх необхідних заходів для запобігання простроченню або що 
таких заходів неможливо було вжити. Перевізник звільняється від відповідальності, якщо простро-
чення сталося внаслідок несприятливих метеорологічних умов.

<...>

Розділ XVII. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Стаття 103. Обов’язкове страхування

Повітряний перевізник і виконавець повітряних робіт зобов’язані страхувати членів екіпажу 
і авіаційного персоналу, які перебувають на борту повітряного судна, власні, орендовані та передані 
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їм в експлуатацію повітряні судна, а також свою відповідальність щодо відшкодування збитків, за-
подіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим для перевезення; іншим користувачам 
повітряного транспорту, а усі експлуатанти — третім особам, не нижче за рівень, встановлений 
Урядом України.

Обов’язкове страхування, передбачене частиною першою цієї статті, здійснюється страховика-
ми, які визнані такими відповідно до законодавства України, одержали в установленому порядку 
ліцензії на здійснення цього виду страхування і є членами Авіаційного страхового бюро.

Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 4 травня 1993 року
№ 3167-XII

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 18 лютого 1997 р. № 176
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 січня 2003 р. № 141 (141-2003-п)

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок здійснення міських, приміських, міжміських і міжнародних 
перевезень пасажирів, багажу, ручної поклажі та посилок, перевезень організованих груп дітей і 
туристів, а також обслуговування громадян на автостанціях, автовокзалах і є обов’язковими для 
виконання пасажирськими перевізниками та автостанціями (автовокзалами) всіх форм власності, 
замовниками транспортних перевезень, водіями та пасажирами.

2. У цих Правилах наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:
автопавільйон — споруда на зупинці для короткочасного перебування пасажирів;
багаж — вантаж, розміри якого не перевищують 100×50×30 сантиметрів, а вага становить 

понад 30, але не більш як 40 кілограмів; (Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 330 
(330-2004-п) від 17.03.2004)

багажна квитанція — офіційна розписка, яка підтверджує прийняття вантажу для перевезення;
бронювання місця — закріплення місця за пасажиром, яке гарантує придбання квитка на проїзд;
вантаж — усі предмети з моменту їх прийняття для перевезення до видачі одержувачу;
вантажопасажирський автомобіль — автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням 

призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажу;
графік руху — відомості про час і послідовність виконання рейсу;
диспетчер — особа, яка регулює перевезення пасажирів автобусами на маршрутах загального 

користування чи роботу таксі;
замовник транспортних послуг — юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні по-

слуги;
замовник перевезень — урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транс-

порту, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні та обласні держадміністрації;
збір — плата, яку вносить пасажир за надані перевізником та автостанцією послуги;
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інтервал руху — проміжок часу між відправленнями автобусів;
квиток — документ, який надає пасажиру право на користування автомобільним транспортом;
керівник групи — особа, яка очолює організовану групу дітей під час поїздки;
кондуктор — особа, яка збирає плату за проїзд і забезпечує дотримання пасажирами правил 

автомобільних перевезень;
контролер — особа, яка здійснює контроль за оплатою проїзду, перевезенням багажу пасажи-

рами і додержанням ними вимог цих Правил;
мережа таксомоторних стоянок — територіально визначена сукупність спеціально обладнаних 

стоянок для наймання громадянами таксі;
оборотний рейс — рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки маршруту і у зворотному 

напрямку;
організована група дітей — належно впорядкована група (певна кількість) дітей, які здійснюють 

спільну поїздку автобусом за певним маршрутом;
паспорт маршруту — реєстраційний документ, що містить відомості про маршрут, його схему, 

графік руху тощо;
перевезення маятникові — перевезення групи пасажирів, що здійснюються у визначений строк 

з території однієї держави до місця тимчасового перебування на території іншої держави з наступ-
ним поверненням групи автобусом того ж перевізника в державу її початкового від’їзду;

перевезення нерегулярні — перевезення, умови здійснення яких визначаються в кожному окре-
мому випадку за погодженням між замовником і перевізником;

перевезення регулярні — перевезення за визначеними та узгодженими маршрутами і розклада-
ми руху;

пасажирський перевізник — суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодав-
ства та одержаної ліцензії надає послуги за договором про перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом загального користування;

перон — частина території автостанції, на якій здійснюється посадка та висадка пасажирів;
платформа — частина перону (рівний підвищений майданчик), біля якого зупиняється автобус 

для здійснення посадки та висадки пасажирів;
посилка — переданий громадянином перевізникові вантаж, перевезення якого здійснюється ав-

томобільним транспортом без участі громадянина;
рейс — рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки маршруту;
розклад руху — сукупність графіків руху автобусів за маршрутом загального користування;
ручна поклажа — вантаж, розміри якого не перевищують 60×40×20 сантиметрів, а вага — 

30 кілограмів. До ручної поклажі належать також упаковані лижі, дитячі санчата, дитячі та складані 
велосипеди, дитячі коляски тощо; (Абзац тридцять перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 330 
(330-2004-п) від 17.03.2004)

станційний розклад руху — сукупність графіків руху автобусів, які відправляються з автостанції 
(автовокзалу);

схема маршруту — графічне зображення маршруту умовними знаками;
таксометр — реєстратор розрахункових операцій, яким оснащується таксі для надання пасажи-

ру інформації щодо оплати поїздки;
технологічний процес надання послуг автостанцією (автовокзалом) — цілеспрямовані послідов-

ні дії з обслуговування пасажирів і водіїв на автостанції (автовокзалі);
транспортна мережа — сукупність ліній транспортних сполучень, якими здійснюються паса-

жирські перевезення;
транспортні послуги — діяльність, пов’язана із задоволенням потреб населення в перевезеннях;
трафарет — покажчик інформації для пасажирів про маршрут;
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формуляр — документ, який визначає порядок виконання міжнародних нерегулярних та маят-
никових перевезень, містить програму поїздки і список пасажирів.

3. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюються 
відповідно до цих Правил та інших актів законодавства за умови одержання пасажирськими пере-
візниками в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).

4. Порядок і умови організації перевезень пасажирів та вантажу згідно з вимогами цих Правил 
визначаються Мінтрансзв’язком.

5. Підприємства транспорту та інші пасажирські перевізники надають послуги на підставі де-
ржавних контрактів, державних замовлень і договорів про перевезення пасажирів з урахуванням 
економічної ефективності провізних можливостей транспорту.

6. Не допускаються до перевезення пасажирським автомобільним транспортом загального ко-
ристування:

вантажі з вибуховими, отруйними, вогненебезпечними, їдкими, сморідними, наркотичними 
та іншими небезпечними речовинами, а також ті, що можуть забруднити транспортний за-
сіб, одяг пасажирів;
зброя, крім випадків, передбачених законодавством;
тварини, крім обумовлених цими Правилами випадків.

7. Пасажирські перевізники, водії та особи, діяльність яких пов’язана з наданням транспортних 
послуг, повинні мати відповідні знання в обсязі, що визначається Мінтрансзв’язком.

8. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, держав-
ним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути в належному технічному і санітарному стані та 
укомплектовані відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

9. Під час довготривалих перевезень розклад руху автобуса повинен складатись таким чином, 
щоб на проміжних пунктах маршруту пасажири могли забезпечуватись доброякісною питною во-
дою, харчуванням та одержувати можливість задоволення інших біологічних потреб.

10. Умови і порядок страхування пасажирів та вантажу визначаються законодавством.
11. Інформаційне забезпечення перевезень пасажирів повинне здійснюватися з додержанням 

вимог законодавства про мови.

ІІ. Перевезення пасажирів і вантажу

Види послуг, що надаються при перевезенні пасажирів
12. Пасажирським автомобільним транспортом загального користування надаються послуги з 

перевезення пасажирів, ручної поклажі, багажу і посилок від місця посадки до місця призначення.
13. Автостанціями (автовокзалами) надаються обов’язкові послуги з продажу квитків населен-

ню на проїзд і перевезення багажу та користування:
інформацією;
залом чекання поїздки;
залом продажу квитків;
громадськими вбиральнями;
іншими приміщеннями.

Пасажирським перевізникам надаються обов’язкові послуги з:
контролю спорядження та санітарного стану автобуса;
організації побутового обслуговування водіїв;
організації посадки пасажирів в автобус;
регулювання руху автобусів;
надання місць для відстою автобусів на території автостанції (автовокзалу);

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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користування кімнатою короткострокового відпочинку;
інформування водіїв щодо безпеки дорожнього руху.

Пасажирський перевізник укладає з власником автостанції (автовокзалу) договір про продаж 
квитків і надання обов’язкових послуг. Договір повинен передбачати відповідальність пасажирсько-
го перевізника, власника автостанції (автовокзалу) за невиконання чи неналежне виконання умов 
договору, несвоєчасність розрахунків за виконані ними роботи. Форми типових договорів затверд-
жуються Мінтрансзв’язком.

За надання обов’язкових послуг автостанцій та автовокзалів з осіб, які придбавають проїзні квит-
ки, справляється відповідно автостанційний чи автовокзальний збір, розмір якого визначається 
калькуляцією пов’язаних з наданням цих послуг витрат та кількістю пасажирів, що ними скористали-
ся, і не може перевищувати встановленого граничного рівня.

Державне регулювання автостанційного чи автовокзального збору та встановлення його гранич-
ного рівня, збору за додаткові послуги автостанцій (автовокзалів) і плати пасажирських перевізни-
ків за обов’язкові послуги здійснюється відповідно до законодавства.

14. Автостанціями (автовокзалами) населенню можуть надаватися додаткові послуги з:
попереднього продажу квитків;
бронювання місць;
замовлення квитків за телефоном;
замовлення таксі (звичайного, строкового, нічного);
замовлення автобуса;
переоформлення квитків;
зберігання багажу та ручної поклажі;
замовлення квитків для поїздки з іншого міста;
відпочинку в готелі автостанції;
одержання інформації у довідковому бюро;
доставки квитків додому.

Перелік додаткових послуг автостанції (автовокзалу), що надаються громадянам та паса-
жирським перевізникам, визначається їх класом і вноситься до їх статуту (положення).

За надання додаткової послуги справляється збір, розмір якого визначається калькуляцією 
пов’язаних із наданням послуги витрат і кількістю пасажирів, що нею скористалися.

Попередній продаж квитків здійснюється більше ніж за добу до відправлення автобуса.
Бронювання місць здійснюється за телефоном або за особистим зверненням замовника не піз-

ніше ніж за одну годину до відправлення автобуса.
Замовлення квитків за телефоном передбачає їх доставку за названою замовником адресою або 

придбання квитків у касі в межах узгодженого з ним часу.
Звичайне замовлення таксі передбачає виконання замовлення в межах узгодженого із замовником 

часу, строкове — протягом 30 хвилин з моменту його прийняття.
Переоформлення квитків передбачає їх заміну на інші за бажанням пасажира та за наявності 

вільних місць.
Населенню можуть надаватися інші види додаткових послуг.

Автобусні перевезення
<...>
18. За договором перевезення пасажирський перевізник зобов’язується безпечно перевезти 

пасажира до пункту призначення, а в разі здавання ним багажу — доставити до пункту призначення 
багаж та видати його пасажиру або уповноваженій ним особі, а пасажир зобов’язується внести 
установлену плату за проїзд, а в разі здавання багажу — плату за його перевезення. У разі здаван-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 239

ня громадянином посилки пасажирський перевізник зобов’язується доставити її до пункту призна-
чення і видати уповноваженій громадянином особі, а громадянин зобов’язується внести установле-
ну пасажирським перевізником плату.

19. Пасажирський перевізник здійснює перевезення пасажирів за квитками, форма яких за-
тверджується в установленому законодавством порядку.

20. Перевізник повинен забезпечити режим праці та відпочинку водіїв згідно із законодав-
ством.

21. Максимально дозволена кількість пасажирів для перевезення в автобусі визначається у пас-
порті заводу-виготовлювача та нормативно-правовими актами Мінтрансзв’язку.

22. Пасажири повинні одержувати чітку і своєчасну інформацію про назви зупинок, можливі 
пересадки, оплату проїзду тощо.

Розміщення візуальної інформації здійснюється на автобусах:
міських та приміських маршрутів: на передньому трафареті — номер маршруту і назва початко-

вої та кінцевої зупинки; на боковому — додатково назви основних проміжних зупинок (у чотири-
дверному автобусі встановлюється один боковий трафарет біля задніх вхідних дверей); на задньо-
му — номер маршруту; у разі здійснення перевезень в експресному режимі руху та в режимі 
маршрутного таксі на передньому і боковому трафаретах над номером маршруту та назвою зупи-
нок — напис відповідно червоною фарбою «Експрес», чорною — «Маршрутне таксі». На переднь-
ому трафареті вантажопасажирського автомобіля — напис чорною фарбою «Вантажопаса-
жирський»;

міжміських та міжнародних маршрутів: на передньому і боковому трафаретах — назва початко-
вої та кінцевої зупинки (у разі здійснення міжнародних перевезень інформація подається двома 
мовами у два рядки: верхній — українською, нижній — мовою держави, до якої здійснюються пе-
ревезення).

Вихід чи вхід або вхід та вихід пасажирів з автобусу позначається спеціальними знаками (напи-
сами).

У салоні автобуса розміщується така інформація:
витяг із цих Правил;
позначення входу та виходу;
напис про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;
позначення місць розташування аварійних виходів із зазначенням способу їх відкривання, 
вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;
написи «Не палити», «Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів» (на міських та приміських 
маршрутах);
відомості про пасажирського перевізника та страховика (найменування, адреса, теле-
фон);
нумерація місць при здійсненні міжміських і міжнародних перевезень.

Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб Їх можна було прочита-
ти у світлу і темну пору доби:

в салоні автобуса — з відстані не менше ніж 1 метр;
на автобусі: на передньому та задньому трафаретах — з відстані не менше ніж 15 метрів, на 

боковому — не менше ніж 3 метри.
23. Зупинки автобусів на міських та приміських маршрутах обладнуються автопавільйонами, 

трафаретами з назвою зупинки і номерами маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів 
(назви початкового і кінцевого пунктів, час початку та закінчення руху на маршруті, інтервал руху 
або час відправлення автобусів) та інформацією з безпеки дорожнього руху.
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Якщо інтервал руху на маршруті не перевищує 10 хвилин, на трафаретах зазначається інтервал 
руху протягом доби, в разі більшого інтервалу — час відправлення автобусів із зупинки.

Інформація про режим роботи автобусів у вихідні та святкові дні подається як примітка до ос-
новної інформації.

На зупинках автобусів, що працюють в експресному режимі руху та у режимі маршрутного таксі, 
над назвою зупинки на трафареті червоною фарбою розміщується напис «Експрес», чорною — 
«Маршрутне таксі».

Зупинки на вимогу обладнуються трафаретом із написом чорною фарбою «На вимогу».
Розміри написів на зупинках повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати з відстані не 

менше ніж 3 метри.
24. Посадка та висадка пасажирів з автобуса здійснюються:
на міських та приміських маршрутах у порядку черги на зупинках, міжміських та міжнародних — 

на автостанціях (автовокзалах), у разі їх відсутності — на зупинках, передбачених розкладом руху;
на маршрутах у режимі маршрутного таксі на вимогу пасажирів чи громадян на шляху пряму-

вання автобуса відповідно до вимог Правил дорожнього руху;
на міських маршрутах у дводверному автобусі вихід здійснюється через усі двері, посадка — че-

рез задні двері; у тридверному та чотиридверному автобусі: вихід — через усі двері, посадка — че-
рез середні та задні двері;

на приміських та міжміських маршрутах: вихід — через усі двері, посадка — через передні двері.
Прийняття та видача багажу проводиться на визначених розкладом руху зупинках.
25. На міжміських маршрутах не дозволяється перевезення дітей віком до 10 років без супро-

водження дорослих, крім випадків доставки школярів до школи автобусами внутрішньообласних 
маршрутів у сільській місцевості.

Обов’язки та права пасажира
26. Пасажир зобов’язаний:

мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, а за наявності права на пільги щодо 
оплати проїзду — відповідне посвідчення. Квиток на міські перевезення повинен бути заком-
постований пасажиром після посадки в автобус. За перевезення багажу міськими маршру-
тами компостується один квиток. Особи, які користуються пільгами в здійсненні оплати поїз-
дки міжміськими маршрутами, звертаються у квиткову касу автостанції для внесення 
відповідної відмітки до касової відомості та одержання безоплатного квитка, а в разі відсут-
ності квиткової каси — до водія;
займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред’являти в розгор-
нутому вигляді на вимогу осіб, що мають право контролю;
додержуватись вимог цих Правил і не порушувати громадський порядок;
здійснювати посадку (висадку) лише після зупинки автобуса;
завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно у разі виходу на зупинці «На 
вимогу»;
у разі дорожньо-транспортної пригоди подати можливу допомогу потерпілим і повідомити 
про це органи міліції;
повідомити водія про виявлені забуті речі, документи та цінності.

27. Пасажир має право на:
безпечне і якісне перевезення;
висунення вимог до перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення;
безоплатне провезення однієї дитини дошкільного віку без надання їй окремого місця;
безоплатне провезення ручної поклажі;
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перевезення із собою собаки в наморднику і з повідком за плату згідно з тарифом, дрібних 
звірів і птахів у клітках;
перевезення в автобусах, не обладнаних багажним відсіком, багажу в кількості одного міс-
ця, а за наявності багажного відсіку — в кількості двох місць з оплатою згідно з тарифом; 
(Абзац сьомий пункту 27 в редакції Постанови КМ № 330 (330-2004-п) від 17.03.2004)
оголошення цінності багажу, посилки;
одержання від перевізника, водія, на зупинках, автостанціях (автовокзалах) інформації про 
послуги автомобільного транспорту загального користування;
компенсацію заподіяної йому шкоди.

28. Право позачергового входу в автобус мають:
вагітні жінки;
інваліди;
пасажири з дітьми дошкільного віку;
громадяни похилого віку.

Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів автобусів міських та приміських 
маршрутів відводяться місця. Інші пасажири можуть користуватися цими місцями лише за відсут-
ності в салоні пасажирів зазначених категорій.

29. Пасажиру може бути відмовлено у перевезенні:
у разі відсутності вільних місць або відмови придбати квиток на проїзд в автобусі;
якщо він порушує громадський порядок;
якщо своїм багажем, ручною поклажею чи одягом він може забруднити транспортний засіб 
або одяг інших пасажирів, а також якщо він намагається перевезти заборонені для перевезен-
ня багаж, ручну поклажу та інші речі.

30. Пасажир не має права:
під час руху відволікати увагу водія від керування автобусом;
відчиняти двері автобуса до повної його зупинки;
перешкоджати зачиненню дверей;
здійснювати поїздку автобусом без оплати її вартості;
робити виправлення у квитку і передавати його іншому пасажиру;
перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні;
користуватись аварійним обладнанням автобуса без потреби;
порушувати громадський порядок;
палити в салоні автобуса.

Обов’язки та права пасажирського перевізника
31. Пасажирський перевізник зобов’язаний:

забезпечити додержання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;
забезпечувати проведення контролю стану здоров’я водіїв;
мати паспорт маршруту для здійснення перевезень;
ознайомити водія з паспортом маршруту, перед поїздкою забезпечити його схемою марш-
руту, розкладом руху, таблицею вартості проїзду (крім міських перевезень), дорожнім лис-
том, книгою обліку розрахункових операцій, дозволом замовника на перевезення та реєст-
раційними документами на транспортний засіб;
утримувати автомобільні транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані, 
забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечити пасажирам безпечну, зручну поїздку і збереження та доставку багажу, посил-
ки згідно з договором перевезення і затвердженим розкладом руху;
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забезпечити проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових витрат 
пасажирів у разі припинення поїздки через технічну несправність автомобільного транс-
портного засобу;
здійснювати перевезення громадян, яким законодавством надано пільги щодо плати за 
проїзд;
запропонувати пасажиру додаткові послуги;
організувати попередній продаж квитків;
компенсувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну пасажира;
здійснювати обов’язкове страхування пасажирів, багажу, вантажу згідно із законодавс-
твом.

32. Пасажирський перевізник має право:
відміняти рейси своїх автомобільних транспортних засобів через обставини, які він не міг 
передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за пере-
везення;
обмежувати або припиняти перевезення у разі настання стихійного лиха, епідемії, епізоотії 
або іншої надзвичайної ситуації;
надавати пільги окремим категоріям громадян щодо оплати поїздки та перевезення ванта-
жу;
зазначити у квитку стан багажу, посилки, що мають ознаки пошкодження, або відмовитись 
від їх перевезення у разі заперечення пасажира щодо такого зазначення. У разі, коли багаж, 
посилку прийнято перевізником без відмітки, вважається, що вони були прийняті в належ-
ному стані та належній упаковці;
вимагати від замовника перевезень компенсації збитків від перевезень за регульованими 
збитковими тарифами та від перевезень пасажирів, яким згідно з законодавством надано 
пільги на здійснення оплати поїздки.

Обов’язки та права водія
33. Водій автобуса, який виконує перевезення пасажирів, зобов’язаний:

мати посвідчення водія категорії Д;
перед виїздом на маршрут пройти медичний огляд;
додержуватись визначеного режиму праці та відпочинку;
мати із собою і пред’являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи 
на перевезення;
бути охайно одягненим, чемно поводитись із пасажирами;
додержуватись визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;
розпочинати посадку пасажирів на кінцевій зупинці приміського маршруту не пізніше ніж 
за 10 хвилин до відправлення автобуса, а міжміського маршруту — за 15 хвилин;
під час посадки в автобус пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному мар-
шрутах перевіряти наявність квитків на проїзд та перевезення багажу;
на зупинках, передбачених розкладом руху, приймати, розміщувати та видавати багаж;
стежити за додержанням пасажирами вимог цих Правил;
оголошувати назви зупинок і час стоянки на них;
продавати квитки пасажирам до початку руху автобуса;
висадити пасажирів у відведеному для цього місці під час заправлення автобуса пальним;
уживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкоди для руху 
на маршруті (туман, ожеледь тощо), яка не дає змоги продовжити поїздку, а також у разі 
вимушеної зупинки автобуса на залізничному переїзді;
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зупиняти автобус за сигналом контролера, виконувати його вказівки та допомагати у здій-
сненні контролю;
під час роботи на маршруті додержуватись вимог Правил дорожнього руху, Правил техніч-
ної експлуатації автобуса, цих Правил, посадової інструкції та виконувати вказівки диспет-
чера;
у разі відставання пасажира від автобуса на шляху прямування забезпечити збереження 
його ручної поклажі, багажу.

34. Водію автобуса забороняється:
починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної зупинки автобуса;
змінювати маршрут та розклад руху;
розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити під час руху автобуса;
продавати пасажирам квитки під час керування автобусом.

35. Водій має право:
вимагати від пасажирів додержання вимог правил поведінки під час поїздки;
не допускати до поїздки пасажирів, які не мають квитків, порушують громадський порядок 
у салоні автобуса, забруднюють його, інших пасажирів або їх речі;
не видавати багаж, якщо пасажир не пред’явив квитка. Порядок видачі багажу встанов-
люється Мінтрансзв’язком;
під час посадки в автобус пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному мар-
шруті перевіряти наявність квитків на проїзд та перевезення багажу.

Перевезення у таксі
36. Громадяни можуть наймати таксі у порядку черги на стоянках таксі, на замовлення (усно, 

письмово, за телефоном) та на шляху прямування.
37. На таксі повинно бути встановлено розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору (на даху 

таксі з нанесеною на ньому композицією з чорних квадратів, що розташовані у шаховому порядку), 
таксометр (у місці, яке забезпечує одержання пасажиром повної інформації про показники таксо-
метра).

38. Кількість пасажирів, що перевозяться в таксі, не повинна перевищувати кількості місць для 
сидіння згідно з паспортом заводу-виготовлювача.

39. Мережа стоянок таксі та вимоги до їх обладнання визначаються місцевою держадміністра-
цією або органом місцевого самоврядування в межах їх повноважень за погодженням з Держав-
тоінспекцією.

40. Право позачергового користування таксі надається вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам 
з дітьми дошкільного віку, громадянам похилого віку.

41. Під час перевезення у таксі пасажир зобов’язаний:
додержуватись вимог Правил дорожнього руху та цих Правил;
бути ввічливим з водієм;
після закінчення поїздки розрахуватися з водієм у повному обсязі, а в разі зупинки у своїх 
потребах — внести аванс на час чекання за домовленістю (якщо в межах цього часу паса-
жир не з’явився, перевезення вважається закінченим);
здійснювати посадку та висадку з таксі тільки після повної його зупинки з правого боку 
у напрямку руху.

42. Водій зобов’язаний:
додержуватись вимог Правил дорожнього руху, цих Правил і правил технічної експлуатації 
легкового автомобіля;
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здійснювати посадку пасажирів на стоянці у порядку черги, а також надавати право поза-
чергового користування таксі згідно із законодавством;
відчиняти двері таксі та відкривати багажник і перевіряти їх закриття під час посадки паса-
жирів;
бути ввічливим і уважним до пасажирів;
повідомляти пасажирам розмір оплати проїзду, показники таксометра на початку і в кінці 
поїздки та роз’яснювати порядок користування таксі;
здійснювати перевезення до місця призначення за визначеним пасажиром маршрутом або 
найкоротшим шляхом за згодою пасажира;
передавати забуті речі у міський стіл знахідок;
виконувати вказівки диспетчера та контролера;
уживати заходів для своєчасної доставки пасажирів до місця призначення у разі виходу 
таксі з ладу (зупинити попутне таксі, викликати таксі по телефону тощо);
допомогти пасажиру укласти його багаж;
видати пасажиру чек про оплату його поїздки.

43. Водію таксі забороняється:
відмовляти пасажирам у перевезенні, крім випадків, передбачених законодавством;
обирати пасажирів за вигідністю напрямків перевезення;
пропонувати здійснення поїздки іншим особам без згоди пасажирів, які знаходяться в таксі;
здійснювати перевезення пасажирів у разі відсутності таксометра або його несправності;
під час руху розмовляти з пасажирами, їсти, пити і палити;
брати плату за час простою в разі зупинки в дорозі з вини водія.

44. Водій таксі несе відповідальність згідно із законодавством за псування або зникнення при-
йнятого для перевезення багажу.

III. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП ДІТЕЙ
<...>

IV. МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

58. Міжнародні регулярні, нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом загального користування повинні здійснюватися згідно із законодавством України, 
міжнародними договорами України та законодавством держав, на території яких вони здійсню-
ються.

59. Не допускаються до перевезення на території України ручна поклажа, багаж та зазначені 
у пункті 6 цих Правил, а на територіях інших держав — речі, перевезення яких заборонено законо-
давством цих держав.

60.   Міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території України здійсню-
ються з додержанням:

вимог Правил дорожнього руху;
порядку організації регулярних, нерегулярних, маятникових перевезень;
особливих умов і правил, зазначених у спеціальному дозволі (ліцензії) на здійснення між-
народних перевезень пасажирів;
порядку страхування на автомобільному транспорті;
порядку здійснення прикордонного, митного контролю, контролю служби міжнародних 
 автомобільних перевезень (далі — СМАП) та інших видів контролю;
порядку організації праці та відпочинку водіїв.
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61. Двосторонні та транзитні міжнародні перевезення пасажирів здійснюються згідно з міжна-
родними договорами України про автомобільні перевезення:

українськими пасажирськими перевізниками на території іноземних держав — з дозволу компе-
тентних органів цих держав;

іноземними пасажирськими перевізниками на території України — з дозволу Мінтрансзв’язку.
62. Порядок здійснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та інших видів 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон (далі — пункт пропуску) визначається зако-
нодавством України.

63. Режим праці та відпочинку водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів 
 в Україні, визначається законодавством України, а в іноземних державах — законодавством цих 
держав та міжнародними договорами про автомобільні перевезення.

64. Розклади руху автобусів, тарифи та порядок розрахунків і платежів за міжнародні регуляр-
ні перевезення пасажирів включаються до зовнішньоекономічних договорів, які укладаються між 
іноземними та українськими пасажирськими перевізниками, а тарифи та порядок розрахунків 
і платежів за міжнародні нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів — до відповідних дого-
ворів, які укладаються між замовниками та пасажирськими перевізниками. Зразки зазначених до-
говорів затверджуються Мінтрансзв’язком.

65. Для відкриття міжнародного маршруту регулярних перевезень пасажирів пасажирський пе-
ревізник подає до урядового органу державного управління в галузі автомобільного транспорту 
заяву про намір відкрити маршрут.

Урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транспорту розглядає подані 
у заяві пропозиції та надає перевізникові право на підготовку документів на відкриття маршруту:

Перевізник:
узгоджує з територіальними органами влади та іноземним пасажирським перевізником 
розклад руху автобусів і схему маршруту;
складає паспорт маршруту і погоджує його з місцевим органом Державтоінспекції;
укладає угоди про спільну діяльність з іноземним пасажирським перевізником та автостан-
ціями (автовокзалами);
подає до урядового органу державного управління в галузі автомобільного транспорту до-
говори про спільну діяльність з автостанціями (автовокзалами), іноземним пасажирським 
перевізником та нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом загального користування.

Урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транспорту:
затверджує паспорт маршруту;
надсилає компетентним органам іноземних держав відповідно до вимог міжнародних до-
говорів про автомобільні перевезення заяви на відкриття міжнародних маршрутів з про-
ханням про одержання від них відповідних дозволів на здійснення міжнародних перевезень 
пасажирів на території іноземних держав;
передає компетентним органам іноземних держав дозволи на здійснення міжнародних пе-
ревезень пасажирів іноземними пасажирськими перевізниками на території України і видає 
українським перевізникам дозволи, одержані від компетентних органів іноземних держав, 
на здійснення міжнародних перевезень пасажирів на території іноземних держав. Строк 
видачі дозволу на здійснення міжнародних регулярних перевезень не повинен перевищу-
вати трьох місяців з дня подання заяви;
узгоджує з Адміністрацією Держприкордонслужби, Держмитслужбою та МВС час і пункт 
перетинання державного кордону. (Абзац дванадцятий пункту 65 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 1402 (1402-2003-п) від 04.09.2003)
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Урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транспорту має право відмови-
ти українському пасажирському перевізнику у відкритті маршруту в разі:

подання заяви, яка містить недостовірні дані або матеріали не в повному обсязі;
відмови у видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень пасажирів компетентним 
органом іноземної держави;
відсутності у пасажирського перевізника резерву для заміни автобусів на маршруті.

Продовження строку дії дозволу на здійснення міжнародних регулярних перевезень пасажирів 
здійснюється після проведення конкурсу на перевезення пасажирів.

У разі припинення регулярних перевезень пасажирів на міжнародному маршруті з ініціативи 
українського пасажирського перевізника про це повідомляється урядовий орган державного 
 управління в галузі автомобільного транспорту не пізніше ніж за три місяці.

66. Нерегулярні і маятникові перевезення здійснюються на основі відповідних договорів між 
пасажирськими перевізниками і замовниками з оформленням формуляра. Зразок договору та 
формуляра затверджується Мінтрансзв’язком.

67. Інформаційне забезпечення міжнародних перевезень на території України здійснюється 
у порядку, визначеному пунктом 22 цих Правил.

68. Водії і пасажири автобуса повинні мати закордонні паспорти, а також відповідні візи, якщо 
інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами.

69. Допуск автобуса на режимну територію пункту пропуску на державному кордоні здій-
снюється старшим прикордонного наряду (складом наряду) або за його наказом поза чергою з до-
держанням порядку пропуску автотранспортних засобів через державний кордон.

Місце огляду автобуса визначається посадовою особою контрольно-пропускного пункту Де-
ржавної прикордонної служби (далі — КПП) за узгодженням з відповідною митницею і СМАП. (Аб-
зац другий пункту 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1402 (1402-2003-п) від 
04.09.2003)

Загальний час здійснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та інших видів 
контролю не повинен перевищувати часу стоянки автобусів у пунктах пропуску, передбаченого роз-
кладом руху.

Якщо під час здійснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та інших видів 
контролю виявлено порушення, час стоянки автобусів у пунктах пропуску може бути збільшено до 
прийняття відповідного рішення.

У пункті прикордонного контролю вхід до автобусів сторонніх осіб без дозволу працівників КПП 
забороняється.

Посадка пасажирів в автобуси, що прямують через державний кордон, а також завантаження 
(вивантаження) багажу здійснюються тільки з дозволу посадових осіб КПП і митних органів, якщо 
це не заборонено іншими контролюючими органами.

На міжнародних маршрутах нерегулярних перевезень пропуск автобусів з пасажирами через 
державний кордон здійснюється в порядку загальної черги.

70. Посадові особи СМАП, митниці або інших контролюючих органів, які не дозволили пропуск 
автобуса, інформують про це посадових осіб КПП, виводять автобус за межі режимної території 
пункту пропуску для з’ясування обставин або повертають його на територію суміжної держави.

У разі затримання автобуса українського або іноземного пасажирського перевізника на строк 
понад добу СМАП вживає заходів до надання іншого автобуса для перевезення пасажирів до найб-
лижчого населеного пункту, де функціонують інші види транспорту.

Розрахунки за транспортні послуги і компенсацію завданих пасажирам збитків унаслідок затри-
мання автобуса з вини пасажирського перевізника здійснює пасажирський перевізник, автобус 
якого затримано.

•
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Про затримання автобуса, який здійснює міжнародні перевезення, на строк понад добу робиться 
відмітка у відповідному журналі, форма якого затверджується Мінтрансзв’язком, Держмитслуж-
бою і Адміністрацією Держприкордонслужби. (Абзац пункту 70 із змінами, внесеними згідно з По-
становою КМ № 1402 (1402-2003-п) від 04.09.2003)

71. Посадові особи КПП, митниці, СМАП, постів МВС та інших контролюючих органів зобов’язані 
представитись водієві автобуса і чітко пояснити свої вимоги, що стали приводом для затримання 
автобуса.

72. У разі виходу автобуса з ладу СМАП на замовлення водія, за рахунок пасажирського пере-
візника, сприяє організації перевезення пасажирів до найближчого населеного пункту, де функціо-
нують інші види транспорту.

Обов’язки та права пасажира
73. Обов’язки та права пасажира під час перевезення на міжнародних маршрутах на території 

України визначаються пунктами 26–30 цих Правил.
Крім обов’язків, визначених пунктом 26 цих Правил, пасажир зобов’язаний додержуватись ви-

мог прикордонного, митного та інших видів контролю.
Крім прав, визначених пунктом 27 цих Правил, пасажир має право:

перевозити в автобусі безоплатно одну дитину віком, що визначається за згодою паса-
жирського перевізника і замовника;
перевозити за плату собаку в наморднику за наявності повідка, дрібних звірів і птахів 
у клітках з пред’явленням документів на них, встановлених ветеринарною службою, на 
спеціально обладнаних місцях, якщо це передбачено відповідними міжнародними до-
говорами;
зазначати у багажній квитанції вартість багажу під час його здавання на перевезення;
бути присутнім під час огляду належного йому багажу, а також під час відбору зразків, 
проб речовин і матеріалів для проведення експрес-аналізу відповідними контролюючими 
органами;
одержувати від посадових осіб КПП та інших контролюючих органів у разі відмови у про-
пуску через державний кордон роз’яснення, а у разі вилучення паспорта — копії протоколу 
про його вилучення з відповідним обгрунтуванням.

Обов’язки та права пасажирського перевізника
74. Обов’язки та права пасажирського перевізника на території України під час перевезення на 

міжнародних маршрутах перевезень визначаються пунктами 31 і 32 цих Правил.

Обов’язки та права водія
75. Обов’язки та права водія, що здійснює перевезення на міжнародних маршрутах на території 

України, визначаються пунктами 33-35 цих Правил.
Крім обов’язків, передбачених пунктом 33 цих Правил, водій повинен:

додержуватись вимог правил прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та інших 
видів контролю;
подавати автобус на платформу для посадки пасажирів за 20 хвилин до відправлення;
забезпечувати своєчасне вмикання і правильну експлуатацію тахографа, а у разі виходу 
його з ладу — вжити заходів для усунення несправностей;
пред’являти для перевірки постам МВС, митниці, СМАП:

а) на міжнародних маршрутах регулярних перевезень — посвідчення на право керування 
транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб, дорожній лист, 
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відповідну ліцензію або ліцензійну картку, схему маршруту, розклад руху автобуса, квит-
ково-облікову документацію, дозвіл на здійснення міжнародних перевезень пасажирів;
б) на міжнародних маршрутах нерегулярних перевезень — посвідчення на право керу-
вання транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб, дорожній 
лист, один примірник якого залишається на митниці, відповідну ліцензію або ліцензійну 
картку, дозвіл на здійснення нерегулярного перевезення (для іноземного перевізника, 
що виїжджає з України або в’їжджає в Україну з громадянами України);
в) документи, що підтверджують додержання встановленого режиму праці та відпо-
чинку.

Крім прав, передбачених пунктом 35 цих Правил, водій має право:
бути особисто присутнім під час огляду автобуса і належного його пасажирам багажу;
одержувати від посадових осіб КПП, митниці, СМАП, постів МВС та інших контролюючих 
органів у разі відмови в пропуску автобуса через державний кордон роз’яснення, а у разі 
вилучення паспорта — копії протоколу про його вилучення з відповідним обгрунтуван-
ням.

V. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ
<...>

VI. ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ
<...>

VII. ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ПАСАЖИРІВ НА АВТОСТАНЦІЯХ

Вимоги до функціонування автостанції
95. Залежно від добової кількості відправлень автобусів автостанції та автовокзали поділяють-

ся на п’ять класів згідно з наведеною нижче таблицею:

Добова кількість відправлень автобусів Клас автостанції

До 30 включно
Понад 30 до 70 включно
Понад 70 до 120 включно
Понад 120 до 150 включно
Понад 150

П’ятий
Четвертий
Третій
Другий
Перший

96. Автостанції повинні мати такі закриті та відповідно обладнані приміщення:
автостанція п’ятого класу — одну квиткову касу та громадські вбиральні;
автостанція четвертого класу — одну квиткову касу, закрите тепле приміщення для пасажирів, 

громадські вбиральні;
автостанція третього класу — декілька квиткових кас, операційний зал (зал чекання), кабінет 

начальника автостанції, диспетчерську, кімнату для короткострокового відпочинку водіїв, службове 
приміщення для працівників автостанції, камеру схову багажу та ручної поклажі, громадські вби-
ральні;

автостанція другого класу — приміщення, що є обов’язковими для автостанції третього класу, 
а також окремий зал для пасажирів, що чекають поїздки, довідкове бюро, кімнату матері і дитини, 
буфет;

автостанція першого класу (автовокзал) — основну будівлю у два і більше поверхів з приміщен-
нями, що є обов’язковими для автостанції другого класу, а також пункт медичної допомоги, при-
міщення для централізованого продажу квитків, приміщення для відділення засобів зв’язку, кімна-
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ту чергового працівника міліції, кімнати для тривалого відпочинку водіїв і пасажирів, приміщення 
для кафе чи ресторану з комплексом допоміжних і складських приміщень (замість приміщення для 
буфета).

Присвоєння класу автостанції здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

97. У разі скорочення обсягів пасажирських перевезень приміщення автовокзалів чи автостан-
цій тимчасово, до відновлення зазначених обсягів перевезень, відповідно до законодавства можуть 
використовуватися для надання пасажирам додаткових послуг. Перепрофілювання автостанцій 
може здійснюватися їх власниками лише за умови закриття усіх автобусних маршрутів загального 
користування, що пролягають через них, та за згодою органу місцевого самоврядування населено-
го пункту і територіального органу Мінтрансзв’язку.

98. Схема організації дорожнього руху на території автостанції та прилеглих ділянках вулиць 
і доріг узгоджується з відповідними органами Державтоінспекції і підлягає перегляду в разі здій-
снення реконструкції автостанції.

Для організації безпечного руху транспорту і пішоходів на автостанції повинно бути здійснено:
відповідне розташування дорожніх знаків, світлофорів і візуальної інформації;
розмітку проїзної частини і майданчика міжрейсового відстою автобусів;
влаштування пішохідних переходів, зупинок і стоянок міського транспорту.

99. Перони відправлення повинні бути розташовані так, щоб забезпечити найкоротший шлях 
пасажирів з приміщень автостанції до автобуса. Зони чекання біля перонів відправлення повинні 
бути завширшки не менше ніж 2,5 метра.

Перони повинні обладнуватися навісами для укриття пасажирів під час посадки й висадки, а та-
кож на шляху прямування їх від будівлі автостанції до передніх дверей автобуса.

Платформи на перонах повинні мати підвищення над проїзною частиною не менш як 25 санти-
метрів.

100. Надання послуг автостанціями населенню, пасажирам та перевізникам повинно організову-
ватись згідно з технологічним процесом. Типовий технологічний процес надання послуг паса-
жирських автостанцій та автовокзалів затверджується Мінтрансзв’язком.

101. Населенню та пасажирам на автостанції безплатно надається інформація про її роботу, мар-
шрути, які нею обслуговуються, їх відкриття і закриття та вартість проїзду.

102. Візуальна інформація на автостанції включає:
 зовні будівлі:

найменування-вивіску автостанції (автовокзалу) з інформацією біля входу про власника та 
режим роботи;
трафарети на платформах перону із зазначенням їх номерів та часу відправлення і прибут-
тя автобусів;

 всередині будівлі:
план автостанції;
станційний розклад руху;
схему автобусних маршрутів;
таблицю вартості проїзду та перевезення багажу;
відповідний витяг з цих Правил;
інформацію про державні органи, які здійснюють захист прав споживачів;
інформацію про страхові органи, які здійснюють обов’язкове страхування пасажирів, ван-
тажу, та умови страхування;
перелік категорій населення, що мають право позачергового придбання квитків;
перелік категорій громадян, які мають пільги щодо плати за проїзд;
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схему розташування і нумерацію місць в автобусах;
план евакуації громадян та майна автостанції на випадок надзвичайної ситуації;
відомості з безпеки дорожнього руху;
перелік послуг, які надаються автостанцією;
номери телефонів, за якими здійснюється бронювання місць та замовлення квитків;
відомості про розташування приміщень автостанції і режим їх роботи;
графічні умовні знаки — символи (піктограми), що стосуються обслуговування громадян.

103. Громадяни на автостанції повинні одержувати чітку, лаконічну та вичерпну інформацію че-
рез систему гучномовного зв’язку.

104. У разі порушення розкладу руху автобусів і змін у роботі квиткових кас оголошення переда-
ються:

про несвоєчасне відправлення або прибуття автобусів — негайно після одержання черго-
вим диспетчером відповідних відомостей від перевізника або з найближчої автостанції 
з наступним повторенням через кожні 15 хвилин;
про відміну рейсу — за 1,5 години до встановленого за розкладом часу відправлення авто-
буса і повторюються один раз через 30 хвилин, а потім через кожні 15 хвилин;
про заміну автобуса — з такою ж періодичністю, як і про відміну рейсу, з повідомленням 
причин заміни. Якщо замість автобуса з м’якими сидіннями подається автобус звичайного 
класу, оголошується порядок здавання або обміну квитків;
про призначення додаткового рейсу (якщо про це заздалегідь не оголошено) — в години, 
які забезпечують своєчасне повідомлення громадян. При цьому оголошуються відомості 
про марку автобуса, час відправлення, номер каси, яка продає квитки на цей рейс;
про зміни в роботі квиткових кас — негайно після прийняття такого рішення з оголошен-
ням номерів кас, які змінюють режим своєї роботи, назв маршрутів і рейсів, яких ця зміна 
стосується.

Інформація з безпеки дорожнього руху, текст якої затверджується начальником автостанції, пе-
редається не рідше ніж один раз на годину.

105.  Для посадки (висадки) пасажирів на міжнародних маршрутах на автостанції передбачають-
ся окремі посадкові платформи.

На трафаретах, розташованих на платформах міжнародних маршрутів, та у розкладі відправ-
лення (прибуття) автобусів інформація подається двома мовами у два рядки: верхній — українсь-
кою, нижній — мовою держави, до якої здійснюються перевезення.

106. У кімнатах для водіїв на автостанціях повинна розміщуватися інформація з безпеки дорож-
нього руху, де зазначаються оперативні дані про дорожньо-транспортні події, їх причини і наслідки, 
а також рекомендації щодо запобігання їм.

Автостанція забезпечує водіїв автобусів інформацією про гідрометеорологічні умови на ділянках 
маршрутів, які вона обслуговує.

107. Усі працівники автостанції зобов’язані знати ці Правила і давати довідки громадянам і паса-
жирам у межах своєї компетенції чи направляти їх у довідкове бюро або до відповідної посадової 
особи.

Працівники автостанції, робота яких пов’язана з обслуговуванням громадян і пасажирів, повинні 
мати службові відзнаки, зразки яких затверджуються Мінтрансзв’язком.

108. Закриття автостанції на час обідньої перерви або для прибирання приміщень не допускаєть-
ся. Зал чекання, кімнати для відпочинку повинні бути відкриті для пасажирів протягом усього ро-
бочого дня. Перерва на обід для всього персоналу чергової зміни автостанції організовується за 
змінним графіком. За наявності на автостанції кімнат для тривалого відпочинку водіїв і транзитних 
пасажирів доступ до них забезпечується цілодобово незалежно від режиму роботи автостанції.
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109. Відповідальність за додержання заходів щодо безпеки руху на території автостанції покла-
дається на начальника автостанції або особу, яка виконує його обов’язки.

Організація роботи кас
110. Продаж квитків на проїзд автомобільним транспортом і перевезення багажу можуть здійсню-

вати каси автостанції (автовокзалу), пасажирські перевізники або інші уповноважені ними особи.
Каси автостанції (автовокзалу) здійснюють попередній та поточний продаж квитків на будь-який 

рейс згідно з розкладом руху, а також на додаткові рейси.
Пасажирські перевізники за домовленістю з власником автостанції можуть на території авто-

станції самостійно здійснювати поточний продаж квитків після одержання касової відомості.
111. На маршрутах міжнародних перевезень продаж квитків на проїзд, оформлення перевезен-

ня багажу здійснюється окремими касами.
112. Графік роботи автостанції передбачає відкриття кас за 30 хвилин до відправлення в рейс 

першого автобуса і закриття — після відправлення останнього автобуса.
Режим роботи кас встановлюється за змінним графіком відповідно до режиму руху автобусів та 

пасажиропотоку і повинен забезпечувати можливість своєчасного придбання квитків.
113. У день відправлення автобусів продаж квитків у касах у початкових пунктах маршрутів по-

чинається з моменту відкриття кас і припиняється за 5 хвилин до відправлення автобуса, а на про-
міжних пунктах — з моменту одержання інформації про наявність вільних місць і припиняється за 
2 хвилини до відправлення автобуса.

Право позачергового придбання квитків надається громадянам згідно із законодавством. Про-
даж квитків у цьому разі здійснюється за умови пред’явлення відповідного посвідчення.

114. У касах можуть продаватися квитки на певні або на всі маршрути. Якщо каси здійснюють 
продаж квитків на певні маршрути, біля кожної каси вивішується перелік населених пунктів, до 
яких продаються квитки, а на всі маршрути — напис «Продаж квитків на всі маршрути».

115. Усі каси повинні бути пронумеровані і мати інформацію про режим роботи (початок та кі-
нець роботи, перерву на обід), прізвище, ім’я та по батькові касира.

У касах одночасно з квитками для проїзду пасажирів продаються квитки на перевезення багажу 
(посилки).

116. Продаж квитків організовується на автостанціях або в окремих пунктах з постійним чи тимча-
совим режимом роботи. Кількість квитків, які повинні бути продані автостанцією, визначається па-
сажирським перевізником і зазначається в договорі, укладеному з підприємством автостанції.

Попередньо може бути продано не більш як 80 відсотків квитків, решта — в день відправлення 
автобуса.

Попередній продаж квитків припиняється напередодні відправлення автобуса. Ця інформація роз-
міщується біля кас.

117. Особа, яка придбала квиток, має право на повернення його в касу до відправлення автобуса 
на міжміському або міжнародному маршруті і одержання повної вартості квитка, включаючи збори 
за попередній продаж квитка та автостанційний (автовокзальний) збір, у разі:

відміни рейсу або запізнення автобуса з відправленням у рейс;
надання місця в автобусі іншого класу або надання пасажиру іншого місця, ніж зазначене 
у квитку.

У разі згоди особи на проїзд в автобусі іншого класу їй повертається різниця вартості квитків.
118. Якщо замість автобуса (крім міських маршрутів), передбаченого розкладом руху, надається 

автобус, проїзд у якому дорожчий, особи, що придбали квитки до оголошення про це, мають право 
проїзду за придбаними квитками без доплати. Квитки за встановленим більш високим тарифом 
продаються з моменту оголошення про заміну автобуса з наданням про це відповідної інформації.

•
•
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119. У разі повернення квитка в касу автостанції на міжміських та міжнародних маршрутах не 
пізніше ніж за 2 години до відправлення автобуса особі повертається повна вартість квитка, за 
винятком збору, сплаченого за його попередній продаж, та автостанційного (автовокзального) 
збору.

У разі повернення квитка пізніше цього строку, але не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення 
автобуса, передбаченого розкладом руху, повертається вартість квитка з відрахуванням 15 відсотків 
його вартості і збору за попередній продаж квитка та автостанційного (автовокзального) збору.

120. У разі запізнення пасажир має право протягом трьох годин з часу відправлення автобуса, на 
який було придбано квиток, а у разі хвороби або нещасного випадку протягом трьох діб поновити 
квиток з доплатою 25 відсотків його вартості або на повернення вартості квитка з відрахуванням 
25 відсотків його вартості, а також збору за попередній продаж квитка та автостанційного (автовок-
зального) збору.

121. Гроші за квиток повертаються:
до дня відправлення в рейс — касами попереднього продажу квитків, які продали квиток або 

доставили його додому, а у разі закінчення їх роботи — квитковими касами автостанцій;
у день відправлення автобуса — квитковими касами автостанції (автовокзалу).
122. У разі вимушеної зупинки автобуса на міжміських або міжнародних маршрутах незалежно 

від причини зупинки та неможливості доставки пасажира до місця призначення, а також у разі при-
пинення пасажиром поїздки через хворобу чи внаслідок нещасного випадку йому повертається 
вартість проїзду і перевезення багажу (за винятком страхового платежу) з розрахунку відстані від 
місця, де сталася вимушена зупинка, до кінцевого пункту призначення.

Організація обслуговування на автостанціях (автовокзалах)
123. Зберігання багажу та ручної поклажі в камерах схову передбачає:

відповідність режиму роботи камер схову розкладу руху автобусів;
плату за послуги згідно з тарифами;
приймання багажу та ручної поклажі на зберігання незалежно від наявності в особи 
квитка.

124. У місцях розташування камер схову на доступному для огляду місці для громадян повинна 
знаходитися інструкція користування ними.

Не дозволяється приймати на зберігання багаж і ручну поклажу з вибуховими, отруйними, во-
гненебезпечними, їдкими, сморідними, наркотичними та іншими небезпечними речовинами, а та-
кож речі, що можуть забруднити камеру схову та предмети, які там знаходяться.

Особа, яка забула шифр або номер автоматизованої камери схову, вправі звернутися до ад-
міністрації автостанції (автовокзалу) з письмовою заявою з проханням відчинити названу нею ка-
меру і сплатити вартість цієї послуги.

Видача забутих, знайдених і нерозпізнаних речей здійснюється з оформленням відповідного 
акта, форма якого затверджується Мінтрансзв’язком, після детального опитування заявника 
і пред’явлення ним документів, що посвідчують особу.

За збереження забутих і знайдених речей у разі їх розпізнання, а також за збереження речей, 
вилучених з камер схову після встановленого строку зберігання, з їх власника справляється плата, 
про що видається квитанція.

125. У кімнаті матері і дитини надаються послуги пасажирам з дітьми віком до 10 років і вагітним 
жінкам.

Послуги в кімнатах для відпочинку надаються за плату на строк не більше доби.
Особам з дітьми віком до 5 років за їх бажанням можуть бути надані в першочерговому порядку 

всі види послуг, передбачені на автостанції.

•
•
•
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126. Начальник автостанції несе відповідальність за технічний і санітарно-гігієнічний стан буді-
вель, споруд та обладнання автостанції.

VIII. ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 
 З ПАСАЖИРОМ

127. Обов’язкове страхування пасажирів від нещасних випадків під час поїздки в автобусі, пере-
бування на автостанції (автовокзалі) здійснюється згідно із законодавством.

128. Про нещасні випадки, травми, тілесні пошкодження, що сталися з пасажиром в автотранс-
порті, на автостанції (автовокзалі), представник пасажирського перевізника зобов’язаний за участю 
двох свідків скласти акт у двох примірниках за зразком, що додається. Один примірник акта зали-
шається у справах пасажирського перевізника, а другий видається пасажиру або його родичам.

129. Не складається акт, коли нещасний випадок стався з пасажиром за обставин, безпосеред-
ньо не пов’язаних з поїздкою, або коли він знаходився за межами автостанції тощо. (Правила із 
змінами, внесениим згідно з Постановою КМ № 1919 (1919-99-п) від 18.10.99, в редакції Постанови 
КМ № 141 (141-2003-п) від 29.01.2003)

Додаток
Акт про факт нещасного випадку 
із застрахованим пасажиром, що стався на автотранспорті

<...>

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 19 березня 1997 р. № 252

ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні умови обслуговування громадян, які здійснюють поїздки, пе-
ревозять багаж чи вантажобагаж у межах України в рухомому складі залізниць України та в вагонах 
суб’єктів господарської діяльності, що не входять до складу залізниць, і є обов’язковим для заліз-
ниць підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що провадять підприємни-
цьку діяльність на території України у сфері обслуговування та перевезень пасажирів, багажу і ван-
тажобагажу (далі — суб’єкти господарської діяльності), та громадян. (Пункт 1 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)

2. Обслуговування громадян залізничним транспортом регулюється Законами України «Про 
транспорт» (232/94-ВР), «Про залізничний транспорт» (273/96-ВР), «Про підприємництво» (698-12), 
«Про захист прав споживачів» (1023-12), «Про підприємства в Україні» (887-12), «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» (4004-12), іншими актами законодавства, а та-
кож цим Порядком.
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3. Згідно з цим Порядком та Статутом залізниць розробляються Правила перевезень пасажирів, 
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом (далі — Правила), які затверджуються 
Мінтрансом за погодженням з Антимонопольним комітетом та Держстандартом. (Пункт 3 із зміна-
ми, внесеними згідно з Постановою КМ № 1178 (1178-2002-п) від 17.08.2002)

Право на здійснення перевезень та обслуговування пасажирів залізничним транспортом
4. Суб’єкти господарської діяльності, створені та зареєстровані відповідно до чинного законо-

давства України, для здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів залізничним 
транспортом повинні одержати ліцензію в установленому законодавством порядку. (Пункт 4 із змі-
нами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1919 (1919-99-п) від 18.10.99)

5. Суб’єкти господарської діяльності повинні мати:
для перевезення пасажирів — рухомий склад (вагони, локомотиви, моторовагонний рухомий 

склад, дизель-поїзди, автомотриси тощо);
для обслуговування пасажирів — приміщення для продажу проїзного документу, зали чекання, 

обладнані згідно з установленими нормами, камери схову, багажні і вантажобагажні сховища, 
службові приміщення, кімнати для тривалого відпочинку пасажирів, а також технічні засоби для 
продажу проїзних документів, зберігання ручної поклажі, завантаження та розвантаження вагонів, 
спеціальне обладнання для безперешкодного користування послугами залізничного транспорту ін-
валідів та громадян з дітьми.

На вузлових станціях суб’єкт господарської діяльності повинен мати у випадках, передбачених 
Правилами, кімнати для тривалого відпочинку пасажирів, кімнати матері та дитини.

Обов’язки суб’єкта господарської діяльності
6. Суб’єкти господарської діяльності, які займаються перевезенням та обслуговуванням паса-

жирів, повинні забезпечити:
продаж на вимогу громадян проїзних документів на поїзди, в яких є вільні місця, до будь-
якої станції призначення, де поїзд зупиняється, та прийом багажу до перевезення до будь-
якої станції, відкритої для багажних операцій; (Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)
перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу за розкладом руху поїздів між усіма 
станціями, відкритими для цих операцій;
перевезення до місця роботи та з місця роботи працівників робочих змін, які проживають 
у приміській зоні*, а працюють у містах Києві, Сімферополі, Севастополі, обласних центрах 
та містах обласного підпорядкування;
відповідність виробничих приміщень, будівель та рухомого складу чинному законодавству, 
а також іншим нормативним документам щодо їх експлуатації;
надання користувачам безплатно інформації про розклад руху поїздів, вартість проїзду, пере-
везення багажу, вантажобагажу, перелік та вартість послуг, наявність вільних місць у поїздах;
роботу квиткових кас та інших об’єктів обслуговування пасажирів за встановленим режи-
мом роботи;
видачу пасажирам за окрему плату комплекту постільної білизни у всіх вагонах паса-
жирських та швидких поїздів (крім загальних вагонів);
своєчасне доведення до пасажирів та зустрічаючих громадян інформації про запізнення, 
зміну колії прибуття чи відправлення поїзда та розташування вагонів у ньому;

•

•

•

•

•

•

•

•

* Приміська зона для залізничних перевезень встановлюється управліннями залізниць за погодженням з обласними, 
Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями.



Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом 255

надання пасажирам приміщень для очікування поїзда згідно з установленими нормами;
можливість перевезення організованих груп пасажирів;
можливість пасажирам робити зупинки та відновлювати поїздку, змінювати маршрут та 
умови проїзду на шляху прямування;
оголошення зупинок через радіооповіщувальну мережу приміського поїзда та правил про-
їзду;
переоформлення проїзного документу на поїзд, який відходить раніше зазначеного у про-
їзному документі;
поновлення проїзних документів у разі прибуття поїзда до пункту пересадки пасажира із 
запізненням;
відновлення дійсності проїзного документу, крім плацкарти, у разі запізнення пасажира на 
поїзд у межах встановленого часу та інших випадках, передбачених Правилами;
можливість перевезення ручної поклажі пасажирів згідно з установленими нормами;
можливість перевідправлення багажу за заявою пасажира;
надання пільг особам, які мають на це право згідно із законодавством України;
безпеку пасажирів у користуванні залізничним транспортом;
продаж абонементних квитків (повних, пільгових, студентських та квитків вихідного дня) 
на поїзди приміського сполучення; (Абзац двадцять перший пункту 6 в редакції Постанови 
КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)
контроль правильного використання засобів залізничного транспорту і дотримання цього 
Порядку та Правил;
повне або часткове повернення платежів у разі відмови від поїздки чи перевезення багажу 
на умовах, встановлених Правилами;
схоронність ручної поклажі пасажирів у камерах схову;
схоронність багажу та вантажобагажу в сховищах та під час перевезень;
обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті;
заміну проїзних документів чи повне повернення їх вартості у разі виявлення будь-яких 
неточностей у їх оформленні з вини залізниці;
забезпечення пасажирів під час поїздки питною водою.

7. Порядок відкриття та закриття станцій для виконання багажних і вантажобагажних операцій, 
посадки та висадки пасажирів встановлюється Статутом залізниць.

8. Посадові особи суб’єктів господарської діяльності згідно з порядком, встановленим Правила-
ми, повинні здійснювати особистий прийом громадян з питань забезпечення виїзду, перевезення 
багажу і вантажобагажу та з інших питань обслуговування пасажирів.

Продаж проїзних та перевізних документів, розрахунки за послуги
(Назва розділу в редакції Постанови КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)

9. Документом на право проїзду залізничним транспортом є проїзний документ зразка. (Абзац 
перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 
12.09.2002)

У випадках, передбачених законодавством, службові особи органів державної влади мають пра-
во на безплатний проїзд за службовими посвідченнями без придбання проїзного документу.

10. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується проїзним документом, а переве-
зення багажу (вантажобагажу) — перевізним документом, порядок оформлення яких затверд-
жується Мінтрансом і Державною податковою адміністрацією. (Абзац перший пункту 10 в редакції 
Постанови КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)
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За договором перевезення пасажира, багажу (вантажобагажу) залізниця зобов’язується пере-
везти пасажира та його багаж (вантажобагаж) до пункту призначення, згідно з придбаним проїзним 
та перевізним документом. (Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)

11. Проїзний документ є підтвердженням особистого страхування пасажира, на підставі якого 
останній має право на отримання страхової суми в разі нещасного випадку у порядку, встановлено-
му чинним законодавством. (Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 
(1346-2002-п) від 12.09.2002)

12. Продаж проїзних документів здійснюється, як правило, квитковими касами залізниць. Про-
даж проїзних документів іншими юридичними чи фізичними особами провадиться тільки на основі 
укладених в установленому порядку угод з перевізниками. В усіх випадках продаж проїзних доку-
ментів для перевезення пасажирів у межах України здійснюється за гривні.

13. Продаж проїзних документів для перевезення груп пасажирів здійснюється за попередніми 
замовленнями підприємств, організацій та установ, які організовують групи для перевезень.

14. У всіх випадках повернення проїзних документів пасажир, крім випадків, які сталися з вини 
залізниці, вносить плату за послуги. Кошти, сплачені за послуги, пов’язані з резервуванням місць 
і продажем проїзних документів, не повертаються, за винятком випадків, коли повернення здій-
снюється з вини залізниці. (Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)

У разі повернення проїзних документів з вини залізниці пасажиру повертаються в повному об-
сязі кошти, сплачені ним під час придбання проїзного документа, зокрема за послуги, пов’язані 
з резервуванням місць. (Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-
п) від 12.09.2002)

15. Квиткові каси станцій і зупиночних пунктів, які відкриті для продажу проїзних документів на 
місцеві поїзди і поїзди далекого прямування, продають проїзні документи до всіх станцій і зупиноч-
них пунктів, розташованих за маршрутом прямування поїздів, що зупиняються на цих станціях і зу-
пиночних пунктах. Продаж проїзних документів, як правило, розпочинається за 45 діб до відходу 
поїзда. Час закінчення продажу проїзних документів до відходу поїзда встановлює начальник станції 
виходячи з місцевих умов і з урахуванням часу на безпечний прохід пасажирів від каси до поїзда.

У період з 1 вересня по 1 травня може проводитися попередній продаж проїзних документів 
менш як за 45 діб, але не менш як за 30 діб до відходу поїзда.

16. Графік роботи кас попереднього продажу проїзних документів встановлюють суб’єкти гос-
подарської діяльності за погодженням з відповідними місцевими державними адміністраціями або 
органами місцевого самоврядування.

Графік роботи добових та приміських квиткових кас встановлюється суб’єктами господарської 
діяльності залежно від розкладу руху поїздів і місцевих умов із забезпеченням безперебійного 
оформлення проїзних документів.

Графік роботи кас розміщується безпосередньо над вікном каси чи поблизу нього.
У разі непланового припинення роботи каси та іншого об’єкта обслуговування пасажирів суб’єкт 

господарської діяльності повинен завчасно повідомляти про це пасажирів. Таке припинення не по-
винно переривати процес обслуговування пасажирів.

17. Час роботи камер схову встановлюється суб’єктом господарської діяльності залежно від 
розкладу руху поїздів і місцевих умов.

18. Забороняється надавати перевагу одному пасажиру перед іншим у придбанні проїзних до-
кументів, відправленні багажу чи вантажобагажу, за винятком осіб, яким надано право на поза- та 
першочергове обслуговування згідно із законодавством України. Конкретний порядок обслугову-
вання таких осіб встановлюється Правилами.
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19. Оформлення проїзних документів здійснюється за поданням паспорта чи іншого докумен-
та, який посвідчує особу (військового квитка, посвідчення водія, службового посвідчення, свідо-
цтва про народження дитини), або їх ксерокопій з внесенням до проїзного документа прізвища 
особи та ініціалів (крім продажу квитків у приміському сполученні). (Абзац перший пункту 19 в ре-
дакції Постанови КМ № 1248 (1248-2005-п) від 21.12.2005)

Порядок видачі і контроль за використанням іменних проїзних документів встановлюється Пра-
вилами. (Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 1329 (1329-2004-п) від 08.10.2004)

20. Проїзний документ надає право пасажиру зайняти місце згідно із зазначеним у проїзному 
документі.

У встановленому Правилами порядку одному пасажиру на його прохання може надаватися біль-
ша кількість вільних місць у спальних вагонах (купейних та м’яких з двомісним купе).

21. Оформлення пільгових та безплатних проїзних документів здійснюється по пред’явленні 
документів, що підтверджують відповідне право.

22. Отримавши проїзний документ, пасажир повинен не відходячи від каси перевірити правиль-
ність зазначених у проїзному документі відомостей та одержану здачу.

23. Проїзні та перевізні документи з виправленнями, додатковими написами, позначками, зроб-
леними особами, до компетенції яких це не належить, а також підроблені, підмочені, обгорілі, 
розірвані або склеєні вважаються недійсними, не поновлюються і гроші за них, як і за загублені, не 
повертаються. (Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 
12.09.2002)

24. Видані пасажирам проїзні документи дійсні протягом часу прямування поїзда чи вагона без-
пересадкового сполучення до пункту призначення зазначеного у проїзному документі. (Абзац пер-
ший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 
12.09.2002)

Умови продовження терміну придатності проїзного документа та поновлення його дії встанов-
люються Правилами.

25. Розрахунки споживачів за транспортні та пов’язані з ними додаткові послуги здійснюються 
з надавачами послуг за готівку, в безготівковому порядку, чеками банків з видачею користувачам 
документів, що засвідчують вартість і факт надання послуг, та реєстрацією сум надходжень у по-
рядку, що встановлюється законодавством.

26. Касир або інший працівник, який одержує гроші під час розрахунку з пасажиром, повинен 
чітко назвати вартість проїзду, суму готівки, одержаної від пасажира, номер поїзда, дату відправ-
лення, тип і номер вагона, категорію місця, належну суму здачі.

27. Касири та інші працівники суб’єкта господарської діяльності, які мають право одержувати 
від пасажирів гроші, зобов’язані приймати від них зношені купюри.

Тарифи на перевезення. Ціни за послуги
28. Перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу в пасажирських і приміських поїздах 

лініями загального користування здійснюється за тарифами, затвердженими відповідно до законо-
давства.

29. Ціни за послуги, пов’язані з перевезенням пасажирів, багажу та вантажобагажу, на які не 
поширюється державне регулювання, встановлюють надавачі послуг у порядку, що не суперечить 
антимонопольному законодавству. (Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ № 1346 (1346-
2002-п) від 12.09.2002)

31. Проїзд пасажирів у поїздах місцевого та далекого прямування з нумерацією місць у салонах 
чи купе оплачується за загальними пасажирськими тарифами, зокрема і в межах приміської зони.
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32. Проїзд пасажирів у місцевих поїздах без нумерації місць у вагоні в межах приміської зони 
здійснюється за приміськими тарифами.

Пільги на право безплатного проїзду, які діють у приміському сполученні, зберігаються і в міс-
цевих поїздах без нумерації місць у вагоні.

Обслуговування на вокзалах
33. Пасажири з проїзними документами мають право безперешкодного та безоплатного прохо-

ду до залів чекання, операційного залу, користування підземними та надземними переходами чи 
іншим обладнанням для пасажирів.

34. Суб’єкти господарської діяльності на вокзалах можуть запроваджувати, за погодженням 
з місцевими державними адміністраціями, платний вхід до залів чекання та інших приміщень вок-
залів для осіб, які не мають проїзних документів. Конкретні умови запровадження платного входу 
встановлюються Правилами. (Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 
(1346-2002-п) від 12.09.2002)

35. Всередині вокзалу або в безпосередній близькості від вокзалу (пасажирської платформи) 
суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити функціонування санітарних вузлів для без-
платного користування пасажирів.

36. Платні туалети та платні зали чекання підвищеного комфорту чи з додатковими послугами 
на вокзалах можуть відкриватися для функціонування тільки за наявності безплатних. Відкриття 
платних туалетів замість безплатних, зменшення площі безплатних залів чекання, що може привес-
ти до погіршення умов перебування пасажирів на вокзалах, забороняється.

37. Приміщення станцій, вокзалів, призначених для пасажирів та персоналу, повинні забезпечу-
ватися в достатній кількості питною водою, що відповідає державним стандартам, з розрахунку на 
максимальний пасажирообіг.

38. На вокзалах та в поїздах в установленому порядку можуть здійснюватися роздрібна торгівля 
соками, напоями, пивом, дрібно фасованою продукцією та іншими товарами, надаватися додаткові 
послуги (зв’язку, замовлення таксі, резервування місць у готелях, перевезення окремих відправлень 
пасажирськими поїздами тощо) та у разі потреби обладнуватися для цього окремі приміщення. (Аб-
зац перший пункту 38 в редакції Постанови КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)

Відповідальні посадові особи органів санітарного нагляду повинні систематично проводити пе-
ревірку якості продуктів, напоїв, чистоти посуду тощо.

39. Медичні пункти на вокзалах, кімнати для тривалого відпочинку пасажирів, кімнати матері та 
дитини, комунальні приміщення, об’єкти громадського харчування та торгівлі, що обслуговують 
пасажирів, повинні відповідати вимогам санітарного законодавства.

Перевезення багажу та вантажобагажу
40. Прийом багажу та вантажобагажу здійснюється безпосередньо на станціях, вокзалах у по-

рядку, встановленому Правилами.
Після прийому багажу чи вантажобагажу суб’єкт господарської діяльності повинен видати від-

правнику перевізний документ. (Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)

41. До перевезення багажем від пасажира приймаються такі речі і предмети, які за своїми роз-
мірами, упаковкою та якостями можуть бути завантажені в багажний вагон і не завдадуть шкоди 
багажу інших пасажирів. Обмеження під час прийому багажу чи вантажобагажу щодо його ваги та 
розмірів встановлюється Правилами.

42. До перевезення багажем та вантажобагажем не допускаються:
речі, стан яких не відповідає санітарним нормам;•
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легкозаймисті (бензин, гас, ацетон тощо), самозаймисті, вибухові, радіоактивні, їдкі та от-
руйні речовини, вогнепальна зброя, бойові припаси;
газові балони, що були у вжитку;
золото, срібло, платина та вироби з них, цінні папери, гроші металеві та паперові, перли, 
дорогоцінне каміння та інші коштовності, вироби мистецтва.

43. Перевезення тварин здійснюється згідно з вимогами ветиринарного та санітарного законо-
давства. Порядок перевезення тварин встановлюється Правилами.

44. Перевірка місткості багажу (вантажобагажу) може здійснюватися лише під час його прий-
мання до перевезення у присутності відправника.

45. Залізниця не відповідає перед власником (володільцем) багажу за пошкодження або неза-
довільний стан продуктів, що швидко псуються, предметів, що б’ються, та крихких, що містяться 
серед інших предметів багажу, а також окремо запакованих предметів, що б’ються (скло, фарфор, 
телевізори, приймачі), якщо при цьому відсутні будь-які зовнішні пошкодження упаковки, крім ви-
падків, передбачених Правилами.

46. Термін доставки багажу встановлюється Правилами.
47. Багаж видається на станції призначення пред’явнику перевізного документа. Видача багажу 

здійснюється протягом усього часу роботи багажного відділення. (Пункт 47 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002)

48. Якщо багаж не надійшов на станцію призначення протягом 10 діб після закінчення терміну 
доставки, він вважається втраченим, а його вартість підлягає поверненню пасажирові. Повернення 
вартості втраченого багажу проводиться в порядку, встановленому Правилами.

49. Багаж, не одержаний пасажиром протягом 30 діб, не враховуючи доби прибуття, підлягає 
реалізації в порядку, встановленому Правилами.

Інформація
50. У приміщеннях вокзалів на станціях пасажирам та громадянам повинна надаватись візуальна 

інформація щодо:
розкладу руху пасажирських поїздів, вартості проїзду та перевезення багажу і вантажоба-
гажу від станції відправлення до станцій, потік пасажирів до яких є найбільшим;
правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу;
графіка роботи і спеціалізації квиткових, багажних кас, камер схову, багажних, вантажоба-
гажних сховищ, зберігання ручної поклажі;
послуг, які надаються на вокзалі (станції) та їх вартості;
розміщення вокзальних приміщень;
місця знаходження книги скарг, заяв та пропозицій, місця та годин прийому пасажирів 
посадовими особами вокзалу;
адрес та телефонів організацій, яким вокзал (станція) підпорядковані, місцевих органів 
виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів.

51. Довідкова інформація пасажирам надається працівниками залізничного транспорту, як пра-
вило, в усній формі. Порядок видачі письмових довідок встановлюється Правилами.

52. Кожна станція, де зупиняється пасажирський поїзд, повинна бути обладнана засобами 
оповіщувального зв’язку. Порядок використання цих засобів для передачі інформації пасажирам 
встановлюється Правилами.

53. Провідник вагону, на зберіганні в якого знаходяться проїзні документи, повинен повідомити 
пасажира про наближення поїзда до пункту призначення не пізніше ніж за 30 хвилин до прибуття 
поїзда і повернути йому проїзні документи.

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
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54. У кожному вагоні повинні бути вивішені таблички з інформацією про розклад руху поїзда, 
вартість платних послуг, витягами з правил проїзду, пожежної безпеки. За бажанням суб’єкта гос-
подарської діяльності повідомляється й інша інформація.

55. Будь-яка інформація для пасажирів на вокзалах та в поїздах повинна відповідати законо-
давству про мови в Україні.

56. У пунктах початкового відправлення міжнародних поїздів інформація для пасажирів про 
подачу поїзда для посадки, початок посадки та відправлення поїзда оголошується українською та 
мовою держави призначення поїзда. В пунктах початкового відправлення поїздів, які прямують до 
країн СНД та Балтії, така інформація оголошується українською та російською мовами.

57. Усі пасажирські поїзди повинні бути обладнані засобами оповіщувального зв’язку, через які 
в денні години оголошуються назви зупиночних пунктів, час стоянки, час проходження санітарних 
зон, а також правила пожежної та протиепідеміологічної безпеки.

Проїзд у вагонах
58. Порядок проїзду у вагонах пасажирських поїздів формування залізниць України та в межах 

України встановлюється Правилами поведінки громадян на залізничному транспорті, затверджени-
ми Кабінетом Міністрів України.

59. У виняткових випадках у разі ненадання місця в вагоні згідно з придбаним проїзним доку-
ментом залізниця зобов’язана надати пасажиру за його згодою місце в іншому вагоні, можливо, 
і  ищої категорії, але без додаткової оплати. Якщо пасажиру надається місце нижчої категорії, йому 
повертається різниця вартості проїзду. Порядок повернення платежів у разі відмови пасажира від 
запропонованого йому місця визначається Правилами.

60. Діти віком до шести років, які не займають окремого місця, мають право на безоплатний 
проїзд без проїзного документа. Діти віком від шести до чотирнадцяти років мають право на проїзд 
за дитячими проїзними документами з наданням місця. Порядок проїзду дітей визначається Прави-
лами. (Пункт 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 12.09.2002, 
в редакції Постанови КМ № 976 (976-2004-п) від 28.07.2004)

61. Пасажир має право на шляху прямування пасажирського поїзда зробити зупинку, з продов-
женням придатності проїзного документу в порядку, встановленому Правилами. (Пункт 61 із зміна-
ми, внесеними згідно з Постановою КМ № 976 (976-2004-п) від 28.07.2004)

62. У купейних, плацкартних та м’яких вагонах пасажири всіх поїздів не менше трьох разів на 
день забезпечуються чаєм, цілодобово кип’яченою гарячою та охолодженою водою, а в загальних 
вагонах — питною водою.

63.   Постільні речі у пасажирському вагоні (матрац, подушка, наволочка, ковдра, простирадло та 
рушник) видаються провідником вагона за бажанням пасажира, за окрему плату, розмір якої встанов-
лює суб’єкт господарської діяльності — власник (володілець) вагона. Доставка постільних речей на 
спальне місце пасажира і збирання її за 30 хвилин до прибуття пасажира до місця призначення 
є обов’язком провідника вагона.

Провідник вагона повинен надавати допомогу в застиланні постільної білизни інвалідам, хво-
рим, людям похилого віку та пасажирам з малими дітьми.

Плата за користування постільними речами у пасажирському вагоні може справлятися також 
у квиткових касах. (Пункт 63 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 
12.09.2002)

64. Санітарно-гігієнічний та санітарно-технічний стан вагонів пасажирських поїздів, вагонів-
ресторанів, вагонів приміських поїздів повинен відповідати вимогам санітарного законодавства.
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Відмова в перевезенні
65. Залізниця має право відмовити пасажиру в перевезенні його особисто та його багажу або 

висадити пасажира з поїзда у таких випадках:
а) якщо пасажир перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому пра-

вила проїзду і громадського порядку, заважає спокою інших пасажирів. Відмова в посадці 
або висадка такого пасажира здійснюється провідником вагона або посадовими особами, 
які виконують службові обов’язки, а у разі вияву непокори — працівниками транспортної 
міліції;

б) якщо пасажир перебуває у стані захворювання, що призводить до порушення спокою ін-
ших пасажирів, а можливості помістити його окремо немає — за обов’язкової участі пред-
ставників лікарсько-медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні лікарняно-
медичні заклади.

Порядок повернення (або неповернення) проїзних документів за нездійснену поїздку в таких 
випадках встановлюється Правилами.

Контроль. Охорона громадського порядку
66. Охорона громадського порядку та безпеки пасажирів на залізничному транспорті здій-

снюється працівниками транспортної міліції. Всі працівники залізничного транспорту повинні спри-
яти працівникам правоохоронних органів у виконанні ними службових обов’язків, негайно сповіща-
ти про виявлені факти правопорушень.

67. Пасажири зобов’язані дотримуватися правил громадського порядку, правил користування 
касами, вагонами, вокзальними приміщеннями і дбайливо ставитись до майна залізниці.

68. Контроль санітарного, технічного, протипожежного стану, виконання цього Порядку та Пра-
вил на вокзалах і в поїздах здійснюється відповідними службовими особами залізниць та відповід-
них органів, до компетенції яких належить здійснення контролю.

При цьому контроль проїзду здійснюється тільки відповідними службовими особами залізниць.
Особи, що здійснюють контроль, у разі виявлення недоліків в організації продажу проїзних до-

кументів та обслуговуванні пасажирів на вокзалах і в поїздах повинні вжити заходів для їх усунення 
або повідомити відповідні органи управління залізничним транспортом.

Розклад руху поїздів
69. Перевезення пасажирів залізничними лініями загального користування здійснюється в па-

сажирських поїздах різних категорій залежно від швидкості руху, відстані, виду сполучень та ком-
форту проїзду.

Категорії поїздів і вагонів та вимоги до них встановлюються Правилами перевезень пасажирів, 
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом та Правилами технічної експлуатації заліз-
ниць України, затвердженими Мінтрансом.

70. Розклад руху пасажирських та приміських поїздів сполученням у межах однієї залізниці 
встановлюється начальником залізниці, в межах двох і більше залізниць — Укрзалізницею, в ме-
жах двох та більше держав — міжнародними угодами.

71. Порядок встановлення кількості пасажирських поїздів на кожному напрямку, періодичності 
їх курсування та мінімальної кількості вагонів, обсяг пасажирообігу для визначення зупинок поїздів 
на проміжних станціях встановлюються Укрзалізницею за погодженням з Мінтрансом. (Абзац пер-
ший пункту 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1346 (1346-2002-п) від 
12.09.2002)

Додаткова кількість поїздів та додаткова періодичність їх курсування, встановлення додаткових 
зупинок, а також потреба у будівництві додаткових зупиночних пунктів встановлюється угодами 
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між відповідними суб’єктами господарської діяльності та заінтересованими місцевими державни-
ми адміністраціями.

Скарги. Розв’язання суперечок
72. На кожній станції та в пасажирському поїзді ведеться книга скарг, заяв та пропозицій, ар-

куші якої повинні бути прошнуровані і скріплені печаткою керівника суб’єкта господарської діяль-
ності. На підприємствах, де обслуговування пасажирів здійснюється в різних, розташованих на ве-
ликих відстанях приміщеннях, таких книг має бути кілька. При цьому на доступних для огляду 
місцях повинні бути розміщені оголошення про місце знаходження книги скарг. Порядок видачі 
книги та реагування посадових осіб на зроблені в ній записи встановлюється Правилами.

73. Всі суперечки і непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, 
розв’язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, в поїздах під час руху — на-
чальником поїзда.

Якщо пасажир не згоден з рішенням начальника станції, вокзалу чи поїзда, це рішення може 
бути оскаржене відповідно до Правил та законодавства.

Відповідальність
74. За незбереження, втрату, псування, пошкодження, несвоєчасну доставку багажу та ванта-

жобагажу перевізники несуть відповідальність перед одержувачем згідно із Законом України «Про 
залізничний транспорт» (273/96-ВР) та Статутом залізниць. Інша відповідальність суб’єктів госпо-
дарської діяльності перед пасажирами та надавачів послуг перед користувачами встановлюється 
чинним законодавством України.

75. Пасажири та інші користувачі послуг несуть відповідальність перед надавачами послуг за 
пошкодження рухомого складу, обладнання вагонів та майна інших користувачів послуг, а також за 
невиконання пункту 42 цього Порядку згідно з чинним законодавством України.

76. Залізниця не несе відповідальності перед пасажирами за наслідки придбання проїзних до-
кументів у осіб, яким не надано право здійснювати їх продаж, якщо вони будуть визнані недійсними 
під час поїздки чи перед посадкою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства транспорту України

від 28 липня 1998 р. № 297 
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 1998 р. за № 620/3060

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ, БАГАЖУ, 
ВАНТАЖОБАГАЖУ ТА ПОШТИ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

<...>



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державіаслужби

від 14 березня 2006 р. № 187

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

13 червня 2006 р. за № 706/12580

ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила підготовлені на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу 

(n0001100-00), схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072 (1072/2000), 
статті 62 Повітряного кодексу України (3167-12), Закону України «Про захист прав споживачів» 
(1023-12) та пункту 3 Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпе-
ки авіації, затвердженого Указом Президента України від 16 серпня 2004 року № 912 (912/2004).

1.2. Ці Правила розроблені з урахуванням положень Варшавської конвенції та Загальних умов 
перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту 
(«General Conditions of Carriage (passenger and baggage)», IATA).

Розділ 2. МЕТА
Метою цих Правил є установлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу повітряним 

транспортом, за яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, 
а також принципи і норми відповідальності суб’єктів під час повітряних перевезень пасажирів і ба-
гажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень.

Розділ 3. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Агент з обслуговування — особа, уповноважена перевізником здійснювати операції з наземного 

обслуговування пасажирів і багажу.
Агент з продажу перевезень — особа, що призначена перевізником згідно з агентською угодою 

представляти інтереси перевізника при продажу перевезень на рейси перевізника і, якщо має від-
повідні повноваження, на рейси інших перевізників (далі — агент).

Багаж — предмети, майно та інша особиста власність пасажира, які є необхідними для особи-
стого користування, комфорту чи для забезпечення зручностей у зв’язку з його подорожжю. Якщо 
інше прямо не визначено, то багаж включає зареєстрований багаж і ручну поклажу (незареєстро-
ванний багаж) пасажира.

Багажна ідентифікаційна бирка — документ, виданий перевізником для ідентифікації зареєст-
рованого багажу.

Багажна квитанція — частина квитка, яка визначає умови перевезення зареєстрованого багажу 
(у тому числі квитанція для одержання багажу, що видана перевізником і додається до квитка).

Бронювання (або резервування) — попереднє замовлення місця на повітряному судні на визна-
чений рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітря-
ному судні на визначений рейс і дату для перевезення багажу (вантажу).

Варшавська конвенція — у залежності від того, який з наведених нижче документів застосо-
вується щодо договору перевезення, означатиме:
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Конвенцію з уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень (995–
181), підписану у Варшаві 12.10.29, зі змінами, унесеними Гаазьким Протоколом (995–562), підпи-
саним у Гаазі 28.09.55; Конвенцію, додаткову до Варшавської конвенції, для уніфікації деяких пра-
вил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, які здійснюються особами, що не 
є перевізниками по договору (995_130), підписану у Гвадалахарі 18.09.61 (використовується при 
перевезеннях, які передбачені розділом 19 цих Правил).

Виключні умови — умови, при яких перевезення пасажирів і багажу не підпадають під звичайні 
операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, при яких здійс-
нюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного 
лиха чи аварії тощо.

Відмова в перевезенні — відмова з боку перевізника прийняти на певний рейс пасажира.
Групове перевезення — перевезення групи осіб, що мають загальну мету подорожі, незалежно 

від того, оформлена вона груповим квитком або окремими квитками на кожного пасажира.
Дні — календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові, вихідні та неробочі дні, за умови, 

що при наданні повідомлення день відправлення повідомлення не враховується і що при визначен-
ні тривалості чинності день, у який видано квиток або у яких розпочався політ, не враховується.

Електронний квиток — електронний документ, який включає роздрук маршруту, електронні 
 купони і, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон — частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на 
відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автомати-
зованої системи бронювання перевізника.

Зареєстрований багаж — багаж пасажира, який прийнятий перевізником під свою охорону для 
перевезення та своєчасної доставки і на який перевізник видав багажну квитанцію та багажну іден-
тифікаційну бирку.

Застосовані закони — закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові 
акти, що регулюють здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з те-
риторії, на територію, та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів та багажу.

Зіпсований квиток — квиток, стан якого з вини пасажира не дозволяє ідентифікувати або про-
читати інформацію, що міститься у квитку.

Змішане перевезення — перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспор-
ту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту.

Зупинка на маршруті (або Stopover) — попередньо погоджена між перевізником і пасажиром 
тимчасова зупинка в перевезенні в будь-якому пункті, крім пункту відправлення та призначення.

Квиток — документ, що має назву «Пасажирський квиток та багажна квитанція», у тому числі 
електронний квиток, виданий перевізником (його агентом), який включає умови договору переве-
зення та повідомлення, разом з польотними та пасажирським купонами.

Код перевізника — два знаки, які ідентифікують відповідного перевізника в автоматизованих 
  си-стемах бронювання.

Комерційні угоди — будь-які угоди між перевізниками, крім агентської угоди, що стосуються 
надання їхніх спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями пасажирів (багажу).

Купон — відривний талон на рейс і/або електронний купон.
Місце відправлення — пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира.
Місце призначення — пункт, зазначений у квитку, у якому закінчується перевезення пасажира.
Нормальний тариф — тариф з мінімальними обмеженнями в частині його використання, уста-

новлений для перевезення у бізнес- чи економічному класі і опублікований як нормальний тариф 
у автоматизованих системах бронювання.
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Остаточний час оформлення пасажирів — час, після закінчення якого пасажири, які не встигли 
пройти реєстрацію, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

Пасажир — особа (за винятком членів екіпажу), що перевозиться повітряним судном за згодою 
перевізника згідно з договором перевезення.

Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) — частина пасажирського квитка, яка скла-
дає письмове повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.

Перевезення — транспортування пасажирів та багажу на повітряних суднах, що здійснюється 
відповідно до договору перевезення, при якому згідно з визначенням сторін пункт відправлення і 
пункт призначення незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, роз-
міщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка 
передбачена на території іншої країни. У цих Правилах під терміном «перевезення» також розумієть-
ся транспортування пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між двома пунктами, які розміщені 
на території України.

Перевізник (або авіакомпанія) — юридична або фізична особа, що має постійне місце діяльності 
в Україні (і/або Україна забезпечує і підтримує фактичний контроль за діяльністю цієї юридичної 
або фізичної особи) і яка перевозить або бере на себе зобов’язання перевезти пасажира та/або 
його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов’язання надати всі інші послуги, що пов’язані 
з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа «фактичним пере-
візником» або «перевізником за договором» (визначення «фактичний перевізник» та «перевізник 
за договором» наведені у розділі 19 цих Правил). З метою звільнення чи обмеження відповідаль-
ності, передбаченої чи визначеної в цих Правилах, термін «перевізник» включає агентів, службов-
ців, представників і підрядників перевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше.

Підтверджене бронювання — бронювання, яке було зареєстроване в автоматизованій системі 
бронювання і підтверджене перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) познач-
кою «ОК».

Польотний купон — частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електрон-
ний купон, у якому визначені відповідні пункти, між якими купон є дійсним для перевезення паса-
жира і багажу.

Правила перевізника — правила, інструкції і технології, встановлені перевізником, які викори-
стовуються при перевезеннях пасажирів і/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень 
пасажирів і багажу; Правила застосування тарифів, стандарти з обслуговування пасажирів і багажу, 
порядок розгляду претензій та позовів.

Рейс з надлишком броні — рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене броню-
вання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує 
кількість наявних місць на рейсі.

Роздрук маршруту — документ (документи), який перевізник видає пасажиру, що подорожує за 
електронним квитком, і в якому містяться прізвище пасажира, інформація щодо рейсу та повідом-
лення.

Розумні строки — період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні 
пасажира (багажу) складає до трьох годин понад терміни початку та завершення польоту, визна-
чені в розкладі руху перевізника.

Ручна поклажа (або багаж незареєстрований) — багаж пасажира, який при перевезенні перебу-
ває в салоні повітряного судна за згодою перевізника, під контролем пасажира і засвідчується бир-
кою «У салон».

Складений квиток — кілька квитків, виданих перевізником, які разом становлять єдиний договір 
перевезення.
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Спеціальний тариф — тариф, що має певні обмеження у частині його застосування, установле-
ний для перевезення в економічному класі (у більшості випадків) і опублікований як спеціальний 
тариф у автоматизованих системах бронювання.

Спеціальні умови — умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповід-
ності положень цих Правил правилам іншої країни або якщо правилами іншої країни встановлений 
більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо 
іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання до-
говору перевезення.

Тариф — сума, встановлена перевізником за перевезення пасажира або одиниці маси, або об-
сягу багажу (вантажу) за відповідним маршрутом і відповідним класом обслуговування.

Тарифні нормативи — установлені і опубліковані перевізником в автоматизованих системах 
бронювання тарифи та правила їх застосування.

Узгоджені місця зупинки — пункти (крім пунктів відправлення і призначення), які визначені 
у квитку або наведені в розкладі руху перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті пе-
ревезення.

Форс-мажорні обставини — обставини непереборної сили, незвичайні і непередбачувані обста-
вини поза контролем перевізника та пасажира, наслідків яких не можна було уникнути навіть при 
докладанні найбільших зусиль.

Чартерне перевезення — перевезення «фактичним перевізником», який згідно з повноваження-
ми, одержаними від «перевізника за договором» (фрахтувальника або оператора рейсу), виконує 
частину або все перевезення згідно з договором чартеру.

Розділ 4. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ
4.1. Використання міжнародних норм
Якщо будь-яке положення цих Правил суперечить положенням Варшавської конвенції або іншо-

го міжнародного договору, який є частиною законодавства України, то таке положення цих Правил 
не використовується.

4.2. Загальні умови перевезення
4.2.1. Ці Правила використовуються щодо всіх комерційних повітряних перевезень (міжнарод-

них та внутрішніх) пасажирів і багажу, що здійснює перевізник, включаючи обслуговування, що 
належить до цих перевезень, і, якщо перевізником не буде встановлено інше, щодо безкоштовних 
перевезень. Якщо є підстави для розумного сумніву щодо умов здійснення перевезень, перевізник 
має право на власний розсуд визначати, які положення цих Правил слід використовувати.

4.2.2. Правила поширюються на іноземних перевізників, які здійснюють продаж перевезень на 
території України, у частині обов’язкового інформування пасажирів у розмірі, встановленому в роз-
ділі 26 цих Правил.

4.2.3. Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квит-
ком. Визначення авіакомпанії як перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору 
перевезення на такий рейс між цим перевізником і пасажиром, який зазначений у квитку.

4.2.4. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 4.2.1 цього розділу, є об’єктом 
правил перевізника, а також тарифних нормативів перевізника, чинних на дату видачі квитка (офор-
млення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити — на дату початку переве-
зення. При перевезеннях пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють 
на дату оформлення квитка з початкового аеропорту, зазначеного у квитку.

4.2.5. Ці Правила та правила перевізника, а також тарифні нормативи перевізника з унесеними 
в них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідом-
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лення про це пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із 
застосованими законами.

4.2.6. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких забезпечити відповідність цим Правилам 
є практично неможливим, перевізник має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передба-
чених пунктом 4.3 цього розділу.

4.2.7. Правила не використовуються при перевезеннях пасажирів і багажу, що здійснюються за 
виключних умов, які не підпадають під звичайні операції і процедури організації перевезень паса-
жирів та багажу.

4.3. Спеціальні умови перевезення
4.3.1. Якщо перевізником доведено, а відповідним державним органом визнано, що положення 

цих Правил практично неможливо виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови пе-
ревезень пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання альтернативних 
засобів, то такий орган може затвердити одиничну операцію або заплановану серію кількох опера-
цій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки при 
таких перевезеннях має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б при виконан-
ні всіх установлених цими Правилами вимог. При міжнародних перевезеннях пасажирів і багажу 
має бути багатостороннє затвердження спеціальних умов.

4.3.2. Правила перевізника щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих кате-
горій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення.

Розділ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ
5.1. Ці Правила і правила перевізника повинні складати програму забезпечення якості при 

повітряних перевезеннях пасажирів і багажу.
5.2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва мають 

відповідати програмі забезпечення якості.

Розділ 6. КВИТОК
6.1. Договір перевезення
6.1.1. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує пере-

візника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, 
пов’язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пун-
кті 6.1.3 цього розділу.

6.1.2. Умови договору перевезення, наведені у квитку, не повинні суперечити Варшавській конвенції 
та цим Правилам.

6.1.3. Особа не буде мати право на переліт на рейсі, якщо вона:
не сплатить відповідний тариф за перевезення або не укладе кредитну угоду з перевізни-
ком;
не пред’явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невико-
ристані польотні купони, а також пасажирський купон або, якщо він відсутній, то паса-
жирську квитанцію;
пред’явить зіпсований квиток або квиток, в який були внесені зміни не перевізником або 
його уповноваженим агентом;
не в змозі підтвердити те, що електронний квиток був належним чином наданий такій особі 
(у разі оформлення електронного квитка).

6.2. Утрачений або зіпсований квиток
6.2.1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром перевізник на клопотання 

пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови 

•

•

•

•
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підписання пасажиром угоди про відшкодування перевізнику збитків аж до вартості оригіналу квит-
ка, які зазнав або може зазнати перевізник у зв’язку з використанням оригіналу квитка третьою 
особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, перевізник, який видає дублікат квитка, має право 
вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з пасажи-
ра плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені 
недбальством перевізника (його агента). При втраті або псуванні квитка іншого перевізника дублі-
кат квитка оформлюється тільки за наявності письмового дозволу такого перевізника.

6.2.2. Перевізник має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 6.2.1 цього розділу, і відмовився оплати-
ти послуги з оформлення дубліката квитка;
пасажир вимагає видачі дубліката квитка після початку реєстрації на відповідний рейс.

6.3. Заборона передачі квитка
6.3.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, що зазначена у квитку.
6.3.2. З метою виконання пункту 6.3.1 цього розділу перевізник має право вимагати від пасажи-

ра ідентифікувати себе.
6.4. Термін чинності квитка
Квиток, виданий за нормальним тарифом, буде чинним для перевезення протягом одного року 

з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана або якщо не використаний весь кви-
ток з дати його видачі. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до 
дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених тарифними нормативами перевізника.

6.5. Продовження терміну чинності квитка
6.5.1. Термін чинності квитка продовжується, якщо перевізник:

не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
відміняє рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
пропустить узгоджене місце зупинки;
не виконуватиме рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений 
у квитку;
своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикуваль-
ний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому 
квитку, що й попередній рейс;
не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування, то у разі 
згоди пасажира на подальше перевезення термін чинності його квитка повинен бути про-
довжений на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира 
в сплаченому класі обслуговування.

6.5.2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом терміну чинності 
квитка у зв’язку із хворобою чи іншими обставинами, перевізник може продовжити термін чинності 
такого квитка до часу, коли пасажир стане здатним продовжити подорож, або до першого рейсу 
перевізника, на якому є місце в сплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де по-
дорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довід-
кою. За вищезазначених обставин перевізник також може продовжити термін чинності квитків осіб, 
які супроводжують такого пасажира.

6.5.3. При перевезенні, яке здійснюється за допомогою кількох послідовних перевізників і яке не 
розглядається перевізниками як єдине перевезення, перевізник має право використовувати тари-
фи, які не передбачають (або забороняють) продовження терміну чинності квитка у зв’язку з хво-
робою пасажира чи за інших обставин, незважаючи на пункт 6.5.2 цього розділу. У разі використан-
ня таких тарифів перевізник (його агент) повинен повідомити про це пасажира при бронюванні.

•

•

•
•
•
•

•

•
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6.5.4. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї пасажира, який не розпочав подорож, або 
в разі смерті пасажира на маршруті, особам, що супроводжують такого пасажира, може бути про-
довжений термін чинності квитків, а також збільшений строк мінімального перебування. Продов-
ження термінів чинності квитків має здійснюватися після одержання належного свідоцтва про 
смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.

6.6. Послідовність польотних купонів
6.6.1. Перевізник прийматиме польотні купони лише послідовно, починаючи з місця відльоту, ви-

значеного у квитку.
6.6.2. Квиток, у якому пасажиром порушена послідовність використання польотних купонів, ви-

знається недійсним.
6.6.3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не були здані перевізни-

ку, мають залишатися у пасажира протягом подорожі і мають бути надані перевізнику на його запит.
6.7. Клас обслуговування
6.7.1. Перевізник повинен надати пасажиру обслуговування згідно зі сплаченим класом обслу-

говування. Перевізник (його агент) повинен повідомити пасажира при бронюванні щодо обслугову-
вання, яке надається у відповідному класі.

6.7.2. Пасажир буде прийматися для перевезення у класі обслуговування, визначеному в польот-
ному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

6.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання, місце бронюватиметься за запи-
том пасажира при реєстрації за умови наявності такого місця у сплаченому класі обслуговування на 
відповідному рейсі.

6.8. Абревіатури
6.8.1. Назва перевізника, крім його повного найменування, може також наводитися у квитку 

у вигляді коду перевізника.
6.8.2. Перевізник (його агент) повинен довести до відома пасажира при бронюванні (реєстрації) 

інформацію щодо повного найменування перевізника, який у квитку наведений у вигляді коду.

Розділ 7. МІСЦЯ ЗУПИНОК

У разі, якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, то зупинки протягом 
терміну чинності квитка будуть дозволені в будь-якому узгодженому місці зупинки, якщо вико-
ристані діючі закони або тарифні нормативи перевізника, або розклад руху дозволятиме таку зу-
пинку. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, яка не 
передбачена тарифними нормативами перевізника, то з пасажира може стягуватися за це додатко-
ва плата.

Розділ 8. ТАРИФИ І ЗБОРИ

8.1. Тарифи, що використовуються
Тарифи, що використовуються, — це встановлені й опубліковані перевізником або від імені пе-

ревізника (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами перевізника) 
тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні 
у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожен тариф передбачає правила 
його використання, якими встановлюються термін дії квитка та умови використання тарифу. Тари-
фи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими 
терміналами.
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8.2. Оплата зборів
Збори, накладені на пасажира відповідним державним органом за користування будь-якими 

послугами чи обладнанням, включаються до використовуваних тарифів і повинні бути сплачені 
пасажиром.

8.3. Валюта оплати
Тарифи і збори оплачуються у валюті, прийнятній для перевізника, якщо це дозволено викорис-

товуваними діючими законами. Якщо оплата тарифів і зборів здійснена в країні оплати перевезення 
у валюті, що не відповідає встановленій і опублікованій перевізником у автоматизованій системі 
бронювання, то ставка обміну для такої валюти повинна відповідати банківському курсу обміну 
валюти, який використовує перевізник у день видачі квитка.

Розділ 9. БРОНЮВАННЯ
9.1. Обмеження при видачі квитка
9.1.1. Якщо пасажир не сплатив вартості квитка протягом часових меж, визначених перевізни-

ком (його агентом), то перевізник має право анулювати замовлене бронювання без повідомлення 
про це пасажира.

9.1.2. Спеціальні тарифи можуть включати умови, які обмежують або не передбачають права 
пасажира на перебронювання.

9.2. Особисті дані пасажира
У межах, передбачених використовуваними діючими законами, пасажир уповноважує перевіз-

ника зберігати особисті дані про себе, які були надані перевізнику (його агенту) з метою бронюван-
ня перевезення, для одержання додаткових послуг, роботи систем розшуку багажу і систем попе-
редження/визначення шахрайства з квитками, полегшення імміграції і забезпечення вимог щодо 
в’їзду в країну.

Крім того, перевізник має право передавати ці дані із вищезазначеною метою своїм службовцям, 
своїм агентам, іншим перевізникам, провайдерам додаткових послуг або державним органам на їх 
запит незалежно від країни їхнього розташування.

9.3. Надання місця
Перевізник має право змінити надане місце навіть після посадки пасажира на борт повітряного 

судна з причин безпеки і технічних причин.
9.4. Повторне підтвердження бронювання
У разі необхідності повторного підтвердження бронювання у зворотному напрямку перевезення 

перевізник повинен повідомити пасажира, коли і як це можливо зробити. Якщо перевізник вимага-
тиме від пасажира повторного підтвердження бронювання, невиконання такої вимоги з боку паса-
жира дає перевізнику право анулювати бронювання у зворотному напрямку перевезення.

9.5. «No-show»
Якщо пасажир не прибув на рейс, на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив за-

здалегідь перевізника про зміни своєї подорожі, перевізник має право на анулювання бронювання 
за маршрутом перевезення.

Розділ 10. РЕЄСТРАЦІЯ
10.1. Для дотримання формальностей, пов’язаних з процедурою відльоту, пасажир має прибути 

до місця проведення перевізником реєстрації і пропускного пункту з необхідними документами для 
подорожі не пізніше, ніж у час, визначений перевізником (його агентом). Якщо пасажир прибуде до 
місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення остаточного часу оформлення пасажирів 
або з’явиться без необхідних документів для подорожі, то перевізник матиме право анулювати 
бронювання і не зобов’язаний затримувати рейс. Процедура реєстрації пасажирів і багажу повинна 
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проводитися перевізником (його агентом з обслуговування) із використанням автоматизованих 
систем контролю відправок (DCS).

10.2. Перевізник не відповідає перед пасажиром за витрати і збитки у зв’язку з невиконанням 
пасажиром вимог пункту 10.1 цього розділу.

10.3. Відповідальність перевізника за виконання прийнятих зобов’язань згідно з договором 
повітряного перевезення настає після реєстрації пасажира та його багажу.

Розділ 11. ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ
11.1. Перевізник може відмовити в перевезенні або подальшому перевезенні пасажира (багажу) 

з метою забезпечення безпеки польоту та виконання вимог використаних діючих законів або вихо-
дячи з власних обгрунтованих рішень, якщо визначить, що така дія необхідна:

1) для того, щоб виконати діючі закони країни вильоту, прильоту або транзиту;
2) з причини поведінки, віку, психічного чи фізичного стану пасажира, якщо є підстави вва-

жати, що пасажир:
потребує спеціальної допомоги від перевізника, яку перевізник не може надати за пев-
них обставин;
спричинить дискомфорт іншим пасажирам;
призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших пасажирів, або власності паса-
жирів і перевізника;

3) якщо пасажир не виконав указівок перевізника, пов’язаних з забезпеченням безпеки польо-
ту, якості і комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення паса-
жирів у зв’язку з чим перевізник не може виконати зобов’язання перед пасажирами, які 
перебувають на борту повітряного судна;

4) якщо пасажир поводиться таким чином або демонструє таку поведінку, що викликає сум-
ніви щодо безпеки польоту при перевезенні такої особи. До такої поведінки належить агре-
сивна поведінка з використанням погроз стосовно інших пасажирів, працівників перевізни-
ка та екіпажу повітряного судна;

5) якщо пасажир відмовився пройти перевірку служби безпеки перевізника аеропорту чи 
відповідними державними органами;

6) якщо пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажи-
рів (багажу, вантажу) чи повітряного судна;

7) якщо відповідний тариф або будь-які збори, податки, які повинні бути сплачені пасажиром, 
не були сплачені або кредитна угода, узгоджена між перевізником і пасажиром, не була 
виконана;

8) якщо пасажир не пред’явив для перевірки необхідні для подорожі документи;
9) якщо пасажир намагається в’їхати в країну транзиту, до якої він не має чинного документа 

на в’їзд;
10) якщо пасажир під час рейсу пошкодив квиток, інші ідентифікаційні документи;
11) якщо квиток, пред’явлений пасажиром:

не чинний для перевезення (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, 
оголосити його недійсним і відмовити у поверненні суми);
придбаний в особи, яка не є перевізником чи його агентом (у такому разі перевізник 
має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні 
суми);
був оголошений втраченим, украденим, недійсним, має підроблення або іншим чином 
викликає підозру (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити 
його недійсним і відмовити у поверненні суми);

•

•
•

•

•

•
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має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім перевізника (його агента), або 
був зіпсований (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити 
його недійсним і оформити дублікат квитка);
має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож 
у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим не врегульова-
ним згідно з тарифними нормативами перевізника тарифом (у такому разі перевізник 
має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і здійснити добровільне по-
вернення сум);

12) якщо особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особа, зазначена у квит-
ку (у такому разі перевізник має право вилучити такий квиток, оголосити його недій-сним 
і відмовити у поверненні суми);

13) якщо пасажир раніше вже здійснив одну з наведених вище дій чи порушень і існують озна-
ки того, що така поведінка може повторитися;

14) якщо перевізник повідомив пасажира в письмовій формі про те, що не може в будь-який 
час після дати такого повідомлення перевезти цього пасажира на своїх рейсах.

11.2. Пасажир, якому відмовлено в перевезенні або у подальшому перевезенні з причини, ви-
значеної у пункті 11.1 цього розділу (за винятком причин, визначених у підпунктах 4, 11 і 12 пункту 
11.1 цього розділу), має право на примусове повернення коштів згідно з пунктом 14.2 цих Правил.

11.3. Перевезення дітей без супроводу, обмежено недієздатних осіб, вагітних жінок або хворих 
осіб, або інших осіб, які вимагають спеціальної допомоги, має здійснюватися лише після поперед-
нього одержання дозволу перевізника. Таким пасажирам надалі не буде відмовлятися в перевезен-
ні у зв’язку з тим, що раніше було відмовлено на одній з підстав, визначених у пункті 11.1 цього 
розділу.

Розділ 12. БАГАЖ
12.1. Речі, які не приймаються як багаж
12.1.1. Пасажиру не слід включати у багаж такі речі:
товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я пасажирів, 

безпеки польоту чи власності перевізника або інших пасажирів при перевезенні, включаючи вибу-
хонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, 
магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-
які інші предмети та речовини, що визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке 
опасных грузов по воздуху», ІКАО, Doc 9284/905, як такі, що заборонені для перевезення на паса-
жирських повітряних суднах; ламкі, крихкі речі і речі, які б’ються або швидко псуються, гроші, 
ключі, коштовності, електронне обладнання, вироби з дорогоцінних металів та срібла, технічну до-
кументацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, пас-
порти та інші ідентифікаційні документи та зразки;

товари та предмети, перевезення яких заборонено діючими законами будь-якої країни, з тери-
торії якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;

товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або 
запахом;

живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених у пункті 12.10 цього розділу.
12.1.2. Вогнепальна зброя, амуніція і зброя, у тому числі антикварна вогнепальна та холодна 

зброя, ріжучі та колючі предмети приймаються до перевезення тільки як зареєстрований багаж чи 
як вантаж за умови одержання пасажиром попереднього дозволу перевізника.

12.1.3. Пасажир має право включати у багаж алкогольні напої, нерадіоактивні товари медичного 
призначення та товари для туалету, включаючи аерозолі, які містять такі товари медичного призна-

•

•
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чення і товари для туалету, та інші товари і речовини, які дозволені до перевезення в обмеженій кіль-
кості згідно з «Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху».

12.2. Право відмовити в прийнятті багажу до перевезення
12.2.1. Перевізник має право відмовити у перевезенні та у подальшому перевезенні в якості ба-

гажу речей, що визначені у пунктах 12.1.1 і 12.1.2 цього розділу, після того, як дійде висновку на 
підставі відповідних документів, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети. 
Перевізник не зобов’язаний брати під свій контроль та нести відповідальність за товари чи предме-
ти, які відмовився приймати до перевезення як багаж.

12.2.2. Перевізник може (за бажанням пасажира) перевезти речі, що визначені у пунктах 12.1.1 
і 12.1.2 цього розділу, як несупроводжуваний багаж з урахуванням вимог пункту 12.4.4 цього розділу.

12.3. Право на обшук
З метою забезпечення безпеки польоту і відстеження речей, визначених у пунктах 12.1.1 і 12.1.2 

цього розділу, перевізник має право вимагати від пасажира пройти особистий огляд, який здій-
снюється службами перевізника, аеропорту та іншими відповідними державними органами, та на-
дати багаж для обшуку, здійснити рентгенівське або інше сканування пасажира або його багажу, 
а також має право оглянути або організувати огляд багажу за відсутності пасажира. Якщо пасажир 
не бажає виконати таку вимогу, перевізник може відмовити в перевезенні пасажира (багажу). Пе-
ревізник не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу при рентгенівському або ін-
шому скануванні, за винятком випадків недбалості перевізника.

12.4. Зареєстрований багаж
12.4.1. Після прийняття перевізником багажу для перевезення цей багаж переходить під охорону 

перевізника, що підтверджується видачею пасажиру відривного талона багажної ідентифікаційної 
бирки (квитанції на одержання багажу). Багажні ідентифікаційні бирки можуть видаватися перевіз-
ником на додаток до квитанції на одержання багажу з метою ідентифікації багажу.

12.4.2. Перевізник має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він на-
лежним чином не упакований у валізи з замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують 
безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки 
вантажів.

12.4.3. Перевізник зобов’язаний вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому 
самому повітряному судні, на якому перевозиться пасажир, і обов’язково це зробити, якщо діючі 
закони вимагають присутність пасажира при проведенні митних процедур щодо багажу. Перевізник 
зобов’язаний вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу, який транспортуватиметься 
на іншому повітряному судні, щоб доставити багаж пасажиру до місця призначення у найкоротший 
термін.

12.4.4. За бажанням пасажира і згоди перевізника багаж може бути оформлений як несупровод-
жуваний багаж. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пункта-
ми, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного оформлення багажу 
самим пасажиром. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною на-
кладною, здійснюється згідно з Правилами повітряних перевезень вантажів (z0705-06) і сплачуєть-
ся згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими перевізником.

12.5. Максимальну кількість багажу, яка транспортується без доплати у залежності від установ-
леної перевізником безоплатної максимальної кількості багажу, пасажир, що подорожує за від-
повідним маршрутом та класом обслуговування, має право перевозити певну кількість багажу без 
доплати. Залежно від маршруту перевезення та класу обслуговування така кількість визначається 
за ваговими характеристиками багажу (вагова система) або комбінацією характеристик ваги, роз-
міру і кількості місць (поштучна система).
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Інформація щодо максимальної кількості багажу, що транспортується без доплати, зазначається 
у квитку.

12.6. Надлишок багажу
Перевезення багажу понад установлену перевізником безоплатну максимальну кількість багажу 

має бути оплачене пасажиром. Інформацію щодо такої оплати повинен надати перевізник (його 
агент) при реєстрації (бронюванні).

12.7. Оплата перевезення багажу понад норму безоплатного провезення та оцінка багажу
12.7.1. Перевезення багажу в кількості, яка перевищує норму безоплатного провезення, має 

бути оплачене пасажиром за встановленим перевізником тарифом, діючим на день оформлення 
квитанції платного багажу. Така оплата може бути здійснена попередньо — при оформленні квитка 
або при реєстрації.

Якщо в місці відправлення пасажир пред’явив до перевезення багаж у меншій кількості, ніж та, 
що була попередньо оплачена, то різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повер-
тається пасажиру.

Якщо в місці відправлення пасажир пред’явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, 
що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після відповідної до-
плати. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу перевізник, 
повідомивши про це пасажира, має право відправити багаж наступним своїм рейсом або рейсом 
іншого перевізника. Перевізник має право відмовити в перевезенні багажу через несплату пасажи-
ром установлених перевізником тарифів і зборів.

12.7.2. Перевізник може надати додаткові послуги пасажиру щодо оцінки цінності зареєстрова-
ного багажу, яка перевищує межі відповідальності перевізника за багаж, встановлені пунктом 22.6 
цих Правил. При декларуванні цінності багажу пасажир повинен сплатити встановлений перевізни-
ком тариф. При втраті такого багажу відповідальність перевізника обмежується його задекларова-
ною цінністю.

12.8. Ручна поклажа
12.8.1. Ручна поклажа має відповідати вимогам, установленим перевізником щодо розміру та 

ваги. Ручна поклажа повинна розміщуватися під кріслом пасажира або в багажному відсіку в салоні 
повітряного судна, доступному для використання пасажиром протягом польоту.

12.8.2. Речі, які не відповідають установленим перевізником вимогам щодо розміру та ваги руч-
ної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, вважа-
тимуться і оброблятимуться як зареєстрований багаж. Якщо подорож пасажира здійснюватиметься 
за одним або декількома внутрішніми маршрутами, за якими перевізником використовуються 
повітряні судна малої ємності з обмеженими розмірами багажних відсіків у пасажирських салонах, 
перевізник має право вимагати від пасажира зареєструвати всю або частину ручної поклажі на та-
ких рейсах. Такий багаж вважатиметься і оброблятиметься як зареєстрований багаж.

12.8.3. Речі, які пасажир вважає непридатними для перевезення у вантажному відсіку повітряно-
го судна (такі, як музичні інструменти, лижі, дошки для серфінга та ін.), приймаються до перевезен-
ня у пасажирському салоні лише за попереднім узгодженням з перевізником. Перевезення таких 
речей оплачуватиметься пасажиром згідно з правилами перевізника.

12.8.4. Ручна поклажа протягом усього перевезення перебуває під охороною і відповідальністю 
пасажира.

12.9. Доставка й отримання багажу
12.9.1. За отримання свого багажу в місці призначення або місці зупинки відповідає сам паса-

жир. Якщо пасажир не отримує багаж протягом розумних строків після його прибуття в місце 
призначення або місце зупинки, перевізник має право стягнути з пасажира плату за зберігання 
багажу.
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12.9.2. На отримання багажу має право власник багажної квитанції (багажної ідентифікаційної 
бирки).

12.9.3. У разі знищення, втрати, ушкодження, затримки в перевезенні багажу, а також у разі ви-
дачі багажу без пред’явлення багажної квитанції (багажної ідентифікаційної бирки) одразу після 
виявлення несправності в перевезенні складається акт про несправності при перевезенні багажу 
(PIR), який підписується перевізником і пасажиром. Відсутність акта про несправності при переве-
зенні багажу не може слугувати причиною відмови перевізником у прийнятті претензії від пасажира 
щодо несправності при перевезенні багажу.

12.10. Перевезення тварин
12.10.1. Транспортування собак, котів, домашніх птахів та інших домашніх тварин має здійсню-

ватися за умови одержання дозволу перевізника при бронюванні чи до початку перевезення. Тва-
рини обов’язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах і мати чинні свідоцтва про 
вакцинації і довідки про стан здоров’я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту. Пе-
ревізник має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що дозволяється 
перевозити на одному рейсі.

12.10.2. Перевезення тварин, прийнятих як зареєстрований багаж разом з контейнером і харчу-
ванням повинно оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити відповідний та-
риф, установлений перевізником.

12.10.3. Службові собаки (собаки-поводирі), які допомагають офіційним особам державних ор-
ганів, командам рятувальників чи обмежено дієздатним пасажирам і які супроводжують таких па-
сажирів, перевозяться безкоштовно разом з контейнерами і продуктами для їх харчування. При 
цьому собака-поводир повинен мати ошийник та намордник і бути прив’язаним до ніг власника.

12.10.4. При перевезенні тварин пасажир несе повну відповідальність за таку тварину, а також 
відповідальність за представлення необхідних свідоцтв, дозволів, довідок та ін., що вимагаються 
діючими законами. Перевізник не відповідатиме за травмування, втрату, затримку, захворювання 
або загибель таких тварин у разі відмови в увезенні їх в країну призначення або транзиту, якщо така 
шкода не була заподіяна внаслідок недбальства перевізника.

12.10.5. Якщо умови пунктів 12.10.1–12.10.4 цього розділу не виконані, перевізник має право 
при реєстрації пасажира на свій розсуд приймати остаточно рішення щодо перевезення чи відмови 
в перевезенні тварини (тварин).

Розділ 13. РОЗКЛАД РУХУ, АНУЛЮВАННЯ РЕЙСІВ, ЗАМІНА ТИПУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
13.1. Перевізник повинен ужити всіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні 

пасажира і багажу. У разі дії форс-мажорних обставин (у тому числі несприятливих метеорологіч-
них умов, надзвичайних ситуацій у контролі за повітряним рухом, страйків, бунтів, громадянських 
безладів, ембарго, війн, ворожих дій, порушень спокою, неврегульованих міжнародних відносин, 
технічних проблем або інших складнощів, які фактично загрожують або унеможливлюють безпеч-
не виконання польоту) перевізник має право без повідомлення пасажира анулювати чи затримати 
рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

13.2. Якщо у зв’язку з дією таких обставин перевізник анулює чи не виконає його в розумні стро-
ки поза часом, визначеним у розкладі руху або у квитку, або не надасть раніше підтверджене бро-
нювання, не зупиниться в узгодженому місці зупинки або місці призначення, або вчинить так, що 
пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який він має підтверджене бро-
нювання і який зазначений у тому самому квитку, що й попередній рейс, то перевізник зобов’язаний 
(за вибором пасажира):

перевезти пасажира до місця призначення своїм наступним рейсом, на якому є вільне місце 
у сплаченому пасажиром класі обслуговування, або перевезти пасажира до місця призначення за 
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іншим маршрутом своїми рейсами або рейсами іншого перевізника, або наземним транспортом, 
або повернути пасажиру суму відповідно до пункту 14.2 цих Правил.

13.3. Перевізник не відповідатиме за помилки й упущення у розкладах руху або інших опубліко-
ваних графіках рейсів інших перевізників.

13.4. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або інших 
опублікованих графіках рейсів перевізника, не гарантуються і не є обов’язковою умовою договору 
перевезення. Перевізник має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинен своєчасно 
проінформувати пасажира.

Перевізник має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

Розділ 14. ПОВЕРНЕННЯ СУМ
14.1. Загальна процедура повернення сум
14.1.1. Повернення сум за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем прид-

бання квитка і в тій валюті, у якій квиток був оплачений.
14.1.2. Розмір сум, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від 

використаного тарифу і тарифних нормативів перевізника.
14.2. Примусове повернення сум
Якщо перевізник анулює чи не виконує рейс у розумні строки за розкладом або не надасть рані-

ше підтверджене бронювання, не зупиниться в узгодженому місці зупинки або місці призначення 
пасажира, або вчинить так, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на 
який він має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що й попередній 
рейс, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами, сума, що повертається пасажиру, 
повинна дорівнювати такому розміру:

якщо жодна частина квитка не була використана — сумі, що дорівнює розміру оплаченої суми 
за квиток;

якщо була використана будь-яка частина квитка — сумі, що дорівнює різниці між оплаченою 
сумою за квиток і сумою за використану частину квитка.

14.3. Добровільне повернення сум
Якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, то така сума розраховується згідно 

з тарифними нормативами перевізника.
14.4. Право відмовити в поверненні сум
14.4.1. Перевізник має право відмовити в поверненні сум, якщо:

заява про це була подана пасажиром після закінчення терміну чинності квитка, а також 
в інших випадках, передбачених цими Правилами;
за квиток, який придбаний за спеціальним тарифом і правилами використання якого не 
передбачене повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом па-
сажир повинен бути проінформований перевізником (його агентом) про це при бронюван-
ні і в квитку має бути зроблена відповідна відмітка);
перевізник має документальне підтвердження того, що квиток був придбаний і використа-
ний пасажиром лише як засіб для вирішення своїх імміграційних або візових питань.

14.4.2. Суми за дублікатом квитка не повертаються.
14.5. Особи, які можуть повертати суми
14.5.1. При добровільній відмові від перевезення повернення сум може здійснюватися перевіз-

ником (його агентом, якщо він має на це повноваження).
14.5.2. При примусовій відмові від перевезення повернення сум здійснюватиметься лише пере-

візником.
14.6. Зниження класу обслуговування без попередження пасажира.

•

•

•
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Якщо пасажир був переведений без його бажання у нижчий клас обслуговування, сума, що йому 
повертається, буде дорівнювати різниці між сплаченим тарифом у бізнес-класі і тарифом в еконо-
мічному класі, що використовується перевізником на частині маршруту, на якій відбулося знижен-
ня класу обслуговування. Замість такого повернення сум перевізник за згодою пасажира має право 
відшкодувати зниження класу обслуговування будь-яким іншим чином.

Розділ 15. ПОВЕДІНКА НА БОРТУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
15.1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами перевіз-

ника не становить небезпеки або не загрожує іншим особам, речам, повітряному судну або його 
екіпажу. Пасажир не має права заважати екіпажу при виконанні ним своїх службових обов’язків 
і має виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки по-
льоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів. Па-
сажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

15.2. З метою забезпечення безпеки польоту перевізник має право заборонити або обмежити 
використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних 
комп’ютерів, портативних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних 
пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів 
штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).

15.3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотич-
ного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпеки або 
становити небезпеку для інших пасажирів, речей, повітряного судна або його екіпажу. Вживання 
будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що про-
понується перевізником.

15.4. Перевізник має право заборонити палити на борту повітряного судна. В окремих випадках 
перевізник може дозволити палити на борту повітряного судна у спеціально обладнаних для цього 
місцях.

15.5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 15.2–15.4 цього розділу, перевізник має 
право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які перевізник буде вважати необхідними 
для попередження такої поведінки. До таких заходів можуть належати обмеження переміщення 
пасажира повітряним судном, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна 
в будь-якому пункті за маршрутом перевезення і передання пасажира місцевим державним орга-
нам для вжиття відповідних заходів впливу.

15.6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконую-
чи встановлені перевізником правила, перевізник має право відмовити пасажиру у подальшому 
перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного та цивільно-правового впливу (при-
тягнути до адміністративної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків).

15.7. Якщо внаслідок забороненої поведінки пасажира перевізник був змушений вчинити певні 
дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир відшкодовує перевізнику такі витрати.

Розділ 16. ДОМОВЛЕНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ
16.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угода-

ми між перевізниками (відомими як угоди про «спільне використання кодів» (codesharing), переве-
зення за угодою «інтерлайн» (interline), навіть якщо у квитку визначений інший перевізник, ніж той, 
що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то перевізник 
(його агент) має надати інформацію пасажиру при реєстрації про те, який перевізник фактично 
здійснює перевезення.
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16.2. Якщо під час укладення договору перевезення пасажиру надаються додаткові оплачені по-
слуги, то за ненадання таких послуг перевізник несе відповідальність перед пасажиром, обмежену 
розміром суми, сплаченої за такі послуги.

16.3. Перевізник не відповідає за послуги з перевезення багажу (вантажів), надані третіми осо-
бами, з якими перевізник не має комерційних угод. Якщо перевізник самостійно передбачає та ви-
конує такі операції з перевезення багажу (вантажів) пасажирів, то ці Правила застосовуються і до 
таких послуг. Послуги з перевезення багажу (вантажів), що надаються самим перевізником додат-
ково, оплачує пасажир.

16.4. Перевізник, зазвичай, надає харчування на борту повітряного судна безкоштовно. Якщо 
бортове харчування та інші додаткові послуги не передбачені і не включені у вартість тарифу, пере-
візник має право стягувати плату за бортове харчування, напої та інші додаткові послуги (на борту 
повітряного судна або при виконанні будь-яких операцій під час посадки та висадки пасажира). 
Перевізник повинен ужити всіх заходів для того, щоб якнайкраще задовольнити вимоги пасажирів 
щодо якості обслуговування на борту повітряного судна, і несе відповідальність перед пасажиром 
за неякісне надання таких послуг, обмежену вартістю цих послуг.

Розділ 17. ПОСЛІДОВНІ ПЕРЕВІЗНИКИ
17.1. Перевезення, яке має здійснюватися за допомогою кількох послідовних перевізників, вва-

жається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці перевізники таку операцію розгля-
дали як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.

17.2. У разі перевезень, що відповідають пункту 17.1 цього розділу, що здійснюються декілько-
ма послідовними перевізниками, кожний перевізник, який приймає до перевезення пасажирів і ба-
гаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, 
оскільки цей договір має відношення до частини перевезення, що здійснюється під його контро-
лем.

17.3. Перевізник, що видав квиток, або перший перевізник, зазначений у квитку або в складено-
му квитку, не нестиме відповідальності в частині затримки у перевезенні пасажира за ті частини 
перевезення, які виконує інший перевізник (перевізники).

17.4. У разі знищення, втрати, ушкодження, затримки у перевезенні багажу пасажир має право 
подати позов проти першого перевізника чи останнього перевізника, а також проти перевізника, 
який виконував перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, ушкодження, затримка у пе-
ревезенні.

17.5. Якщо неможливо визначити перевізника, який здійснював перевезення, під час якого ста-
лися знищення, втрата, ушкодження, затримка у перевезенні багажу, то відповідальність перед 
пасажиром нестимуть перевізники, які брали участь у перевезенні, усі разом чи кожний окремо, 
у межах вини кожного з них.

Розділ 18. ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
18.1. Період часу повітряного перевезення не включає ніякого перевезення наземними, морськи-

ми (річковими) видами транспорту, що здійснене поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке переве-
зення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, 
видачі, перевантаження, будь-яка шкода, до доказу протилежного, вважається наслідком події, що 
мала місце у період часу повітряного перевезення. Якщо без згоди пасажира перевізник повністю 
або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транс-
портом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транс-
порту вважається перевезенням, що здійснене у період часу повітряного перевезення.
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18.2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким 
іншим видом транспорту, положення цих Правил з урахуванням пункту 18.1 цього розділу застосо-
вуватимуться лише до повітряного перевезення.

18.3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень вклю-
чити у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що 
положення цих Правил застосовуватимуться лише до повітряних перевезень.

18.4. Перевезення іншими видами транспорту, з урахуванням пункту 18.1 цього розділу, буде 
пропонуватися авіакомпанією лише як агентом такого іншого перевізника, навіть якщо у квитку 
таке перевезення буде значитися під кодом авіакомпанії.

Відповідальність авіакомпанії за будь-яке несправне перевезення пасажира, знищення, втрату, 
ушкодження, затримку в перевезенні багажу, які сталися у період перевезення такими іншими ви-
дами транспорту, обмежуватиметься сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення.

Розділ 19. ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ «ФАКТИЧНИМ ПЕРЕВІЗНИКОМ»
19.1. Перевізник за договором. Фактичний перевізник
Положення цього розділу застосовуються у тих випадках, коли особа в якості основної сторони 

укладає договір перевезення з пасажиром чи з особою, що діє від імені пасажира (далі — перевіз-
ник за договором), а інша особа, яка уповноважена бути перевізником за договором (далі — фак-
тичний перевізник), здійснює все або частину перевезення, але не є щодо такої частини послідов-
ним перевізником у розумінні розділі 17 цих Правил.

19.2. Відповідальність перевізника за договором і фактичного перевізника
При здійснені перевезень, передбачених пунктом 19.1 цього розділу, перевізник за договором 

підпадає під дію цих Правил відносно всього перевезення, фактичний перевізник — лише відносно 
того перевезення, що він здійснює.

19.3. Загальна сума відшкодування
Розмір відповідальності фактичного перевізника і перевізника за договором обмежений норма-

ми, встановленими цими Правилами.

Розділ 20. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
20.1. Квитки на чартерні рейси не дійсні до моменту оплати перевізником за договором фактич-

ному перевізнику вартості чартерного рейсу або доки не укладена відповідна кредитна угода між 
фактичним перевізником і перевізником за договором. Повернення сум та підтвердження броню-
вання за такими квитками здійснюються лише перевізником за договором згідно з умовами від-
повідного договору чартеру.

20.2. Квитки на чартерні рейси чинні лише на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квит-
ках. Залежно від наявності вільних місць можливі зміни в датах вильоту та повернення за умови, 
що такі зміни узгоджені між пасажиром і перевізником за договором.

20.3. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або виключають) права пасажира змі-
нити або анулювати бронювання. Квитки на чартерні рейси, згідно з якими сплачена туристична 
подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому і зворотному напрямках, трансфер, проживання 
у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови і обмеження, встановлені перевізником 
за договором для подорожі, яка включає усі обмеження.

20.4. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в таких пунктах і роз-
ділах:

пунктах 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 і 6.6 розділу 6;
розділі 7;
розділі 8;
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пунктах 9.1, 9.4 і 9.5 розділу 9;
розділі 14;
розділі 24.

Розділ 21. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ
21.1. Документи для подорожі
Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів тощо, 

а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в’їзду та транзиту країни відльоту, 
прибуття та транзиту. Перевізник не нестиме відповідальність перед пасажиром за наслідки того, 
що пасажир не одержить такі документи або візи чи не виконає такі застосовані закони.

На вимогу перевізника пасажир має пред’явити уповноваженим особам перевізника, представ-
никам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в’їзд, транзит, щодо стану здоров’я та 
інші документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити перевізнику зробити і за-
лишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином залишити в себе дані, що містяться у відповідних 
документах. Перевізник має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані 
закони, або документи якого не оформлені належним чином (у тому числі відсутність візи, коштів, 
квитка у зворотному напрямку тощо).

21.2. Відмова у в’їзді в країну
21.2.1. Перевізник не відповідатиме за відмову пасажиру у в’їзді в країну.
21.2.2. Пасажир повинен на вимогу перевізника або державних органів, якщо від нього вимага-

тиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування 
прийняти такого пасажира незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною 
країною, сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку. Перевізник може 
використати кошти на оплату такого перевезення з будь-яких коштів раніше сплачених перевізнику 
сум, що залишилися у розпорядженні перевізника за невикористане перевезення або будь-яких 
коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні перевізника.

21.2.3. Перевізник має право не повертати суми, оплачені пасажиром за здійснене перевезення 
до місця, де було відмовлено пасажиру у в’їзді, або місця депортації.

21.3. Відповідальність пасажира
Якщо від перевізника вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи за-

безпечити фінансову гарантію у зв’язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законів або не 
пред’явив необхідних документів для подорожі, або пред’явив підроблені документи, або документи, які 
містять неправдиву інформацію, то пасажир повинен на вимогу перевізника відшкодувати йому сплачену 
або депоновану суму та пов’язані з цим інші витрати перевізника. Перевізник має право використати для 
покриття таких витрат будь-які раніше сплачені перевізнику суми, що залишилися у розпорядженні пере-
візника за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні 
перевізника, або може відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував перевізнику такі витрати.

21.4. Митна перевірка
На вимогу відповідних державних органів пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа 

повинні пройти перевірку митними органами та іншими уповноваженими державними органами.
Перевізник не несе відповідальності перед пасажиром за будь-які втрати або збитки, яких зазнав 

пасажир у зв’язку з невиконанням цієї вимоги. Пасажир повинен відшкодувати додаткові витрати, 
яких зазнав перевізник у зв’язку з відмовою пасажира пройти зазначену перевірку.

Розділ 22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА
22.1. Загальні умови відповідальності перевізника
22.1.1. Відповідальність перевізника при перевезеннях, визначених у пункті 4.2.1 цих Правил, 

обмежена нормами, що встановлені у цих Правилах, і за будь-яких обставин не може перевищува-
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ти суми доведених збитків. Перевізник не несе відповідальності за непрямі, побічні, опосередковані 
збитки, неодержану вигоду (прибутки).

22.1.2. Якщо цими Правилами не встановлене інше, перевізник несе відповідальність лише за 
збитки, що сталися на його рейсі.

Перевізник, який видає квиток на рейси іншого перевізника або перевозить багаж на рейсі іншо-
го перевізника, діє як агент такого перевізника.

22.1.3. Перевізник не відповідає за будь-які збитки, що випливають з виконання ним застосова-
них законів або внаслідок їх невиконання пасажиром.

22.1.4. Будь-які винятки або обмеження відповідальності перевізника, встановлені цими Правила-
ми, поширюються на агентів, службовців і представників перевізника, а також будь-яку особу, 
повітряне судно якої використовується перевізником, й агентів, службовців і представників такої 
особи. Загальна сума, що може бути одержана від перевізника і від таких агентів, службовців, пред-
ставників і таких осіб, не може перевищувати встановлені обмеження відповідальності перевізника.

22.1.5. Жодне положення цих Правил не заперечує права перевізника збільшити ліміти відпові-
дальності або суми виплат.

22.2. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Ушкодження багажу
22.2.1. Перевізник несе відповідальність за шкоду, заподіяну в разі загибелі або тілесного уш-

кодження пасажира, лише при умові, що подія, яка є причиною загибелі або тілесного ушкодження, 
відбулася на борту повітряного судна чи в період здійснення будь-яких операцій щодо посадки або 
висадки пасажира.

22.2.2. Перевізник несе відповідальність за шкоду, заподіяну в разі знищення, втрати або ушкод-
ження багажу, лише при умові, що випадок, який став причиною знищення, втрати або ушкодження 
багажу, відбувся на борту повітряного судна чи протягом будь-якого періоду, протягом якого за-
реєстрований багаж перебував під контролем перевізника. Однак перевізник не відповідає, якщо 
така шкода є результатом властивостей багажу, дефекту, якості чи пороку багажу. Щодо незареє-
строваного багажу (ручної поклажі), включаючи особисті речі пасажира, перевізник несе відпові-
дальність, якщо шкода заподіяна з його вини чи з вини його службовців, чи його агентів.

22.3. Затримка пасажира або багажу
Перевізник несе відповідальність за шкоду, заподіяну в разі затримки у перевезенні пасажира 

і багажу. Однак перевізник не відповідає за шкоду, заподіяну у результаті затримки, якщо доведе, 
що ним та його службовцями і його агентами були вжиті усі необхідні заходи для того, щоб уник-
нути шкоди, або, що такі заходи неможливо було вжити.

22.4. Звільнення від відповідальності
Якщо перевізник доведе, що шкода була завдана чи її спричинила необережність, неправильні 

дії чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, яка має права на таке відшкоду-
вання, перевізник повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка ви-
магає відшкодування у тому розмірі, у якому така необережність, неправильні дії чи бездіяльність 
спричинили шкоду або сприяли її виникненню. Коли вимога щодо відшкодування заявлена іншою 
особою — не пасажиром, у зв’язку з його загибеллю або тілесним ушкодженням, перевізник пов-
ністю або частково звільняється від відповідальності у розмірі, у якому він доведе, що необереж-
ність, діяльність чи бездіяльність пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

22.5. Компенсація у разі загибелі чи тілесного ушкодження пасажирів
22.5.1. Відносно шкоди, заподіяної в разі загибелі чи тілесного ушкодження пасажирів, відпові-

дальність перевізника обмежується:
сумою 20 000 дол. США (або еквівалентом в іншій валюті);•
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сумою 75 000 дол. США (включаючи судові витрати) або 58 000 дол. США (виключаючи 
судові витрати) при перевезеннях, коли пункти відправлення, призначення або узгодженої 
зупинки, або хоча б один із них розміщений на території Сполучених Штатів Америки.

22.5.2. Перевізник залишає за собою всі права на захист від будь-якого такого позову згідно з 
нормами Варшавської конвенції. Перевізник залишає також за собою всі права регресу проти будь-
якої третьої особи, включаючи права на відшкодування завданих йому збитків.

22.5.3. При перевезенні пасажира, вік, психічний або фізичний стан якого є таким, що становить 
небезпеку або ризик для цієї особи, перевізник не відповідає за особисту шкоду, таку як захворю-
вання, травмування, інвалідність або загибель, за умови, що така шкода виникла через відповідний 
стан здоров’я чи поведінки пасажира.

22.6. Межі відповідальності щодо багажу
22.6.1. Щодо шкоди, заподіяної у разі знищення, втрати або ушкодження багажу, відповідаль-

ність перевізника обмежується:
сумою 20 дол. США (або еквівалентом в іншій валюті) за один кілограм брутто в разі втра-
ти, ушкодження чи нестачі усього або частини зареєстрованого багажу. При визначенні 
суми відповідальності перевізника вага, яка враховується, обмежується вагою відповідно-
го втраченого місця чи частини вмісту багажу, нестачі чи ушкодження упаковки чи упако-
вок. Незважаючи на вищенаведене, якщо втрата, ушкодження чи затримка всього або час-
тини зареєстрованого багажу, або предмета, що міститься у багажі, впливає на вартість 
інших упаковок (предметів), вписаних в одну і ту саму багажну квитанцію, то при визначен-
ні меж відповідальності враховується загальна вага такої упаковки або упаковок із загаль-
ної частини зареєстрованого багажу;
сумою 400 дол. США (або еквівалентом в іншій валюті) на пасажира за ручну поклажу та 
іншу власність пасажира, що знаходиться під контролем пасажира протягом польоту.

22.6.2. Ці межі відповідальності не застосовуються, якщо доведено, що шкода сталася в резуль-
таті навмисних дій або бездіяльності перевізника, його працівників, його агентів, здійснених з на-
міром учинити таку шкоду, або з необережності і з розумінням того, що це може призвести до 
шкоди за умови, що в разі таких дій або бездіяльності працівника чи агента буде доведено, що він 
діяв у межах своїх службових повноважень.

22.6.3. Якщо вага багажу не записана в багажній квитанції, то вважається, що загальна вага за-
реєстрованого багажу не перевищує відповідної ваги багажу для безоплатного провезення за від-
повідним маршрутом та класом обслуговування і сума компенсації розраховується з урахуванням 
цього. Якщо при реєстрації багажу декларується більша цінність багажу, то відповідальність пере-
візника визначається виходячи із такої задекларованої цінності.

22.6.4. Перевізник має право обмежити свою відповідальність за зареєстрований багаж, якщо 
багаж, на його думку, ламкий, крихкий, швидкопсувний, пошкоджений, зареєстрований після 
пошкодження, неадекватно упакований та ін., шляхом фіксації бирки на багажі і надання пасажиру 
«Бирки обмеженої видачі», у якій зазначені обмеження відповідальності перевізника за багаж.

22.7. Компенсація за затримку пасажира
22.7.1. У разі затримки в перевезенні пасажир має право відмовитися від перевезення та вима-

гати від перевізника, з вини якого сталася затримка, повного повернення сум, сплачених за неви-
користане перевезення, та компенсацію за затримку, якщо така затримка перевищила допустимі 
строки. Така компенсація розраховується виходячи із вартості перевезення, яким пасажир не зміг 
скористатися. До нарахованих сум компенсації можуть включатися документально підтверджені 
витрати пасажира, пов’язані із затримкою в перевезенні, якщо пасажир з поважних причин не зміг 
продовжити перевезення.

•

•

•
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22.7.2. У разі затримки понад допустимі строки і згоди пасажира продовжити перевезення пере-
візник повинен надати пасажиру за встановленими ним нормами (в залежності від часу доби та 
терміну затримки) безкоштовно: безалкогольні напої, харчування, проживання в готелі, наземний 
трансфер (аеропорт — місто — аеропорт) тощо.

Разом з тим додаткові витрати пасажира понад норми, встановлені перевізником, пасажиру не 
відшкодовуються.

22.7.3. Компенсація за затримку в жодному разі не перевищуватиме вартості квитка або його 
невикористаної частини у відповідному класі обслуговування на рейс між місцем, де була затримка, 
і місцем призначення.

22.7.4. Перевізник звільняється від відповідальності за затримку пасажира, якщо затримка у пе-
ревезенні пасажира не перевищила допустимі строки або була спричинена форс-мажорними об-
ставинами.

22.8. Компенсація за затримку багажу
22.8.1. Компенсація за затримку в перевезені багажу встановлюється виходячи із необхідності 

забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується 
сумою 50 дол. США (або еквівалентом в іншій валюті).

22.8.2. Така компенсація пропонуватиметься пасажиру в разі неприбуття багажу в пункт призна-
чення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира.

Розділ 23. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ
23.1. Висування претензій та позовів
23.1.1. У разі тілесного ушкодження пасажира право на висування до перевізника позову щодо 

відшкодування збитків має потерпілий, а в разі його загибелі — особа що має, відповідно до за-
гальних норм цивільного законодавства права на відшкодування збитків.

До висування перевізнику позову щодо неналежного перевезення пасажира обов’язкове вису-
вання письмової претензії (за винятком позову у зв’язку з загибеллю чи тілесним ушкодження па-
сажира, який може бути висунутий протягом двох років).

У разі затримки в перевезенні пасажира або з будь-яких інших причин пасажиром або уповнова-
женою ним особою може висуватися претензія до перевізника не пізніше ніж через 21 добу після 
дати, коли пасажир прибув в місце призначення, чи дати, коли він мав прибути в місце призначення.

23.1.2. Приймання пасажиром багажу без заперечень у момент одержання чи його доставки 
є припущенням того, що багаж був доставлений перевізником у належному стані і згідно з умовами 
договору перевезення.

У разі знищення, ушкодження багажу особа, що має право на його одержання, повинна висуну-
ти до перевізника письмову претензію негайно після виявлення ушкодження, але не пізніше 7 діб 
з дати одержання багажу.

У разі затримки в перевезенні багажу претензія до перевізника має бути висунута протягом 
21 доби з дати, коли багаж був переданий в розпорядження одержувача.

У разі втрати багажу претензія до перевізника повинна бути висунута протягом двох років з дати 
прибуття повітряного судна у місце призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було 
прибути у місце призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

Багаж уважається втраченим, якщо він не виявлений при розшуку протягом 21 доби з дати, на-
ступної після тієї, у яку багаж повинен був прибути в місце призначення.

Претензія до перевізника щодо багажу повинна бути висунута в межах установлених строків. До 
претензії мають бути долучені всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимага-
ти відшкодування, у тому числі квиток, квитанція платного багажу, відривний талон багажної іден-
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тифікаційної бирки, акт про несправності при перевезенні багажу та ін. Сума претензії має бути 
доведена зацікавленою особою.

23.2. Розгляд претензій
Претензії розглядаються в порядку, установленному перевізником. Перевізник зобов’язаний 

розглянути претензію і повідомити заявника про задоволення чи про відхилення її протягом трьох 
місяців, якщо перевезення, у зв’язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося од-
ним перевізником.

Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути 
продовжений до шести місяців з рахуванням діючих правил врегулювання претензій у цих перевіз-
ників.

23.3. Позови і терміни давності
При відсутності письмової претензії, заявленої у вищезазначені строки, позов до перевізника не 

може бути пред’явлений.
Позови про відповідальність перевізника щодо неналежного перевезення пасажира чи багажу 

мають бути подані, за вибором позивача, до суду за місцем реєстрації перевізника, за місцезнаход-
женням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу перевізника, через який був укла-
дений договір перевезення, протягом двох років з дати його прибуття до місця призначення або 
з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припи-
нилося перевезення.

Розділ 24. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ВІДМОВУ В ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА
24.1. Сфера застосування
Положення цього розділу застосовуються до пасажирів, яким було відмовлено в перевезенні на 

регулярний рейс перевізника, хоча вони мали підтверджене бронювання, мали чинні квитки на цей 
рейс, прибули на реєстрацію до завершення часу реєстрації (або для пасажирів, які подорожують 
з пересадкою, до мінімального можливого часу на пересадку в аеропорту трансферу) або дотрима-
лися будь-якого іншого часу, визначеного для них перевізником (його агентом), У разі, якщо відмо-
ва в перевезенні не була обумовлена форс-мажорними обставинами (у тому числі несприятливими 
метеорологічними умовами, надзвичайними ситуаціями в повітряному просторі, страйками, бунта-
ми, громадянськими безладдями, ембарго, війнами, ворожими діями, порушеннями спокою, не-
врегульованими міжнародними відносинами, технічними проблемами або іншими складнощами, 
які фактично загрожують або унеможливлюють безпечне виконання польоту), які фактично спри-
чинили затримку в перевезенні пасажира.

24.2. Правила посадки на борт повітряного судна в разі надлишку кількості заброньованих місць 
на рейсі

Перевізник зобов’язаний вжити розумних заходів, щоб спочатку знайти добровольців, готових 
відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену компенсацію з боку пере-
візника, яка не може бути нижчою за компенсацію, передбачену пунктом 24.3 цього розділу. Пере-
візник повинен також урахувати інтереси пасажирів, яким має надаватися пріоритет у посадці на 
борт із законних причин, таких як фізично неспроможні пасажири та неповнолітні без супроводу. 
Перевізники можуть використовувати інші правила в ситуаціях, коли відмовляються прийняти до 
перевезення пасажира в разі надлишку кількості заброньованих місць на рейсі.

24.3. Компенсація в разі недобровільної відмови пасажира від перевезення
24.3.1. Перевізник повинен запропонувати пасажиру, якому відмовлено в перевезенні поза його 

бажанням, таку компенсацію (за вибором пасажира) як одержати відшкодування без штрафу в роз-
мірі вартості квитка за політ, що не відбувся, або направитися до місця призначення іншим марш-
рутом за першої можливості, або здійснити перевезення в інший день, зручний для пасажира.



Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу 285

24.3.2. Незважаючи на пункт 24.3.1 цього розділу, відповідальність перевізника за збитки, що 
випливають з ненадання послуги з перевезення та обслуговування, пов’язаного з таким перевезен-
ням і за яке він несе відповідальність, обмежується відшкодуванням документально підтверджених 
витрат пасажира на проживання у готелі, харчування, зв’язок і наземний трансфер (аеропорт — 
місто — аеропорт), а також компенсацією будь-яких інших прямих збитків, зазначених пасажиром, 
у сумі до 100 дол. США за кожну добу (або еквіваленту в іншій валюті). Будь-яка подальша й інша 
відповідальність перевізника виключена, за винятком випадку недбальства перевізника.

24.4. Звільнення від зобов’язань
24.4.1. Компенсація за відмову пасажиру в перевезенні не пропонуватиметься перевізником 

у таких випадках:
у перевезенні відмовлено тому, що уряд реквізував усю або частину ємності повітряного 
судна, яке задіяне у відповідному перевезенні;
пасажир відмовився пройти перевірку службою безпеки або не виконав інструкції, надані 
перевізником (його агентом);
пасажир подорожує з безкоштовним квитком або за спеціальним тарифом, який недоступ-
ний для широкого кола споживачів;
пасажир подорожує на чартерному рейсі або на рейсі, який був проданий як частина групо-
вого перевезення або туристичної подорожі з оплатою всіх послуг (при цьому відповідаль-
ність за відмову в перевезенні покладається на перевізника за договором).

24.4.2. Прийняття пасажиром компенсації, яка передбачена цією статтею, звільняє перевізника 
від будь-якої подальшої відповідальності у зв’язку з відмовою в перевезенні.

Розділ 25. ПРАВИЛА ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ ПЕРЕВІЗНИКА
25.1. Перевізник може видати свої правила повітряних перевезень пасажирів і багажу (держав-

ною мовою), положення і норми яких не суперечать цим Правилам, попередньо погодивши їх 
 з Державною службою України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

25.2. Агент, службовець або представник перевізника не має права вносити зміни або скасову-
вати будь-яке положення цих Правил та правил відповідного перевізника.

Розділ 26. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА
26.1. Положення цього розділу поширюються на перевізників та їх агентів, які здійснюють про-

даж квитків на території України.
26.2. Перевізник (його агент) в офісі з продажу перевезень зобов’язаний розмістити на видному 

та доступному для споживача місці таку інформацію:
свою повну назву, місцезнаходження;
копії дозвільних документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень 
(продажу перевезень);
телефон територіального органу захисту прав споживачів.

26.3. Перевізник (його агент) при продажу квитків обов’язково повинен довести до відома пасажира 
таку інформацію:

ці Правила;
Правила перевізника щодо перевезень пасажирів і багажу (агент повинен довести до відома 
пасажира правила перевезень пасажирів і багажу того перевізника, чий квиток застосовуєть-
ся, або того, який зазначений першим у квитку) — на паперових носіях у вигляді пам’ятки 
для пасажира (у разі продажу перевезень on-line через систему Інтернет — у електронному 
вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень);
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вартість перевезення за відповідним маршрутом — усно у пункті продажу квитків при бро-
нюванні (у разі продажу перевезень on-line через систему Інтернет — у електронному виг-
ляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну 
інформацію у роздруку маршруту);
вартість, умови і обмеження при перевезенні за спеціальним тарифом — усно при броню-
ванні (у разі застосування електронного квитка — через сайт, через який здійснюється 
бронювання);
адміністративні формальності при подорожі за відповідним маршрутом — усно при бро-
нюванні;
межі відповідальності перевізника при перевезенні пасажира і багажу — у квитку або роз-
друку маршруту;
суми компенсації за затримку в перевезенні — усно в представництві перевізника (його 
агента) в аеропорту в разі затримки в перевезенні;
заборонені до перевезення речі і товари — у квитку або роздруку маршруту.

Розділ 27. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ
27.1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на Державну службу України з нагляду 

за забезпеченням безпеки авіації.
27.2. Контроль повинен забезпечувати можливість відповідним перевізникам, агентам з прода-

жу перевезень, агентам з обслуговування довести, що вони та їх дії задовольняють установлені 
вимоги. Ці суб’єкти повинні бути готові надати змогу відповідному державному органу проводити 
перевірки під час здійснення операцій з перевезення та обслуговування пасажирів і багажу з метою 
демонстрації, що такі операції відповідають установленим вимогам.

•

•

•

•

•

•



ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 12, ст. 155)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1876-IV (1876-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 48, ст. 526
№ 2119-IV (2119-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 34
№ 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7–8, ст. 162
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18–19, ст. 267
№ 3200-IV (3200-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст. 116
№ 3317-IV (3317-15) від 12.01.2006, ВВР, 2006, № 18, ст. 155
№ 3375-IV (3375-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст. 186
№ 3380-IV (3380-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст. 188
№ 3475-IV (3475-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 30, ст. 258
№ 378-V (378-16) від 28.11.2006
№ 580-V (580-16) від 11.01.2007)

(ВИТЯГ)

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на 

умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його влас-
ності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

абонентна плата — фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для 
абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту 
отримання послуг;

<...>
дані — інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислюваль-

ної техніки;
<...>
електрозв’язок — див. «телекомунікації»;
загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги — мінімальний набір визначених 

цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;
Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобаль-

ним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандар-
тами;

<...>
інформація — відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зоб-

ражень чи в інший спосіб;
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канал електрозв’язку — сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електрич-
них сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою час-
тот та/або швидкістю передачі;

кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомуні-
каційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

<...>
монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій — оператор, який відповідно до законо-

давства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних 
послуг на території держави чи певного регіону;

<...>
оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності 

у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних 
мереж;

передавання даних — передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомуніка-
ційних мереж;

провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності 
у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

проводовий електрозв’язок — передавання і приймання інформації із застосуванням проводо-
вих ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;

<...>
розрахункова такса — сума, що визначає розмір оплати за доступ до технічних та технологічних 

ресурсів мереж операторів телекомунікацій (здійснення доступу) для пропуску одиниці трафіка 
і застосовується для операторів, які є суб’єктами господарської діяльності на території України;

рухомий (мобільний) зв’язок — електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого 
кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів 
закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мо-
більної станції;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) — юридична або фізична особа, яка потребує, 
замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

<...>
телекомунікації (електрозв’язок) — передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сиг-

налів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводо-
вих, оптичних або інших електромагнітних системах;

<...>
телекомунікаційна послуга (послуга) — продукт діяльності оператора та/або провайдера телеко-

мунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;
<...>
фіксований зв’язок — телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (неру-

хомого) кінцевого обладнання.

Стаття 2. Мета Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достат-
ніх асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин для сприян-
ня ефективному функціонуванню відкритого і справедливого конкурентного ринку. Закон визначає 
засади захисту прав споживачів та контролю за ринком телекомунікацій з боку держави.
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<...>

Стаття 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій

1. При здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій застосовується єдиний обліково-звітний 
час — київський.

2. У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається міжнародними договора-
ми України.

<...>

Стаття 24. Умови застосування технічних засобів телекомунікацій

1. Умовами застосування технічних засобів телекомунікацій є їх відповідність стандартам і тех-
нічним регламентам. Технічні засоби телекомунікацій повинні мати виданий у встановленому зако-
нодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів 
у сфері телекомунікацій.

2. Підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій здійснюється згідно із Зако-
ном України «Про підтвердження відповідності» (2406-14) акредитованими в установленому поряд-
ку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких узгоджується з Націо-
нальною Комісією Радіозв’яку (НКРЗ).

Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій

1. Метою стандартизації у сфері телекомунікацій є створення єдиної системи державних і галу-
зевих стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до телекомунікаційних 
мереж, їх технічних засобів та якості телекомунікаційних послуг, а також гармонізація цих вимог 
з вимогами міжнародних нормативних документів.

2. Вимоги державних і галузевих стандартів, інших нормативних документів щодо технічних за-
собів телекомунікацій є обов’язковими для всіх виробників і постачальників технічних засобів, нау-
ково-дослідних, проектних та будівельних організацій, а також для операторів, провайдерів телеко-
мунікацій. Вимоги до якості послуг є обов’язковими для операторів, провайдерів телекомунікацій, 
що надають телекомунікаційні послуги на території України.

<...>

Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг

1. Споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на:
1) державний захист своїх прав;
2) вільний доступ до телекомунікаційних послуг;
3) безпеку телекомунікаційних послуг;
4) вибір оператора, провайдера телекомунікацій;
5) вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;
6) безоплатне отримання від оператора, провайдера телекомунікацій вичерпної інформації 

щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг;
7) своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;
8) отримання від оператора, провайдера телекомунікацій наявних відомостей щодо наданих 

телекомунікаційних послуг;
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9) обмеження оператором, провайдером телекомунікацій доступу споживача до окремих 
видів послуг на підставі його власної письмової заяви;

10) повернення від оператора, провайдера телекомунікацій невикористаної частки коштів 
у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визна-
чених правилами надання і отримання цих послуг;

11) відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про надання 
телекомунікаційних послуг;

12) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання 
оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків, передбачених договором із спожи-
вачем чи законодавством;

13) оскарження неправомірних дій операторів, провайдерів телекомунікацій шляхом звер-
нення до суду та уповноважених державних органів;

14) відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яку вони не замовляли;
15) отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої телекомуні-

каційної послуги;
16) безоплатне отримання від оператора, провайдера телекомунікацій рахунків за надані те-

лекомунікаційні послуги. За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної 
можливості обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані 
послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого спожи-
вач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послу-
ги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв’язку, обсягу наданих послуг, суми коштів 
до сплати за кожний сеанс зв’язку. Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено 
(анонімно), розшифровці не підлягають; (Пункт 16 частини першої статті 32 в редакції 
 Закону № 3375-IV (3375-15) від 19.01.2006)

17) інші права, визначені законодавством України та договором про надання телекомунікацій-
них послуг.

Стаття 33. Обов’язки споживачів телекомунікаційних послуг

1. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов’язані дотримуватися Правил надання та отри-
мання телекомунікаційних послуг, що затверджує Кабінет Міністрів України, зокрема:

1) використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності;
2) не допускати використання кінцевого обладнання споживача для вчинення протиправних 

дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопо-
рядку;

3) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телеко-
мунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної 
безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ус-
кладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам;

4) не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських 
ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

5) виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, 
у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги;

6) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
2. У разі використання абонентами лічильників обліку тривалості телекомунікаційних послуг, 

що встановлюються на кінцевому обладнанні для перевірки правильності нарахування плати за 
отримані послуги, абоненти зобов’язані:
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1) використовувати лічильники, що мають документ про підтвердження відповідності згідно 
із законодавством України;

2) періодично здійснювати метрологічну повірку лічильників як засобів вимірювальної техні-
ки в порядку, визначеному законодавством України.

3. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов’язані виконувати інші обов’язки відповідно до 
цього Закону та законодавства України.

<...>

Стаття 35. Захист інтересів споживачів у разі припинення діяльності оператором, провайдером 
телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг

1. Оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє діяльність з надання телекомунікацій-
них послуг, зобов’язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надан-
ня телекомунікаційних послуг.

2. У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії, вилучення номерного та/або радіочастот-
ного ресурсу внаслідок порушення оператором, провайдером телекомунікацій законодавства такий 
оператор, провайдер зобов’язаний відшкодувати абоненту витрати, пов’язані з припиненням на-
дання телекомунікаційних послуг, у встановленому законом порядку.

Стаття 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг

1. Споживачі телекомунікаційних послуг несуть відповідальність за порушення норм цього 
 Закону, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг відповідно до закону.

2. У разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги спожи-
вачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки 
Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

3. Сплата споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення оператором, провайдером 
переліку телекомунікаційних послуг не звільняє споживача від обов’язку оплатити надані йому те-
лекомунікаційні послуги.

4. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини споживача, усі 
витрати оператора телекомунікацій на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збит-
ків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на споживача.

<...>

Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Оператори телекомунікацій мають право на:
1) здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;
2) отримання ліцензій відповідно до цього Закону;
3) отримання номерного ресурсу;
4) планування та розвиток власних мереж;
5) установлення тарифів на телекомунікаційні послуги, що ними надаються, крім тих послуг, 

тарифи на які регулюються державою відповідно до цього Закону;
6) присвоєння телефонних номерів споживачам у межах виділеного оператору номерного 

ресурсу;
7) з’єднання телекомунікаційних мереж, що знаходяться в його власності або користуванні, 

з телекомунікаційними мережами, що знаходяться у власності або користуванні інших опе-
раторів, відповідно до цього Закону;
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8) скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам, які 
порушують правила надання і отримання телекомунікаційних послуг, або на відключення 
кінцевого обладнання споживача, якщо воно не має виданого в установленому законодав-
ством порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних докумен-
тів у сфері телекомунікацій, у порядку, визначеному цими правилами;

9) відключення на підставі рішення суду кінцевого обладнання, якщо воно використовується 
абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної 
безпеки;

10) зупинення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до цього Закону і в порядку, 
встановленому ЦОВЗ та узгодженому з НКРЗ;

11) установлення телекомунікаційного обладнання в приміщеннях, що належать їм на правах 
найму, з дозволу власника приміщення;

12) інші права, передбачені законодавством України та договорами про надання телекомуні-
каційних послуг.

2. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства оборони України, Служби без-
пеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого цен-
трального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи, спеціально уповноваженого центрального органу вико-
навчої влади з питань охорони державного кордону, з’єднувальних ліній служб екстреного виклику 
здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. (Частина друга статті 38 із 
змінами, внесеними згідно із Законами № 3200-IV (3200-15) від 15.12.2005, № 3475-IV (3475-15) від 
23.02.2006)

3. Провайдер телекомунікацій користується правами, передбаченими частиною першою цієї 
статті, за винятком прав, передбачених пунктами 2, 3, 6, 7 частини першої цієї статті, а також має 
право на підключення засобів телекомунікацій до телекомунікаційних мереж загального користу-
вання відповідно до законодавства.

4. Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі дого-
вору з оператором телекомунікацій — резидентом України та копії ліцензії цього оператора на від-
повідний вид діяльності у випадках, передбачених законом. (Статтю 38 доповнено частиною чет-
вертою згідно із Законом № 1876-IV (1876-15) від 24.06.2004)

Стаття 39. Обов’язки операторів і провайдерів телекомунікацій

1. Оператори телекомунікацій зобов’язані:
1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, яка підлягає ліцензуванню, тільки за наяв-

ності ліцензій;
2) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж загального користу-

вання для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійних служб газу;
3) надавати телекомунікаційні послуги за встановленими показниками якості;
4) надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення договору, а також 

щодо телекомунікаційних послуг, які вони надають;
5) вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві;
6) забезпечувати правильність застосування тарифів;
7) зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, 

визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в по-
рядку, встановленому законом;
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8) не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на ринку телекомунікацій;
9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги підрозділам Міністерства оборони 

 України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, спе-
ціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони держав-
ного кордону; (Пункт 9 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 3200-IV (3200-15) від 15.12.2005, № 3475-IV (3475-15) від 23.02.2006)

10) забезпечувати готовність своїх телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичай-
них ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, зокрема можливість оповіщення своїх спо-
живачів у цих умовах;

11) надавати щорічно до ЦОВЗ інформацію про свої телекомунікаційні мережі для відпрацю-
вання мобілізаційних планів у межах, визначених Кабінетом Міністрів України;

12) вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомуніка-
ційних мереж та взаємоз’єднання з іншими телекомунікаційними мережами;

13) своєчасно надавати ЦОВЗ та НКРЗ звіти та інформацію відповідно до закону;
14) оприлюднювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що встановлюються самим операто-

ром, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;
15) забезпечувати використання наданого номерного ресурсу в терміни, визначені НКРЗ;
16) попереджувати споживачів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг 

чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених правилами 
надання і отримання цих послуг;

17) вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних ме-
реж та інформації, що передається цими мережами;

18) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, поширюються також 

на провайдерів телекомунікацій. (Частина друга статті 39 в редакції Закону № 1876-IV (1876-15) від 
24.06.2004)

3. У разі, якщо оператор, провайдер телекомунікацій встановлює плату за телекомунікаційні по-
слуги згідно з почасовими тарифами, то при розрахунках із споживачами він зобов’язаний врахову-
вати лише повні тарифні одиниці часу.

4. Оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомуні-
каційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оператив-
но-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах 
своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголо-
шення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов’язані 
забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.

5. Оператори, провайдери телекомунікацій не мають права відмовляти в подальшому наданні 
загальнодоступних послуг інвалідам I та II груп усіх категорій, поточна заборгованість яких за отри-
мані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.

Стаття 40. Відповідальність операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Оператор, провайдер телекомунікацій несе перед споживачами за ненадання або неналежне 
надання телекомунікаційних послуг таку майнову відповідальність:
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1) за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за 
оплачений, — у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг та штрафу в розмірі 25 відсо-
тків вартості послуг;

2) за затримку передавання телеграми, що призвело до її невручення або до несвоєчасного 
вручення, — штраф у розмірі 50 відсотків вартості оплаченої послуги, а також повернення 
споживачу отриманих за послугу грошей;

3) за безпідставне відключення кінцевого обладнання, — у розмірі абонентної плати за весь 
період відключення;

4) за безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг, — у розмірі абонентної плати за один 
місяць;

5) в інших випадках — у розмірах, передбачених договором про надання телекомунікаційних 
послуг;

6) у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом за-
явки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача 
до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної 
послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а оператор теле-
комунікацій у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту 
подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25 відсотків 
добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за 
три місяці.

2. Оператори, провайдери телекомунікацій не несуть майнової відповідальності перед спожива-
чами телекомунікаційних послуг за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання 
телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), ви-
крадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються 
оператором телекомунікацій, або з вини споживача у випадках, передбачених цим Законом.

3. Питання відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраче-
ної вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків за 
договором про надання телекомунікаційних послуг вирішуються в судовому порядку.

4. Оператори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що 
передається їх мережами.

<...>

Стаття 54. Контроль за додержанням ліцензійних умов

1. Контроль за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій ліцензійних умов та 
особливих умов, визначених у ліцензії, здійснюється НКРЗ шляхом проведення планових і позапла-
нових перевірок.

<...>
6. Оператор, провайдер телекомунікацій, який одержав розпорядження про усунення ним пору-

шень ліцензійних умов, зобов’язаний у встановлений у розпорядженні строк подати НКРЗ інфор-
мацію про усунення порушень.

Стаття 55. Анулювання ліцензії

1. Підставами для анулювання ліцензії є:
1) заява суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії;
2) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарю-

вання для одержання ліцензії;
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3) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній 
особі для здійснення господарської діяльності;

4) акт про невиконання оператором, провайдером телекомунікацій розпорядження про усу-
нення порушень ліцензійних умов;

5) акт про повторну відмову оператора, провайдера телекомунікацій у допуску представників 
НКРЗ для проведення перевірки, а також про чинення інших перешкод, які не дають здій-
снювати перевірку в повному обсязі;

6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
7) рішення про скасування державної реєстрації оператора, провайдера телекомунікацій;
8) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — суб’єкта підприємни-

цької діяльності.
2. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відо-

мостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встанов-
лення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для здійснення господарської 
діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, акта 
про повторну відмову оператора, провайдера телекомунікацій у допуску представників НКРЗ для 
проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дають здійснювати перевірку 
в повному обсязі, здійснюється з обов’язковим попереднім запрошенням оператора, провайдера 
телекомунікацій або його представників.

3. НКРЗ має прийняти рішення про анулювання ліцензії протягом 20 робочих днів з дати вста-
новлення підстав для анулювання ліцензії. Дане рішення вручається або надсилається рекомендо-
ваним листом оператору телекомунікацій із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох ро-
бочих днів з дати його прийняття. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено 
в судовому порядку.

4. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 7 і 8 
частини першої цієї статті, рішення про анулювання ліцензії підлягає виконанню через три місяці 
після набрання ним чинності.

5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів із дня його прийняття. 
Якщо оператор, провайдер телекомунікацій протягом цього часу оскаржує дане рішення в судово-
му порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.

6. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру 
не пізніше наступного робочого дня після набрання ним чинності.

7. Рішення про анулювання чи визнання недійсною ліцензії публікується НКРЗ у десятиденний 
термін після набрання ним чинності.

<...>

Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги

1. До загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать:
підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального ко-

ристування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нуме-
рації (місцевий телефонний зв’язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідко-
вих служб і зв’язку за допомогою таксофонів, за винятком послуг, що надаються з використанням 
безпроводового доступу.

2. Дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного на телекомунікаційні мережі 
рухомого (мобільного) зв’язку не належать до загальнодоступних телекомунікаційних послуг. 
(Стаття 62 в редакції Закону № 378-V (378-16) від 28.11.2006)
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Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства.
2. Умови надання телекомунікаційних послуг:

1) укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телеко-
мунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання телекомуніка-
ційних послуг, установлених НКРЗ;

2) оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.
3. Телекомунікаційні послуги споживачам, які мають установлені законодавством України піль-

ги з їх оплати, надаються операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до законодав-
ства України.

4. Держава гарантує універсальне обслуговування, тобто забезпечення універсального доступу 
споживачів до телекомунікаційних мереж загального користування та надання загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг нормованої якості за регульованими державою тарифами. (Статтю 63 
доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 378-V (378-16) від 28.11.2006)

5. Універсальний доступ повинен відповідати таким вимогам:
1) забезпечення за вимогою споживача з’єднання його кінцевого обладнання з телекомуніка-

ційними мережами загального користування за регульованими державою тарифами;
2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких підключається кінцеве облад-

нання споживачів, повинні забезпечувати підтримання голосової телефонії (здійснення 
й одержання зонових, міжміських, міжнародних дзвінків), факсимільний зв’язок, передачу 
даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до мережі Інтернет;

3) при забезпеченні універсального доступу вартість підключення до телекомунікаційної мережі 
загального користування не залежить від технології доступу або способу підключення.

(Статтю 63 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 378-V (378-16) від 28.11.2006)
<...>

Стаття 66. Регулювання тарифів

1. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телеко-
мунікацій самостійно, за винятком випадків, передбачених у частині другій цієї статті.

2. Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають:
1) тарифи на загальнодоступні послуги;
2) тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, які 

займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг.

Стаття 67. Принципи регулювання тарифів

1. Тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України базується на таких принципах:
1) базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання при-

бутку;
2) залежність рівня тарифів від рівня якості телекомунікаційних послуг;
3) недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку окремих опера-

торів, провайдерів телекомунікацій;
4) необхідність уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за 

рахунок інших;
5) стягнення почасової плати за фактичний час отримання споживачем телекомунікаційних 

послуг.
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Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги

1. Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання те-
лекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без 
договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо, в разі одержання споживачем замов-
леної за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодав-
ством.

2. У разі невикористання авансу протягом розрахункового періоду залишок суми коштів пере-
носиться на наступний розрахунковий період, якщо інше не передбачено договором. Списання опе-
ратором або провайдером телекомунікацій залишку суми коштів абонента, зокрема на свою ко-
ристь, забороняється. (Стаття 68 в редакції Закону № 3375-IV (3375-15) від 19.01.2006)

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2003 року
№ 1280-IV

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 6, ст. 39)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1722-IV (1722-15) від 18.05.2004, ВВР, 2004, № 36, ст. 429
№ 1954-IV (1954-15) від 01.07.2004)

(ВИТЯГ)

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
<...>
адресат (одержувач) — юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, 

телеграфне чи інше повідомлення;
<...>
об’єкти поштового зв’язку — поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, 

вузли поштового зв’язку, відділення поштового зв’язку, пункти поштового зв’язку та інші підрозді-
ли, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв’язку;

оператор поштового зв’язку (оператор) — суб’єкт підприємницької діяльності, який в установ-
леному законодавством порядку надає послуги поштового зв’язку;

<...>
послуги поштового зв’язку — продукт діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, 

обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користу-
вачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб 
 користувачів;

<...>
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поштовий зв’язок — приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових від-
правлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій;

поштовий зв’язок загального користування — складова частина поштового зв’язку України, 
призначена для надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості всім користувачам;

<...>
користувачі послуг поштового зв’язку (користувачі) — фізичні та юридичні особи, які користу-

ються послугами поштового зв’язку;
універсальні послуги поштового зв’язку — набір послуг поштового зв’язку загального користу-

вання встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за та-
рифами, що регулюються державою.

<...>

Стаття 13. Порядок надання послуг поштового зв’язку

Оператори надають користувачам послуги поштового зв’язку відповідно до законодавства 
 України та провадять іншу підприємницьку діяльність в установленому законом порядку.

Послуги поштового зв’язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг 
поштового зв’язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати вста-
новленим нормам якості.

У договорі про надання послуг поштового зв’язку, якщо він укладається у письмовій формі, та 
у квитанції, касовому чеку тощо, якщо договір укладається в усній формі, обов’язково зазначають-
ся найменування оператора та об’єкта поштового зв’язку, які надають послуги, дата та вид послуги, 
її вартість. У договорі, стороною якого є національний оператор зв’язку, укладеному у будь-якій 
формі, має міститися попередження про недопущення пересилання письмової кореспонденції, ви-
конаної і розтиражованої друкарським способом, без вихідних даних (тираж, назва друкарні, номер 
замовлення та інше). За недотримання цієї вимоги несе відповідальність оператор поштового 
зв’язку. (Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1954-IV (1954-15) від 
01.07.2004)

Договір про надання послуги поштового зв’язку вважається укладеним після оплати користува-
чем вартості цієї послуги, якщо інше не передбачене відповідними договорами.

<...>

Стаття 17. Права та обов’язки операторів

Всі оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами 
і виконують однакові обов’язки відповідно до законодавства України, крім виключних прав 
і обов’язків національного оператора, визначених цим Законом.

Оператори забезпечують доступ користувачів до інформації про тарифи; Правила надання по-
слуг поштового зв’язку, строки пересилання поштових відправлень, режими роботи об’єктів пош-
тового зв’язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед користува-
чами, номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв’язку тощо.

Оператори мають право інформувати користувачів про надання ними послуг поштового зв’язку 
через засоби масової інформації та шляхом розповсюдження рекламних повідомлень.

Стаття 18. Відповідальність операторів

За порушення законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку оператори несуть від-
повідальність згідно із законами України.
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За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправ-
лень, доручень користувачів щодо поштових переказів оператори несуть таку матеріальну відпові-
дальність перед користувачами:

за повну втрату реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, пош-
тової картки, повідомлення про вручення поштового відправлення), посилок та прямих контейнерів 
без оголошеної цінності — відшкодування вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 
100 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності — відшкодуван-
ня його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення 
розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості 
послуг поштового зв’язку;

за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі 
з оголошеною цінністю — відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправ-
лення, вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або банде-
ролі з оголошеною цінністю з описом вкладення — повернення (відшкодування) вартості вкладен-
ня або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв’язку та штраф 
у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, 
сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом. У разі відмови 
відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення воно реалізується опе-
ратором. У разі незазначення в описі вартості вкладених предметів або пересилання без опису 
розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладен-
ня незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної цінності посилки, листа або бан-
деролі. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цін-
ності на чисту масу вкладення;

за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення строків пересилання пош-
тових переказів — відповідно до законодавства України;

за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень — штраф у розмірі 
25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку;

у разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транс-
портом — відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітряним та наземним 
транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку.

За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори несуть від-
повідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, 
за невиплату міжнародних поштових переказів — відповідно до міжнародних договорів України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, від-
шкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату 
цих послуг.

У разі незгоди користувача з визначеним цією статтею розміром відшкодування питання про 
відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через нена-
лежне виконання операторами своїх зобов’язань, а також інші спори між користувачами та опера-
торами розглядаються у судовому порядку.

Оператор не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:
поштове відправлення на підставі закону підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;
втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непере-
борної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);

•
•
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нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушен-
ня відправником встановлених законодавством України правил щодо обмежень у переси-
ланні предметів та речей;
поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про 
одержання;
заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об’єкта пошто-
вого зв’язку після шести місяців з дня приймання;
поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від від-
правника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи 
пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контей-
нера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.

У разі неможливості вручити адресатам поштові відправлення (поштові перекази) вони поверта-
ються відправникам. У разі неможливості вручити адресатам та відправникам поштові відправлен-
ня (поштові перекази) вони зберігаються в об’єктах поштового зв’язку протягом шести місяців 
з дня їх приймання.

Порядок розкриття невручених поштових відправлень визначається уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у галузі зв’язку. Порядок розпорядження грошовими коштами за 
невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень установ-
люється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Права та обов’язки користувачів

Користувачі мають рівні права на користування послугами поштового зв’язку на всій території 
України.

Користувачі мають право на одержання поштових відправлень на свою домашню, службову 
 адресу, до запитання чи з використанням абонементних скриньок.

Поштові відправлення для адресатів, які перебувають за межами населених пунктів, вручаються 
цим адресатам у найближчому до них об’єкті поштового зв’язку.

Поштові відправлення належать відправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не 
вилучені відповідно до закону.

Користувачі відповідно до закону несуть відповідальність за збитки, завдані операторам або 
третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до переси-
лання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.

Стаття 21. Поштові марки

Поштові марки (зокрема надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оп-
лати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національ-
ним оператором.

<...>

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 2001 року
№ 2759-III
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•

•

•



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2005 р. № 720

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Загальні положення
1. Ці Правила відповідно до Закону України «Про телекомунікації» (1280-15) та інших норматив-

но-правових актів визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулю-
ють відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних 
послуг.

2. Дія цих Правил поширюється на відносини операторів, провайдерів телекомунікацій, які згід-
но із законодавством надають телекомунікаційні послуги у телекомунікаційних мережах загального 
користування, юридичних та фізичних осіб — споживачів телекомунікаційних послуг.

3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
абонент — споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умо-

вах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнан-
ня, що перебуває в його власності або користуванні;

абонентський номер — номер, який присвоюється абоненту оператором телекомунікацій на під-
ставі договору про надання телекомунікаційних послуг для ідентифікації в телекомунікаційній ме-
режі кінцевого обладнання, підключеного до цієї мережі;

абонентська лінія телефонного зв’язку — лінія телефонної мережі, яка з’єднує кінцеве облад-
нання з телефонною станцією;

абонентський ввід — частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у бу-
динку (приміщенні) або від розподільної коробки до точки підключення кінцевого обладнання;

абонентна плата — фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для 
абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту 
отримання послуг;

абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв’язку без почасового обліку теле-
фонних розмов — система оплати послуг, що включає абонентну плату та фіксовану суму платежів 
абонента, за використання телекомунікаційної мережі для отримання телекомунікаційних послуг 
незалежно від обсягу фактично отриманих послуг за визначений період часу;

абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв’язку з почасовим обліком телефон-
них розмов — система оплати послуг, що включає абонентну плату та суму платежів абонента, які 
залежать від тривалості використання телекомунікаційної мережі для отримання телекомунікацій-
них послуг за визначений період часу;

аварія у телефонній мережі — пошкодження кабелю або станційного обладнання ємністю 100 
і більше ліній, яке призводить до втрати зв’язку 100 або більшої кількості абонентів;

безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) — електрозв’язок 
з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів 
може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів 
закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру;

безпосередній зв’язок між споживачами — прямий зв’язок між двома пунктами закінчення те-
лекомунікаційної мережі, який здійснюється з використанням виділеної пари металевих жил кабе-
лю або пари металевих жил кабелю з використанням систем передавання, або оптичних волокон 
у волоконно-оптичному кабелі;
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вартість абонентського номера — ринкова ціна частини комутаційного обладнання на дату ство-
рення одного абонентського номера;

відключення кінцевого обладнання — від’єднання кінцевого обладнання або абонентського вво-
ду від телекомунікаційної мережі;

відомча телекомунікаційна мережа — телекомунікаційна мережа, що створюється для задово-
лення власних потреб підприємствами, установами, організаціями;

дані — інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислюваль-
ної техніки;

додаткова радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (додаткова радіоточка) — радіо-
точка, на яку звукове мовлення подається від основної радіоточки без обмежувача;

загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги — доступний усім споживачам на 
всій території України мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг 
нормованої якості;

закритий пакет програм — набір програм, доступ до яких обмежується за допомогою кодування;
з’єднання — установлення зв’язку між кінцевим обладнанням для обміну інформацією між спо-

живачами;
зловмисні виклики — повторювані або масові телефонні з’єднання, які неможливо зупинити 

через анонімність споживача, що здійснює виклик, і якими завдається моральна та/або матеріальна 
шкода абоненту;

зона дії телефонної станції (підстанції) — територія, на якій забезпечується надання телекомуні-
каційних послуг споживачам, яким присвоєно телефонний номер цієї станції (підстанції);

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобаль-
ним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандар-
тами;

інформаційна система загального доступу — сукупність телекомунікаційних мереж і засобів для 
накопичення, обробки, зберігання та передавання даних;

кабельний ввід — частина абонентської лінії телефонного зв’язку, що розміщена на ділянці від 
ввідного колодязя кабельної каналізації або ввідної опори повітряної лінії зв’язку до кінцевих кабель-
них пристроїв у будинку (приміщенні);

кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомуні-
каційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (телефонний та фак-
симільний апарат, комп’ютер, модем, телеприймач тощо);

кінцеве обладнання даних — обладнання, яке може використовуватись як індивідуальний при-
стрій і як відомча телекомунікаційна мережа;

кодування — використання кодувальних пристроїв та/чи програмного забезпечення для обме-
ження вільного доступу абонентів до перегляду певних телепрограм таким чином, щоб прийом 
сигналу став неможливим без декодувального пристрою;

мережа абонентського телеграфування — телекомунікаційна мережа, яка забезпечує з’єднання 
між кінцевим обладнанням з використанням комутованого телеграфного зв’язку;

мережа передавання даних — телекомунікаційна мережа, призначена для передавання та прий-
мання даних;

мережа телерадіомовлення — телекомунікаційна мережа, призначена для забезпечення переда-
вання телерадіопрограм в ефірі;

мережевий ідентифікатор споживача — індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоє-
ний кінцевому обладнанню та/або споживачу в Інтернет;

мережа проводового радіомовлення — телекомунікаційна мережа, призначена для забезпечен-
ня передавання програм звукового мовлення;
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міжміський телефонний зв’язок — телефонний зв’язок між споживачами, розташованими 
 в різних зонах нумерації в межах України;

міжміська телефонна мережа — сукупність обладнання і каналів, за допомогою яких забезпе-
чується з’єднання споживачів, розташованих у різних зонах нумерації;

місце проживання — житловий будинок, квартира, приміщення, де строком понад 6 місяців на 
рік проживає фізична особа, до паспортного документа якої про це внесено відповідні відомості;

місцева телефонна мережа — телефонна мережа одного або кількох операторів, обмежена те-
риторією одного міста, району, яка забезпечує комутований доступ до інших телекомунікаційних 
мереж;

місцевий телефонний зв’язок — телефонний зв’язок між споживачами, розташованими в ме-
жах одного міста, району;

надання телекомунікаційних послуг у кредит — надання послуг, що здійснюється з перенесен-
ням кінцевого розрахунку на певний строк;

одиниця тарифікації телекомунікаційної послуги — одиниця виміру телекомунікаційної послуги, 
що тарифікується залежно від технічних можливостей телекомунікаційного обладнання;

оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяль-
ності у сфері телекомунікацій, у тому числі на технічне обслуговування та експлуатацію телекомуні-
каційних мереж;

основна радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (основна радіоточка) — радіоточ-
ка, на яку звукове мовлення подається через обмежувач;

пакет програм мовлення — перелік телепрограм, доступ до яких надається абонентам як єдине 
ціле;

послуга з доступу до Інтернет — забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого облад-
нання (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі);

послуги у телемережах для потреб телебачення і радіомовлення — забезпечення можливості 
приймання споживачем телерадіопрограм з використанням телемережі;

припинення надання послуг — припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до 
усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням кінцевого 
 обладнання, зокрема у разі розірвання чи припинення дії договору про надання телекомунікаційних 
послуг;

провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяль-
ності у сфері телекомунікацій, крім технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

пункт закінчення телекомунікаційної мережі — місце стику (з’єднання) мережі телекомунікацій 
та кінцевого обладнання чи абонентського вводу;

пункт колективного користування — приміщення, де розміщені засоби (засіб) зв’язку для отри-
мання телекомунікаційних послуг значною кількістю споживачів (автоматизований переговорний 
пункт, відділення зв’язку, Інтернет-пункт, таксофон тощо);

радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (радіоточка) — пристрій, до якого підклю-
чають гучномовець для приймання радіопрограм;

радіотрансляційний вузол проводового радіомовлення (радіовузол) — комплекс станційного та 
лінійного обладнання, за допомогою якого здійснюється підсилення та передавання програм зву-
кового мовлення;

розподільна мережа проводового радіомовлення (радіотрансляційна мережа) — комплекс ліній-
них споруд (магістральні та розподільні фідерні лінії, абонентські лінії, будинкові розподільні ме-
режі), які забезпечують розподіл програм радіомовлення;
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роумінг — забезпечення надання телекомунікаційної послуги із збереженням початкової реєст-
рації споживача в телекомунікаційній мережі одного оператора у разі зміни ним свого місцезнаход-
ження всередині цієї мережі або в разі користування телекомунікаційними послугами в межах те-
лекомунікаційної мережі іншого оператора;

роумінг-партнери — оператори, що уклали між собою договір про роумінг;
рухомий (мобільний) зв’язок — електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого 

кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів 
закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мо-
більної станції;

система колективного приймання телерадіопрограм — комплекс обладнання для забезпечення 
приймання телерадіопрограм з ефіру та розповсюдження їх у багатоквартирному будинку до кінце-
вого обладнання споживача, яке не використовується для надання телекомунікаційних послуг;

скорочення переліку надання послуг — обмеження переліку телекомунікаційних послуг, які на-
даються споживачу оператором, провайдером;

спам — не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, 
або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу 
замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може при-
пинити шляхом інформування про це замовника чи відправника;

спарена схема включення кінцевого обладнання — спосіб включення кінцевого обладнання двох 
абонентів з двома різними абонентськими номерами в єдину абонентську лінію телефонного 
зв’язку, при якому з’єднання можливе тільки по черзі для кожного з них;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) — юридична або фізична особа, яка замовляє 
та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

телекомунікації (електрозв’язок) — передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сиг-
налів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводо-
вих, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна картка — засіб, що дає споживачу можливість доступу до заздалегідь визна-
ченого переліку та/або обсягу телекомунікаційних послуг відповідного оператора, провайдера 
 і може застосовуватись як платіжний засіб для оплати телекомунікаційних послуг;

телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначе-
них для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тек-
сту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших 
електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телекомунікаційна мережа доступу — частина телекомунікаційної мережі між пунктом її закін-
чення та найближчим вузлом (центром) комутації включно;

телекомунікаційна мережа загального користування — телекомунікаційна мережа, доступ до 
якої відкрито для всіх споживачів;

телекомунікаційна послуга (послуга) — продукт діяльності оператора та/або провайдера телеко-
мунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

телемережа — телекомунікаційна мережа загального користування, що призначається для пе-
редавання програм радіо та телебачення, а також телекомунікаційних та мультимедійних послуг 
і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

телефонна мережа — телекомунікаційна мережа, призначена переважно для надання послуг 
телефонного зв’язку;

телефонний зв’язок — вид електрозв’язку для передавання голосових повідомлень у реальному 
масштабі часу з використанням номерного ресурсу телефонної мережі;
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телефонізоване приміщення — житловий будинок, квартира, приміщення, де встановлено під-
ключене кінцеве обладнання відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг;

члени сім’ї абонента — особи, які зареєстровані і проживають разом з абонентом в одному жи-
тловому приміщенні;

фіксований зв’язок — телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (неру-
хомого) кінцевого обладнання.

Розділ I. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
4. Телекомунікаційні послуги поділяються на:

1) загальнодоступні (універсальні), до яких належать послуги фіксованого телефонного (міс-
цевого, міжміського, міжнародного) зв’язку, крім послуг, що надаються з використанням 
безпроводового доступу, зокрема служб екстреного виклику, довідкових служб, зв’язку за 
допомогою таксофонів та переговорних пунктів, факсимільного і телеграфного зв’язку;

2) інші телекомунікаційні послуги.
За ознаками надання телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові, що не-

розривно пов’язані технологічно з наданням певних основних телекомунікаційних послуг. Перелік 
додаткових послуг визначається технічними можливостями обладнання операторів, провайдерів 
телекомунікацій (далі — оператори, провайдери).

5. Надання телекомунікаційних послуг на території України є виключним правом юридичних 
осіб з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства 
 України, та/або фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності з постійним місцем прожи-
вання на території України.

6. Оператори, провайдери надають телекомунікаційні послуги споживачам відповідно до За-
конів України «Про телекомунікації» (1280-15) (далі — Закон), «Про захист прав споживачів» (1023-
12), інших актів законодавства, цих Правил та нормативних документів у сфері телекомунікацій.

7. Оператори, провайдери самостійно визначають перелік телекомунікаційних послуг, що нада-
ються споживачам, крім випадків покладення на операторів за рішенням Національної комісії з пи-
тань регулювання зв’язку (далі — Комісія) відповідно до Закону (1280-15) обов’язку щодо розвит-
ку та надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг.

8. Споживач у межах технічних можливостей має право обрати оператора, провайдера та вид 
телекомунікаційних послуг, що ними надаються.

9. Режим роботи сервісних служб визначається оператором, провайдером з урахуванням інте-
ресів споживачів.

10. Надання телекомунікаційних послуг здійснюється за умови:
1) укладення договору про надання телекомунікаційних послуг (далі — договір) між операто-

ром, провайдером і споживачем згідно з основними вимогами, установленими Комісією;
2) та/або оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

11. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами само-
стійно, крім тарифів, які згідно із Законом (1280-15) підлягають державному регулюванню.

Державному регулюванню шляхом установлення граничних або фіксованих тарифів підлягають 
тарифи на загальнодоступні (універсальні) послуги і на надання в користування каналів 
електрозв’язку операторів, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг.

Тарифи на телекомунікаційні послуги можуть установлюватися у вигляді системи тарифів 
 (тарифних планів) на окремі послуги або набір послуг (крім загальнодоступних (універсальних) по-
слуг). У межах різних тарифних планів залежно від переліку та обсягів послуг можуть встановлю-
ватися різні тарифи на однакові послуги, при цьому тарифи (крім фіксованих) на загальнодоступні 
(універсальні) послуги можуть бути змінені тільки в межах установлених норм.
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У разі, коли оператор, провайдер встановлює плату за телекомунікаційні послуги за почасовим 
тарифом, у розрахунках із споживачами враховуються тільки повні тарифні одиниці часу.

Установлені законами пільги з оплати телекомунікаційних послуг надаються споживачам відповідно 
до законодавства.

12. Оператори, провайдери не мають права відмовляти у подальшому наданні загальнодоступ-
них (універсальних) послуг інвалідам I та II групи усіх категорій, поточна заборгованість яких за 
отримані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.

13. Додаткові телекомунікаційні послуги надаються за додаткову плату, якщо інше не передба-
чено договором. Перелік додаткових послуг установлюється оператором, провайдером.

14. Порядок повернення споживачу невикористаної частини коштів у разі відмови від поперед-
ньо оплачених телекомунікаційних послуг визначається договором та цими Правилами.

15. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користу-
вання технічними засобами заяви на надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікацій-
них послуг задовольняються у порядку та послідовності, передбачених Законом (1280-15).

16. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам здій-
снюється оператором, провайдером у разі порушення споживачем цих Правил, а також в інших 
випадках, передбачених договором і законодавством.

17. У разі припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг оператор, провайдер 
зобов’язаний попередити про це споживачів не пізніше ніж за три місяці.

У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії, вилучення номерного та/або радіочастотного 
ресурсу внаслідок порушення законодавства оператор, провайдер зобов’язаний відшкодувати або-
ненту витрати, пов’язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг, в установленому зако-
ном порядку.

18. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану оператори, провайдери 
можуть установлювати передбачені законодавством тимчасові обмеження щодо надання телеко-
мунікаційних послуг до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і скасування режиму надзвичай-
ного та воєнного стану.

19. У сфері надання телекомунікаційних послуг в Україні використовується українська мова, 
мови інших національностей відповідно до законодавства. Адреси відправника та отримувача теле-
грам, що пересилаються у межах України, зазначаються на бланках українською або російською 
мовою, а тексти телеграм можуть бути написані будь-якою мовою з використанням літер кирилиці 
або латинського алфавіту. Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні ме-
режі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними 
договорами України.

20.   Під час провадження діяльності у сфері телекомунікацій застосовується єдиний обліково-звіт-
ний час — київський.

У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається згідно з міжнародними до-
говорами України.

21.   Таємниця телефонних розмов, електронних повідомлень, телеграфної або іншої кореспонден-
ції і даних, що передаються технічними засобами телекомунікацій, охороняється згідно із законом.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж забороняється, крім випадків, передбачених за-
коном.

Оператор, провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається (розміщуєть-
ся) споживачем.

22. Оператор, провайдер повинен забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відо-
мостей про споживача, отриманих під час укладення договору, надані телекомунікаційні послуги, 
у тому числі про їх отримання, тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.
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Споживач має право на безоплатне вилучення повністю або частково відомостей про нього з 
електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб.

23. Кожний випадок пошкодження споживачем телекомунікаційного обладнання та ліній, які 
перебувають на балансі оператора, оформляється актом, що підписується представником операто-
ра та особою, з вини якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). Якщо особа, з вини якої 
сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представниками опе-
ратора телекомунікацій. Усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збит-
ків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на 
особу, з вини якої сталося пошкодження.

24. Працівники оператора, провайдера, викликані абонентом для огляду і ремонту абонентсько-
го вводу, телефонних апаратів та іншого кінцевого обладнання, а також виконання інших робіт, 
повинні пред’явити посвідчення з фотокарткою, засвідчене печаткою оператора, провайдера.

25. Порядок використання лічильників обліку тривалості надання телекомунікаційних послуг, 
що встановлюються на кінцевому обладнанні абонента, визначається центральним органом вико-
навчої влади в галузі транспорту та зв’язку. Спірні питання між операторами, провайдерами та 
абонентами щодо розбіжності показників тривалості послуг вирішує Комісія.

26. Особи, винні у порушенні законодавства про телекомунікації, несуть відповідальність згідно 
із законодавством.

Права та обов’язки оператора, провайдера
27. Оператор, провайдер має право:

установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім послуг, та-
рифи на які регулюються державою;
скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг відповідно до цих 
Правил;
припиняти діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до Закону (1280-15) 
і в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та 
зв’язку;
не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності доку-
ментів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері 
 телекомунікацій;
відключати кінцеве обладнання споживача:
– у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про під-
твердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;
– на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується абонентом для вчинення 
протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки;
– в інших випадках, визначених цими Правилами.

Оператор, провайдер має також інші права, передбачені законодавством та договорами.
28. Оператор, провайдер зобов’язаний:

надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших 
нормативних документів, умов договору та наданої ним інформації про умови надання 
послуг;
забезпечувати на замовлення споживача з’єднання з будь-яким абонентом телекомуніка-
ційної мережі загального користування, якщо інше не передбачено ліцензією та/або дого-
вором;
надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального ко-
ристування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби 
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газу, служби допомоги за телефонами 01 (101), 02 (102), 03 (103), 04 (104) та 112 відповід-
но (ця норма не поширюється згідно із Законом (1280-15) на провайдерів телекомуніка-
цій);
своєчасно надавати споживачам вичерпну та достовірну інформацію щодо укладення до-
говору, а також щодо умов надання телекомунікаційних послуг відповідно до пункту 30 цих 
Правил;
вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам;
забезпечувати правильність застосування тарифів;
оприлюднювати в засобах масової інформації або доводити письмово до відома спожива-
чів тарифи на телекомунікаційні послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше 
ніж за сім календарних днів до їх запровадження;
зберігати дані обліку наданих телекомунікаційних послуг протягом строку позовної дав-
ності, визначеного законодавством, надавати інформацію щодо споживачів та наданих їм 
телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому законодавством;
попереджувати споживачів про скорочення переліку або припинення надання телекомуні-
каційних послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених 
цими Правилами;
інформувати споживачів про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні стро-
ки усунення їх наслідків;
усувати пошкодження зв’язку в строки, передбачені нормативними документами у сфері 
телекомунікацій;
приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання телекомунікаційних послуг, 
вести їх облік та задовольняти у міру появи технічних можливостей, давати відповіді у стро-
ки, передбачені законодавством;
установлювати або змінювати перелік послуг за заявою абонента згідно з технічними мож-
ливостями;
укладати з абонентами договори;
надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та цими Правилами.

Оператор, провайдер повинен виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
29. Оператор, провайдер несе перед споживачами майнову відповідальність відповідно до За-

кону (1280-15) за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг.
Оператор, провайдер не несе перед споживачами майнової відповідальності за невиконання чи 

неналежне виконання зобов’язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної 
сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та 
станційних споруд або з вини споживача у випадках, передбачених Законом (1280-15).

Витрати на усунення пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини операто-
ра, провайдера, покладаються на оператора, провайдера відповідно до законодавства.

Питання щодо відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втра-
ченої ним вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером обов’язків, передбачених 
договором, вирішується в судовому порядку.

30. На вимогу споживача оператор, провайдер надає інформацію про:
найменування оператора, провайдера та його структурних підрозділів, їх державну реєст-
рацію, місцезнаходження, режим роботи;
номер та строк дії ліцензії, виданої оператору;
основні і додаткові (платні і безоплатні) телекомунікаційні послуги (їх перелік);
умови і порядок надання основних і додаткових телекомунікаційних послуг;
порядок зміни переліку телекомунікаційних послуг;
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нормативні документи, що визначають вимоги до якості телекомунікаційних послуг;
тарифи на телекомунікаційні послуги і пільги з їх надання та оплати;
порядок та систему оплати телекомунікаційних послуг, форму розрахунків за їх надання;
порядок розгляду звернень споживачів;
перелік кінцевого обладнання з підтвердженням його відповідності вимогам нормативних 
документів у сфері телекомунікацій, яке дозволено застосовувати в телекомунікаційних 
мережах;
номери телефонів сервісних служб оператора, провайдера;
Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Інформація в доступній формі доводиться до відома споживачів до укладення договорів через 
засоби масової інформації, довідково-інформаційні служби, сервісні служби, у місцях надання 
 телекомунікаційних послуг та проведення розрахунків за них.

Права та обов’язки споживача
31. Споживач під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг має право на:

державний захист своїх прав;
вільний доступ до телекомунікаційних послуг;
безпеку телекомунікаційних послуг;
вибір оператора, провайдера в межах технічних можливостей;
вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг, що пропонуються операторами, провай-
дерами;
безоплатне отримання від оператора, провайдера вичерпної інформації про зміст, якість, 
вартість та порядок надання телекомунікаційних послуг;
своєчасне і якісне отримання телекомунікаційних послуг;
отримання від оператора, провайдера відомостей про надані телекомунікаційні послуги 
у порядку, встановленому цими Правилами;
безоплатне отримання від оператора, провайдера рахунків за надані телекомунікаційні по-
слуги. За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнан-
ня телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані послуги повинна бути 
розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із 
зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуги, початку і закінчен-
ня її надання, обсягу, суми коштів до сплати. Телекомунікаційні послуги, які надаються 
знеособлено (анонімно), розшифруванню не підлягають; (Абзац десятий пункту 31 в ре-
дакції Постанови КМ № 830 (830-2006-п) від 15.06.2006)
обмеження оператором, провайдером доступу споживача до окремих видів послуг на під-
ставі його власної письмової заяви та технічних можливостей оператора, провайдера;
повернення оператором, провайдером невикористаної частки коштів у разі відмови від по-
передньо оплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених цими 
Правилами;
відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання опе-
ратором, провайдером обов’язків, передбачених договором чи законодавством;
отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої телекомуніка-
ційної послуги та від оплати телекомунікаційної послуги, яка не замовлялася;
відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому договором;
безоплатне вилучення відомостей про нього повністю або частково з електронних версій 
бази даних інформаційно-довідкових служб;
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переоформлення договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, вста-
новленого цими Правилами;
оскарження неправомірних дій оператора, провайдера шляхом звернення до суду та упов-
новажених державних органів.

Споживач має також інші права, передбачені законодавством та договором.
32. Споживач зобов’язаний:

дотримуватися цих Правил;
використовувати кінцеве обладнання, на яке видано документ про підтвердження його від-
повідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;
не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або 
дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомуніка-
ційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, 
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлюва-
ти надання послуг іншим споживачам;
не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських 
ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам;
укласти договір та виконувати його умови;
своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги;
користуватися тільки такими лічильниками обліку тривалості телекомунікаційних послуг, 
на які видано документ про підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, та пе-
ріодично проводити їх метрологічну повірку в установленому законодавством порядку;
дотримуватися правил (порядку) користування кінцевим обладнанням у пунктах колектив-
ного користування;
утримувати абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення та при-
садибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані;
повідомляти на запит оператора, провайдера тип кінцевого обладнання, що використо-
вується для отримання телекомунікаційних послуг.

Споживач повинен виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

Порядок розрахунків за надані послуги
33. Телекомунікаційні послуги надаються за плату. У разі встановлення пільг на оплату телеко-

мунікаційних послуг компенсація операторам, провайдерам недоотриманих сум доходів здій-
снюється відповідно до законодавства.

34. Надання телекомунікаційних послуг здійснюється за попередньою оплатою (внесення аван-
су, придбання телекомунікаційних карток тощо) та/або в кредит.

Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору або без договору за 
готівкову оплату (чи за допомогою телекомунікаційних карток тощо) в разі одержання споживачем 
замовленої за попередньою (авансованою) оплатою послуги. (Пункт 34 доповнено абзацом згідно 
з Постановою КМ № 830 (830-2006-п) від 15.06.2006)

Оплата телекомунікаційних послуг провадиться в національній валюті. Якщо тариф установлено 
в іноземній валюті, розмір оплати визначається із застосуванням офіційного обмінного курсу, вста-
новленого Національним банком України на день надання послуги.

35. Розрахунки із споживачем за надані телекомунікаційні послуги можуть здійснюватися як за 
допомогою квитанцій (з попереднім надсиланням рахунків на адресу абонентів), так і без квитанцій 
(без надсилання рахунків).
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36. За умови здійснення розрахунків за попередньою оплатою споживач може внести необхід-
ну суму коштів на свій особовий рахунок до початку отримання послуги, придбати телекомунікацій-
ну картку на отримання визначеного виду послуг чи розрахуватися готівкою в пунктах колективно-
го користування. Надання послуги припиняється в момент, коли внесена споживачем сума коштів 
вичерпується.

37. У разі невикористання авансу протягом одного розрахункового періоду залишок суми пере-
носиться на наступний розрахунковий період, якщо інше не передбачено договором.

Списання оператором або провайдером залишку суми коштів абонента, зокрема на свою ко-
ристь, забороняється. (Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 830 (830-2006-п) 
від 15.06.2006)

38. Розрахунковий період за надані телекомунікаційні послуги оператор визначає самостійно. 
Тривалість одного розрахункового періоду становить, як правило, один календарний місяць.

Для абонентів — фізичних осіб, у яких сума нарахувань за телекомунікаційні послуги, надані за 
розрахунковий період, не перевищує двох гривень, оператор може збільшити розрахунковий пе-
ріод, але не більше ніж до трьох місяців. За цей період пеня за неоплату телекомунікаційних послуг 
абоненту не нараховується.

39. У разі оплати телекомунікаційних послуг за допомогою телекомунікаційних карток опера-
тор, провайдер має право встановлювати строк дії карток. Не дозволяється обмежувати права спо-
живача щодо отримання ним телекомунікаційних послуг до закінчення строку дії картки.

40. Плата за отримані телекомунікаційні послуги вноситься споживачем після отримання ним 
рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду, та до 
20 числа поточного місяця у разі застосування попередньої оплати, якщо інше не передбачено до-
говором. Оператор не може включати до обов’язкових умов договору вимогу про попереднє внесення 
абонентної плати або авансового платежу за послуги більше ніж за один розрахунковий період.

41. У разі несвоєчасної оплати наданих оператором, провайдером телекомунікаційних послуг 
споживачі сплачують пеню, яка обчислюється залежно від вартості неоплачених послуг у розмірі 
облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

У разі несвоєчасної оплати наданих послуг понад визначені цими Правилами або договором 
строки оператор, провайдер має право вживати до абонентів таких заходів:

нараховувати пеню;
установлювати рівень кредитування та/або заборгованості з їх оплати;
скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, попередивши 
про це абонента;
змінювати порядок оплати.

Сплата споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення оператором, провайдером пе-
реліку телекомунікаційних послуг не звільняє споживача від обов’язку оплатити надані йому теле-
комунікаційні послуги.

Розгляд заяв, скарг споживача
42. Оператор, провайдер проводить прийом громадян і представників підприємств, установ та 

організацій з питань надання телекомунікаційних послуг.
43. Споживач має право подавати оператору, провайдеру заяви, скарги (далі — заяви) з питань 

надання та отримання телекомунікаційних послуг.
44. Заяви споживачів розглядаються оператором, провайдером у порядку, передбаченому за-

конодавством.
45. Заяви можуть бути подані в усній формі. У разі неможливості негайного вирішення поруше-

них споживачем питань заява викладається в письмовій формі.
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46. У заяві споживача щодо ненадання чи неналежного надання телекомунікаційних послуг за-
значаються дата, час, умови, за яких абонент намагався отримати послугу, та результат спроби її 
отримання, номер кінцевого обладнання або адреса пункту колективного користування, з якого 
замовлялася послуга, номер кінцевого обладнання або адреса пункту колективного користування, 
що викликався, тощо.

47. Заява про пошкодження у телекомунікаційних мережах приймається відповідними служба-
ми оператора і реєструється в окремому журналі.

Облік заяв про усунення пошкоджень здійснюється відповідно до інструкції, що затверджується 
Комісією.

48. Оператор, провайдер приймає рішення за заявою споживача у строки, передбачені законо-
давством.

49. За результатами розгляду письмової заяви споживачеві надається письмова відповідь за 
підписом уповноваженої особи оператора, провайдера.

Розділ II. ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ
50. Послуги місцевого телефонного зв’язку надаються споживачам в одному або в різних насе-

лених пунктах, що належать до зони дії місцевої телефонної мережі.
51. Для користування послугами місцевого телефонного зв’язку, послугами міжміського, між-

народного телефонного зв’язку, довідково-інформаційними та іншими послугами у житлових бу-
динках, квартирах і приміщеннях (далі — квартири), на підприємствах, в установах, організаціях 
установлюється кінцеве обладнання (телефонні та факсимільні апарати, кінцеве обладнання даних 
тощо).

52.   Придбання кінцевого обладнання здійснюється за власні кошти споживачів, якщо інше не пе-
редбачено договором.

53. Оператори встановлюють таксофони у громадських місцях, на залізничних, річкових, 
морських вокзалах, автостанціях та в аеропортах, у лікувально-оздоровчих закладах, а також на 
підприємствах, в установах та організаціях (за домовленістю).

Інформація про порядок отримання послуг телефонного зв’язку за допомогою таксофонів роз-
міщується на таксофоні або надається споживачам в іншій формі.

Послуги місцевого телефонного зв’язку надаються також у пунктах колективного користування.
54. Залежно від місця встановлення телефони поділяються на:

1) квартирні:
індивідуального користування, установлені в квартирах;
колективного користування, установлені в місцях спільного користування в комуналь-
ній квартирі і підключені до окремої лінії;

2) службові:
установлені на підприємствах, в установах та організаціях;
установлені в квартирах посадових осіб, які оплачуються за рахунок підприємств, уста-
нов та організацій, де працюють ці особи;
установлені в квартирах, де виявлено факти ведення господарської діяльності;
установлені фізичним особам у нежитлових приміщеннях;

3) технологічні, установлені в операторів телекомунікацій, які використовуються для органі-
заційно-технологічного процесу.

55. За способом підключення телефони поділяються на:
1) основні:

підключені до окремої лінії;
підключені за спареною схемою до однієї абонентської лінії з різними номерами;

•
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2) паралельні, встановлені різним абонентам, але підключені до однієї лінії, які мають один 
і той самий номер. При цьому один з телефонних апаратів є основним, другий — додатко-
вим;

3) вечірні, які у вечірній час, вихідні та святкові дні переключаються з підприємств, установ та 
організацій на квартири;

4) односторонні, встановлені тільки для вихідного телефонного зв’язку.
56. Для інформування споживачів про номери телефонів абонентів створюються довідково-

інформаційні служби, видаються телефонні довідники, зокрема їх електронна версія. Для створен-
ня єдиної довідково-інформаційної служби місцевої телефонної мережі та для видання довідників 
оператори передають оператору, що експлуатує обладнання єдиної довідково-інформаційної служ-
би на умовах договору та з урахуванням пункту 22 цих Правил, інформацію про номери телефонів 
абонентів своєї мережі або номерний ресурс, що використовується в мережі оператора, та номери 
довідково-інформаційної служби оператора і режим її роботи.

У призначених для оприлюднення телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та 
базах даних інформаційно-довідкових служб, вміщується прізвище, ім’я та по батькові, наймену-
вання юридичної особи, адреса та номер телефону абонента в разі, коли договором передбачаєть-
ся згода споживача на опублікування такої інформації.

57. Виявлення номерів телефонів, з яких здійснюються зловмисні виклики, здійснюється за 
письмовою заявою абонента у порядку, визначеному законодавством.

58. Основними загальнодоступними (універсальними) послугами місцевого телефонного 
зв’язку є:

надання доступу до телефонної мережі (встановлення телефону);
забезпечення телефонних з’єднань для передавання голосової або іншої інформації з ви-
користанням кінцевого обладнання;
забезпечення телефонних з’єднань із системою інформаційно-довідкового обслуговуван-
ня оператора;
забезпечення телефонних з’єднань для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допо-
моги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 01 (101), 02 (102), 03 (103), 
04 (104) та 112 відповідно.
До інших основних послуг місцевого телефонного зв’язку належить забезпечення безпосе-
реднього зв’язку.

Залежно від технічних можливостей мереж і засобів зв’язку та попиту споживачів оператор 
може надавати споживачам додаткові послуги.

59. Для підключення до мережі телефонного зв’язку споживачі подають оператору письмову 
заяву. Підключення здійснюється за наявності технічних можливостей.

60. Заява на встановлення квартирного телефону приймається від власника (співвласника) або 
від особи, яка зареєстрована за цією адресою.

61. Заява на встановлення квартирного телефону приймається за наявності:
документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення, або документа про 
реєстрацію місця проживання в Україні;
документа, що підтверджує наявність пільг (у разі потреби);
ідентифікаційного коду фізичної особи — платника податків;
документа про законність перебування в Україні (у разі потреби).

Заяви на встановлення квартирного телефону від громадян пільгових категорій беруться на об-
лік і задовольняються на пільговій основі тільки за місцем проживання.

Заяви на встановлення телефону юридичним особам приймаються за підписом керівника під-
приємства, установи, організації або уповноваженої ним особи за наявності:
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документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням;
згоди орендодавця на прокладення телекомунікацій та встановлення телефону орендарю 
(у разі потреби);
копії свідоцтва про державну реєстрацію;
копії свідоцтва про реєстрацію платника податків;
гарантійного листа щодо оплати послуг;
документів, що підтверджують право на встановлення, перевстановлення, переоформлен-
ня, зміну номера телефону (у разі потреби).

62. Підприємства, установи, організації можуть за наявності технічної можливості встановлю-
вати офісні автоматичні телефонні станції, на які є документ про підтвердження відповідності ви-
могам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

63. Підприємства, установи, організації, в яких налічується понад 50 номерів телефонів та/або 
іншого кінцевого обладнання, мають право встановлювати власні автоматичні телефонні станції 
(далі — відомчі АТС). Відомчі АТС підключаються до телефонної мережі загального користування 
згідно з правилами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспор-
ту та зв’язку. Право підключення до мережі загального користування з внутрішніх телефонів цих 
станцій надається відповідно до цих Правил після надходження від власника відомчої АТС письмо-
вої заяви.

64. Переключення телефонів абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції теле-
фонної мережі загального користування здійснюється за заявою абонента на загальних підставах.

65. Заяви споживачів на встановлення телефону задовольняються згідно з чергою в зоні дії 
відповідної АТС.

Рішення про встановлення телефону та іншого кінцевого обладнання приймається керівником 
відповідного структурного підрозділу оператора.

66. Черговість на встановлення телефону визначається датою подання заяви. Черговість на 
встановлення квартирного телефону громадянам, які мають пільги в межах відповідних груп (поза-
чергове, першочергове, переважне право), визначається датою подання документів, якими ці піль-
ги підтверджуються.

У разі вибуття заявника з квартири, черга на встановлення телефону переоформляється на чле-
на його сім’ї, але не раніше дати відмітки у паспорті про постійне місце проживання за цією адре-
сою, або на співвласника квартири, але не раніше дати, коли він став її співвласником.

Для члена сім’ї заявника, який на момент взяття на чергу був неповнолітнім, переоформлення 
черги на встановлення телефону на нього здійснюється з дати подання першої заяви, але не раніше 
дати його народження.

67. У районах забудови багатоквартирними будинками черга формується за будинками, одно-
квартирними будинками — за вулицями з подальшим розподілом заяв за кінцевим лінійно-кабель-
ним пристроєм телефонної мережі.

68. У разі, коли заявник протягом місяця з дня відправлення йому повідомлення про встанов-
лення телефону не уклав договір, оператор здійснює розбронювання номера та лінійних даних, 
а заява на встановлення телефону передається до архіву. При повторному (протягом трьох років) 
зверненні до оператора черга заявника відновлюється з дати подання першої заяви.

69. Фізичні та юридичні особи, що інвестують будівництво мережі телекомунікацій, до якої буде 
підключатися їх кінцеве обладнання, у розмірі не менше вартості абонентського номера, мають 
право на позачергове отримання послуг оператора цієї мережі без дотримання порядку, передбаче-
ного у пунктах 15 і 65 цих Правил.

70. На момент введення у дію нових або розширення діючих АТС оператор зобов’язаний передба-
чити не менше ніж 10 відсотків обсягу цих АТС для встановлення телефонів громадянам пільгових 

•
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категорій. У разі відсутності в зоні дії цих АТС незадоволених заяв громадян пільгових категорій за-
значений обсяг використовується для встановлення телефонів згідно із законодавством.

71. За заявами підприємств, установ та організацій у квартирах посадових осіб цих підпри-
ємств, установ та організацій встановлюються службові телефони. Абонентом службового телефо-
ну є підприємство, установа чи організація.

За бажанням посадової особи, яка користується службовим телефоном, та за погодженням 
з керівником підприємства, установи та організації телефон може бути переоформлений на квар-
тирний, якщо надійшла черга цієї посадової особи на встановлення телефону або вона користува-
лася телефоном не менше одного року.

У приміщеннях, що здаються в оренду (суборенду), телефони встановлюються на загальних 
підставах на час дії договору оренди (суборенди).

У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, телефони встановлю-
ються на загальних підставах.

72. У разі настання смерті заявника, який мав пільги на встановлення телефону, після дати на-
правлення йому повідомлення про встановлення телефону договір укладається з одним із членів 
сім’ї без збереження пільг заявника щодо оплати послуг.

73. Відсутність технічних можливостей для встановлення телефонів фізичним особам, у тому 
числі тим, що мають пільги, не є перешкодою для встановлення телефонів за заявами інших гро-
мадян в інших будинках та під’їздах, де є така можливість.

74. У комунальних квартирах встановлюються телефони колективного або індивідуального ко-
ристування.

За наявності технічної можливості телефон індивідуального користування може бути встановле-
ний у кожній кімнаті комунальної квартири.

Телефон індивідуального користування може бути встановлено одному з мешканців комуналь-
ної квартири у разі письмової відмови інших мешканців, заяви яких зареєстровано оператором 
та/або за наявності в квартирі телефону колективного користування.

У разі, коли в комунальній квартирі залишається одна сім’я, укладається новий договір і абонен-
ту за його заявою телефон передається в індивідуальне користування.

У разі, коли в квартирі, яка перебуває у власності (співвласності) кількох осіб, або в комунальній 
квартирі змінюються її мешканці, або мешканці комунальної квартири виявили бажання користува-
тися телефоном індивідуального користування, встановленим у цій квартирі, цей телефон може 
бути переданий у колективне користування за згодою абонента. У разі, коли абонент телефону ін-
дивідуального користування не дає такої згоди, заяви на встановлення телефону інших мешканців 
квартири беруться на облік і задовольняються на загальних підставах.

У разі, коли абонент телефону індивідуального користування та члени його сім’ї виїжджають 
з комунальної квартири, укладається договір з одним з мешканців комунальної квартири за його 
заявою згідно з чергою на встановлення телефону у порядку, визначеному цим пунктом.

75. У разі відсутності технічної можливості задовольнити попит населення у телефонному 
зв’язку здійснюється встановлення та переключення діючих квартирних телефонів за спареною 
схемою або з використанням апаратури ущільнення ліній (виняток становлять абонентські лінії, які 
використовуються органами внутрішніх справ для охоронної сигналізації). Встановлення такого те-
лефону здійснюється без згоди абонента, а переключення телефону, підключеного до окремої лінії 
(із заміною чи без заміни номера), — за згодою абонента. Рішення про встановлення телефонів 
приймає оператор.

Телефони за спареною схемою встановлюються в окремих квартирах багатоквартирного будин-
ку, розташованих, як правило, в одному під’їзді, а в одноквартирних будинках — у зоні дії  кінцевого 
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лінійно-кабельного пристрою. Вивільнений спарений телефон може бути встановлений заявнику, 
який є першим за чергою в під’їзді або в зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою.

У сільській місцевості дозволяється встановлення телефонів за спареною схемою підприєм-
ствам, установам та організаціям.

Не дозволяється підключати до телефонів, які працюють за спареною схемою, кінцеве облад-
нання інших типів (факс, модем тощо).

76. За погодженням з підприємствами, установами та організаціями їх телефони можуть пере-
ключатися у вечірній час, вихідні і святкові дні на квартири фізичних осіб згідно з чергою на вста-
новлення телефонів (далі — вечірній телефон). Черговість не поширюється на працівників цих 
підприємств, установ та організацій.

У виняткових випадках, за взаємною згодою сторін, дозволяється встановлення паралельних 
телефонів у різних квартирах або одноквартирних будинках у зоні дії одного кінцевого лінійно-ка-
бельного пристрою, крім телефонів, підключених за спареною схемою.

У разі настання смерті, зміни місця проживання, розірвання договору основного абонента чи 
припинення надання послуг оператор відключає паралельний телефон, якщо не надійшла черга 
абонента паралельного телефону на встановлення телефону.

За наявності технічної можливості споживачу за згодою може тимчасово встановлюватися теле-
фон одностороннього зв’язку згідно з чергою.

У разі встановлення вечірніх, паралельних телефонів та телефонів одностороннього зв’язку за-
яви громадян з обліку не знімаються і задовольняються у міру розвитку телефонної мережі. У разі 
зміни місця проживання абонента, паралельні та вечірні телефони не переносяться на нове місце 
проживання.

Користування вечірнім телефоном може припинятися за заявою керівника підприємства, уста-
нови чи організації, але не раніше ніж через рік після його встановлення, а користування паралель-
ним телефоном — за заявою абонента, який дав згоду на підключення паралельного телефону.

У разі, коли під час реконструкції телефонних мереж зникає технічна можливість щодо встанов-
лення вечірніх телефонів і телефонів одностороннього зв’язку, дія договорів на користування таки-
ми телефонами припиняється.

77. У разі наявності технічної можливості та за відсутності черги в будинку чи в зоні дії кінцево-
го лінійно-кабельного пристрою в квартирі може встановлюватися більше одного телефону.

78. Установлення телефонів та іншого кінцевого обладнання здійснюється оператором після 
оплати абонентом цих робіт та внесення абонентної плати у місячний строк, якщо інше не передба-
чено договором.

Телефонні розетки встановлюються в місцях, визначених абонентом, якщо це не суперечить 
нормам та правилам технічної експлуатації.

За згодою абонентів заздалегідь, до введення АТС в експлуатацію, можуть виконуватися роботи, 
пов’язані з установленням телефонів, за умови надання абоненту можливості користуватися теле-
фонним зв’язком не пізніше ніж через шість місяців після встановлення розетки.

79. Користування телефоном може бути припинено:
за заявою абонента;
з ініціативи оператора у випадках, передбачених цими Правилами та законодавством;
у випадках, передбачених договором.

80. У разі зміни абонентом місця проживання у зоні дії однієї АТС за його заявою телефон ін-
дивідуального користування (підключений до окремої лінії) за наявності технічної можливості пе-
ревстановлюється за новим місцем проживання незалежно від існування черги. За відсутності тех-
нічної можливості телефон установлюється на загальних підставах.

•
•
•
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81. У разі переїзду абонента або члена його сім’ї на нове місце проживання у телефонізоване 
приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора переоформлення/укладення договору 
здійснюється протягом місяця з дня подання заяви та довідки за формою додатка 1 до цих Правил 
(далі — довідка). Довідка видається протягом 6 місяців у разі відсутності заборгованості за надані 
телекомунікаційні послуги: абоненту — після розірвання договору, члену сім’ї абонента — після 
його зняття з реєстраційного обліку за даною адресою.

Абонент або члени його сім’ї, що користувалися телефоном в окремій або комунальній квартирі, 
після переїзду на нове місце проживання у телефонізоване приміщення мають право на переофор-
млення/укладення договору незалежно від наявності в будинку або в зоні дії кінцевого лінійно-ка-
бельного пристрою незадоволених заяв.

У разі переїзду абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого опе-
ратора телефон за новим місцем проживання установлюється на загальних підставах.

82. У разі переїзду абонента на нове місце проживання і зміни його реєстрації договір з абонен-
том не розривається, якщо за абонентом зберігається право власності на квартиру і він виконує свої 
обов’язки згідно з укладеним договором. У разі, коли право власності на квартиру переходить особі, 
яка не зареєстрована за цим місцем проживання, договір з абонентом, який був власником кварти-
ри, розривається, а новому власнику квартири телефон установлюється на загальних підставах.

83. Договір переоформляється на члена сім’ї та/або на співвласника квартири за письмовою 
заявою абонента або у разі настання смерті абонента.

У разі відчуження квартири, договір з абонентом розривається без надання довідки, якщо він 
у місячний строк не повідомляє про зміну власника квартири. За заявою члена сім’ї та/або спів-
власника квартири колишнього абонента договір переоформляється на цього члена сім’ї або спів-
власника згідно з тарифом на переоформлення. В інших випадках телефон установлюється на за-
гальних підставах.

У разі, коли абонент змінює місце проживання і отримує довідку, договір укладається з членом 
його сім’ї або із співвласником квартири. При цьому застосовується тариф на встановлення теле-
фону.

У разі зміни місця проживання абонента, якому встановлено телефон на пільгових умовах, до-
говір укладається з членом його сім’ї чи із співвласником квартири, якщо надійшла черга на вста-
новлення телефону або з часу встановлення телефону пройшло не менше трьох років. При цьому 
застосовується тариф на встановлення телефону. В інших випадках договір розривається.

У разі настання смерті абонента, якому встановлено телефон на пільгових умовах, телефон пе-
реоформляється на члена сім’ї або на співвласника квартири.

84. Телефон, встановлений у квартирі, де проживають жінка і чоловік, шлюб між якими розірва-
но, вважається телефоном колективного користування за заявою одного з них.

85. У разі встановлення факту смерті абонента, який проживав один, телефон відключається.
У разі, коли протягом місяця з дня смерті абонента надійшла заява на встановлення телефону 

від спадкоємця, телефон включається на час оформлення документів про право власності на квар-
тиру за умови внесення плати за користування телефоном та за надані послуги. Договір із спад-
коємцем укладається, якщо він не пізніше семи місяців з дня смерті абонента надасть документи, 
що підтверджують право власності. У разі ненадходження заяви від спадкоємця протягом одного 
місяця від дня відключення телефону, дія договору припиняється.

У разі, коли спадкоємцем є неповнолітня особа, до досягнення нею повноліття договір укла-
дається з її законним представником від імені та в інтересах цієї особи. Після досягнення повноліт-
тя договір укладається із спадкоємцем.

86. У разі передачі абонентом телефонізованих квартир у найм (оренду) з наймачем (оренда-
рем) укладається тимчасовий договір (за відсутності заборгованості за користування телефоном та 
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надані телекомунікаційні послуги) за заявами абонента та наймача (орендаря) на строк дії договору 
найму (оренди). У разі, коли наймач (орендар) не уклав тимчасовий договір з оператором, відпові-
дальність згідно з договором несе абонент (власник квартири).

У разі вибуття наймача (орендаря) та/або розірвання ним договору найму (оренди), абонент 
зобов’язаний повідомити про це оператора за місяць до розірвання договору. В іншому випадку 
абонент несе повну відповідальність згідно з договором.

У разі розірвання договору з абонентом, дія тимчасового договору з наймачем (орендарем) при-
пиняється.

87. У разі виявлення факту ведення в телефонізованих квартирах господарської діяльності, 
телефони (підключені до окремої лінії) переоформляються на службові з подальшим правом на 
безоплатне поновлення їх як квартирних.

88.  У разі зміни власника телефонізованої квартири (крім членів його сім’ї), телефон установ-
люється на загальних підставах або на договірних засадах відповідно до законодавства (крім випад-
ків, передбачених пунктом 81 цих Правил).

За наявності в абонента відповідно до законодавства додаткових прав на користування та роз-
порядження телефонною лінією встановлення чи переоформлення телефону на нового власника 
за письмовою згодою абонента здійснюється без дотримання умов, визначених цим пунктом.

89. Правонаступник реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому при-
міщенні, має право на переоформлення телефонів на підставі документів, що підтверджують пра-
вонаступництво, у разі відсутності заборгованості за користування телефоном та за надані телеко-
мунікаційні послуги. В інших випадках телефони встановлюються на загальних підставах.

90. Зміна абонентських номерів у зв’язку з введенням в експлуатацію нових АТС або реконс-
трукцією місцевих телефонних мереж здійснюється оператором безоплатно без згоди абонентів 
з попереднім їх повідомленням за місяць до зміни номера.

У разі масової зміни абонентських номерів, оператор повідомляє про це абонентів через засоби 
масової інформації.

91. За заявою абонента надання послуг (відключення телефону) може припинятися на зазна-
чений у ній строк за умови внесення абонентної плати за період відключення та оплати цієї пос-
луги.

92. Тимчасово можуть відключатися телефони та інше кінцеве обладнання абонентів — юри-
дичних осіб у разі виникнення потреби в забезпеченні телефонним зв’язком масових спеціальних 
заходів, а також у разі стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, введення надзвичайного та воєнно-
го стану згідно із законодавством.

Права та обов’язки оператора
93. Оператор має право:

проводити перевірку відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних доку-
ментів у сфері телекомунікацій, підключати телефонні апарати та інше кінцеве обладнан-
ня, пломбувати діодні приставки (розетки);
відключати телефон абонента, квартира якого підключена до охоронної сигналізації, через 
місяць після вручення абоненту письмового попередження про відключення;
відключати кінцеве обладнання у разі відсутності документа про підтвердження його від-
повідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після вручення 
попередження абонент у визначений строк не забезпечив його заміну;
за наявності технічної можливості безоплатно повідомляти абонента про заборгованість за 
надані телекомунікаційні послуги із застосуванням автоматичних засобів;

•

•

•

•
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з метою встановлення достовірності даних про абонента проводити раз на три роки пере-
вірку належності номера телефону особі, з якою укладено договір.

Оператор має також інші права, передбачені пунктом 27 цих Правил.
94. Оператор зобов’язаний:

включити кінцеве обладнання, виключене за неоплату телекомунікаційних послуг, протя-
гом двох діб (крім вихідних та святкових днів) з моменту надання абонентом документів 
про погашення заборгованості з оплати послуг телефонного зв’язку (якщо договір з або-
нентом не було розірвано);
зберігати протягом одного місяця з дня розірвання договору технічну можливість відно-
влення роботи телефону;
узгоджувати з абонентами питання розміщення їх телефонних номерів у базах даних ін-
формаційно-довідкових служб;
у разі неусунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ спо-
живача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомуніка-
ційної послуги, протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заяви 
про це не нараховувати абонентну плату за весь період пошкодження та у разі неусунення 
пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної 
заяви сплатити споживачу штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну 
добу перевищення цього строку, але не більше ніж за три місяці;
інформувати абонентів про строки введення в експлуатацію нових та розширення абонент-
ського обсягу діючих АТС, а також про порядок і строки задоволення заяв на надання по-
слуг місцевого телефонного зв’язку та чергу на встановлення телефону.

Оператор виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 28 цих Правил.

Права та обов’язки споживача (абонента)
95. Споживач (абонент) має право за письмовою заявою обмежити доступ до окремих видів 

послуг за наявності в оператора технічної можливості, а також інші права, передбачені пунктом 31 
цих Правил та законодавством.

96. Споживач (абонент) зобов’язаний:
не допускати використання спареного телефону для навмисного створення незручностей 
іншому абоненту;
не перешкоджати виконанню робіт, пов’язаних з підключенням спарених телефонів або із 
встановленням апаратури ущільнення ліній, проведенню ремонтних робіт, а також контро-
лю якості роботи абонентської лінії та кінцевого обладнання.

На споживача (абонента) покладаються також інші обов’язки, передбачені пунктом 32 цих Пра-
вил та законодавством.

Порядок розрахунків за послуги місцевого телефонного зв’язку
97. Послуги місцевого телефонного зв’язку оплачуються за тарифами, що встановлюються 

у порядку, визначеному законодавством.
98. Пільги споживачу (абоненту) надаються за місцем його проживання з дня пред’явлення ним 

документа, що підтверджує право на пільги.
99. Пільги не поширюються на плату, що нараховується додатково за користування телефоном 

(покілометрова плата, плата за користування каналами тощо).
100.  Розмір плати за користування телефоном залежить від переліку замовлених послуг, кате-

горії телефону, абонентної системи оплати послуг, наявності додаткового кінцевого обладнання, 
обсягу наданих додаткових послуг, а також від довжини абонентської лінії у разі включення теле-
фонів, розташованих поза межами населеного пункту.

•

•

•

•

•

•

•

•
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101. Плата за користування телефоном та іншим кінцевим обладнанням здійснюється з дня їх 
включення.

102. Оператор здійснює встановлення та перевстановлення телефонів за передбачену тарифами 
плату, якщо житлові та нежитлові будинки обладнано кабельними вводами, а довжина абонентсь-
кого вводу від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) до точки підключен-
ня кінцевого обладнання не перевищує 40 метрів (основні роботи). При цьому в будинках садибної 
забудови додаткова опора для обладнання повітряного вводу оператором не встановлюється.

У разі, коли будинок не обладнано кабельним вводом або довжина абонентського вводу переви-
щує 40 метрів, абонент, крім плати за встановлення телефону, оплачує вартість робіт з обладнання 
будинку кабельним вводом, будівництва абонентського вводу (за винятком вартості частини або-
нентського вводу, що не перевищує 40 метрів, починаючи від точки підключення кінцевого облад-
нання до кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку), та вартість матеріалів згідно з проек-
тно-кошторисною документацією на виконання цих робіт (додаткові будівельні роботи). У таких 
випадках за заявами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб (замовників) оператор ви-
дає технічні умови на будівництво споруд зв’язку.

У разі, коли для встановлення телефонів особам, які відповідно до законодавства мають пільги, 
необхідно виконати роботи з будівництва абонентської лінії, зокрема ті, що виходять за межі пільго-
вих додаткових робіт, визначених цими Правилами, такі роботи виконуються оператором під час 
планового розширення телефонної мережі або за рахунок заявника за його згодою. До пільгових 
додаткових робіт належать роботи з обладнання будинку кабельним вводом та будівництва або-
нентської лінії завдовжки до 150 метрів (у містах, селищах міського типу) чи 500 метрів (у сільській 
місцевості).

На стадії видачі технічних умов укладається договір, яким оператор гарантує встановлення теле-
фону після виконання додаткових будівельних робіт (пільгових додаткових робіт), визначаються 
умови передачі оператору збудованих споруд на баланс або технічне обслуговування, необхідність 
бронювання станційних номерів, ліній у магістральних i розподільних кабелях, каналів у телефон-
ній каналізації. Таке бронювання здійснюється оператором на строк не більше ніж рік після надання 
замовником довідки про отримання дозволу на будівництво. У разі бронювання на строк понад 
один місяць вноситься абонентна плата за весь період бронювання. Строк бронювання може бути 
продовжений за рішенням оператора.

Роботи згідно з технічними умовами можуть виконуватися оператором, замовником та/або ор-
ганізацією, яка має відповідний дозвіл. Приймання виконаних робіт здійснюється за участі пред-
ставника оператора.

У разі, коли після виконання робіт, передбачених технічними умовами, абонент відмовляється 
від передачі оператору збудованих споруд на баланс або технічне обслуговування, оператор не несе 
відповідальності за технічний стан збудованих споруд.

У разі, коли під час встановлення телефону абонентом (абонентами) було виконано технічні 
умови або оплачено додаткові будівельні роботи, використання таких споруд іншим споживачем 
може здійснюватися тільки за наявності згоди на це абонента (абонентів), які виконали технічні 
умови.

У разі відсутності згоди телефон не встановлюється.
103.   Абоненти, підключені до АТС, де не застосовується апаратура почасового обліку телефон-

них розмов, оплачують послуги місцевого телефонного зв’язку згідно з абонентною системою оп-
лати послуг місцевого телефонного зв’язку без почасового обліку телефонних розмов.

Абоненти, підключені до АТС із застосуванням апаратури почасового обліку телефонних роз-
мов, оплачують послуги місцевого телефонного зв’язку згідно з абонентною системою оплати по-
слуг місцевого телефонного зв’язку з почасовим обліком телефонних розмов.
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За послуги місцевого телефонного зв’язку, що надаються з таксофонів, автоматизованих пере-
говорних пунктів, справляється почасова плата, розмір якої визначається виходячи з вартості вико-
ристаних вихідних місцевих телефонних з’єднань залежно від їх тривалості.

Абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв’язку (без почасового чи з почасо-
вим обліком телефонних розмов) визначається оператором відповідно до технічних можливостей 
мережі та засобів зв’язку, крім випадків, передбачених законом.

104. Підставою для нарахування абоненту плати при абонентній системі оплати послуг місцевого 
телефонного зв’язку з почасовим обліком телефонних розмов є дані апаратури почасового обліку 
телефонних розмов. Облік тривалості цих послуг здійснюється відповідно до встановлених оди-
ниць тарифікації.

Тривалість послуг місцевого телефонного зв’язку обчислюється з моменту реєстрації сигналу 
відповіді абонента, якого викликають, або з’єднання з будь-яким технічним пристроєм, підключе-
ним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, телефонним апаратом з ав-
томатичним визначником номера, офісною АТС, модемом тощо).

105.  Абоненту — фізичній особі у системі розрахунків оператора відкривається особовий раху-
нок з певним ідентифікаційним кодом для розрахунків за всі надані послуги. Особові рахунки від-
криваються відповідно до кількості укладених договорів.

106.  Розрахунки з абонентами можуть здійснюватися як за допомогою квитанцій (з попереднім 
надсиланням рахунків на адресу абонентів), так і без квитанцій (без надсилання рахунків).

107. Інформація про належну суму платежу за отримані послуги надається абоненту не менше од-
ного разу на місяць.

У рахунку за послуги, який надсилається абоненту, зазначається:
номер телефону абонента (для фізичних осіб);
особовий рахунок;
найменування абонента (для юридичних осіб);
адреса абонента;
розрахунковий період;
дата відправлення рахунка;
строк оплати;
телефон для довідок;
сума залишку на початок періоду, отриманий аванс, нові нарахування (абонентна плата, 
почасова оплата, додаткові послуги), сума залишку на кінець періоду, сума, яку належить 
оплатити, розмір податку на додану вартість.

Крім того, абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв’язку з почасовим облі-
ком телефонних розмов передбачає зазначення загальної тривалості місцевих розмов за розрахун-
ковий період по кожному телефону, з якого надавалися послуги, та суми плати за них.

За наявності в абонента — фізичної особи більше одного телефону нарахування за послуги, 
надані з кожного телефону, можуть надсилатися окремим рахунком або зазначатися окремо в до-
датку до основного рахунка, якщо інше не передбачено договором.

За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання телеко-
мунікаційної мережі оператор, провайдер надає інформацію про телефонні розмови, що відбулися, 
відповідно до абзацу десятого пункту 31 цих Правил. (Абзац чотирнадцятий пункту 107 в редакції 
Постанови КМ № 83 (830-2006-п) від 15.06.2006)

У межах технічної можливості оператор надає будь-яку інформацію про телефонні розмови 
(послуги) абонентам, з телефонів яких велася розмова, їх законним представникам та правоохо-
ронним органам у випадках, передбачених законодавством.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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108.  Абонентна плата за користування телефоном, почасова оплата місцевих телефонних роз-
мов, плата за міжміські та міжнародні телефонні розмови, надіслані в кредит телеграми та за інші 
послуги, надані по телефону, вноситься абонентом у десятиденний строк після отримання рахунка, 
але не пізніше 20 числа місяця, що настає після розрахункового періоду. Розрахунковим періодом 
вважається, як правило, календарний місяць, у межах якого надавалися послуги.

У разі неотримання рахунка до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, або здій-
снення розрахунків без застосування квитанцій (без надсилання рахунків) абонент повинен звернути-
ся до служби розрахунків оператора для отримання інформації про належну до сплати суму.

109.  У разі застосування попередньої оплати абонент для отримання послуг проводить щомісяця 
до 20 числа оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахун-
ковому періоді, з наступним перерахунком суми (до 10 числа місяця, що настає після розрахунко-
вого періоду) виходячи з фактично наданих послуг у розрахунковий період.

110.  У разі неоплати отриманих послуг в установлений строк абоненту надсилається письмове 
попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного 
в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, оператор має право скоротити пе-
релік (обмежити вихідні з’єднання чи користування послугами міжміського та міжнародного зв’язку 
тощо) або припинити надання послуг місцевого та/або інших видів телекомунікаційних послуг за-
лежно від проведеної оплати.

111.  Припинення надання послуг здійснюється на підставі списків про відключення телефонів 
за несплату, підписаних уповноваженою особою служби розрахунків оператора, провайдера.

112.  Після погашення боргу абонентом, надання послуг якому було скорочено або припинено, 
оператор протягом двох діб (крім вихідних та святкових днів) після підтвердження оплати віднов-
лює надання послуг.

Для прискорення відновлення надання послуг абонент може особисто повідомити службу розрахун-
ків про проведену оплату, зазначивши місце і дату оплати, суму і номер розрахункового документа.

113. За час, протягом якого послуги місцевого телефонного зв’язку не надавалися з вини або-
нента, абонентна плата справляється в повному розмірі.

114. У разі, коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтверджен-
ня про погашення заборгованості не надійшло, оператор має право в односторонньому порядку 
припинити надання послуг, про що письмово повідомляє абонента. Неоплата отриманих телеко-
мунікаційних послуг може бути підставою для розірвання договору з абонентом в односторонньо-
му порядку з ініціативи оператора, якщо це передбачено договором.

115. У разі відключення телефонів та іншого кінцевого обладнання з причин, передбачених пун-
ктом 18 цих Правил, плата за користування ними та за їх включення не справляється.

116. У пунктах колективного користування (автоматизованих переговорних пунктах) тарифікація 
послуг здійснюється за допомогою автоматизованої системи тарифікації переговорного пункту.

117. Тарифікація послуг телефонного зв’язку, наданих за допомогою таксофонів, виконується 
за допомогою системи автоматичного обліку вартості телефонних розмов.

118. Телефони, встановлені в операторів для забезпечення організаційно-технологічного проце-
су, вважаються технологічними і плата за встановлення та користування ними не нараховується.

119. Оператор за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні після оподаткування, 
може не справляти абонентну плату та плату за послуги місцевого телефонного зв’язку при користу-
ванні квартирним телефоном з працівників сфер телекомунікацій та надання послуг поштового 
зв’язку, які мають відповідний стаж роботи в цих сферах. Стаж роботи визначається оператором.

Підприємства зв’язку мають право компенсувати за рахунок прибутку, що залишився у їх розпо-
рядженні після оподаткування, витрати оператору, який надає послуги таким працівникам.
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Розділ III. ПОСЛУГИ МІЖМІСЬКОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ
120. Основними загальнодоступними (універсальними) послугами міжміського та міжнародного те-

лефонного зв’язку є:
міжміські телефонні розмови та факсимільний зв’язок у межах області та України;
телефонні розмови та обмін іншими повідомленнями з абонентами мереж операторів ру-
хомого (мобільного) зв’язку (при доступі за кодами мереж операторів рухомого (мобільно-
го) зв’язку);
міжнародні телефонні розмови та факсимільний зв’язок з абонентами держав — членів 
СНД та інших іноземних держав.

До інших основних послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку належать теле-
фонні розмови та обмін повідомленнями:

з абонентами глобальних (супутникових) мереж;
за кодами 700, 800, 900 тощо;
за міжнародними номерами 388–3, 800, 979 тощо;
якості, відмінної від нормованої для загальнодоступних (універсальних) послуг.

121. Оператор залежно від технічних можливостей своїх мереж і засобів зв’язку та попиту спо-
живачів може надавати на договірних засадах платні та безоплатні додаткові послуги.

122. Оператор може надавати, зокрема, такі види додаткових послуг:
груповий міжміський телефонний зв’язок (конференц-зв’язок);
забезпечення міжміським та міжнародним телефонним зв’язком соціально-політичних, 
культурних та спортивних заходів;
інформаційно-довідкові;
передавання та приймання відеозображень із швидкістю до 128 кбіт/с;
надання в користування кінцевого обладнання;
інші телекомунікаційні послуги згідно із законодавством.

123. Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку надаються з кінцевого облад-
нання абонентів та пунктів колективного користування.

124. Надання послуг особам, які перебувають у готелях, лікувально-оздоровчих закладах, здій-
снюється з телефонів, визначених їх адміністраціями.

125. Для надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку оператори можуть 
укладати із споживачами окремі договори.

126. Договір про надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку у пункті ко-
лективного користування вважається укладеним з моменту вчинення споживачем дій, необхідних 
для отримання послуг (внесення попередньої оплати готівкою, придбання телекомунікаційної кар-
тки, набирання телефонного номера, замовлення розмови за участю телефоніста тощо).

127. Користування послугами міжміського та міжнародного телефонного зв’язку здійснюється 
шляхом автоматичного з’єднання або попереднього замовлення розмов за участю телефоніста за 
номерами служб замовлення та/або за заздалегідь купленими разовими талонами.

Категорії послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, які надаються 
за попереднім замовленням за участю телефоніста
128. Для міжміських, міжнародних телефонних розмов та інших повідомлень, що надаються за 

попереднім замовленням, встановлено такі категорії:
позачергова;
урядова;
парольна;
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службова;
звичайна.

Перелік посадових осіб, яким надається право ведення міжміських та міжнародних телефонних 
розмов категорій «позачергова» та «урядова», наводиться у додатку 2 до цих Правил.

129. Право ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов категорії «позачергова» на-
дається посадовим особам, які можуть замовляти такі розмови із зареєстрованих оператором те-
лефонів, а також з переговорних пунктів та відділень зв’язку після пред’явлення відповідного по-
свідчення. Розмови такої категорії оплачуються за звичайним тарифом. На вимогу споживача для 
ведення розмови цієї категорії оператор може припиняти розмови нижчої категорії.

130. Право ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов категорії «урядова» на-
дається посадовим особам, які можуть замовляти розмови із зареєстрованих оператором теле-
фонів, а також з переговорних пунктів та відділень зв’язку після пред’явлення відповідного посвід-
чення у порядку черговості надходження замовлень після телефонних розмов категорії 
«позачергова» без порушення порядку надання послуг та припинення розмови нижчої категорії. 
Розмови такої категорії оплачуються за звичайним тарифом.

131. Міжміські та міжнародні телефонні розмови категорії «парольна» надаються перед розмо-
вами категорії «звичайна», замовленими за терміновим тарифом, і оплачуються як термінові, крім 
розмов за паролем «біда».

Порядок надання розмов категорії «парольна» визначається центральним органом виконавчої 
влади в галузі транспорту та зв’язку.

132.  Міжміські та міжнародні телефонні розмови за паролем «біда» стосуються безпеки людсь-
кого життя на морі, на суші, в повітрі або в космічному просторі і містять відомості про нещасні 
випадки, землетруси, урагани, бурі, пожежі, повені та інші надзвичайні ситуації. Термінові розмови 
щодо епідемій, які ведуться Всесвітньою організацією охорони здоров’я, прирівнюються до розмов 
за паролем «біда».

Право ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов за паролем «біда» надається за 
попереднім замовленням посадовим особам органів державної влади із зареєстрованих операто-
ром телефонів, а також з автоматизованих переговорних пунктів та відділень зв’язку після 
пред’явлення відповідного посвідчення.

Розмови за паролем «біда» належать до категорії «позачергова» і оплачуються за звичайним 
тарифом. Плата за міжміські телефонні розмови для передавання повідомлень з морських, річко-
вих і повітряних суден, які зазнають лиха, не справляється.

133. Міжміські телефонні розмови категорії «службова» здійснюються із зареєстрованих опера-
тором телефонів особами, безпосередньо пов’язаними з організацією управління, контролю та ек-
сплуатації засобів зв’язку.

134. Усі інші розмови належать до міжміських та міжнародних телефонних розмов категорії 
«звичайна».

135. Послуги міжнародного телефонного зв’язку надаються в такій черговості:
розмови за паролем «біда»;
службові розмови з питань відновлення повністю перерваного міжнародного телефонного 
зв’язку;
урядові розмови;
службові розмови з питань організації та технічного обслуговування телефонного зв’язку;
звичайні розмови.
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Умови надання послуг автоматичного міжміського та міжнародного телефонного зв’язку
136. Автоматичний міжміський та міжнародний телефонний зв’язок дає змогу споживачу безпо-

середньо без участі телефоніста встановлювати зв’язок з абонентом іншого населеного пункту. 
Можливість користування автоматичним зв’язком визначається технічними можливостями АТС та 
переліком замовлених абонентом послуг.

137. Оператори зобов’язані інформувати споживачів про напрямки, за якими встановлено авто-
матичний міжміський та міжнародний телефонний зв’язок, коди населених пунктів і порядок ко-
ристування автоматичним міжміським та міжнародним телефонним зв’язком.

138. Тривалість послуги автоматичного міжміського та міжнародного телефонного зв’язку об-
числюється з моменту відповіді абонента, який викликається. Якщо після набору номера телефону, 
який викликається, з’єднання здійснюється з телефоністом комутаторної установки чи з кінцевим 
обладнанням, підключеним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, теле-
фонним апаратом з автоматичним визначником номера, офісною АТС тощо), який заміняє відсут-
нього абонента, тривалість розмови обчислюється з моменту відповіді телефоніста чи розпізнаван-
ня сигналу відповіді приладів, що заміняють відсутнього абонента.

Умови надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку 
за попереднім замовленням за участю телефоніста
139. Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку за попереднім замовленням на-

даються з телефонів підприємств, установ, організацій, квартирних телефонів шляхом замовлення 
розмови за виділеними номерами служб замовлення, а також з переговорних пунктів і відділень 
зв’язку. Розрахунок за такі послуги здійснюється готівкою, за кредитними картками, попередньо 
оплаченими телекомунікаційними картками, за рахунок особи, яка викликається, або заздалегідь 
купленими разовими талонами.

140. Замовлення приймаються на поточний та два наступних дні.
141. Під час замовлення розмови споживач повинен повідомити такі дані:

пункт, який викликається, район, область, країну;
дату і час розмови;
вид оплати розмови;
номер телефону або адресу та прізвище особи, яка викликається;
індекс відділення зв’язку, до якого особа запрошується для ведення розмови (у разі замо-
влення розмови з повідомленням);
номер телефону і прізвище споживача, який замовив розмову.

При замовленні послуг міжміського або міжнародного зв’язку, які полягають у передаванні фак-
симільних повідомлень, споживач повинен попередити телефоніста, що з’єднання потрібне для 
передавання немовної інформації.

142. До моменту з’єднання споживач може безоплатно:
повідомити інший номер телефону, за яким повинна бути надана послуга, або інший номер 
телефону чи прізвище іншої особи, яка викликається;
змінити тариф замовленої розмови (після такої зміни черга поновлюється за часом над-
ходження первинного замовлення);
змінити призначений час розмови;
замовити додаткові платні послуги.

Зміна адреси, прізвища особи, яка викликається, або зазначеного часу розмови у разі замовлен-
ня розмови з повідомленням вважається новим замовленням.
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143. У разі відмови споживача, який замовляє розмову, від розмови без додаткових платних 
послуг до встановлення з’єднання замовлення анулюється і плата не справляється.

У разі відмови споживача, який замовляє розмову, чи особи, яка викликається, від розмови 
у момент встановлення з’єднання із споживача справляється плата в розмірі згідно з тарифом.

144. Черговість надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку за поперед-
нім замовленням визначається категорією розмови, замовленим тарифом, часом надходження за-
мовлення, додатковими платними послугами.

Після прийняття замовлення довідка про чергу надається не раніше ніж через 30 хвилин після 
надходження замовлення або через 30 хвилин після призначеного для розмови часу, а у разі замо-
влення за терміновим тарифом — через 10 хвилин.

145. Прийняте на поточну добу замовлення міжміської або міжнародної телефонної розмови 
дійсне до кінця поточної доби.

146. Тривалість міжміських та міжнародних телефонних розмов за попереднім замовленням не 
обмежується.

Тимчасове обмеження тривалості розмов звичайної категорії допускається у разі пошкодження 
або тимчасового перевантаження засобів зв’язку.

Про обмеження тривалості розмови телефоніст повинен попередити споживача у момент вста-
новлення з’єднання.

147. Жодна розмова, що вже почалася, не може бути перервана, крім випадків, коли виникає 
потреба у розмові категорії «позачергова» або у розмовах за паролями, які надаються за категорією 
«позачергова». Після закінчення розмови категорії «позачергова» споживачу надається можливість 
продовжити перервану розмову. У разі відмови споживача від продовження розмови справляється 
плата за її фактичну тривалість, крім випадків, передбачених пунктом 196 цих Правил.

148. Замовлення на розмови зазначеної споживачем тривалості приймаються тільки з перего-
ворних пунктів та за придбаними заздалегідь разовими талонами.

Після закінчення оплаченого часу розмови роз’єднання здійснюється без попередження.
149. Послуги за разовими талонами надаються тільки в тому населеному пункті, де талони були 

придбані.
У сільській місцевості послуги за талонами надаються в межах району, в якому талони були 

придбані.
150. Разовий талон може бути використаний для розмови із зазначеним у ньому населеним пун-

ктом або за заявою абонента — з іншим пунктом, розташованим у межах однієї тарифної зони. 
Оплата однієї розмови з використанням кількох талонів не здійснюється.

151. Надання послуг міжнародного та міжміського телефонного зв’язку за замовленням може 
бути обмежене у разі наявності автоматичного телефонного зв’язку з пунктом, який викликається, 
або у разі пошкодження каналів зв’язку чи перевантаження напрямку зв’язку.

Надання додаткових платних послуг міжміського та міжнародного телефонного 
зв’язку за попереднім замовленням за участю телефоніста
152. Перелік додаткових платних послуг, порядок їх надання і тарифи визначаються оператором.
153. При користуванні міжміським телефонним зв’язком за попереднім замовленням надаються 

такі додаткові платні послуги:
виклик абонента за одним із п’яти зазначених у замовленні номерів телефонів;
виклик певної особи;
довідка про номер телефону в іншому населеному пункті;

•
•
•



Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг 327

повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пунк-
ту для ведення міжміської телефонної розмови;
повідомлення особи, яка викликається, про те, хто викликає її на розмову (в разі замовлення 
з повідомленням);
переадресування розмови особою, яка викликається за замовленням з повідомленням, на 
інший номер телефону або інший переговорний пункт;
надання розмови у призначений споживачем час;
ведення розмови за споживача (передавання телефонограми);
надання розмови в обумовлений договором час.

За кожну надану додаткову платну послугу із споживача крім плати за розмову справляється 
додаткова плата.

154. Особливості надання додаткових платних послуг міжнародного телефонного зв’язку з де-
ржавами — членами СНД за попереднім замовленням за участю телефоніста визначаються на ос-
нові договорів між операторами міжнародного телефонного зв’язку.

155. За наявності технічної можливості оператор може надавати інші додаткові послуги.
156. Міжнародний зв’язок з іноземними державами (крім держав — членів СНД) за попереднім 

замовленням за участю телефоніста передбачає надання таких додаткових платних послуг:
виклик певної особи;
повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пунк-
ту для ведення міжнародної телефонної розмови (за наявності угод з операторами телеко-
мунікацій іноземних держав);
довідка про номер телефону в пункті, що викликається.

157. Перелік додаткових платних послуг і порядок їх надання визначаються операторами міжна-
родного телефонного зв’язку на основі договорів.

<...>

Права і обов’язки оператора міжміського та міжнародного телефонного зв’язку

161. Оператор має право, у разі швидкого зростання обсягу спожитих послуг або поточної за-
боргованості абонента, що може бути наслідком несанкціонованого використання кінцевого облад-
нання іншим споживачем, скорочувати перелік послуг міжміського та міжнародного телефонного 
зв’язку, припиняти надання телекомунікаційних послуг.

Оператор має також інші права, передбачені пунктом 27 цих Правил.
162. Оператор зобов’язаний:

інформувати споживачів про перелік напрямків, за якими встановлено автоматичний 
міжміський та міжнародний телефонний зв’язок, коди населених пунктів і порядок ко-
ристування автоматичним міжміським та міжнародним телефонним зв’язком;
інформувати споживачів про режим роботи та адреси найближчих переговорних пунктів 
зв’язку, де послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку надаються цілодобово.

Оператор виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 28 цих Правил.

Права та обов’язки споживача

163. Крім прав та обов’язків, передбачених пунктами 31 і 32 цих Правил, абонент зобов’язаний 
контролювати роботу власного кінцевого обладнання, яке без його відома може самостійно вста-
новлювати з’єднання (модем, факсимільний апарат тощо), та оплачувати отримані послуги.

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
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Порядок проведення розрахунків за послуги міжміського та міжнародного 
телефонного зв’язку
164. Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку оплачуються за тарифами, що 

встановлюються у порядку, визначеному законодавством.
165. Перелік національних та міжнародних тарифних зон встановлюється Комісією. Міжнародні 

тарифні зони, у тому числі з державами — членами СНД, встановлюються шляхом визначення від-
стані від столиці України — м. Києва.

166. Вартість послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку залежить від тарифу, 
тривалості послуги, приведеної до повної одиниці тарифікації послуг, і наданих додаткових платних 
послуг.

167. Оператор повинен організувати розрахунки із споживачами за надані послуги та забезпечи-
ти їх достовірність.

168. Оператор міжміського та міжнародного телефонного зв’язку має право передати функції 
з розрахунків іншому оператору або іншій організації на договірних засадах.

Відповідальність за достовірність розрахунків із споживачами несе оператор міжміського та 
міжнародного телефонного зв’язку, який надає послуги. Звернення споживачів розглядаються 
оператором міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, який надає послуги.

169. Оператор місцевого телефонного зв’язку може надавати оператору міжміського та міжна-
родного телефонного зв’язку необхідну інформацію про споживача для проведення розрахунків на 
умовах договору та захисту відомостей про споживача згідно із Законом (1280-15).

170. Оплату міжміських телефонних розмов з квартирних телефонів, а також з телефонів під-
приємств, установ, організацій (у тому числі готелів, гуртожитків, лікувально-оздоровчих закладів) 
здійснюють фізичні та юридичні особи, з якими укладено договір про надання послуг місцевого 
телефонного зв’язку.

171. Оператор відкриває в системі розрахунків кожному абоненту особовий рахунок з певним 
ідентифікаційним кодом, на якому проводяться розрахунки за всі надані абоненту послуги. Особові 
рахунки відкриваються відповідно до укладених договорів.

172. Розрахунковий період щодо наданих послуг оператор визначає самостійно. Тривалість од-
ного розрахункового періоду, як правило, становить один календарний місяць.

173. Оператор має право збільшити для абонентів — фізичних осіб розрахунковий період до 
трьох місяців (залежно від суми нарахувань).

174. За надані в кредит послуги оператор має право нарахувати додаткову плату в розмірі до 
двох відсотків суми включно, нарахованої за розрахунковий період.

175. У разі, коли споживач протягом розрахункового періоду вніс авансовий платіж, додаткова 
плата нараховується на суму, що перевищує аванс.

176. У разі проведення розрахунків за послуги, надані у кредит, споживач оплачує послуги після 
закінчення розрахункового періоду.

177. Після закінчення розрахункового періоду перерахунок здійснюється, виходячи з вартості 
фактично наданих послуг. Залишок авансу переноситься на наступний розрахунковий період.

178. У разі, коли споживач порушує строки оплати послуг, наданих у кредит, оператор має право 
скоротити перелік послуг, встановити рівень кредитування, припинити їх надання або надавати по-
слуги за попередньою оплатою.

Оператор має право встановлювати рівень заборгованості з оплати послуг, відповідно до якого 
скорочує перелік чи припиняє надання послуг.

179. У разі, коли розрахунки здійснюються із застосуванням квитанцій (з попереднім надсилан-
ням рахунків), оператор не менше одного разу на місяць (якщо розрахунковий період не збільшено 
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згідно з пунктом 173 цих Правил) надсилає споживачу рахунок для оплати отриманих послуг. 
У рахунку зазначаються такі дані:

номер телефону споживача (для фізичних осіб);
особовий рахунок;

<...>
 адреса споживача;
розрахунковий період;
дата відправлення рахунка;
строк оплати;
телефон для довідок;
сума залишку на початок періоду;
отримана плата;
нові нарахування;
сума залишку на кінець періоду;
сума до сплати;
сума податку на додану вартість (ПДВ);
дата, напрямок зв’язку та тривалість розмов (для фізичних осіб);
інші відомості, які оператор вважає за необхідне зазначити.

<...>
181. За наявності в абонента — фізичної особи більше одного номера телефону нарахування за 

послуги, надані на кожний з номерів, можуть надсилатися окремим рахунком або зазначатися 
 у додатку до рахунка.

182. За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання теле-
комунікаційної мережі оператор, провайдер надає інформацію про телефонні розмови, що відбули-
ся, відповідно до абзацу десятого пункту 31 цих Правил. (Пункт 182 в редакції Постанови КМ № 830 
(830-2006-п) від 15.06.2006)

183. Оператор надає будь-яку інформацію про проведені телефонні розмови (надані послуги) 
абоненту, з телефону якого велася розмова, його законному представнику та в інших випадках, 
передбачених законодавством.

184. Оплата за телефонні розмови, інші послуги міжміського та міжнародного телефонного 
зв’язку вноситься абонентом у десятиденний строк після отримання рахунка, але не пізніше 20 числа 
місяця, що настає після повного розрахункового періоду, якщо інше не передбачено договором.

185. У разі, коли розрахунки здійснюються без застосування квитанцій або у разі ненадходження 
рахунка до 10 числа місяця, що настає за розрахунковим, абонент повинен звернутися до служби 
розрахунків оператора для отримання інформації про належну до сплати суму за надані послуги.

186. Юридичні особи, які фінансуються з державного (місцевого) бюджету, повинні надати 
довідку фінансового органу про підтвердження їх повного фінансування за рахунок бюджетних 
коштів з метою застосування тарифів, які встановлюються для бюджетних підприємств, установ та 
організацій.

187. У разі, коли абонент не оплатив отримані послуги в установлений строк, оператор надсилає 
йому письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати і в разі неотримання підтвер-
дження про оплату протягом 10 днів після зазначеного строку має право скоротити перелік або 
припинити надання послуг.

188. Надання послуг припиняється на підставі списку абонентів, підписаного уповноваженою 
особою служби розрахунків оператора. У списку щодо кожного абонента зазначається:

найменування юридичної особи, прізвище фізичної особи;
сума боргу;

•
•

•
•
•
•
•
•
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•
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•

•
•
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дата відправлення попередження;
номери телефонів, з яких припиняється надання послуг.

189. Після погашення боргу абонентом, якому скорочено чи припинено надання послуг, опера-
тор протягом двох діб (крім вихідних і святкових днів) після підтвердження оплати відновлює на-
дання послуг.

190. Для прискорення відновлення надання послуг споживач може особисто повідомити службу 
розрахунків про проведену оплату із зазначенням місця оплати, дати, суми і номера розрахунково-
го документа.

191. Ненадходження протягом місяця після зазначеного у попередженні строку підтвердження 
про погашення заборгованості може бути підставою для розірвання договору з абонентом в одно-
сторонньому порядку з ініціативи оператора, якщо це передбачено договором.

192. Тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку можуть установлю-
ватися залежно від дня тижня і часу надання послуги (денний, вечірній, нічний, святковий тощо).

193. У разі, коли процес надання/отримання послуги міжміського або міжнародного телефонно-
го зв’язку охоплює проміжок часу, протягом якого застосовуються різні тарифи, вартість послуги 
визначається за тарифом, що діяв на початку встановлення телефонного з’єднання.

194. Розмір плати за послуги визначається на підставі даних, які фіксуються на обладнанні опе-
ратора у процесі їх надання. У разі надання послуг за попереднім замовленням за участю теле-
фоніста детальні дані про надані послуги можуть фіксуватися телефоністом на бланках установле-
ної форми. Бланки виконаних замовлень, які використовуються при наданні міжміських та 
міжнародних телефонних розмов за попереднім замовленням за участю телефоніста, зберігаються 
не менше одного року з дня надання послуги. Первинна інформація про надані послуги зберігаєть-
ся в електронній формі протягом строку позовної давності, встановленого законодавством.

195. Оператор має право встановлювати додаткову плату за послуги за попереднім замовлен-
ням, надані за участю телефоніста.

196. У разі розірвання з’єднання в межах першої тарифної одиниці часу через пошкодження за-
собів зв’язку або надання розмови вищої категорії плата за розмову не нараховується.

197. Початком оплачуваного часу міжміської телефонної розмови за попереднім замовленням 
за участю телефоніста вважається:

без виклику певної особи — час з моменту початку розмови абонента з особою, яка першою 
відповіла по телефону, або з моменту отримання сигналу кінцевого обладнання абонента, якого 
викликають;

з викликом певної особи — час з моменту початку розмови абонента з особою, яка викликається.
198. У разі надання послуг за попереднім замовленням за участю телефоніста із споживача не 

справляється плата, якщо додаткові платні послуги не надавалися і замовлена телефонна розмова 
не відбулася з таких причин:

номер телефону абонента, що викликається, не відповідає;
споживач відмовився від замовлення до встановлення з’єднання;
з’єднання не відбулося через пошкодження мережі, обмеження зв’язку тощо.

У разі, коли телефонна розмова не відбулася у зв’язку з відмовою споживача, який викликає, чи 
особи, яку викликають, із споживача, який замовляв послугу, справляється додаткова плата в таких 
випадках:

споживач, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється від розмови у момент 
з’єднання;
споживач, який викликає, відмовляється від розмови у момент з’єднання у зв’язку з тим, 
що в абонента, якого викликають, до абонентської лінії підключено факс, автовідповідач, 
модем, кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера тощо.

•
•

•
•
•

•

•
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Крім того, в цих випадках із споживача справляється плата за фактично надані додаткові платні 
послуги.

199. У разі, коли під час розмови на прохання споживача, який викликає, здійснюється переклю-
чення на інший номер телефону абонента, який викликається, час переключення включається до 
загальної оплачуваної тривалості розмови.

200. На вимогу споживача послуга за попереднім замовленням надається протягом 30 хвилин 
з моменту прийняття замовлення (термінове замовлення). Така послуга оплачується за терміновим 
(підвищеним) тарифом. У разі порушення зазначеного строку послуга надається за звичайним та-
рифом із збереженням попередньої черговості.

201. У разі користування послугами за попереднім замовленням за участю телефоніста на пере-
говорному пункті, споживач вносить аванс для оплати замовленої телефонної розмови і додатко-
вих послуг.

У разі замовлення на переговорному пункті телефонної розмови з повідомленням абонента, 
який викликається, споживач вносить аванс для оплати додаткової послуги за тарифом, що діє на 
момент замовлення. Перед отриманням послуги у зазначений час споживач вносить аванс для 
оплати розмови відповідно до замовленої тривалості за тарифом, що діє на момент надання 
послуги.

У разі, коли фактична вартість отриманих послуг менше суми внесеного авансу, споживачу по-
вертається решта суми.

202. За факсимільне з’єднання з пунктів колективного користування справляється додаткова 
плата.

У разі неможливості передавання документа (через відсутність за зазначеним номером фак-
симільного апарата, паперу тощо або неготовність до приймання факсимільного повідомлення) із 
споживача, який замовив послугу в пункті колективного користування, справляється плата за три-
валість з’єднання.

У разі виконання всіх умов, що стосуються надання послуг, які полягають у передаванні фак-
симільних повідомлень, оператор не несе відповідальності за якість передавання сигналів взаємодії 
та немовної інформації між кінцевим обладнанням, яка залежить від типів обладнання, технічних 
характеристик цих пристроїв та їх відповідності вимогам національних стандартів.

203. У пунктах колективного користування додатково може бути оприлюднена інформація про 
вартість послуг у перерахунку на одну хвилину телефонної розмови з урахуванням податку на до-
дану вартість.

204. Під час придбання разового талона споживач оплачує вартість послуги, яку має намір замо-
вити, за тарифами, що діють на день придбання талона.

Незалежно від зміни тарифів на послуги (або зміни офіційного обмінного курсу гривні при за-
стосуванні тарифів, установлених в іноземній валюті) протягом строку дії разового талона спожи-
вачеві надається послуга оплаченої тривалості з урахуванням оплачених додаткових послуг.

205. У разі, коли споживач не скористався разовим талоном протягом строку його дії, внесена 
сума плати за талон повертається за місцем його придбання.

У разі часткового використання талона, споживачеві повертається різниця між внесеною сумою 
плати за талон та фактичною вартістю отриманої послуги, визначеною за тарифом, що діяв на мо-
мент надання послуги.

206. Під час надання послуг за допомогою таксофонів визначення вартості телефонної розмови 
здійснюється з використанням обладнання автоматичного обліку вартості розмов з таксофонів 
з урахуванням засобів платежу (телекомунікаційних карток, жетонів, монет тощо).

207. Послуги з користування телефонами, встановленими в номерах готелів, надаються як за 
попередньою оплатою, так і в кредит.
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208. Розрахунки за послуги, що надаються в кредит особам, які проживають у готелі, забезпечує 
адміністрація готелю на основі договору з оператором. У договорі визначаються умови та порядок 
надання послуг у кредит, оперативного передавання даних про надані послуги, проведення розра-
хунків за них. У разі відмови адміністрації готелю від укладення договору оператор має право при-
пинити надання своїх послуг у кредит.

Адміністрація готелю визначає перелік номерів телефонів, про які передається інформація щодо 
наданих послуг для оперативного проведення розрахунків.

209. Адміністрація готелю повинна інформувати осіб, які проживають у готелі, про порядок на-
дання телекомунікаційних послуг, тарифи і порядок оплати, а також зобов’язана забезпечити ціло-
добове приймання оперативних даних про надані послуги для їх обліку і тарифікації. Оператор 
зобов’язаний передати дані про надані послуги не пізніше ніж через 30 хвилин після закінчення їх 
надання.

210. Для проведення розрахунків за телекомунікаційні послуги адміністрація готелю може вико-
ристовувати власні засоби обліку тривалості телефонних розмов за умови підтвердження відповід-
ності цих засобів технічним вимогам згідно із законодавством. Адміністрація готелю зобов’язана 
періодично проводити метрологічну повірку зазначених засобів обліку в порядку, визначеному за-
конодавством для засобів вимірювальної техніки.

211. Адміністрація готелю проводить розрахунки з оператором за послуги, надані з усіх теле-
фонів готелю, відповідно до цих Правил та договору.

212. У разі здавання адміністрацією готелю номерів (кімнат) в оренду, договір може бути пере-
оформлений на орендаря, який несе всі зобов’язання з оплати рахунків за телекомунікаційні по-
слуги. Після припинення дії договору оренди адміністрація готелю повинна не пізніше ніж за місяць 
повідомити про це оператора для проведення розрахунків з орендарем.

Розділ IV. ПОСЛУГИ РУХОМОГО (МОБІЛЬНОГО) ЗВ’ЯЗКУ
213. Основними послугами рухомого (мобільного) зв’язку є:

надання доступу до мережі оператора рухомого (мобільного) зв’язку (далі — оператор) 
шляхом підключення та з’єднання кінцевого обладнання абонента;
передавання і приймання інформації голосом.

214. Оператор може надавати абонентам платні та безоплатні додаткові послуги за визначеним 
ним переліком.

215. Додатковими платними послугами рухомого (мобільного) зв’язку, зокрема, є:
передавання і приймання текстових повідомлень;
установлення, перевстановлення, переключення, повторне підключення кінцевого облад-
нання абонента;
надання телекомунікаційного каналу для підключення систем сигналізації (пожежної, охо-
ронної тощо);
тимчасове відключення і включення кінцевого обладнання за заявою абонента;
надання довідково-інформаційних послуг;
переадресування виклику;
очікування вхідного виклику;
заборона виклику;
обмеження виклику;
голосова пошта;
конференц-зв’язок;
вибір абонентського номера;
зміна абонентського номера;

•
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роумінг;
передавання і приймання мультимедійних повідомлень.

216. Оператор зобов’язаний безоплатно надавати споживачам доступ до служб екстреного 
виклику: пожежна служба (01), міліція (02), швидка медична допомога (03), аварійна служба газу 
(04) та служба допомоги (112). Цей перелік послуг не може бути скорочений.

217. Послуги рухомого (мобільного) зв’язку надаються на умовах договору. Порядок укладення 
договору встановлюється оператором відповідно до основних вимог, визначених законодавством.

218. Оператор може відмовити в укладенні договору у таких випадках:
відсутність технічної можливості надання доступу до мережі оператора в зазначених спо-
живачем місцях;
відсутність технічної можливості надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, необхід-
них споживачу;
заборгованість абонента перед оператором за надані послуги.

219. Надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку розпочинається у строк, передбачений догово-
ром. Фактичне отримання абонентом обумовленої в договорі тієї чи іншої послуги означає, що така 
послуга була замовлена абонентом.

220. Оператор створює і використовує банк даних, що містить відомості, надані абонентом під 
час укладення договору, та забезпечує його конфіденційність.

221. Строк дії договору встановлюється за згодою сторін.
Закінчення строку дії договору може бути визначено посиланням на конкретну календарну дату 

або на настання певної дії чи події в майбутньому.
222. Оператор має право припинити або скоротити перелік надання послуг рухомого (мобільно-

го) зв’язку у таких випадках:
неоплата чи несвоєчасна оплата послуг;
використання внесеного авансу для послуг, замовлених абонентом шляхом передоплати;
використання на комерційній основі кінцевого обладнання для надання телекомунікацій-
них послуг третім особам.

Оператор має право припинити або скоротити перелік надання послуг рухомого (мобільного) 
зв’язку також в інших випадках, передбачених договором.

223. Умови і період припинення та/або скорочення переліку послуг визначаються договором.
224. Оператор не має права без згоди абонента включати до переліку послуг, передбачених до-

говором, додаткові платні послуги чи обумовлювати надання одних платних послуг обов’язковим 
наданням інших платних послуг, якщо це не викликано технологією надання послуг або не перед-
бачено переліком послуг, що відповідають обраному абонентом тарифному плану.

225. У разі втрати абонентом кінцевого обладнання або SIM-карти, оператор за усною заявою 
абонента припиняє обслуговування цього кінцевого обладнання або SIM-карти. Абонент повинен 
повідомити оператору не тільки номер втраченого телефону або телефону з втраченою SIM-кар-
тою, а й інші максимально можливі повні дані, у тому числі персональні дані, та отримати від опе-
ратора реєстраційний номер дзвінка. Без отримання такого номера претензії від абонента щодо 
несвоєчасного припинення або неприпинення обслуговування його кінцевого обладнання або SIM-
карти не приймаються. Повідомлення про втрату кінцевого обладнання або SIM-карти абонент по-
винен підтвердити також письмово.

У разі звернення або скарги з приводу припинення обслуговування кінцевого обладнання або 
SIM-карти надання послуг відновлюється і може бути припинено повторно тільки за письмовою 
заявою абонента.

•
•

•

•

•

•
•
•
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226. Зміна абонентських номерів у зв’язку із зміною плану нумерації мереж рухомого (мобільно-
го) зв’язку здійснюється безоплатно з попереднім повідомленням абонентів не менше ніж за сім 
календарних днів до зміни.

У разі масової зміни абонентських номерів (понад 10 тис.), оператор зобов’язаний додатково 
сповістити про це абонентів через засоби масової інформації.

Права та обов’язки оператора
227. Оператор має право:

змінювати зони покриття мережею рухомого (мобільного) зв’язку та перелік роумінг-пар-
тнерів;
припиняти надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують 
постійного використання додаткових ресурсів мережі рухомого (мобільного) зв’язку, у ви-
падках, коли абонент не користувався цими послугами протягом визначеного договором 
строку, про що оператор попереджає абонента не менше ніж за сім календарних днів.

Оператор має також інші права, передбачені пунктом 27 цих Правил.
228. Оператор зобов’язаний:

забезпечувати в зоні обслуговування функціонування мережі рухомого (мобільного) 
зв’язку з відповідним рівнем якості, передбаченим нормативно-правовими актами у сфері 
телекомунікацій;
інформувати абонентів про пошкодження мережі рухомого (мобільного) зв’язку у разі, 
коли в оператора є підстави вважати, що пошкодження мережі не буде усунуто протягом 
п’яти діб.

Оператор виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 28 цих Правил.

Права та обов’язки споживача
229. Споживач має право користуватися послугами рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до 

цих Правил і договору з урахуванням можливостей свого кінцевого обладнання.
Споживач має також інші права, передбачені пунктом 31 цих Правил.
230. Споживач зобов’язаний дотримуватися інструкції з використання кінцевого обладнання.
Споживач виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 32 цих Правил.

Розрахунки за послуги рухомого (мобільного) зв’язку
231. Оператор встановлює тарифи на кожну послугу окремо та визначає тарифні плани, що від-

повідають визначеному переліку послуг.
232. Тривалість з’єднання, що тарифікується, визначається з моменту фіксації відповіді сторони, 

яка викликається, до моменту фіксації технічними засобами зв’язку оператора відбою з’єднання 
однієї із сторін.

До абонентських пристроїв, сигнал відповіді яких прирівнюється до відповіді сторони, яка викли-
кається, належать:

модем чи факсимільний апарат, що працюють у режимі автоматичного приймання інфор-
мації;
кінцеве обладнання з автовідповідачем;
кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера;
будь-яке інше кінцеве обладнання, що забезпечує (чи імітує) можливість обміну інформа-
цією без фізичного втручання сторони, яка викликається;
голосова поштова скринька оператора.

•

•
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233. Оплата послуг рухомого (мобільного) зв’язку здійснюється за тарифами, що діють на момент 
надання послуги.

234. Оператор провадить розрахунки з абонентами самостійно або із залученням третіх осіб. 
Система оплати і форма розрахунків за надані послуги рухомого (мобільного) зв’язку визначають-
ся договором.

235. Розрахунковий період щодо наданих послуг оператор встановлює самостійно. Максималь-
на тривалість одного розрахункового періоду не може перевищувати один календарний місяць, 
крім послуг з роумінгу, щодо яких розрахунковий період не може перевищувати трьох календарних 
місяців. У разі встановлення оператором єдиного розрахункового періоду для всіх послуг рухомого 
(мобільного) зв’язку вартість наданих послуг з роумінгу може бути включена до кожного розрахун-
кового періоду, що настає за періодом фактичного надання таких послуг, але не пізніше трьох 
розрахункових періодів після їх надання.

236. У разі, коли розрахунки здійснюються із застосуванням квитанцій, у рахунку зазначаються:
найменування, місцезнаходження і платіжні реквізити оператора;
розрахунковий період;
номер особового рахунка абонента;
види наданих послуг;
сума до сплати та загальна тривалість розмов за кожним особовим рахунком;
загальна сума, що належить до сплати;
сума залишку на особовому рахунку;
дата виставлення рахунка;
строк оплати рахунка;
інші відомості, які оператор вважає за необхідне зазначити.

237. Кожний вид додаткових послуг рухомого (мобільного) зв’язку тарифікується і зазначається 
в рахунку окремо.

238. За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання теле-
комунікаційної мережі оператор, провайдер надає інформацію про телефонні розмови, що відбули-
ся, відповідно до абзацу десятого пункту 31 цих Правил. (Пункт 238 в редакції Постанови КМ № 830 
(830-2006-п) від 15.06.2006)

239. Оплата послуг рухомого (мобільного) зв’язку може здійснюватися як авансом, так і шляхом 
оплати фактично наданих у розрахунковому періоді послуг відповідно до договору.

У разі оплати послуг авансом на особовий рахунок абонента вноситься певна сума коштів з на-
ступним їх зняттям з цього рахунка оператором. Особовий рахунок для абонента відкривається 
в системі розрахунків оператора.

Оплата послуг зв’язку може здійснюватися за допомогою платіжних карток за наявності в опе-
ратора такої можливості.

Розділ V. ПОСЛУГИ ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ’ЯЗКУ
<...>

Розділ VI. ПОСЛУГИ ПРОВОДОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ
<...>

Розділ VII. ПОСЛУГИ З ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ
420. Послуги з доступу до Інтернет можуть бути сеансними і постійними.
421. Порядок та умови надання послуг із сеансного доступу встановлюються оператором, про-

вайдером, оприлюднюються та надаються споживачу за його зверненням.

•
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422. Послуги із сеансного доступу можуть надаватися з обладнання операторів, провайдерів 
у пунктах колективного користування (інтернет-кафе, інтернет-кіоск тощо), а також з власного об-
ладнання споживача на основі відкритого (безпарольного) доступу або на основі телекомунікацій-
них карток, які розповсюджуються оператором, провайдером.

423. Послуги із сеансного доступу з використанням телекомунікаційних карток надаються відповідно 
до правил користування цими картками, які встановлюються операторами, провайдерами самостійно.

424. Для надання послуги з постійного доступу оператор, провайдер повинен зареєструвати спо-
живача (абонента) та надати йому мережевий ідентифікатор відповідно до законодавства, міжна-
родних норм та стандартів Інтернет.

425. Для отримання послуг з доступу до Інтернет споживачем застосовується кінцеве обладнан-
ня (мережа, комп’ютер або інший пристрій).

426. Параметри з доступу до Інтернет (наприклад, номінальна швидкість доступу з боку опера-
тора, провайдера) визначаються:

для послуг із постійного доступу — у договорах, укладених між оператором, провайдером та спожи-
вачем (абонентом);

для послуг із сеансного доступу — у порядку та на умовах надання послуг із сеансного доступу.
427. Оператори, провайдери не мають права контролювати зміст інформації, що передається 

або приймається споживачем (абонентом).
428. Відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе споживач 

(абонент). Оператор, провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації i послуг, 
що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втра-
ти або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали споживачі (абоненти) чи треті особи внаслі-
док використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх використання.

429. Оператор, провайдер несе відповідальність за сумісність роботи з телекомунікаційною ме-
режею кінцевого обладнання, на яке видано в установленому законодавством порядку документ 
про підтвердження його відповідності, та яке включено до опублікованого в офіційному бюлетені 
Комісії переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах за-
гального користування.

430. Порядок повернення коштів у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості 
визначається договором між оператором, провайдером та споживачем (абонентом).

Права та обов’язки оператора, провайдера
431. Оператор, провайдер має право припинити надання споживачу послуг з доступу до Інтернет 

у разі порушення цих Правил, умов договору.
Оператор, провайдер має також інші права, передбачені пунктом 27 цих Правил.
432. Оператор, провайдер зобов’язаний:

забезпечувати належну якість послуг відповідно до нормативних документів у сфері теле-
комунікацій;
вживати заходів до усунення причин зниження якості послуг, у тому числі тих, що надають-
ся поза мережею оператора;
надавати споживачу консультаційну підтримку.

Оператор виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 28 цих Правил.

Права та обов’язки споживача (абонента)
433. Споживач (абонент) має право:

обмежити послуги з сеансного доступу до Інтернет, що здійснюється шляхом набору коду 
через телефонну мережу за наявності в оператора технічної можливості;

•
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•

•
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отримувати від оператора, провайдера інформацію щодо якості, вартості та порядку надан-
ня послуг з доступу до Інтернет;
вживати заходів до недопущення використання власних мережевих ідентифікаторів, адрес 
та доменних імен іншими особами.

Споживач (абонент) має також інші права, передбачені пунктом 31 цих Правил.
434. Споживач (абонент) не може:

використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб;
фальсифікувати мережеві ідентифікатори;
використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори;
замовляти та пропонувати розсилання спаму;
розсилати спам;
вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших споживачів 
послуг з доступу до Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання оператора, 
провайдера;
брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення 
функціонування будь-якого елемента Інтернет;
порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

Споживач (абонент) виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 32 цих Правил.
435. Система оплати послуг з доступу до Інтернет та форма розрахунків визначаються до-

говором.

Розділ VIII. ПОСЛУГИ З ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

436. Оператором створюється організаційно-технічний підрозділ, який забезпечує надання спо-
живачам якісних послуг з передавання даних.

437. Кінцевим обладнанням даних може бути відомча телекомунікаційна мережа споживача.
438. Послуги з передавання даних у телекомунікаційних мережах загального користування на-

даються:
з комутацією пакетів (X.25);
з ретрансляцією кадрів (Frame Relay);
з асинхронним режимом передавання (АТМ);
з мультипротокольною комутацією міток (MPLS);
з некомутованими цифровими каналами;
з комутацією цифрових каналів на базі цифрової мережі інтегрованого обслуговування 
(ISDN);
із застосуванням інших технологій та протоколів передавання даних.

439. Основними послугами з передавання даних є:
послуги комутованого з’єднання або постійно існуючого з’єднання між двома комплектами кін-
цевого обладнання;
послуги багатопунктових з’єднань між трьома або більше комплектами кінцевого облад-
нання.

440. Перелік основних та додаткових послуг з передавання даних визначається операторами са-
мостійно.

441. Якість послуг з передавання даних визначається за переліком показників, які характеризу-
ють достовірність передавання даних, затримку при передаванні даних, параметри надійності, 
зокрема коефіцієнт готовності послуг з передавання даних, а також час отримання доступу до пос-
луги (для комутованого з’єднання).
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442. Послуги надаються споживачам у точках доступу до відповідної мережі передавання да-
них. Розміщення точки доступу на обладнанні, що обслуговується оператором, визначається до-
говором.

443. Порядок замовлення послуг з передавання даних установлюється оператором самостійно.
444. У разі відсутності в оператора технічної можливості для надання послуг з передавання да-

них, оператор може видати технічні умови на приєднання обладнання (відомчої мережі) споживача 
до мережі передавання даних.

445. Оператор не може відмовити в укладенні договору споживачу, який виконав технічні умови.

Права та обов’язки оператора
446. Оператор має право скоротити перелік або припинити надання послуг з передавання даних 

споживачу, якщо його дії або бездіяльність загрожують безпеці мережі і запобігти цій загрозі будь-
яким іншим чином неможливо.

Оператор має також інші права, передбачені пунктом 27 цих Правил.
447. Оператор зобов’язаний:

дотримуватися норм, пов’язаних із забезпеченням функціонування відповідного кінцевого 
обладнання згідно з договором;
надавати споживачу консультаційну підтримку у разі зміни конфігурації доступу та виник-
нення аварійної ситуації;
вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до ідентифікаційних даних 
та іншої конфіденційної інформації споживача, що перебуває в його розпорядженні.

Оператор виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 28 цих Правил.

Права та обов’язки споживача
448. Споживач має права, передбачені пунктом 31 цих Правил.
449. Споживач зобов’язаний:

використовувати для отримання послуг стандарти, рекомендовані оператором згідно з нор-
мативними документами у сфері телекомунікацій;
узгоджувати заміну елементів кінцевого обладнання з оператором.

Споживач виконує також інші обов’язки, передбачені пунктом 32 цих Правил.
450. Система оплати послуг з передавання даних та форма розрахунків визначається догово-

ром.

Розділ IX. НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ КАНАЛІВ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
<...>

Розділ XI. ПОСЛУГИ У ТЕЛЕМЕРЕЖАХ ДЛЯ ПОТРЕБ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
<...>

Додатки 1, 2, 3, 4 
<...>
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 17 серпня 2002 р. № 1155

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Загальні положення
1. Ці Правила відповідно до Законів України «Про поштовий зв’язок» (2759-14), «Про зв’язок» 

(160/95-ВР), «Про захист прав споживачів» (1023-12) та актів Всесвітнього поштового союзу ви-
значають порядок надання послуг поштового зв’язку, права та обов’язки операторів поштового 
зв’язку і користувачів послуг поштового зв’язку та регулюють відносини між ними.

2. Дія цих Правил поширюється на операторів поштового зв’язку України всіх форм власності, 
які згідно із законодавством надають послуги поштового зв’язку.

3. У цих Правилах поняття вживаються у такому значенні:
<...>
4. Оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв’язку, що 

надаються об’єктами поштового зв’язку з урахуванням попиту на послуги поштового зв’язку та 
замовлень держави на ці послуги, а також відповідно до нормативів, які затверджуються в установ-
леному законодавством порядку.

5. Національний оператор поштового зв’язку забезпечує надання універсальних послуг на всій 
території України.

До універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:
поштових карток, листів, бандеролей, секограм — простих та рекомендованих;
посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.

6. Оператори поштового зв’язку зобов’язані забезпечувати:
надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості відповідно до стандартів та 
інших нормативних документів, що регламентують діяльність операторів поштового зв’язку, 
умов договору, а також інформації про умови надання цих послуг;
пересилання та доставку адресатам (одержувачам) поштових відправлень (поштових пере-
казів) у терміни, встановлені уповноваженим центральним органом виконавчої влади у га-
лузі зв’язку;
схоронність поштових відправлень та грошей;
таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку.

7. Вивіска із зазначенням найменування об’єкта поштового зв’язку і режиму роботи повинна 
розміщуватися біля входу. У разі, коли об’єкт поштового зв’язку працює за змінним графіком (з 
обідньою перервою або вихідним днем), крім режиму роботи повинна розміщуватися інформація 
про місцезнаходження найближчого об’єкта поштового зв’язку, що надає послуги поштового 
зв’язку за іншим режимом роботи. Режим роботи об’єкта поштового зв’язку встановлюється за 
погодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

В операційному залі об’єкта поштового зв’язку повинна розміщуватися інформація із зазначен-
ням переліку видів послуг поштового зв’язку, що надаються оператором поштового зв’язку, пош-
тового індексу, порядку адресування поштових відправлень, їх розмірів та граничної маси, тарифів 
на послуги поштового зв’язку, предметів, заборонених для пересилання, термінів пересилання 
поштових відправлень та їх зберігання в об’єктах поштового зв’язку, відомостей про відповідаль-
ність оператора перед користувачами за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового 
зв’язку та користувачів за порушення цих Правил, переліку адрес і номерів телефонів організації 
вищого рівня та відповідних органів, уповноважених здійснювати захист прав споживачів, номера, 
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дати видачі і терміну дії ліцензії, якщо послуга ліцензується, а також книга пропозицій, заяв і скарг, 
яка повинна видаватися на першу вимогу користувача.

Правила надання послуг поштового зв’язку, Керівництво з приймання міжнародних поштових 
відправлень, а також інформація про поштові індекси видаються користувачеві на його прохання 
для ознайомлення.

8. Для одержання користувачами поштових відправлень (поштових переказів) і періодичних 
друкованих видань в операційних залах об’єктів поштового зв’язку можуть встановлюватись або-
нементні скриньки.

Абонементні скриньки надаються у користування за встановлену абонементну плату за письмо-
вою заявою, що подається на ім’я керівника об’єкта поштового зв’язку.

У заяві зазначається:
для фізичної особи — найменування документа, що посвідчує особу, його номер, серія, дата 

видачі, ким виданий, адреса місця проживання, а також термін надання абонементної скриньки 
у користування;

для юридичної особи — дані свідоцтва про державну реєстрацію (найменування, серія, номер, 
дата реєстрації і ким видане), юридична адреса, місцезнаходження, номер телефону (факсу), бан-
ківські реквізити, а також термін надання абонементної скриньки у користування. Під час подання 
заяви пред’являється оригінал свідоцтва про державну реєстрацію або його нотаріально завірена 
копія.

Не допускається надання однієї абонементної скриньки у користування кільком абонентам.
Про видачу ключа від абонементної скриньки працівник поштового зв’язку робить на заяві від-

мітку, яка посвідчується підписом абонента. Після закінчення визначеного терміну користування 
або у разі відмови абонента від подальшого користування абонементною скринькою ключ підлягає 
поверненню абонентом об’єктові поштового зв’язку.

Установлення в абонементних скриньках нового замка або заміна ключа, а також ремонт замка 
або самої скриньки у разі їх пошкодження з вини абонента провадяться за його рахунок об’єктом 
поштового зв’язку або самим абонентом на його вибір.

Після закінчення терміну користування або у разі відмови абонента від подальшого користуван-
ня абонементна скринька надається в користування іншому абонентові не раніше ніж через місяць 
з моменту закінчення терміну користування або подання користувачем письмової заяви про відмо-
ву від користування абонементною скринькою.

Поштові відправлення, що надходять після закінчення терміну користування або подання заяви 
про відмову від користування абонементною скринькою, повертаються на адресу відправника, 
а у разі відсутності зворотної адреси зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом установле-
ного цими Правилами терміну.

9. Національний оператор поштового зв’язку має виключне право на розміщення та використан-
ня поштових скриньок на всій території України відповідно до нормативів, що встановлюються 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку.

Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток 
та подальшого їх пересилання за призначенням, розміщуються національним оператором пошто-
вого зв’язку у зручних місцях: біля входу до об’єктів поштового зв’язку, на стоянках пересувних 
відділень поштового зв’язку, а також за погодженням з місцевим органом виконавчої влади або 
органом місцевого самоврядування — на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових 
портах, на пристанях, автовокзалах, автостанціях, на житлових масивах та в інших доступних для 
користувачів місцях.
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На поштових скриньках повинні розміщуватися логотип, що зазначає належність до національ-
ного оператора поштового зв’язку, номер скриньки та година останнього виймання кореспонденції, 
а в сільській місцевості — також поштовий індекс та дні, коли проводиться виймання.

10. Оператор поштового зв’язку для оформлення приймання, перевезення та доставки (вручен-
ня) поштових відправлень (поштових переказів) та здійснення інших пов’язаних з цим виробничих 
операцій повинен мати спеціальні поштові пристрої (штампи), інше обладнання та засоби поштово-
го зв’язку, перелік і порядок застосування яких установлюється уповноваженим центральним орга-
ном виконавчої влади у галузі зв’язку.

Передача в користування іншим операторам, фізичним і юридичним особам спеціальних пошто-
вих пристроїв (штампів) забороняється.

11. Поштові відправлення залежно від технології приймання, обробки, пересилання, доставки 
(вручення) поділяються на такі категорії: прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю, звичайні.

Поштові перекази залежно від способу пересилання поділяються на прості (що пересилаються 
мережею поштового зв’язку) та прискорені (що пересилаються з використанням мереж електрич-
ного зв’язку — телеграфного, електронного).

Для окремих відправників і адресатів (одержувачів) установлено такі розряди поштових відправ-
лень:

урядові, до яких належать поштові відправлення органів державної влади, що приймають-
ся для пересилання за підписом посадових осіб, зазначених у додатку;
військові, до яких належать поштові відправлення, що відправляються чи одержуються 
військовими частинами та їх особовим складом.

12. Поштові відправлення (поштові перекази) поділяються на внутрішні, що пересилаються 
в межах України, та міжнародні, що пересилаються за межі України, надходять до України, а також 
пересилаються через територію України транзитом.

13. Внутрішні поштові відправлення поділяються на місцеві, що пересилаються в межах насе-
леного пункту, а в сільській місцевості — в межах території, що обслуговується одним об’єктом 
поштового зв’язку, та іногородні, що пересилаються за межі населеного пункту, а в сільській 
місцевості — за межі території, що обслуговується одним об’єктом поштового зв’язку.

14. До внутрішніх поштових відправлень (поштових переказів) належать:
листи (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю);
поштові картки (прості, рекомендовані);
бандеролі (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю);
секограми (прості, рекомендовані);
посилки (звичайні, з оголошеною цінністю);
прямі контейнери (звичайні, з оголошеною цінністю);
поштові перекази (прості, прискорені).

15. До міжнародних поштових відправлень належать:
листи (прості, рекомендовані);
відправлення з оголошеною цінністю;
поштові картки (прості, рекомендовані);
бандеролі (прості, рекомендовані);
секограми (прості, рекомендовані);
мішки «M» (рекомендовані);
дрібні пакети (рекомендовані);
посилки (звичайні, з оголошеною цінністю);
відправлення міжнародної прискореної пошти «EMS»;
згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація».
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•
•
•
•
•
•
•
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16. Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:

Вид відправлення Гранична маса, кілограмів Розмір в упаковці, міліметрів

Поштові картки максимальний: 120 × 235
мінімальний: 90 × 140

Листи 

Бандеролі
Бандеролі з вкладенням однієї 
книжки
Секограми

2

2 
3

7

максимальний: 450 — в одному з трьох 
вимірів (довжина, ширина, висота), а 
згорнутих трубкою: 700 — завдовжки і 
150 — у діаметрі;
в окремих випадках бандеролі можуть 
прийматися завдовжки до 1500, якщо 
вкладення не можна перегинати (кар-
ти, схеми тощо): мінімальний — 100 в 
одному вимірі та не менш як 50 в ін-
шому вимірі (будь-якої мінімальної 
товщини), а згорнутих трубкою — 100 
завдовжки і 50 — у діаметрі;

Посилки
Посилки з одягом громадян, 
призваних на строкову військову 
службу

30
15

максимальний: 500 × 500 × 400;
приймаються окремі посилки з пред-
метами завдовжки до 2000, периметр 
(довжина кола) найбільшого попереч-
ного перерізу яких не перевищує 1500: 
мінімальний — 90 × 140 × 50 

Прямі контейнери нетто 500

Примітки: 1. Поштові картки розміром 105 × 148 міліметрів, а листи в поштових конвертах розміром 110 × 220 міліметрів, 
           114 × 162 міліметри, 114 × 229 міліметрів, 162 × 229 міліметрів, 229 × 324 міліметри належать до стандартної пись-
               мової кореспонденції.

2. Допускається перевищення граничної маси посилки до 500 грамів.
Посилка, маса якої перевищує 10,5 кілограма, вважається великоваговою.
Посилка, розмір якої перевищує 500 × 500 × 400 міліметрів, вважається громіздкою.
Посилка, в якій найбільша сторона не перевищує 300 міліметрів, сума трьох вимірів — 500 міліметрів, а маса — 
3 кілограми, вважається дрібною.
Приймання і видача великовагових та громіздких (одна — масою понад 10,5 кілограма) посилок здійснюється 
у спеціально відведених для цього операторами поштового зв’язку об’єктах поштового зв’язку.

3. Приймання і видача прямих контейнерів провадиться у приміщеннях об’єктів поштового зв’язку, обладнаних від-
повідними засобами. Доставка прямих контейнерів адресатам (одержувачам) здійснюється силами та засобами 
відправників або адресатів (одержувачів), якщо інше не встановлено договором.

17. Міжнародні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:

Вид відправлення Гранична маса, кілограмів Розмір в упаковці, міліметрів

Поштові картки максимальний: 120 × 235
мінімальний: 90 × 140

Листи

Відправлення з оголошеною цінністю

2 

2

максимальний: сума довжини, шири-
ни і товщини не повинна перевищува-
ти 900, а найбільший вимір — 600.
Сума довжини і подвійного діаметра 
рулонів не повинна перевищувати 
1040, а найбільший вимір — 900

Бандеролі 5

Секограми 7

Дрібні пакети 2 мінімальний: 90 × 140, сума довжини 
і подвійного діаметра рулонів — 170
(найбільший вимір не повинен переви-
щувати 100)
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Мішки «M» 30

Посилки 30 будь-який вимір не повинен переви-
щувати 1050. Сума довжини і найбіль-
шого периметра (довжини кола) 
у будь-якому напрямку (крім довжи-
ни) не повинна перевищувати 2000

для громіздких посилок: будь-який 
вимір посилки не повинен перевищу-
вати 2000, а сума довжини і найбіль-
шого периметра (довжини кола) 
у будь-якому напрямку (крім довжи-
ни) не повинна перевищувати 3000
мінімальний: 90×140×50

Відправлення міжнародної прискоре-
ної пошти «EMS»

30 будь-який вимір не повинен переви-
щувати 1500. Сума довжини і найбіль-
шого периметра (довжини кола) 
у будь-якому напрямку (крім довжи-
ни) не повинна перевищувати 3000

Згруповані поштові відправлення з 
позначкою «Консигнація»

30 (кожного) будь-який вимір кожного з них не по-
винен перевищувати 1050. Сума дов-
жини і найбільшого периметра (дов-
жини кола) у будь-якому напрямку 
(крім довжини) не повинна перевищу-
вати 2000

Примітки: 1. Поштові картки розміром 105 × 148 міліметрів та листи в поштових конвертах розміром 110 × 220 міліметрів, 
              114 × 162 міліметри, 114 × 229 міліметрів, 162 × 229 міліметрів належать до стандартної письмової кореспонденції.

2. Посилки з крихким вкладенням, громіздкі, а також посилки масою понад 20 кілограмів приймаються тільки до 
країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

18. Поштові відправлення можуть прийматися для пересилання наземним та повітряним видом 
транспорту.

19. Внутрішні реєстровані поштові відправлення (поштові перекази), крім прямих контейнерів, 
можуть прийматися для пересилання з повідомленням про їх вручення (простим, рекомендованим, 
телеграфом або електронною поштою), а адресовані військовослужбовцям строкової служби — 
з простим або рекомендованим повідомленням про їх вручення.

Повідомлення про вручення поштових відправлень (поштових переказів) повинно бути достав-
лене за зазначеною відправником адресою.

20.   Внутрішні рекомендовані поштові картки, а також листи, бандеролі (рекомендовані, з оголо-
шеною цінністю) з позначкою «Вручити особисто» приймаються для пересилання лише з рекомендо-
ваним повідомленням про їх вручення.

Судові повістки приймаються для пересилання у рекомендованих листах з позначкою «Судова 
повістка» з простим або рекомендованим повідомленням про їх вручення.

21.   Внутрішні поштові відправлення з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів 
і декларацій платників податків пересилаються у листах, бандеролях, посилках з оголошеною цінніс-
тю з додержанням цих Правил та з урахуванням особливостей, визначених у Порядку оформлення 
поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 р. № 799 (799-97-п).

22. Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для переси-
лання з післяплатою.

23. Послуги з пересилання відправлень електронною поштою, а також послуги з відтворення на 
паперовому носії повідомлення, що подається відправником на електронних носіях або каналами 
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електричного зв’язку для подальшої доставки (вручення) адресату (одержувачу) як поштового від-
правлення, надаються операторами поштового зв’язку за наявності відповідних технічних засобів.

24. За бажанням відправника за додаткову плату адресат (одержувач) внутрішнього поштового 
переказу, посилки, листа чи бандеролі з оголошеною цінністю повідомляється про надходження 
такого поштового відправлення (поштового переказу) по телефону, номер якого зазначається від-
правником на поштовому відправленні (поштовому переказі).

25. Функції із зважування листів і бандеролей, відправниками яких є юридичні особи, тарифі-
кація та наклеювання на них поштових марок покладаються на цих відправників. Такі послуги мо-
жуть надаватися об’єктами поштового зв’язку за додаткову плату.

26. Внутрішні поштові перекази, що пересилаються електронною поштою, приймаються для 
пересилання лише на домашню адресу фізичних осіб або до запитання.

27. Поштові відправлення з позначкою «Урядове» приймаються для пересилання, обробляють-
ся та доставляються адресатам (одержувачам) у першочерговому порядку.

28.    Міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання до країн, з якими встанов-
лено поштовий обмін.

Міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети і посилки приймаються 
для пересилання лише до країн, які визначені у Керівництві з приймання міжнародних поштових 
відправлень, що формується уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
зв’язку на підставі відомостей Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу.

29. Оператор поштового зв’язку, на якого покладаються функції з пересилання міжнародних 
поштових відправлень прискореної пошти «EMS», визначається відповідно до законодавства упо-
вноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку.

30. Міжнародні поштові відправлення в межах України пересилаються і доставляються у термі-
ни, визначені для пересилання і доставки внутрішніх поштових відправлень.

31. Міжнародні реєстровані поштові відправлення можуть прийматися для пересилання лише 
з простим повідомленням про їх вручення.

32. Міжнародні поштові відправлення можуть прийматися для пересилання з позначкою 
«З посильним», доставка яких адресатам (одержувачам) здійснюється кур’єром у терміновому по-
рядку.

Міжнародні рекомендовані поштові відправлення з позначкою «Вручити особисто» приймають-
ся для пересилання лише з повідомленням про вручення.

Міжнародні рекомендовані поштові відправлення з позначкою «З посильним» та «Вручити осо-
бисто» приймаються для пересилання лише до країн, які визначені у Керівництві з приймання між-
народних поштових відправлень.

33. Міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання з післяплатою лише до 
країн, з якими Україною укладено відповідні угоди.

34. Міжнародні поштові перекази приймаються для пересилання до країн, з якими Україною 
укладено відповідні угоди.

35. Внутрішні поштові відправлення, що подаються для пересилання на території України дип-
ломатичними представництвами, консульськими установами зарубіжних країн, міжнародними, мі-
журядовими організаціями або пересилаються на адреси цих установ чи організацій, оформляють-
ся і оплачуються як внутрішні та підлягають обробленню і врученню як міжнародні.

36. Про прийняття для пересилання реєстрованого поштового відправлення (поштового пере-
казу) відправникові з додержанням вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розра-
хункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» видається розрахунковий 
документ, що підтверджує надання такої послуги (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).
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Під час приймання для пересилання міжнародного рекомендованого відправлення в розрахун-
ковому документі працівником поштового зв’язку також зазначається повна адреса одержувача та 
проставляється відбиток календарного штемпеля.

Про прийняття для пересилання згрупованих поштових відправлень (поштових переказів) ви-
дається один розрахунковий документ.

37. Поштові відправлення (поштові перекази) до моменту вручення їх адресатам (одержувачам) 
є власністю відправників, якщо не здійснено їх вилучення відповідно до закону.

38. У внутрішніх поштових відправленнях пересилаються:
у простих і рекомендованих листах — письмові повідомлення, ділові папери, фотокартки, ху-

дожні картки, схеми, рекламно-інформаційні матеріали та інші аналогічні вкладення;
у листах з оголошеною цінністю — цінні папери, документи (дипломи, паспорти, посвідчення 

водія, свідоцтва про народження, свідоцтва про одруження, трудові книжки, військові квитки тощо), 
облігації державних позик, лотерейні білети, грамоти, фотокартки, художні картки, рукописи, 
пенсійні та судові справи, ділові папери, звіти, документи, які становлять цінність для відправника 
або одержувача, а також на адресу юридичних осіб — заяви, скарги.

Сума оголошеної цінності внутрішнього поштового відправлення не повинна перевищувати фак-
тичної вартості вкладення та можливих витрат на відновлення документів, що пересилалися, у разі 
їх втрати;

у простих і рекомендованих бандеролях — малоцінні друковані видання (бланки, брошури, пла-
кати), плівки з мікрофільмами на вогнетривкій основі, фотокартки, альбоми, зошити, блокноти, 
папір, ділові папери, рукописи, лікарські трави, насіння, художня та інша література, періодичні 
друковані видання, рекламно-інформаційний матеріал;

у рекомендованих бандеролях — також магнітофонні записи «Розмовна книга для сліпих» та 
комплекти друкованих видань (у тому числі періодичних) з технічними носіями інформації, що на-
лежать до них;

у бандеролях з оголошеною цінністю — предмети культурно-побутового та виробничого при-
значення, сувеніри, друковані видання, твори художньої літератури та образотворчого мистецтва, 
ділові папери, звукові записи, технічні носії інформації, насіння, лікарські трави, ліки, продукти 
харчування тривалого зберігання та інші предмети, які становлять для відправників і одержувачів 
певну цінність.

Сума оголошеної цінності бандеролі не повинна перевищувати шести неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;

у посилках — предмети культурно-побутового та виробничого призначення, особистого ко-
ристування, продукти харчування тривалого зберігання, овочі, фрукти, рослини, бджоли, медичні 
препарати, медикаменти, друковані видання та інші вкладення, не заборонені для пересилання;

у секограмах — письмові повідомлення, написані секографічним способом, друковані видання 
для сліпих, кліше із знаками секографії, що подаються у відкритому вигляді. Звукові записи та 
спеціальний папір, призначений для сліпих, пересилаються у секограмах за умови, що вони від-
правляються установами чи організаціями для сліпих або на їхню адресу.

39. Не можуть пересилатися у поштових відправленнях предмети, які становлять загрозу жит-
тю, здоров’ю людей, знищення чи пошкодження майна.

40. У внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:
вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї (крім несправних частин рушниць, які 
відправляються магазинами мисливських і рибальських знарядь, правлінням Товариства 
мисливців і рибалок на адресу заводів-виготовлювачів або майстерень з ремонту рушниць, 
а також цими заводами або майстернями на адресу відповідних магазинів і правління Това-
риства мисливців і рибалок);

•
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холодну зброю усіх видів;
вибухові та легкозаймисті речовини;
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, включені Комітетом 
з контролю за наркотиками при МОЗ до переліку наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законо-
давства;
токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, мінеральні добрива, отруйні, їдкі речо-
вини;
отруйні рослини та тварини;
національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;
продукти, які швидко псуються (сирі м’ясо, риба, птиця, яйця, молоко, субпродукти, виро-
би з м’яса, риби, птиці, молока, яєць з терміном реалізації до 72 годин, продукти з терміном 
реалізації до 10 діб).

41. У місцевостях, де держінспекціями з карантину рослин і тварин оголошено особливий ка-
рантинний режим, також може бути обмежено або заборонено пересилання посилок з овочами, 
фруктами, насінням, розсадою та рослинами, готовими харчовими продуктами тваринного поход-
ження. Інформація про це розміщується в операційному залі об’єкта поштового зв’язку.

42. У разі виявлення у внутрішніх поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені 
до пересилання, оператор поштового зв’язку затримує їх пересилання.

Зазначені поштові відправлення тимчасово зберігаються об’єктом поштового зв’язку за місцем 
їх виявлення з додержанням вимог ведення обліку, схоронності та обмеження доступу до них сто-
ронніх осіб.

Про факт виявлення у внутрішніх поштових відправленнях предметів і речовин, зазначених 
 у абзацах другому — п’ятому пункту 40 цих Правил, та їх затримання оператор поштового зв’язку 
негайно повідомляє органи внутрішніх справ чи служби безпеки.

Уповноважені представники зазначених органів у присутності відповідальних працівників об’єкта 
поштового зв’язку в установленому законом порядку проводять вилучення заборонених для пере-
силання предметів і речовин із складенням відповідного акта.

У разі виявлення у внутрішніх поштових відправленнях національна валюта повертається від-
правникові або пересилається адресатові поштовим переказом. При цьому плата за пересилання 
таких поштових переказів стягується за встановленими тарифами оператором поштового зв’язку 
за рахунок виявлених коштів. Іноземна валюта, вилучена з поштових відправлень, пересилається 
адресатові чи відправнику в листі з оголошеною цінністю в установленому порядку із стягненням 
під час його вручення одержувачу плати за пересилання відповідно до встановлених тарифів.

Виявлені у поштових відправленнях отруйні тварини та рослини передаються відповідно ветери-
нарним органам чи органам фітосанітарного контролю, про що складається акт.

Харчові продукти, що швидко псуються, а також предмети, які за своїми властивостями чи упа-
куванням можуть бути небезпечними для життя та здоров’я працівників поштового зв’язку або 
третіх осіб, забруднювати чи псувати (пошкоджувати) інші поштові відправлення та поштове облад-
нання, вилучаються оператором поштового зв’язку та знищуються, якщо цю небезпеку неможливо 
усунути іншим шляхом. У зв’язку з цим у порядку, установленому уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у галузі зв’язку складається акт про вилучення і знищення таких пред-
метів та речовин, про що повідомляється відправник та адресат, за винятком випадків, коли за 
фактом виявлення зазначених предметів та речовин органами внутрішніх справ чи служби безпеки 
приймається рішення про проведення оперативно-розшукових дій.

43. У міжнародних поштових відправленнях пересилаються:

•
•
•

•

•
•
•
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у простих і рекомендованих листах — письмові повідомлення, ділові папери, квитанції, рахунки, 
фотокартки;

у простих і рекомендованих бандеролях — рукописи, друковані видання, зокрема гравюри, ма-
люнки, географічні карти, викройки, каталоги, проспекти, оголошення та повідомлення і комплекти 
друкованих видань (у тому числі періодичних) з технічними носіями інформації, що належать до 
них. Проектна і технічна документація приймається для пересилання тільки від юридичних осіб;

у мішках «M» — книги, газети, журнали та інші друковані видання, а також комплекти друкова-
них видань (у тому числі періодичних) з технічними носіями інформації, що належать до них;

у поштових відправленнях з оголошеною цінністю — цінні папери, документи (крім заборонених 
для пересилання), національна валюта як нумізматична (боністична) продукція, іноземна валюта, 
платіжні документи і банківські платіжні картки міжнародних платіжних систем, емітованих уповно-
важеними банками в установленому законодавством порядку.

Сума оголошеної цінності міжнародного поштового відправлення не повинна перевищувати 
фактичної вартості вкладення та суми, визначеної у Керівництві з приймання міжнародних пошто-
вих відправлень.

Сума оголошеної цінності документів, що пересилаються, не може перевищувати можливих ви-
трат на відновлення цих документів у разі їх втрати;

у дрібних пакетах — зразки товарів, предмети подарункового та іншого призначення. До дрібно-
го пакета також може бути вкладене письмове повідомлення, що має характер особистого листу-
вання або стосується переліку вкладення, чи друковане видання.

У дрібних пакетах з позначкою «На конкурс» можуть пересилатися вкладення на технічних носіях 
інформації разом з фотокартками, малюнками, рукописами.

Загальна вартість вкладення дрібного пакета не повинна перевищувати суми, яка встановлюєть-
ся актами Всесвітнього поштового союзу для відшкодування збитків у разі втрати дрібного пакета;

у посилках — продукти харчування з додержанням цих Правил, предмети культурно-побутового 
та виробничого призначення, особистого користування, не заборонені для ввезення до країни при-
значення. У разі пересилання посилки з оголошеною цінністю максимальна сума оголошеної цін-
ності не повинна перевищувати суми, визначеної у Керівництві з приймання міжнародних поштових 
відправлень.

44. У міжнародних поштових відправленнях також можуть пересилатися:
предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського на-
роду, — за наявності свідоцтва на право вивезення (тимчасове вивезення) культурних цін-
ностей, виданого в установленому порядку Державною службою контролю за переміщен-
ням культурних цінностей через державний кордон;
сувенірні вироби, предмети культурного призначення серійного і масового виробництва, не 
заборонені законодавством до вивезення з України;
не більш як 5 упаковок ліків або не більше ніж потрібно на один курс лікування одного 
хворого (за призначенням лікаря);
лікарські засоби, які використовуються для проведення доклінічних або наукових дослід-
жень, для експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо у порядку, встановле-
ному МОЗ;
біологічні матеріали, живі культури найпростіших мікроорганізмів, токсини, отруйні речо-
вини тваринного і рослинного походження, вакцини, сироватки, діагностикуми, хіміко-те-
рапевтичні засоби ветеринарного призначення, патологічні матеріали від тварин, птахів, 
риб, бджіл тощо — за наявності дозволу, виданого в порядку, встановленому Державним 
департаментом ветеринарної медицини;

•

•

•

•

•
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насіннєвий і посадковий матеріал — за наявності фітосанітарного сертифіката, зразок та 
порядок оформлення якого визначається Головною державною інспекцією з карантину 
рослин;
зразки сортів та гібридів сільськогосподарських культур, не заборонені для пересилання 
Державною комісією із сортовипробування та охорони сортів рослин.

45. Фізичним особам дозволяється пересилати за митний кордон України без сплати митних 
зборів предмети у межах норм, установлених законодавством.

Міжнародні поштові відправлення підлягають митному оформленню із сплатою митних зборів у 
встановленому законодавством порядку.

46. У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші предмети, спеціально при-
значені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії 
тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, військове спорядження, 
якщо інше не передбачено законодавством;
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені Комітетом з 
контролю за наркотиками при МОЗ до переліку наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законо-
давства, та радіоактивні речовини;
предмети непристойного та аморального змісту;
дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, паспорти та інші доку-
менти, що посвідчують особу;
товари, експорт, яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського на-
роду, що визначається відповідно до законів України;
насіння і посадковий матеріал (крім зазначених у пункті 44 цих Правил);
харчові продукти тваринного походження без термічної обробки;
живих тварин, крім бджіл, п’явок, гусениць тутового шовкопряда, паразитів та винищувачів 
шкідливих комах, призначених для дослідження цих комах, якими обмінюються офіційно 
визначені установи;
предмети, ввезення яких заборонено до країн, визначених у Керівництві з приймання між-
народних поштових відправлень.

47. У міжнародних посилках, бандеролях, мішках «M» забороняється пересилати письмові 
повідомлення, що мають характер ділового і особистого листування, а також будь-яку кореспон-
денцію, яка не належить відправникам або адресатам (одержувачам), за винятком рахунків та описів 
вкладення.

У міжнародних бандеролях, мішках «M», дрібних пакетах та посилках забороняється пересилати 
документи та цінні папери.

48. Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України 
пред’являються операторами поштового зв’язку для митного контролю та митного оформлення.

У разі виявлення у міжнародних поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонено 
для пересилання, їх вилучення та розпорядження ними здійснюється у порядку, встановленому 
законодавством.

Упакування поштових відправлень
49. Тип упаковки поштового відправлення обирається самим відправником залежно від призначе-

ння вкладення, категорії відправлення з урахуванням часу на пересилання, інших умов пересилання, 

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
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а також виключенням можливості пошкодження інших поштових відправлень, обладнання об’єктів 
поштового зв’язку та заподіяння шкоди працівникам.

50. Для упаковування поштових відправлень застосовуються:
для листів — поштові конверти, спеціальні конверти з полімерних матеріалів або цупкий папір;
для бандеролей, секограм — поштові конверти, цупкий папір, футляри, коробки. Бандеролі, 

секограми, упаковані в цупкий папір, футляри, коробки, можуть обклеюватися паперовою стрічкою 
або спеціальною клейовою стрічкою типу «скотч» — прозорою чи з логотипом оператора пошто-
вого зв’язку. Бандеролі з оголошеною цінністю після упакування можуть вкладатися у торбинки 
з поліетиленової плівки, краї якої зварюються спеціальним пристроєм з нанесенням на місцях зва-
рювання відбитка кліше з найменуванням об’єкта поштового зв’язку. Кілька предметів перед упа-
ковуванням обв’язуються (скріплюються);

для посилок звичайних без оголошеної цінності та з оголошеною цінністю — посилкові ящики, 
виготовлені відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 27840-93 «Тара для посилок і бандеро-
лей. Загальні технічні умови», введеного в дію з 1 січня 1997 р. Неподільні предмети у фабрично-
заводській упаковці (дерев’яних, диктових ящиках та коробках з міцного картону), яка відповідає 
встановленим розмірам і забезпечує збереження вкладення, не потребують додаткового упакову-
вання.

Для уникнення переміщення всередині посилки предмети та товари повинні бути щільно вкла-
дені.

51. У поштових відправленнях вкладення повинні бути упаковані:
крихкі предмети — у тверду тару, пересипані тирсою або обкладені стружкою, ватою тощо;
точні вимірювальні прилади — у тверду тару з прокладками, що запобігають пошкодженню 

вкладення під час пересилання. Прилади із скляними деталями упаковуються в посилкові ящики із 
спеціальним кріпленням. Такі посилки приймаються з позначкою «Обережно»;

кінофільми, кіноплівки і магнітні плівки — у тару, виготовлену відповідно до вимог норматив-
но-технічної документації;

друкована продукція (бланки, кошторисна документація тощо) масою до 5 кілограмів — у под-
війну оболонку з цупкого паперу. Якщо маса вкладення перевищує 5 кілограмів, посилка повинна 
мати з обох боків (адресного та зворотного) прокладки з дикту або цупкого картону. Оголошена 
цінність таких посилок не повинна перевищувати шести неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

В оболонці з цупкого паперу також можуть пересилатися дрібні посилки звичайні та з оголоше-
ною цінністю в сумі до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

фарбувальні порошки — у торбинки з поліетиленової плівки, клейонки, щільний проклеєний 
папір, які вкладаються у посилкові ящики;

сипкі продукти харчування і речовини, насіння, сухофрукти, горіхи тощо — у торбинки з поліе-
тиленової плівки, клейонки, щільний проолієний папір, які вкладаються у посилкові ящики;

рідкі речовини, а також речовини, які легко переходять у рідкий стан (сік, сироп, масло, жир, 
варення, мед тощо), — у закриті ємності, що повністю виключають можливість їх витікання, які 
вкладаються у посилкові ящики та обкладаються тирсою, стружкою, ватою тощо;

придатні для транспортування свіжі овочі та фрукти — у посилкові ящики, бічні стінки яких ма-
ють вентиляційні отвори або вертикальні розрізи, а також плетені кошики (крім конусоподібних), 
верхня частина яких повинна бути обшита міцною тканиною;

розсада та рослини за наявності карантинного сертифіката Головної державної інспекції з каран-
тину рослин — у кошики, обшиті тканиною. На дно кошика кладеться поліетиленова плівка (кле-
йонка);
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бджоли за наявності ветеринарного свідоцтва, виданого Головним департаментом ветеринарної 
медицини, — у спеціально виготовлені посилкові ящики, конструкція яких запобігає їх пошкоджен-
ню або втраті;

хутро, шкурки гризунів без спеціальної обробки, а також вовна, щетина, волос, пір’я і пух за 
наявності ветеринарного свідоцтва, виданого Головним департаментом ветеринарної медици-
ни, — у тканину (мішковину) чи торбинку з поліетиленової плівки, які вкладаються у посилкові 
ящики.

Рослини (виноградна лоза, саджанці тощо), предмети, які не складаються (креслярські дошки, 
дитячі санчата, автопокришки, валізи, бідони тощо), за винятком гострих і різальних предметів, 
розміри і маса яких не перевищують розміри і масу, передбачені пунктом 16 цих Правил, можуть 
пересилатися без упаковування. У разі пересилання предметів та товарів, які були у вжитку або 
мають пошкодження, робиться відповідна позначка на бланку супровідної адреси до посилки.

52. Предмети одягу, килимові та інші м’які вироби можуть упаковуватися у м’яку оболонку (тка-
нину). Таке вкладення доцільно попередньо упаковувати в поліетиленову плівку або інший волого-
непроникний матеріал.

М’яка оболонка (мішок, торбинка) повинна бути зшита внутрішнім швом. Верхня частина мішка 
(торбинки) згортається і міцно перев’язується шпагатом, до якого прикріплюється бирка з адресою 
одержувача (адресна бирка), виготовлена з дикту або цупкого картону.

53. Поштові відправлення з точними вимірювальними приладами, бджолами, розсадою, овоча-
ми та фруктами приймаються для пересилання без оголошення цінності.

54. За пошкодження предметів, вкладених відправником у поштове відправлення, упаковка 
якого не забезпечує їх збереження, оператор поштового зв’язку відповідальності не несе.

55. У разі виготовлення та заповнення бланків поштових переказів з використанням технічних 
засобів вони можуть прийматися для пересилання за межі населеного пункту за умови, якщо папір, 
з якого вони виготовляються, має питому вагу не менш як 80 грамів/кв. метр.

Адресування поштових відправлень

<...>

Приймання поштових відправлень
74. У поштові скриньки опускаються для відправляння за призначенням прості листи у поштових 

конвертах розмірами 110 × 220 міліметрів, 114 × 162 міліметри, 114 × 229 міліметрів, 162 × 229 
міліметрів та поштові картки розміром 105 × 148 міліметрів. У поштові скриньки, розміщені в опера-
ційних залах об’єктів поштового зв’язку, можуть також опускатися прості листи та бандеролі, упако-
вані в конверти інших розмірів.

Прості поштові відправлення, які за розмірами неможливо опустити в поштову скриньку, а та-
кож реєстровані поштові відправлення (поштові перекази) подаються для пересилання працівни-
кові об’єкта поштового зв’язку, який приймає поштові відправлення (поштові перекази).

75. Прості листи масою до 20 грамів і поштові картки з нанесеним на них відбитком спеціаль-
ного штампа, відправниками яких є військовослужбовці строкової служби, подаються для переси-
лання військовими листоношами безпосередньо до об’єкта поштового зв’язку. Зразок відбитка 
спеціального штампа для поштових відправлень військовослужбовців строкової служби затверд-
жується уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку разом з Мінобо-
рони.

76. Поштові відправлення осіб, які відбувають покарання у виправно-трудових установах, пода-
ються для пересилання до об’єкта поштового зв’язку, що їх обслуговує, особами, уповноваженими 
цими установами.
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77. Поштові відправлення, які на адресному боці містять написи, наклейки або знаки, не пере-
дбачені для їх оформлення, а також з пошкодженими, забрудненими упаковками чи без належного 
упакування пересиланню не підлягають і повертаються відправникам. Якщо такі поштові відправ-
лення вийняті з поштових скриньок, до них прикріплюється довідка із зазначенням причини повер-
нення, яка підписується працівником об’єкта поштового зв’язку і на якій проставляється відбиток 
календарного штемпеля.

78. Внутрішні листи і бандеролі з оголошеною цінністю та посилки, відправниками яких є фі-
зичні особи, подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення. За бажанням від-
правника вони можуть прийматися з описом вкладення. Зразок бланка такого опису затверджуєть-
ся уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку.

Бланк опису вкладення заповнюється відправником у двох примірниках із зазначенням адреси 
одержувача, кількості предметів, вартості кожного з цих предметів. Обидва примірники опису під-
писуються відправником.

Працівник об’єкта поштового зв’язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розпи-
сатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник 
опису видається відправникові, другий вкладається до поштового відправлення. За бажанням від-
правника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів 
може не зазначатися.

79. Внутрішні поштові відправлення з позначкою «Звіт» (листи та бандеролі з оголошеною цін-
ністю, посилки), а також поштові відправлення з вкладенням дорогоцінних металів, ювелірних ви-
робів і нумізматичних монет та їх колекцій подаються для пересилання лише з описом вкладення.

80. У разі подання для пересилання реєстрованого поштового відправлення (поштового пере-
казу) з простим чи рекомендованим повідомленням про його вручення відправник заповнює бланк 
такого повідомлення на свою адресу або на адресу особи, якій за його дорученням належить 
надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення (виплати поштового переказу).

У разі подання для пересилання поштового відправлення (поштового переказу) з повідомлен-
ням, що пересилається телеграфом чи електронною поштою (крім поштових переказів, що переси-
лаються телеграфом чи електронною поштою), бланк повідомлення про вручення не заповню-
ється.

81. На кожне поштове відправлення, що подається для пересилання з позначкою «Післяплата», 
відправник заповнює бланк поштового переказу. При цьому адреса одержувача поштового перека-
зу з післяплатою повинна відповідати адресі відправника, зазначеній на поштовому відправленні 
з позначкою «Післяплата». Сума післяплати, визначена відправником, не повинна перевищувати 
суми оголошеної цінності поштового відправлення. Зразок бланка переказу післяплати затверд-
жується уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку.

82. Поштові відправлення з післяплатою на адресу юридичних осіб, відправниками яких є фі-
зичні особи, для пересилання не приймаються.

83. Внутрішні листи, бандеролі з оголошеною цінністю та посилки, відправниками яких є юри-
дичні особи, можуть подаватися для пересилання як у відкритому, так і в закритому вигляді. Подані 
закритими поштові відправлення повинні бути скріплені власною печаткою юридичних осіб або 
опломбовані в установленому порядку чи обклеєні спеціальною клеєвою стрічкою з логотипом 
відправника. Подані для пересилання закритими внутрішні поштові відправлення незалежно від їх 
кількості, способу упакування, наявності печатки чи пломби, клеєвої стрічки з логотипом відправ-
ника можуть вибірково перевірятися працівником об’єкта поштового зв’язку. У разі виявлення 
у поштових відправленнях вкладень, заборонених до пересилання, усі поштові відправлення по-
вертаються відправникові, якщо інше не передбачене законом.
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Поштові відправлення, що подаються юридичними особами для пересилання відкритими, опеча-
туються чи обклеюються клеєвою стрічкою з логотипом об’єкта поштового зв’язку за додаткову 
плату згідно з встановленими тарифами.

84. Переказ грошей (поштовий переказ) у межах України здійснюється лише в національній 
валюті після внесення відправником суми готівкою чи шляхом безготівкового розрахунку.

Від юридичних осіб переказ грошей (поштовий переказ) приймається після надходження на ра-
хунок з переказних операцій об’єкта поштового зв’язку коштів, призначених для переказу, та плати 
за їх пересилання.

Міжнародний переказ грошей (поштовий переказ) здійснюється в іноземній валюті або в націо-
нальній валюті в установленому законодавством порядку. (Пункт 84 в редакції Постанови КМ 
№ 1230 (1230-2005-п) від 21.12.2005)

85. У разі одночасного відправляння п’яти і більше внутрішніх реєстрованих поштових відправ-
лень (поштових переказів) відправник складає список таких поштових відправлень за формою, що 
встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку. До одного 
такого списку включається не більш як 40 поштових відправлень (поштових переказів) одного 
виду, а посилок — не більш як 35.

До списку можуть включатися поштові відправлення (поштові перекази), згруповані за спосо-
бом обробки та пересилання. Список засвідчується підписом відправника. Якщо відправником 
є юридична особа, список скріплюється також печаткою.

86. Список згрупованих внутрішніх поштових відправлень (поштових переказів), що подаються 
для пересилання юридичними особами, складається у двох примірниках. У разі потреби, залежно 
від категорії або особливостей обробки та пересилання поштових відправлень (поштових пере-
казів), об’єкт поштового зв’язку може вимагати складання списку у трьох примірниках.

Список згрупованих внутрішніх рекомендованих листів, поштових карток та бандеролей засвід-
чується підписом відповідального працівника юридичної особи, який скріплюється відповідною 
печаткою. Список згрупованих внутрішніх листів, бандеролей з оголошеною цінністю, посилок, 
прямих контейнерів, поштових переказів засвідчується підписами керівника та головного бухгалте-
ра, які скріплюються печаткою юридичної особи.

87. Фізичні особи подають для пересилання міжнародні посилки, міжнародні відправлення 
з оголошеною цінністю і дрібні пакети відкритими.

88. Для пересилання міжнародних посилок, а також міжнародних відправлень з оголошеною 
цінністю з вкладенням національної валюти як нумізматичної (боністичної) продукції, іноземної ва-
люти, платіжних документів і платіжних карток відправник у встановленому порядку заповнює мит-
ні декларації у кількості, що визначена країною призначення у Керівництві з приймання міжнарод-
них поштових відправлень. На дрібні пакети, мішки «M» відправник заповнює ярлик з позначкою 
«Митниця».

89. Юридичні особи для пересилання реєстрованих міжнародних поштових відправлень скла-
дають список таких відправлень незалежно від їх кількості. Такий список оформляється у порядку, 
передбаченому для внутрішніх відправлень з оголошеною цінністю. У разі подання для пересилан-
ня міжнародних поштових відправлень, на які складається митна декларація, підписи, якими за-
свідчується список, повинні відповідати підписам у митній декларації.

90. Юридичні особи подають для пересилання міжнародні посилки, міжнародні відправлення 
з оголошеною цінністю і дрібні пакети закритими. Крім того, міжнародні посилки повинні бути до-
датково опломбовані або опечатані митними органами з наданням відповідних документів, що свід-
чать про здійснення митного контролю.

91. Працівник об’єкта поштового зв’язку під час приймання поштових відправлень (поштових 
переказів) після відповідної перевірки оформляє список у встановленому порядку, розписується на 
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примірниках і проставляє відбиток календарного штемпеля. Один примірник списку видається від-
правникові.

Оплата послуг поштового зв’язку
92. Послуги поштового зв’язку оплачуються під час їх замовлення за діючими тарифами готів-

кою у національній валюті або шляхом безготівкового розрахунку із застосуванням платіжних кар-
ток, розрахункових чеків та інших розрахункових документів.

93. Тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку згідно із законодавством встановлю-
ються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку.

Тарифи на інші послуги поштового зв’язку встановлюються операторами поштового зв’язку 
згідно із законодавством.

94. Послуги поштового зв’язку оплачуються з використанням поштових марок, відбитків де-
ржавного знака маркувальної машини, відбитків про оплату, нанесених друкарським чи іншим спо-
собом, відміток, які свідчать про те, що оплату проведено повністю («Taxe percue»), а також міжна-
родних купонів для відповіді, що видаються Міжнародним бюро Всесвітнього поштового союзу.

Поштові марки та міжнародні купони для відповіді використовуються як засіб оплати лише у разі 
надання послуг з пересилання письмової кореспонденції національним оператором поштового 
зв’язку.

Міжнародні купони для відповіді під час подання для пересилання поштового відправлення об-
мінюються на поштові марки України у такому співвідношенні: один купон відповідає вартості пере-
силання повітряним транспортом одного простого міжнародного листа масою до 20 грамів.

Відмітки про оплату «Taxe percue» можуть застосовуватися оператором поштового зв’язку при 
оформленні таких міжнародних поштових відправлень, як дрібні пакети, міжнародні поштові від-
правлення з оголошеною цінністю, мішки «M», посилки, згруповані поштові відправлення з познач-
кою «Консигнація».

95. Поштові марки наклеюються на адресному боці простого або рекомендованого листа, пош-
тової картки, бандеролі вгорі праворуч, окремо одна від одної.

96. Поштові марки, вилучені з обігу, забруднені, пошкоджені, погашені будь-яким способом, 
вирізані з маркованих конвертів і поштових карток, а також випущені поштовими адміністраціями 
зарубіжних країн, для оплати внутрішніх і міжнародних поштових відправлень не використову-
ються.

97. Продані поштові марки, марковані конверти і картки поверненню та обміну не підлягають.
98. Виготовлення з метою збуту чи збут свідомо підроблених поштових марок і кліше держав-

ного знака маркувальних машин тягне за собою відповідальність згідно із законом.
99. Маркувальні машини можуть використовуватися юридичними та фізичними особами для 

оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції за дозволом національ-
ного оператора поштового зв’язку після укладення відповідних договорів та внесення авансових 
платежів.

Поштові відправлення з відбитками державного знака маркувальної машини, що засвідчують 
оплату послуг, подаються для пересилання об’єктові поштового зв’язку, визначеному в договорі. 
Якщо розміри поштового відправлення не дають можливості зробити на ньому відбиток кліше де-
ржавного знака маркувальної машини, такий відбиток може бути нанесений на окремому аркуші 
паперу, який потім наклеюється на поштове відправлення.

Дата оформлення поштових відправлень із застосуванням маркувальної машини повинна від-
повідати даті подання для пересилання об’єктові поштового зв’язку.

Письмова кореспонденція з відбитками, що засвідчують оплату послуг поштового зв’язку, нане-
сеними друкарським чи іншим способом, приймається для пересилання тільки об’єктом поштового 
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зв’язку, з яким укладено відповідний договір, після надходження на його розрахунковий рахунок 
коштів для надання такої послуги.

У разі виявлення у поштових скриньках поштових відправлень, оплату яких здійснено із засто-
суванням відбитків державного знака маркувальної машини, а також відбитків про оплату, нанесе-
них друкарським чи іншим способом, або інших відміток про оплату, вони за призначенням не пе-
ресилаються, а повертаються відправнику, в разі відсутності адреси відправника зберігаються 
об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством терміну.

100. Порядок введення та виведення з обігу поштових марок, використання як засобу оплати 
маркувальних машин, відбитків про оплату, нанесених друкарським чи іншим способом, і відміток 
про оплату «Taxe percue» визначається відповідно до цих Правил уповноваженим центральним ор-
ганом виконавчої влади у галузі зв’язку.

101. У межах України безоплатно пересилаються:
прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами (одержу-
вачами) яких є військовослужбовці строкової служби. Прості листи масою до 20 грамів 
і поштові картки, що відправляються військовослужбовцями строкової служби, подаються 
для пересилання військовим листоношею об’єктові поштового зв’язку відповідно до цих 
Правил. У разі відсутності відбитків спеціального штампа для письмової кореспонденції 
військовослужбовців строкової служби, листи і поштові картки вручаються адресатам 
(одержувачам) після стягнення з них плати за пересилання згідно з встановленим тари-
фом;
посилки з одягом військовослужбовців, призваних на строкову військову службу, що від-
правляються в установленому порядку військовими частинами;
секограми, у тому числі міжнародні, за винятком тих, що пересилаються повітряним видом 
транспорту.

102. Опущені в поштові скриньки неоплачені або неповністю оплачені прості листи і поштові кар-
тки за призначенням не пересилаються, а підлягають поверненню відправникам для повної оплати їх 
пересилання згідно з встановленим тарифом. Такі поштові відправлення без адреси відправника 
зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством терміну.

103. Доставка на домашню адресу поштових переказів, листів та бандеролей з оголошеною цін-
ністю оплачується відправниками або адресатами (одержувачами).

Доставка та вручення поштових відправлень
104. Поштові відправлення і грошові суми, які пересилаються поштовим переказом, вручаються 

адресатам (одержувачам) за умови пред’явлення ними документа, що посвідчує особу, — паспорта 
громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, військового квитка для 
військовослужбовця строкової служби, посвідчення народного депутата України, документа, що 
замінює паспорт, паспорта іноземного громадянина з візою або посвідки на постійне чи тимчасове 
проживання на території України іноземного громадянина, виданої органами внутрішніх справ.

105. Адресат може уповноважити іншу особу на одержання поштового відправлення (поштового 
переказу) за довіреністю, що посвідчується в установленому законодавством порядку.

Довіреність на одержання поштового відправлення (поштового переказу) може бути посвідчена 
організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за 
місцем його проживання чи адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, 
в якому він перебуває на лікуванні.

106. Поштові відправлення (поштові перекази) доставляються одержувачам на домашню адре-
су, службову адресу, до запитання чи з використанням абонементної скриньки або видаються їм 
в об’єкті поштового зв’язку.

•

•

•
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107. На домашню адресу одержувачів доставляються:
прості та рекомендовані поштові відправлення (у тому числі відправлення електронною 
поштою, упаковані як письмова кореспонденція), секограми, повідомлення про вручення 
поштових відправлень (поштових переказів);
поштові перекази, листи та бандеролі з оголошеною цінністю — з позначкою «Доставка 
оплачена»;
внутрішні поштові відправлення з позначкою «Експрес»;
повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень (поштових пере-
казів).

108. З використанням абонентської поштової скриньки доставляються:
прості поштові відправлення;
прості повідомлення про вручення реєстрованих поштових відправлень (поштових пере-
казів);
первинні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень (поштових пе-
реказів), крім повідомлень про надходження поштових переказів, що пересилаються теле-
графом або електронною поштою;
первинні повідомлення про надходження простих поштових відправлень, які неможливо 
вкласти до поштової скриньки;
періодичні друковані видання.

109. У разі відсутності або несправності абонентської поштової скриньки оператор поштового 
зв’язку зобов’язаний письмово повідомити користувача про свою відмову від доставки поштових 
відправлень і періодичних друкованих видань.

110. Прості поштові відправлення, прості повідомлення про вручення реєстрованих поштових 
відправлень (поштових переказів), первинні повідомлення про надходження реєстрованих пошто-
вих відправлень (поштових переказів) і періодичні друковані видання, адресовані юридичним осо-
бам, можуть доставлятися з використанням абонентських поштових скриньок, що встановлюються 
на перших поверхах приміщень чи інших доступних для цього місцях, або видаватися в приміщен-
нях об’єкта поштового зв’язку представникам юридичних осіб, уповноваженим на одержання пош-
ти, чи доставлятися у канцелярії, експедиції тощо, розміщені на перших поверхах приміщень.

Порядок доставки поштових відправлень, періодичних друкованих видань, що надходять на ад-
ресу юридичних осіб, визначається на підставі письмового повідомлення або договору про достав-
ку поштових відправлень, періодичних друкованих видань, що укладається юридичною особою 
з об’єктом поштового зв’язку.

111. Реєстровані поштові відправлення, адресовані юридичним особам, видаються їх представ-
никам, уповноваженим на одержання пошти у приміщеннях об’єкта поштового зв’язку, на підставі 
довіреності, оформленої в установленому порядку. Копія такої довіреності, засвідчена в установле-
ному порядку, зберігається в об’єкті поштового зв’язку.

Поштові відправлення (поштові перекази), адресовані військовим частинам та їх особовому 
складу, видаються у приміщеннях об’єкта поштового зв’язку за довіреністю військовим листоно-
шам або іншим представникам, уповноваженим на одержання пошти, чи особисто адресатам 
(одержувачам).

112. Прості поштові відправлення і прості повідомлення про вручення та надходження реєстро-
ваних поштових відправлень (поштових переказів), періодичні друковані видання, адресовані фі-
зичним особам на службову адресу або фізичним особам, які проживають у гуртожитках, інтерна-
тах, дитячих будинках, готелях чи перебувають в оздоровчих та лікувальних закладах, 
доставляються адресатам відповідно з використанням абонентських поштових скриньок або вида-
ються представникам юридичних осіб (закладів), уповноваженим на одержання пошти, якщо інше 
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не передбачено договором, укладеним цими юридичними особами (закладами) з об’єктом пошто-
вого зв’язку.

113. Поштові відправлення, адресовані працівникам риболовецьких господарств, геологорозві-
дувальних партій (експедицій), сільськогосподарських організацій, залізничних роз’їздів, лісництв, 
особам, які відбувають покарання у виправно-трудових установах, видаються уповноваженим пред-
ставникам цих підприємств, установ та організацій у найближчому об’єкті поштового зв’язку.

114. Адресовані фізичним особам рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані пові-
домлення про вручення реєстрованих поштових відправлень (поштових переказів), повідомлення 
про надходження переказів, що пересилаються телеграфом або електронною поштою, а також усі 
повторні повідомлення про надходження поштових відправлень (поштових переказів) вручаються 
особисто адресату (одержувачу), а у разі його відсутності — повнолітнім членам сім’ї за умови 
пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

У разі відсутності адресата (одержувача) або повнолітніх членів його сім’ї в абонентську поштову 
скриньку адресата вкладаються повідомлення про надходження зазначених реєстрованих пошто-
вих відправлень (поштових переказів).

115. Поштові відправлення з позначкою «Вручити особисто», адресовані фізичним особам, під-
лягають врученню особисто адресатам або особам, уповноваженим ними на це в установленому 
порядку. Вручення поштових відправлень з позначкою «Вручити особисто», а також рекомендова-
них листів з позначкою «Судова повістка», які адресовані посадовим і службовим особам органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або на 
службову адресу фізичних осіб здійснюється у порядку, визначеному у цих органах, підприємствах, 
установах, організаціях з урахуванням Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
1997 р. № 1153 (1153-97-п).

116. У разі, коли адресата (одержувача) неможливо повідомити про надходження поштового 
відправлення (поштового переказу) за номером телефону, зазначеним відправником для повідом-
лення, в абонентську поштову скриньку адресатові доставляється повідомлення про надходження 
поштового відправлення (поштового переказу).

117. Безпосередньо в приміщеннях об’єкта поштового зв’язку видаються:
поштові перекази та листи з оголошеною цінністю на суму, що перевищує 30 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян (крім поштових переказів державної пенсії та грошо-
вої допомоги), інші поштові відправлення з оголошеною цінністю (поштові перекази), до-
ставка яких не була оплачена відправником;
посилки, прямі контейнери;
поштові відправлення з позначкою «Післяплата»;
поштові відправлення, що надійшли на адресу військових частин та виправно-трудових 
установ;
згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація»;
міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети (за винятком пош-
тових відправлень з позначкою «З посильним»), мішки «M»;
поштові відправлення, щодо яких складено відповідний акт;
інші реєстровані поштові відправлення (поштові перекази), не вручені адресатам.

118. У разі виявлення пошкодження упаковок простих і рекомендованих поштових відправлень 
працівниками поштового зв’язку вживаються необхідні заходи для усунення пошкоджень, при цьо-
му на відправленні робиться позначка «Надійшло у пошкодженому вигляді», яка засвідчується під-
писом працівника об’єкта поштового зв’язку, і проставляється відбиток календарного штемпеля.

•

•
•
•

•
•

•
•
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У разі виявлення розходжень фактичної маси посилки, листа чи бандеролі з оголошеною цінніс-
тю, міжнародного відправлення з оголошеною цінністю, дрібного пакета з масою, зазначеною 
у супровідних документах, на поштовому відправленні або бланку супровідної адреси до нього, чи 
пошкодження оболонки, печатки, обв’язки, що не забезпечує схоронність вкладення, працівник 
поштового зв’язку складає відповідний акт, який підписується ним та керівником об’єкта поштово-
го зв’язку. Таке поштове відправлення не розкривається, додатково упаковується і разом з двома 
примірниками акта відправляється згідно із зазначеною відправником адресою.

119. Поштові перекази, посилки, листи чи бандеролі з оголошеною цінністю, а також прямі кон-
тейнери, згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація», міжнародні поштові від-
правлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети, мішки «M» видаються особисто адресатам (одер-
жувачам) за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, або уповноваженим на це особам 
за умови пред’явлення відповідної довіреності, що засвідчується в установленому законодавством 
порядку.

120. Для одержання грошей поштовим переказом, посилки, листа чи бандеролі з оголошеною 
цінністю, прямого контейнера, згрупованого поштового відправлення з позначкою «Консигнація», 
міжнародного поштового відправлення з оголошеною цінністю, дрібного пакета, мішка «M» адре-
сат (одержувач) заповнює відповідний бланк, на якому зазначається назва пред’явленого докумен-
та, серія та номер, дата видачі і найменування органу, який його видав. Для одержання реєстрова-
ного поштового відправлення (поштового переказу), адресованого до запитання, на абонементну 
скриньку або на службову адресу, а також у разі, коли адреса, зазначена на поштовому відправлен-
ні (поштовому переказі), не відповідає фактичній адресі одержувача, крім даних про документ за-
значається адреса, за якою фактично проживає адресат (одержувач).

121. Під час вручення фізичній особі реєстрованого поштового відправлення (поштового пере-
казу) з повідомленням про вручення працівник об’єкта поштового зв’язку на підставі пред’явленого 
документа зазначає на бланку повідомлення про вручення прізвище, ім’я, по батькові особи, якій 
вручено реєстроване поштове відправлення (поштовий переказ). На бланку повідомлення про вру-
чення внутрішнього та міжнародного поштового відправлення з позначкою «Вручити особисто» 
адресат (одержувач) також ставить свій підпис.

Відповідні дані про особу, уповноважену на одержання поштового відправлення з позначкою 
«Вручити особисто», адресованого юридичній особі або фізичній особі на службову адресу, зазна-
чаються на бланку повідомлення про вручення поштового відправлення.

122. Під час видачі поштових відправлень з оголошеною цінністю, дрібних пакетів та посилок 
працівник об’єкта поштового зв’язку перевіряє їх масу. На вимогу адресата (одержувача) такі від-
правлення можуть розкриватися в його присутності.

123. Поштові відправлення з позначкою «З описом» та поштові відправлення, щодо яких скла-
дено відповідний акт, повинні розкриватися працівником об’єкта поштового зв’язку у присутності 
адресата (одержувача).

У разі, коли під час розкриття таких поштових відправлень нестачу, пошкодження, зіпсуття чи 
заміну вкладення не буде виявлено, видача їх проводиться в установленому порядку. У разі вияв-
лення нестачі, заміни, повного або часткового пошкодження чи зіпсуття вкладення працівник 
об’єкта поштового зв’язку складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником 
об’єкта поштового зв’язку і адресатом (одержувачем). Один примірник акта видається адресатові 
(одержувачу).

У разі, коли адресат (одержувач) не вимагає розкриття поштового відправлення, що надійшло 
з позначкою «З описом», перевірці підлягає лише його маса, про що працівник об’єкта поштового 
зв’язку робить позначку на зворотному боці повідомлення про надходження, яка засвідчується під-
писом адресата (одержувача).
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124. Поштове відправлення з позначкою «Післяплата» видається адресату (одержувачу) після 
внесення визначеної відправником суми післяплати та здійснення оплати за її пересилання пошто-
вим переказом.

Адресат (одержувач) має право одержати інформацію про адресні дані відправника до внесення 
ним встановленої плати.

Вручене адресату (одержувачу) відповідно до цих Правил поштове відправлення з позначкою 
«Післяплата» поверненню не підлягає, а внесена ним сума післяплати і оплата за її пересилання 
поштовим переказом не повертаються.

Поштові відправлення з позначкою «Післяплата. З описом», а також поштові відправлення з поз-
начкою «Післяплата», щодо яких складено відповідний акт, можуть розкриватися працівником 
об’єкта поштового зв’язку в присутності адресата (одержувача) без попереднього внесення ним 
суми післяплати та оплати за її пересилання поштовим переказом.

Про відмову адресата від одержання поштового відправлення, в якому під час розкриття вияв-
лено нестачу, заміну, зіпсуття чи пошкодження вкладення, працівник об’єкта поштового зв’язку 
складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником об’єкта поштового зв’язку 
і адресатом. Один примірник такого акта видається адресатові, а поштове відправлення з одним 
примірником акта підлягає поверненню відправнику.

125. У разі, коли адресат (одержувач) не з’явився за одержанням реєстрованого поштового від-
правлення (поштового переказу) протягом трьох робочих днів після доставки першого повідомлен-
ня, йому вручається повторне повідомлення під розписку.

За кожну добу зберігання понад 5 робочих днів після надходження до об’єкта поштового зв’язку 
листа (бандеролі) з оголошеною цінністю, дрібного пакета, міжнародного поштового відправлення 
з оголошеною цінністю — масою понад 500 грамів, а також мішка «M», згрупованих поштових 
відправлень з позначкою «Консигнація», посилки, прямого контейнера з адресата (одержувача) 
стягується плата відповідно до встановлених законодавством тарифів.

126. Поштові відправлення (поштові перекази), адресовані неповнолітнім або громадянам, виз-
наним в установленому порядку недієздатними, видаються їх законним представникам за умови 
пред’явлення відповідних документів, що посвідчують особу, родинні зв’язки з адресатом (паспорт, 
свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу) та рішення органу опіки і піклу-
вання про призначення особи опікуном чи піклувальником.

Реєстровані поштові відправлення (поштові перекази), адресовані неповнолітнім, які перебува-
ють у школах-інтернатах, дитячих будинках, в оздоровчих та лікувальних закладах, видаються 
уповноваженим представникам цих закладів у встановленому порядку.

127. Адресат (одержувач), який унаслідок фізичних вад не може поставити особистий підпис про 
одержання реєстрованого поштового відправлення (поштового переказу), має право з відома пра-
цівника об’єкта поштового зв’язку скористатися допомогою іншої особи. У такому разі працівник 
об’єкта поштового зв’язку на бланку повідомлення про одержання поштового відправлення (пош-
тового переказу) зазначає дані документів (назву, номер, ким і коли виданий), що посвідчують 
особу адресата (одержувача) та особу, яка розписалася за одержання поштового відправлення.

128. Міжнародні поштові відправлення, на вкладення яких нараховано митні платежі, видаються 
адресатові (одержувачу) тільки після внесення ним митних платежів та плати за їх пересилання 
поштовим переказом. Видача міжнародних поштових відправлень, адресованих юридичним осо-
бам, здійснюється в установленому порядку з дозволу митного органу.

Адресат (одержувач) може звернутися до митного органу із заявою про скасування або зменшен-
ня сум нарахованих митних платежів, в якій зазначається найменування митниці, що проводила ог-
ляд, номер поштового відправлення та інші відомості. У такому разі міжнародне поштове відправ-
лення зберігається об’єктом поштового зв’язку протягом двох місяців після його надходження.
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129. Адресат може відмовитися від одержання поштового відправлення (поштового переказу), 
про що на поштовому відправленні (бланку поштового переказу) або повідомленні робиться від-
повідна позначка, яка засвідчується його підписом. Підпис уповноваженого представника юридич-
ної особи скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

130. Поштові перекази, адресовані фізичним особам, виплачуються готівкою в національній ва-
люті. Поштові перекази, що надходять на адресу юридичних осіб або на особисті рахунки фізичних 
осіб в установах банків, перераховуються на відповідні рахунки юридичних або фізичних осіб.

Терміни зберігання поштових відправлень (поштових переказів)

<...>

Права та обов’язки користувачів послуг поштового зв’язку, відповідальність 
операторів поштового зв’язку і користувачів
136. Відправник або адресат (одержувач) має право на користування послугами поштового зв’язку 

відповідно до Законів України «Про поштовий зв’язок» (2759-14), «Про зв’язок» (160/95-ВР), «Про 
захист прав споживачів» (1023-12) та інших актів законодавства.

137. До вручення адресатові (одержувачу) поштового відправлення (поштового переказу) від-
правник за додаткову плату має право за місцем приймання поштового відправлення (поштового 
переказу) зробити розпорядження про:

повернення поштового відправлення (поштового переказу);
видачу поштового відправлення (виплату поштового переказу) іншій особі та за іншою ад-
ресою або доставку цьому ж адресатові (одержувачу) за іншою адресою;
видачу адресатові (одержувачу) поштового відправлення з позначкою «Післяплата» без 
внесення ним суми післяплати або поштового відправлення, що було прийняте для переси-
лання без зазначення суми післяплати, з внесенням ним цієї суми під час одержання;
зменшення визначеної ним суми післяплати або збільшення її, але не більше ніж сума ого-
лошеної цінності поштового відправлення;
продовження терміну зберігання поштового відправлення (поштового переказу) об’єктом 
поштового зв’язку місця призначення до двох місяців з дня його надходження.

Поштові перекази, відправниками яких є юридичні особи, повертаються шляхом перерахування 
коштів на їх розрахункові рахунки, а внесена ними плата за пересилання цих переказів не повер-
тається.

138. Відправник має право:
забрати реєстроване поштове відправлення (поштовий переказ), якщо його ще не відправ-
лено за призначенням. У цьому разі відправникові повертається внесена ним плата, крім 
вартості поштових марок та плати за надані додаткові послуги;
протягом шести місяців з дня прийняття для пересилання реєстрованого поштового від-
правлення (поштового переказу) за письмовим чи усним запитом одержати за додаткову 
плату інформацію про його вручення;
зробити розпорядження через будь-який об’єкт поштового зв’язку про повернення або змі-
ну адреси одержувача відправленого ним міжнародного поштового відправлення.

139. У випадках, передбачених пунктами 137, 138 цих Правил, відправник повинен подати пись-
мову заяву щодо розпорядження, пред’явити документ, що посвідчує особу, та оригінал або завірену 
в установленому порядку копію розрахункового документа про прийняття поштового відправлення 
(поштового переказу) — касового чека, розрахункової квитанції тощо.

У заяві зазначається вид і категорія поштового відправлення (поштового переказу), місце, дата 
прийняття та номер розрахункового документа про прийняття для пересилання, прізвище, ім’я та 

•
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•
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по батькові (для юридичних осіб — найменування), адреса відправника та одержувача, а у відповід-
них випадках сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, визна-
чена сума післяплати, дані пред’явленого документа, що посвідчує особу. У разі, коли це стосується 
згрупованих поштових відправлень (поштових переказів), також пред’являється список цих від-
правлень або завірена в установленому порядку його копія.

140. Адресат має право за додаткову плату зробити розпорядження про:
зберігання поштового відправлення (поштового переказу), адресованого йому, протягом 
двох місяців з дня надходження;
пересилання або доставку поштових відправлень (поштових переказів), адресованих йому 
на іншу адресу;
перерахування на особистий рахунок в установі банку грошей за поштовими переказами, 
адресованими йому на домашню адресу;
доставку на домашню адресу поштових відправлень (поштових переказів), що надходять 
йому до запитання, якщо доставка таких поштових відправлень (поштових переказів) пере-
дбачена цими Правилами.

Розпорядження адресата щодо пересилання або доставки на іншу адресу адресованих йому 
поштових відправлень (поштових переказів), а також щодо доставки на домашню адресу зазначе-
них відправлень, адресованих йому до запитання, виконується об’єктом поштового зв’язку протя-
гом трьох місяців.

Для здійснення розпорядження адресат подає письмову заяву та пред’являє документ, що по-
свідчує його особу.

141. Відправник або адресат (одержувач) протягом шести місяців з дня прийняття для переси-
лання поштового відправлення (поштового переказу) має право звернутися до оператора поштово-
го зв’язку щодо одержання неврученого поштового відправлення (невиплаченого поштового пере-
казу).

142. Користувач має право:
на одержання доступної, достовірної та необхідної інформації про порядок і терміни надан-
ня послуг поштового зв’язку;
подати заяву до будь-якого об’єкта поштового зв’язку про розшук відправленого ним або 
на його адресу поштового відправлення (поштового переказу);
відмовитися від одержання поштового відправлення, вкладення якого частково або повніс-
тю пошкоджене, з відшкодуванням його повної вартості;
звернутися для захисту своїх прав як споживача до територіального органу спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, 
а також до суду;
подати претензію, зокрема з вимогою про відшкодування завданих йому збитків, у разі 
невиконання або неналежного виконання оператором поштового зв’язку обов’язків з на-
дання послуг поштового зв’язку. Такі претензії можуть подаватися об’єктові поштового 
зв’язку протягом шести місяців з дня прийняття ним поштового відправлення (поштового 
переказу) для пересилання.

143. Претензії користувача щодо недоставки, несвоєчасної доставки, пошкодження чи втрати 
поштового відправлення або невиплати грошей за поштовим переказом подаються протягом ше-
сти місяців з дня прийняття оператором поштового зв’язку поштового відправлення (поштового 
переказу).

Претензії щодо міжнародних поштових відправлень приймаються у терміни, передбачені актами 
Всесвітнього поштового союзу, а міжнародних поштових переказів — міжнародними угодами про 
обмін поштовими переказами.
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Претензії подаються користувачами у письмовій формі і підлягають обов’язковій реєстрації. Під 
час подання претензії заявник повинен пред’явити документ, що посвідчує особу. У претензії зазна-
чається вид і категорія поштового відправлення, його номер, дата і місце прийняття для пересилан-
ня, адреса відправника та одержувача. У разі потреби зазначається сума поштового переказу, сума 
оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати та подаються копії списків згрупова-
них поштових відправлень. У претензії про неодержання посилки, прямого контейнера або листа, 
бандеролі з оголошеною цінністю додатково зазначається вид упаковки, детальний перелік та вар-
тість вкладення. Одночасно подається оригінал або копія розрахункового документа про прийняття 
поштового відправлення (поштового переказу) — касового чека, розрахункової квитанції тощо.

Претензії можуть бути подані іншими особами за відповідною довіреністю відправників або ад-
ресатів (одержувачів), яка засвідчується в установленому законодавством порядку.

144. Оператор поштового зв’язку зобов’язаний розглянути претензію і надати письмову від-
повідь заявникові у термін не більше ніж один місяць з дня її надходження, якщо інше не передба-
чено законодавством, а ті, які не потребують додаткової перевірки, — невідкладно, але не пізніше 
ніж через п’ятнадцять днів з дня їх одержання. Якщо в місячний термін вирішити порушені в пре-
тензії питання неможливо, відповідальна особа оператора поштового зв’язку встановлює необхід-
ний термін для його розгляду, про що повідомляється заявникові.

145. Виплата сум відшкодування за збитки, завдані внаслідок ненадання або неналежного на-
дання послуг поштового зв’язку, здійснюється оператором поштового зв’язку за місцем прийняття 
або вручення поштового відправлення (поштового переказу) не пізніше десяти днів з дня визнання 
претензії.

146. У разі, коли поштове відправлення виявлено після виплати адресатові чи відправнику на-
лежної суми відшкодування, поштове відправлення вручається адресатові чи відправнику. При 
цьому адресат (одержувач) чи відправник повинен повернути виплачену йому суму відшкодування 
з відрахуванням суми за затримку пересилання і доставку поштового відправлення. Якщо адресат 
(одержувач) чи відправник відмовляється від одержання, поштове відправлення зберігається про-
тягом установленого цими Правилами терміну.

147. Претензії юридичних осіб залишаються без розгляду у разі, коли:
не минув установлений термін пересилання поштового відправлення (поштового перека-
зу);
заявник не є відправником або адресатом (одержувачем);
минув шестимісячний термін з дня прийняття для пересилання об’єктом поштового зв’язку 
поштового відправлення;
об’єкт поштового зв’язку вже розглядає претензію між тими ж сторонами, про той же пред-
мет і на тій же підставі;
претензію подано об’єкту поштового зв’язку (поштамту, вузлу поштового зв’язку, відділен-
ню поштового зв’язку), яке не здійснювало прийняття і видачі поштового відправлення 
(поштового переказу).

148. У разі відмови у задоволенні претензії заявникові у письмовій формі надається обґрунтова-
на відповідь про причини відмови і повертаються подані ним документи.

Користувачі мають право оскаржити неправомірні дії працівників оператора поштового зв’язку 
в порядку, встановленому законодавством.

149. Оператор поштового зв’язку несе відповідальність перед користувачами згідно із законо-
давством.

За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправ-
лень, доручень користувачів щодо поштових переказів оператор поштового зв’язку несе перед ко-
ристувачами таку матеріальну відповідальність:

•
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за повну втрату реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, пош-
тової картки, секограми, повідомлення про вручення поштового відправлення), посилок і прямих 
контейнерів без оголошеної цінності — відшкодування вартості послуг поштового зв’язку та штраф 
у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності — відшкодуван-
ня його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення, розмір якого 
обчислюється шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення, та штраф 
у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв’язку;

за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі 
з оголошеною цінністю — відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправ-
лення, вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або банде-
ролі з оголошеною цінністю з описом вкладення — повернення (відшкодування) вартості вкладен-
ня або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв’язку та штраф 
у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, 
сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом (одержувачем). 
У разі відмови відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення воно 
реалізується оператором поштового зв’язку. У разі незазначення в описі вартості вкладених пред-
метів або пересилання без опису розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої 
або пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості, але не більше ніж оголо-
шена цінність посилки, листа або бандеролі. У цьому разі вартість одиниці маси визначається шля-
хом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення;

за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення термінів пересилання пош-
тових переказів — відповідно до законодавства;

за несвоєчасну доставку реєстрованих поштових відправлень усіх видів — штраф у розмірі 
25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку;

за порушення контрольних термінів пересилання поштових відправлень повітряним видом 
транспорту — відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітряним та наземним 
видом транспорту і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку.

За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень оператор поштового зв’язку несе 
відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства Украї-
ни, за невиплату міжнародних поштових переказів — відповідно до міжнародних договорів Украї-
ни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, від-
шкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі розрахункового документа про прийняття 
поштового відправлення (поштового переказу) — касового чека, розрахункової квитанції чи іншого 
документа про оплату цих послуг.

У разі незгоди користувача з визначеним цими Правилами розміром відшкодування питання про 
відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через нена-
лежне виконання операторами поштового зв’язку своїх зобов’язань, а також інші спори між ко-
ристувачами та операторами розглядаються у судовому порядку.

150. Оператор поштового зв’язку не несе матеріальної відповідальності у разі, коли:
поштове відправлення в установленому законодавством порядку підлягає вилученню, кон-
фіскації або знищенню;
втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непере-
борної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);
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нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушен-
ня відправником вимог законодавства, а також цих Правил щодо обмеження у пересиланні 
предметів та речей;
поштове відправлення (поштовий переказ) видане адресатові (одержувачу) під розписку 
про одержання;
заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об’єкта пошто-
вого зв’язку після шести місяців з дня прийняття його для пересилання;
поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від від-
правника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи 
пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контей-
нера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.

Оператор поштового зв’язку не несе відповідальності за ненадання чи неналежне надання по-
слуг поштового зв’язку внаслідок прийняття митним органом рішень щодо поштових відправлень 
під час здійснення митного контролю.

151.  Інформація про адресу відправника, вид поштового відправлення (поштового переказу), 
його категорію тощо може бути надана лише адресату або його законному представнику.

Працівники поштового зв’язку, які допустили порушення зазначених вимог, несуть відповідаль-
ність згідно із законодавством.

За втрату, нестачу або пошкодження вкладень поштових відправлень, нестачу грошових коштів, 
порушення контрольних термінів доставки поштових відправлень (поштових переказів) працівники 
поштового зв’язку, з вини яких завдані збитки, несуть відповідальність у порядку, передбаченому 
законодавством.

152.  Користувачі відповідно до закону несуть відповідальність за збитки, завдані операторам 
поштового зв’язку чи третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, за-
боронених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.

Додатки

<...>

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії

з питань регулювання зв’язку України
від 5 травня 2006 р. № 258 (z0766-06)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

29 червня 2006 р. за № 767/12641

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
на період з 1 листопада 2006 p.

<...>
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МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ 
ТА ДОКУМЕНТИ
в галузі захисту 
прав споживачів
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РЕЗОЛЮЦИЯ 39/248 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
«Руководящие принципы для защиты интересов потребителей»

(Принята 9 апреля 1985 года на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)

I. ЦЕЛИ
1. Принимая во внимание интересы и нужды потребителей во всех странах, особенно в разви-

вающихся странах; признавая, что потребители зачастую находятся в неравном положении с точки 
зрения экономических условий, уровня образования и покупательной способности; и учитывая, что 
потребители должны иметь право на доступ к безопасным товарам, а также важность содействия 
справедливому, равноправному и устойчивому экономическому и социальному развитию, эти ру-
ководящие принципы защиты интересов потребителей имеют следующие цели:

a) содействовать странам в установлении или дальнейшем обеспечении надлежащей защиты 
своего населения как потребителей;

b) способствовать созданию структур производства и распределения, способных удовлетво-
рять потребности и запросы потребителей;

c) поощрять высокий уровень этических норм поведения тех, кто связан с производством 
и распределением товаров и услуг для потребителей;

d) содействовать странам в борьбе с вредной деловой практикой всех предприятий на нацио-
нальном и международном уровнях, которая отрицательно сказывается на потребителях;

e) способствовать созданию независимых групп потребителей;
f) расширять международное сотрудничество в области защиты интересов потребителей;
g) поощрять создание рыночных условий, предоставляющих потребителям больший выбор 

при более низких ценах.

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
2. Правительства должны разрабатывать, укреплять или продолжать активную политику защи-

ты интересов потребителей с учетом изложенных ниже руководящих принципов. При этом каждое 
правительство должно определить свои собственные первоочередные задачи в области защиты 
интересов потребителей в соответствии с экономическими и социальными условиями страны 
и потребностями своего населения, а также с учетом издержек и преимуществ намечаемых мер.

3. Эти руководящие принципы направлены на удовлетворение следующих законных потребностей:
a) защита потребителей от ущерба их здоровью и безопасности;
b) содействие экономическим интересам потребителей и защита этих интересов;
c) доступ потребителей к соответствующей информации, необходимой для компетентного 

выбора в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями;
d) просвещение потребителей;
e) наличие эффективных процедур рассмотрения жалоб потребителей;
f) свобода создавать потребительские и другие соответствующие группы или организации, 

и возможность для таких организаций высказывать свою точку зрения в процессе приня-
тия решений, затрагивающих их интересы.

4. Правительствам следует создать или сохранить надлежащую инфраструктуру для разработ-
ки, осуществления и контроля политики защиты интересов потребителей. Особое внимание долж-
но быть уделено обеспечению того, чтобы меры по защите интересов потребителей проводились 
на благо всех слоев населения, особенно сельского населения.

5. Все предприятия должны соблюдать соответствующие законы и постановления тех стран, 
в которых они ведут дела. Они также должны соблюдать соответствующие положения междуна-
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родных норм защиты интересов потребителей, одобренные компетентными органами власти дан-
ной страны. (В дальнейшем ссылки в руководящих принципах на международные нормы следует 
рассматривать в контексте данного пункта.)

6. При разработке политики защиты интересов потребителей следует учитывать потенциаль-
ную позитивную роль университетов, а также государственных и частных исследовательских 
 учреждений.

III. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
7. Следующие руководящие принципы должны применяться как к местным, так и к импортиру-

емым товарам и услугам.
8. При использовании любых процедур или положений о защите интересов потребителей сле-

дует обращать должное внимание на обеспечение того, чтобы они не препятствовали международ-
ной торговле и соответствовали международным торговым обязательствам.

A. Физическая безопасность
9. Для обеспечения того, чтобы товары были безопасны как при их предназначаемом, так и дру-

гом разумно возможном использовании, правительствам следует принять соответствующие меры 
или поощрять их принятие, включая правовые системы, положения о безопасности товаров, наци-
ональные или международные нормы, добровольные нормы и ведение учета случаев небезопасно-
го использования отдельных товаров.

10. Надлежащая политика должна обеспечить, чтобы производимые производителями товары 
были безопасны как при их предназначаемом, так и другом разумно возможном использовании. 
Те, кто несет ответственность за выход товаров на рынок, в частности поставщики, экспортеры, 
импортеры, розничные торговцы и т. п. (далее именуемые распределителями), должны обеспе-
чить, чтобы эти товары, в период нахождения у них, не становились небезопасными из-за непра-
вильного обращения или хранения и чтобы в период нахождения у них они не становились опас-
ными из-за неправильного обращения или хранения. Потребителей следует инструктировать 
о правильном использовании товаров и информировать о возможном риске при предназначаемом 
или другом разумно возможном использовании. Там, где это возможно, потребителям должна 
сообщаться важнейшая информация о безопасном использовании с помощью понятных в между-
народных масштабах обозначений.

11. Надлежащая политика должна обеспечить, чтобы производители или распределители, если 
им стало известно о возникновении непредвиденной опасности уже после выхода товаров на ры-
нок, незамедлительно уведомляли об этом соответствующие органы власти и, в случае необходи-
мости, общественность. Правительствам также следует рассмотреть пути обеспечения того, чтобы 
потребители были должным образом информированы о такой опасности.

12. Правительствам следует при необходимости принять политику, при которой, в случае обна-
ружения серьезного дефекта в каком-либо товаре и/или существенной и серьезной опасности даже 
при его правильном использовании, производители и/или распределители должны изъять его из 
обращения и устранить дефект или заменить, или предложить другой товар; если в разумные сро-
ки это сделать невозможно, потребителю должна быть выплачена соответствующая компенсация.

B. Содействие экономическим интересам потребителей и защита этих интересов
13. Политика правительств должна быть направлена на предоставление потребителям возмож-

ности максимально выгодно использовать свои экономические средства. Она также должна быть 
направлена на обеспечение удовлетворительных технических и эксплуатационных характеристик, 
надлежащих методов распределения, добросовестной деловой практики, информативного марке-
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тинга и эффективной защиты против практики, которая может отрицательным образом затронуть 
экономические интересы потребителей и осуществление выбора при покупке.

14. Правительствам следует активизировать свои усилия по предотвращению практики, нанося-
щей ущерб экономическим интересам потребителей, путем обеспечения того, чтобы производители, 
распределители и другие лица, участвующие в предоставлении товаров и услуг, соблюдали установ-
ленные законы и обязательные нормы. Следует поощрять организации потребителей к контролю за 
такой пагубной практикой, как фальсификация продуктов питания, ложные или вводящие в заблуж-
дение заявления с целью сбыта товаров и обман потребителей в сфере обслуживания.

15. Правительствам следует разрабатывать, укреплять или сохранять, в зависимости от конк-
ретных обстоятельств, меры, относящиеся к контролю за ограничительной и другой вредной дело-
вой практикой, которая может нанести ущерб потребителям, включая средства обеспечения вы-
полнения подобных мер. В этой связи правительствам следует руководствоваться своими 
обязательствами в соответствии с комплексом согласованных на многосторонней основе справед-
ливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, принятым Гене-
ральной Ассамблеей в Резолюции 35/63 от 5 декабря 1980 года.

16. Правительствам следует ввести или сохранить политику, четко определяющую ответствен-
ность производителя за то, чтобы товары отвечали разумным требованиям с точки зрения их дол-
говечности, пригодности и надежности и соответствовали цели, для которой они предназначены, 
а также ответственность торговца следить за соблюдением этих требований. Аналогичная полити-
ка должна проводиться и в сфере обслуживания.

17. Правительства должны поощрять добросовестную и эффективную конкуренцию, с тем что-
бы обеспечить потребителям самый широкий выбор товаров и услуг по минимальным ценам.

18. Правительства должны, где это необходимо, следить за тем, чтобы производители и/или 
розничные торговцы обеспечивали надлежащее и надежное обслуживание после продажи, а также 
наличие запасных частей.

19. Потребители должны быть защищены от таких контрактных злоупотреблений, как односто-
ронние типовые контракты, исключение основных прав в контрактах и незаконные условия креди-
тования продавцами.

20. Рекламная и торговая практика должна отвечать принципу справедливого обслуживания 
потребителей и правовым требованиям. Это требует предоставления информации, необходимой 
потребителю для принятия компетентных и независимых решений, а также мер по обеспечению 
правдивости предоставляемой информации.

21. Правительствам следует поощрять все соответствующие стороны к участию в свободном 
обмене правдивой информацией по всем аспектам потребительских товаров.

22. Правительствам, с учетом своих национальных условий, следует поощрять разработку 
и применение деловыми кругами в сотрудничестве с организациями потребителей кодексов мар-
кетинга и другой деловой практики для обеспечения надлежащей защиты интересов потребителей. 
Могут заключаться также добровольные соглашения между деловыми кругами, организациями 
потребителей и другими заинтересованными сторонами. Об этих кодексах следует надлежащим 
образом информировать общественность.

23. Правительствам следует регулярно проводить обзоры законодательства, касающегося еди-
ниц мер и весов, и оценивать адекватность механизма контроля за его соблюдением.

C. Нормы безопасности и качества потребительских товаров и услуг
24. Правительствам следует, в зависимости от конкретных условий, разрабатывать или содей-

ствовать разработке и применению на национальном и международном уровнях добровольных и иных 
норм безопасности и качества товаров и услуг и соответствующим образом их популяризировать. 
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Национальные нормы и положения о безопасности и качестве товаров должны периодически пе-
ресматриваться, чтобы обеспечить их соответствие, когда это возможно, общепризнанным между-
народным нормам.

25. Когда в силу местных экономических условий какая-либо норма ниже общепризнанной 
международной нормы, должны предприниматься все возможные усилия для скорейшего повы-
шения этой нормы.

26. Правительствам следует поощрять и обеспечивать наличие возможностей для проверки 
и выдачи свидетельств о безопасности, качестве и технических характеристиках основных потре-
бительских товаров и услуг.

D. Система распределения основных потребительских товаров и услуг
27. Правительствам следует, где это целесообразно, рассмотреть:

a) принятие или продолжение политики, направленной на эффективное распределение това-
ров и услуг для потребителей; в соответствующих случаях следует рассмотреть вопрос 
о конкретной политике в целях обеспечения распределения основных товаров и услуг там, 
где такое распределение затруднено, что может иметь место, в частности, в сельских райо-
нах. Такая политика может включать помощь в создании соответствующих складских и тор-
говых сетей в сельских центрах, стимулирование развития потребительской самопомощи 
и более эффективный контроль за условиями предоставления основных товаров и услуг 
в сельских районах;

b) поощрение, особенно в сельских районах, создания потребительских кооперативов и свя-
занных с ними торговых учреждений и распространение информации о них.

E. Меры, позволяющие потребителям получить компенсацию
28. Правительствам следует разрабатывать или поддерживать принятие правовых и/или адми-

нистративных мер, позволяющих потребителям или, в случае необходимости, соответствующим 
организациям получить компенсацию путем применения официальных или неофициальных про-
цедур, которые должны быть оперативными, справедливыми, недорогостоящими и доступными. 
Подобные процедуры должны особо учитывать интересы потребителей с низким уровнем дохода.

29. Правительствам следует поощрять все предприятия разрешать конфликты с потребителя-
ми справедливо, оперативно и в неофициальном порядке и поощрять создание добровольных ме-
ханизмов, включая консультативные услуги и неофициальные процедуры рассмотрения жалоб, 
которые могут помочь потребителям.

30. Потребителям следует предоставлять информацию об имеющихся процедурах получения 
компенсации и разрешения других конфликтов.

F. Программы просвещения и информирования
31. Правительствам следует разрабатывать или поощрять разработку общих программ просве-

щения и информирования потребителей с учетом культурных традиций соответствующего населе-
ния. Целью подобных программ должно быть обеспечение возможности для населения действо-
вать в качестве разборчивых потребителей, способных делать компетентный выбор товаров и услуг 
и знающих свои права и обязанности. При разработке таких программ особое внимание должно 
уделяться нуждам потребителей, находящихся в неблагоприятных условиях, как в сельской мест-
ности, так и в городах, включая потребителей с низким уровнем дохода, а также малограмотных 
и неграмотных.

32. Просвещение потребителей должно стать, где это возможно, неотъемлемой частью основ-
ной программы обучения в системе образования, предпочтительно в качестве одного из разделов 
изучаемых дисциплин.
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33. Программы просвещения и информирования потребителей должны включать следующие 
важные аспекты защиты интересов потребителей:

a) здоровье, питание, предупреждение заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, 
и фальсификация продуктов питания;

b) опасности, связанные с товарами;
c) маркировка товаров;
d) соответствующее законодательство о механизме компенсации и учреждениях и организа-

циях по защите интересов потребителей;
e) информация о единицах мер и весов, ценах, качестве, условиях кредита и наличии товаров пер-

вой необходимости;
f) и при необходимости, загрязнение и окружающая среда.

34. Правительства должны поощрять организации потребителей и другие заинтересованные 
группы, включая средства информации, осуществлять программы просвещения и информирова-
ния, особенно для групп потребителей с низким уровнем дохода в сельских и городских районах.

35. Деловым кругам следует, по мере необходимости, организовывать конкретные и целена-
правленные программы просвещения и информирования потребителей или участвовать в их про-
ведении.

36. Учитывая необходимость охвата потребителей в сельских районах и неграмотных потреби-
телей, правительствам следует в соответствии с конкретными условиями разрабатывать или поощ-
рять разработку программ информирования потребителей с помощью средств массовой инфор-
мации.

37. Правительствам следует организовывать или поощрять программы подготовки для педаго-
гов, специалистов в области средств массовой информации и консультантов потребителей, с тем 
чтобы они могли участвовать в осуществлении программ просвещения и информирования потре-
бителей.

G. Меры, касающиеся конкретных областей
38. При содействии интересам потребителей, особенно в развивающихся странах, правитель-

ствам следует, по мере возможности, уделять первоочередное внимание таким важным для здоро-
вья потребителей областям, как продовольствие, водоснабжение и лекарственные препараты. Сле-
дует принять или продолжать политику, направленную на обеспечение контроля за качеством 
товаров, соответствующих и надежных средств распределения, стандартизированной междуна-
родной маркировки и информации, а также образовательных и исследовательских программ в этих 
областях. Правительственные руководящие принципы в отношении конкретных областей следует 
разрабатывать в контексте положений данного документа.

39. Продовольствие. При разработке национальной политики и планов в области продоволь-
ствия правительствам следует учитывать необходимость обеспечения для всех потребителей про-
довольственной безопасности, а также поддерживать и, насколько это возможно, применять нор-
мы Продовольственного кодекса Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения или, в случае их отсутствия, дру-
гие международные продовольственные нормы. Правительствам следует на постоянной основе 
выполнять, развивать или улучшать меры по обеспечению безопасности продовольствия, вклю-
чая, в частности, критерии безопасности, продовольственные нормы и требования к питательно-
сти, а также эффективные механизмы по контролю, инспекции и оценке.

40. Водоснабжение. Правительствам следует в рамках целей и задач, определенных на Между-
народное десятилетие снабжения питьевой водой и санитарии, разрабатывать, продолжать или 
укреплять национальную политику и планы для улучшения снабжения питьевой водой и ее распре-
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деления, а также повышения ее качества. Должное внимание следует уделять выбору соответству-
ющих уровней обслуживания, качества и технологии, необходимости образовательных программ 
и важности участия общин.

41. Лекарственные препараты. Правительствам следует разрабатывать или поддерживать над-
лежащие нормы, положения и соответствующие регулирующие системы в целях обеспечения ка-
чества и должного использования лекарственных препаратов в рамках комплексной национальной 
политики в области лекарств, которая должна предусматривать, в частности, приобретение, рас-
пределение, производство, системы лицензирования и регистрации и наличие надежной информа-
ции о лекарственных препаратах. При этом правительствам следует особо учитывать деятельность 
и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, касающиеся лекарственных препара-
тов. В отношении соответствующих препаратов следует поощрять применение Программы этой 
организации по удостоверению качества лекарственных препаратов, поступающих в международ-
ную торговлю. Следует также принять, в случае необходимости, меры с целью содействия исполь-
зованию медикаментов под их международными фармакологическими наименованиями с учетом 
работы, проделанной Всемирной организацией здравоохранения.

42. В дополнение к вышеуказанным первоочередным областям правительствам следует при-
нять соответствующие меры в других областях, таких как пестициды и химикалии, в отношении, 
когда это необходимо, их использования, производства и хранения, учитывая такую касающуюся 
здоровья и окружающей среды информацию, которую правительства могут просить производите-
лей предоставлять и включать в маркировку товаров.

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
43. Правительствам следует, особенно на региональном или субрегиональном уровнях:

a) развивать, пересматривать, поддерживать или укреплять, по мере необходимости, меха-
низмы обмена информацией о национальной политике и мерах в области защиты интере-
сов потребителей;

b) сотрудничать или поощрять сотрудничество в осуществлении политики по защите интере-
сов потребителей в целях достижения лучших результатов в рамках имеющихся ресурсов. 
Примерами подобного сотрудничества могли бы быть сотрудничество в создании или сов-
местном использовании учреждений контроля качества, разработка общих процедур конт-
роля качества, обмен программами просвещения и информирования потребителей, сов-
местные программы подготовки кадров и совместная разработка соответствующих 
положений;

c) сотрудничать в улучшении условий приобретения потребителями основных товаров, уде-
ляя должное внимание как цене, так и качеству. Подобное сотрудничество могло бы вклю-
чать совместную закупку основных товаров, обмен информацией о различных возможно-
стях закупки товаров и соглашения о региональных спецификациях товаров.

44. Правительствам следует развивать или укреплять информационные связи в отношении то-
варов, которые запрещены, изъяты из обращения или строго ограничены, с тем чтобы другие стра-
ны-импортеры имели возможность должным образом защитить себя от вредных последствий по-
добных товаров.

45. Правительствам следует стремиться обеспечить, чтобы качество товаров и информация об 
этих товарах не изменялись в зависимости от той или иной страны, что могло бы иметь пагубные 
последствия для потребителей.

46. Правительствам следует сотрудничать в целях обеспечения того, чтобы политика и меры по 
защите потребителей применялись таким образом, чтобы не создавать препятствий международ-
ной торговле и соответствовать международным торговым обязательствам.



Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей

(Москва, 25 января 2000 года)

Правительства государств-участников настоящего Соглашения, далее — Стороны, учитывая не-
обходимость активизации торговых связей между государствами-участниками Содружества Неза-
висимых Государств, в целях развития экономической интеграции государств-участников Содру-
жества, действуя в направлении реализации Соглашения о создании зоны свободной торговли от 
15 апреля 1994 года и Протокола о внесении изменений и дополнений к нему от 2 апреля 1999 
года, стремясь к постоянному повышению уровня жизни населения своих государств, сознавая 
важность взаимодействия государств-участников Содружества в обеспечении защиты прав потре-
бителей от некачественных товаров, работ, услуг, принимая во внимание значимость деятельности 
общественных объединений в области защиты прав потребителей, признавая и учитывая действу-
ющие нормы международного права, в частности, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
9 апреля 1985 года «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», в целях прове-
дения согласованной политики в области защиты прав потребителей согласились о следующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения применяются следующие определения:
национальное законодательство о защите прав потребителей — совокупность правовых норм, 

действующих в государстве и регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;
потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных (быто-
вых) нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

изготовитель — организация, независимо от ее формы собственности, а также индивидуаль-
ный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям;

исполнитель — организация, независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный 
предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям;

продавец — организация, независимо от ее формы собственности, а также индивидуальный 
предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи;

недобросовестные хозяйствующие субъекты — продавцы, изготовители, исполнители, допу-
скающие в своей деятельности нарушения законодательства о защите прав потребителей, обычаев 
делового оборота, если эти нарушения могут причинить или причинили имущественный или не-
имущественный ущерб гражданам — потребителям и/или окружающей среде;

общественные объединения потребителей — зарегистрированные в соответствии с националь-
ными законодательствами государств-участников настоящего Соглашения некоммерческие объ-
единения (организации) граждан и/или юридических лиц, созданные в целях защиты законных 
прав и интересов потребителей, а также международные неправительственные организации, дей-
ствующие на территориях всех или нескольких государств-участников настоящего Соглашения.

Статья 2

Целью настоящего Соглашения является создание правовых и организационных основ сотруд-
ничества Сторон по проведению согласованной политики в области защиты прав потребителей, 
направленной на формирование равных условий для граждан государств-участников Содружества 
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по защите их интересов от недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов, действую-
щих на территориях государств-участников настоящего Соглашения.

Статья 3

Права потребителей и их защита гарантируются национальным законодательством о защите 
прав потребителей, а также настоящим Соглашением.

Граждане каждого государства-участника СНГ, а также иные лица, проживающие на его терри-
тории, пользуются на территориях других государств-участников Содружества в отношении своих 
потребительских прав такой же правовой защитой, как и граждане этих государств, и имеют право 
обращаться в государственные и общественные организации по защите прав потребителей, другие 
организации, предъявлять иски в суды и осуществлять иные процессуальные действия на тех же 
условиях, что и граждане этих государств.

Статья 4

Стороны осуществляют сотрудничество по защите прав потребителей с учетом национального 
законодательства о защите прав потребителей, общепринятых норм международного права в этой 
сфере по следующим основным направлениям:

обеспечение потребителей, государственных органов и общественных объединений потре-
бителей оперативной и достоверной информацией о товарах (работах, услугах), изготови-
телях (продавцах, исполнителях);
принятие мер по предотвращению деятельности недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов и попадания некачественных товаров (услуг) на территории государств-участников 
настоящего Соглашения;
создание условий для потребителя, способствующих свободному выбору товаров (работ, 
услуг), путем развития добросовестной конкуренции;
осуществление программ просвещения в области защиты прав потребителей как неотъем-
лемой части обучения граждан в образовательных системах государств;
привлечение средств массовой информации, в том числе радио и телевидения, к пропа-
ганде и систематическому освещению вопросов защиты прав потребителей;
сближение национальных законодательств государств-участников настоящего Соглаше-
ния в области защиты прав потребителей в той мере, в какой это необходимо для реализа-
ции настоящего Соглашения.

Статья 5

Стороны содействуют созданию условий, в том числе правовых, для деятельности независимых 
общественных объединений потребителей, их участию в формировании политики в области защи-
ты прав потребителей, разработке нормативных правовых актов, затрагивающих законные права 
и интересы потребителей, и процедур рассмотрения жалоб потребителей, а также в создании сис-
тем обмена потребительской информацией между Сторонами.

Статья 6

Реализацию настоящего Соглашения осуществляют соответствующие национальные органы го-
сударств-участников настоящего Соглашения в пределах установленной их национальным законо-
дательством компетенции.

•

•

•

•

•

•
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Координацию деятельности Сторон по реализации настоящего Соглашения осуществляет Меж-
государственный совет по антимонопольной политике.

Межгосударственный совет по антимонопольной политике взаимодействует с общественными 
объединениями потребителей в процессе реализации настоящего Соглашения.

Общественные объединения потребителей могут принимать участие в реализации настоящего 
Соглашения в соответствии со своими уставами и национальными законодательствами.

Статья 7

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, принятых Сторонами 
в соответствии с другими международными договорами.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, а для государств, законодатель-
ство которых требует выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступ-
ления в силу, — со дня сдачи на хранение депозитарию соответствующих документов.

Статья 9
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с общего согласия Сто-

рон, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью Согла-
шения.

Статья 10
Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Соглашения, разре-

шаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.

Статья 11
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу. По истечении 

этого срока настоящее Соглашение автоматически продлевается каждый раз на пятилетний пери-
од, если Стороны не примут иного решения.

Статья 12
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление 

об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до даты выхода.

Статья 13
Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, разделяющих его цели 

и принципы, путем передачи депозитарию документов о таком присоединении.
Совершено в городе Москве 25 января 2000 года в одном подлинном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых 
 Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 
заверенную копию.

(Подписи)  

Договаривающиеся стороны:
Азербайджан  Армения  Беларусь Грузия 
Казахстан   Киргизия  Молдова Россия 
Таджикистан  Узбекистан  Украина

Соглашение вступает в силу в соответствии со ст. 8.



СУДОВА ПРАКТИКА
у справах про захист 
прав споживачів



ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
№ 5 від 12 квітня 1996 р.

м. Київ

ПРО ПРАКТИКУ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ЗА ПОЗОВАМИ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Важливою гарантією здійснення прав споживачів є їх судовий захист. 
Вивчення практики розгляду судами справ даної категорії показало, що вони вирішуються в ос-

новному правильно. Поряд з цим є випадки неоднакового застосування чинного законодавства, 
деякі суди допускаються помилок при визначенні підвідомчості та підсудності справ, неповно 
з’ясовують їх дійсні обставини, не реагують окремими ухвалами на причини правопорушень, вирі-
шують справи невиправдано тривалий час.

Враховуючи, що у судах виникли питання щодо застосування Закону України «Про захист прав 
споживачів», які потребують роз’яснень, та з метою забезпечення ефективності цього захисту Пле-
нум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернути увагу судів на необхідність розгляду цивільних справ за позовами про захист прав 
споживачів у точній відповідності із законом та в установлені для цього строки.

При вирішенні цих справ суди мають виходити насамперед із положень Закону України «Про 
захист прав споживачів» (далі — Закон), прийнятого 12 травня 1991 р. і введеного в дію з 1 жовтня 
1991 р., який відповідно до Закону від 15 грудня 1993 р. діє в новій редакції з 15 січня 1994 р.

Споживачем, права якого захищаються на підставі Закону, є лише громадянин (фізична особа), 
котрий придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, 
послуги) для власних побутових потреб. Закон регулює відносини споживача з підприємством, 
установою, організацією чи громадянином-підприємцем, які виготовляють та продають товари, ви-
конують роботи і надають послуги, незалежно від форм власності та організаційних форм підпри-
ємництва.

На відносини по виготовленню та продажу товарів, виконанню робіт і наданню послуг громадя-
нином, який не є підприємцем, а також на випадки придбання товарів, користування послугами 
громадянином лише для підприємницької діяльності або підприємствами, установами, організація-
ми дія цього Закону не поширюється.

2. Роз’яснити судам, що Закон поширюється на зазначені в ньому відносини, які виникли після 
введення його в дію. До правовідносин, які виникли до введення Закону в дію, він застосовується 
лише щодо тих прав і обов’язків, які виникли вже після введення його в дію.

Оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які 
ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із договорів купівлі-продажу, майнового 
найму (зокрема найму (оренди) жилого приміщення — в частині відносин між наймачем (оренда-
рем) і наймодавцем (орендодавцем), який одночасно є виконавцем комунальних послуг і послуг по 
ремонту житлового фонду та інженерного обладнання), побутового прокату, безоплатного користу-
вання майном, підряду (зокрема побутового замовлення чи абонементного обслуговування), дору-
чення, перевезення громадян та їх вантажу, комісії, схову, страхування, із договорів про надання 
фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі 
про надання кредитів, відкриття й ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, прийман-
ня і зберігання цінних паперів, надання консультаційних послуг). Відносини, щодо захисту прав спо-
живачів можуть виникати також з актів законодавства або з інших угод, які не суперечать Закону.
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3. Вирішуючи питання про характер правовідносин між споживачем та продавцем (виготівни-
ком, виконавцем), про наявність підстав і умов їх виникнення, про права і обов’язки сторін, суд має 
виходити як із норм Закону і прийнятих згідно з ним актів законодавства, так і з відповідних норм 
Цивільного кодексу України (далі — ЦК) та іншого законодавства, що регулюють ті ж питання і не 
суперечать Закону.

Якщо положення нормативних документів суперечать чинному законодавству, суд застосовує 
норми цього законодавства.

У тих випадках, коли в чинному законодавстві немає спеціальної норми щодо укладеної сторо-
нами угоди про обслуговування, суд застосовує загальні положення про зобов’язання, передбачені 
главами 14-19 ЦК.

Якщо передбачені Законом відносини врегульовано міжнародним договором України інакше, 
застосовуються правила міжнародного договору.

4. Судам слід мати на увазі, що вимоги споживачів про захист їх прав розглядаються у позовно-
му провадженні. В такому ж порядку можуть звертатися до суду Державний комітет України у спра-
вах захисту прав споживачів і його органи, а також громадські організації (об’єднання) споживачів, 
які відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 5 та ст. 26 Закону мають право представляти й захищати в суді інте-
реси споживачів.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність державних органів, що здійснюють захист прав спожива-
чів, та їх службових осіб розглядаються судом у порядку, встановленому главою 31-А Цивільного 
процесуального кодексу України (далі — ЦПК).

5. (Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Постанови Пленуму Верховного Суду України 
№ 15 від 25.05.98) До вимог про захист прав споживачів порядок обов’язкового попереднього по-
засудового розгляду застосовується лише в тому разі, коли це передбачено законодавством. Якщо 
споживачем встановлений законодавством порядок не додержано, але можливість скористатися 
ним не втрачена, суддя відповідно до п. 2 ст. 136 ЦПК відмовляє у прийнятті позовної заяви. Про-
пуск строку для позасудового вирішення вимог споживача не є підставою для відмови йому в судо-
вому захисті.

Відповідно до ст. 24 Закону споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого 
проживання, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за міс-
цем виконання договору. Жоден із цих судів не вправі відмовити у прийнятті позовної заяви або 
переслати її до іншого суду з мотивів непідсудності.

6. Заява про захист прав споживача має повністю відповідати вимогам ст. 137 ЦПК щодо форми 
й змісту позовної заяви, зокрема, містити відомості: про те, яке право споживача порушено; коли 
і в чому це виявилося; про способи захисту, які належить вжити суду; про розмір сум, щодо яких 
заявлено вимоги, з відповідними розрахунками і обгрунтуванням; про докази, що підтверджують 
позов. До заяви повинні бути додані необхідні документи — залежно від заявлених вимог (напри-
клад, договір, квитанція-замовлення, квитанція-зобов’язання, транспортна чи інша накладна, чек, 
касовий ордер).

При прийнятті заяви слід мати на увазі, що згідно з ч. 4 ст. 24 Закону споживачі звільняються від 
сплати державного мита за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав. Відповідно до п. 10 ст. 4 
Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від оплати цим митом заяв про захист 
прав споживачів звільняються також Державний комітет України у справах захисту прав споживачів 
і його органи, громадські організації (об’єднання) споживачів.

7. Вирішуючи справи про захист прав споживачів, суди мають виходити з того, що відповідно до 
ст. 4 Закону держава:
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забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів;
надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг) та набуття знань і кваліфікації, 
необхідних для прийняття самостійних рішень під час вибору й використання товарів (робіт, 
послуг) відповідно до їх потреб;
гарантує придбання або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) 
в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я та 
життєдіяльності.

Встановлений Законом перелік прав, якими користуються споживачі, не є вичерпним. Законо-
давчими актами і договорами, які не суперечать Закону, можуть бути передбачені й інші права 
споживачів та зобов’язання продавців, виготівників, виконавців.

Умови договору, що обмежують права споживача порівняно з положеннями, передбаченими 
законодавством, визнаються недійсними. Якщо внаслідок застосування умов такого договору спо-
живачеві завдано збитків, вони мають бути відшкодовані винною особою в повному обсязі.

8. Оскільки за змістом ст. 13 Закону, виготівник (виконавець) зобов’язаний забезпечити протя-
гом гарантійного строку нормальну роботу товару, зокрема комплектуючих виробів, то необхідні 
спеціальна установка (підключення чи складання), технічне обслуговування (налагодження тощо), 
ремонт у цей період мають провадитися без додаткової плати.

При вирішенні спорів, що виникають із договорів про абонентне обслуговування або договорів 
підряду, укладених споживачем з майстернями по ремонту і обслуговуванню телевізорів, побутової 
техніки тощо, котрі в процесі ремонту провадять заміну різних деталей, вузлів, на які встановлено 
гарантійні строки (наприклад, кінескопів, моторів), застосовуються правила ст. 15 Закону.

9. Вирішуючи справи про захист прав споживачів у зв’язку з придбанням товарів неналежної 
якості, суди повинні мати на увазі, що відповідно до статей 12, 14 Закону:

1) такі вимоги можуть заявляти споживачі, котрі мають на товари квитанції, товарні чи касові 
чеки або інші письмові документи, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні стро-
ки, — технічні паспорти чи документи, що їх замінюють.

 Оскільки в системі роздрібної торгівлі договір купівлі-продажу, як правило, збігається 
з його виконанням, на нього відповідно до статей 43, 44 ЦК не поширюються вимоги щодо 
обов’язкової письмової форми. Тому втрата зазначених документів, неодержання їх при 
придбанні товару чи неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити 
факт купівлі-продажу з допомогою свідків;

2) товаром неналежної якості слід вважати такий, що не відповідає вимогам нормативних 
документів, умовам договору або вимогам, які до нього пред’являються, наданій щодо 
нього виготівником чи продавцем інформації, а також проданий після закінчення строку 
його придатності чи фальсифікований.

 При поверненні речі неналежної якості її амортизація в період гарантійного строку до уваги 
не береться;

3) вирішуючи питання про заміну товару (зокрема виготовленого за межами України), суд за 
відсутності аналогічного товару на час розгляду справи може (залежно від вимог спожива-
ча) зобов’язати продавця надати такий же товар після його надходження або — за згодою 
споживача — інший товар з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості. 
При неможливості виконати рішення, яким продавця зобов’язано замінити товар на інший, 
суд може змінити спосіб виконання у порядку, передбаченому ст. 366 ЦПК;

4) зазначені у п. 1 ст. 14 Закону вимоги споживача про застосування заходів захисту не мо-
жуть бути задоволені, коли продавець, виготівник (підприємство, яке виконує їх функції) 
доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користу-
вання ним або його зберігання.

•
•

•
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10. Споживачеві, який звернувся із заявою про безоплатне усунення недоліків товару, на його 
вимогу надається (з доставкою) на час ремонту аналогічний товар (але без урахування моделі). 
Перелік таких товарів наведено в додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 берез-
ня 1994 р. № 172.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання в користування на час ремонту зазна-
ченого у згаданому переліку товару та за кожний день затримки усунення недоліків понад чотир-
надцятиденний або встановлений за домовленістю сторін строк споживачеві сплачується неустойка 
в розмірі одного відсотка вартості товару на час пред’явлення вимоги, а в разі зниження ціни — ви-
ходячи з вартості товару на час купівлі.

11. Згідно з п. 9 ст. 15 Закону виконавець зобов’язаний відшкодувати збитки, що виникли 
у зв’язку із втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконан-
ня робіт або надання послуг, не пізніше як у місячний строк.

Під збитками відповідно до ч. 2 ст. 203 ЦК слід розуміти витрати, зроблені кредитором (спожи-
вачем), втрати або пошкодження його майна, а також не одержані ним доходи, які він одержав би, 
якби зобов’язання було виконане боржником (продавцем, виконавцем, виготівником).

Виконавець не може бути звільнений від відповідальності з тих підстав, що рівень його наукових 
знань не дав йому змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для вико-
нання роботи або надання послуг. Разом з тим відповідно до статей 341, 348 ЦК, якщо споживач, 
незважаючи на своєчасне і обгрунтоване попередження з боку виконавця про особливі властивості 
речі (матеріалу), що можуть потягти за собою її втрату чи пошкодження, не змінив своїх вказівок 
про спосіб виконання роботи (послуги) або не усунув обставин, що загрожували якості її виконання, 
суд може звільнити виконавця від відповідальності за повну чи часткову втрату (пошкодження) 
прийнятої від споживача речі (матеріалу).

За змістом п. 6 ст. 15 Закону, під відповідальністю виконавця за недоліки виконаних робіт або 
наданих послуг слід розуміти його обов’язок усунути (виправити) ті з них, які виникли не з вини 
самого споживача.

12. У справах за позовами про захист прав споживачів, порушених внаслідок недостовірної або 
неповної інформації про товар (роботу, послугу) чи недобросовісної його реклами, суд має виходи-
ти з припущення, що споживач не має спеціальних знань про властивості та характеристики товарів 
(робіт, послуг).

Відповідно до ст. 18 Закону продавець, виготівник, виконавець зобов’язані своєчасно надавати 
споживачеві необхідну достовірну інформацію про товар (роботи, послуги) у доступній наочній 
формі, яка б забезпечувала можливість компетентного вибору. Надання інформації у технічній до-
кументації, на етикетці тощо іноземною мовою без перекладу в зазначеному вище обсязі слід роз-
цінювати як відсутність необхідної інформації.

13. Розглядаючи позови, пред’явлені у зв’язку з відмовою підприємства, установи, організації 
чи громадянина-підприємця укласти договір купівлі-продажу чи договір про виконання робіт або 
надання послуг, суду належить враховувати як передбачене ст. 19 Закону право громадян на задо-
волення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування, так і наявність у підприєм-
ця реальної можливості задовольнити вимоги споживача. Зокрема, суд не може визнати безпід-
ставною відмову в укладенні договору, якщо відповідач доведе, що виконання роботи (надання 
послуги) виходить за межі його статутної діяльності або перевищує його виробничі (технологічні) 
можливості. При цьому такими, що виходять за межі статутної діяльності підприємця, можна вва-
жати роботи (послуги), виконання яких не передбачене установчими документами і не оголошене 
ним (у тому числі не зазначене у правилах побутового чи інших видів обслуговування; Правилах 
виконання окремих видів робіт або надання окремих видів послуг). Проте відсутність у статутних 
документах положень про виконання певних робіт (послуг) ще не свідчить про правомірність 
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 відмови укласти договір, якщо така діяльність відповідає загальним завданням, передбаченим 
цими документами.

14. Роз’яснити судам, що відповідно до статей 15, 16, 17, 18 Закону шкода, заподіяна життю, 
здоров’ю або майну споживача: товарами (роботами, послугами), які містять конструктивні, вироб-
ничі, рецептурні чи інші недоліки; або у зв’язку з використанням виконавцем речей, матеріалів, 
обладнання, приладів, інструментів, пристосувань, інших засобів, необхідних для виконання даних 
робіт чи надання послуг, незалежно від знання ним їх властивостей; або внаслідок реалізації то-
варів (робіт, послуг) без додержання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки життя, 
здоров’я споживачів та їх майна; або у зв’язку з придбанням споживачем товарів (робіт, послуг) 
через ненадання йому необхідної, доступної та достовірної інформації, яка б забезпечила мож-
ливість компетентного вибору, — підлягає відшкодуванню у повному обсязі, якщо нормою законо-
давства не передбачено більш високої міри відповідальності, а за наявності такої норми — у вста-
новленому нею обсязі. Право вимагати відшкодування зазначеної шкоди належить кожному 
потерпілому споживачеві, незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виготівником 
(виконавцем, продавцем), і зберігається протягом встановленого строку служби (терміну придатності), 
а якщо його не встановлено, —  протягом десяти років з часу виготовлення товару (прийняття робо-
ти, послуги). Проте шкода, завдана споживачеві будь-якими діями третіх осіб, підлягає відшкодуван-
ню на загальних підставах, а не на підставі Закону.

Якщо на порушення Закону виготівник (виконавець, продавець) не попередив споживача про 
наявність строку служби (придатності) товару або його частини (результатів роботи), про обов’язкові 
умови користування ним та можливі наслідки їх невиконання, а також про необхідні дії після закін-
чення цього строку, шкода підлягає відшкодуванню і в тому випадку, коли вона була заподіяна 
після закінчення зазначеного строку.

Виготівник (виконавець, продавець) несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, 
майну споживача за наявності його вини, крім випадків, передбачених законом (зокрема статтями 
418, 450 ЦК або договором).

Якщо Законом, іншими законодавчими актами або договором передбачено, що продавець, ви-
готівник, виконавець може бути звільнений від відповідальності лише в тому разі, коли доведе, що 
недоліки товару, роботи, послуги виникли з вини споживача або шкода життю, здоров’ю, майну 
споживача завдана внаслідок умислу останнього чи непереборної сили, загальні правила статей 
209 та 440 ЦК про звільнення відповідача від відповідальності за умови доведення ним відсутності 
його вини не застосовуються.

15. Виходячи з правил статей 153, 154 ЦК, видача й одержання квитанції (квитанції-замовлення, 
квитанції-зобов’язання) чи іншого документа на підтвердження укладення договору про побутове 
обслуговування свідчить про згоду сторін з усіма його умовами. Отже, ці умови є обов’язковими 
для сторін і суд повинен виходити з них при вирішенні спору, коли не буде встановлено, що вони не 
відповідають фактичним даним або суперечать чинному законодавству.

16. При визначенні розміру збитків, заподіяних неповерненням (втратою, пошкодженням) май-
на, суди мають виходити з його роздрібної ціни у торговельних організаціях даної місцевості 
 (з урахуванням зносу) або з оцінки, зробленої самим споживачем чи погодженої сторонами при 
укладенні договору. Проте якщо вартість майна, визначена в такому порядку, на час вирішення 
спору не відповідає дійсній або її взагалі не було визначено, сторони не позбавлені можливості 
доводити в суді дійсну вартість неповернутого, втраченого чи пошкодженого майна.

У випадках, передбачених договором або відповідним нормативним актом, розмір збитків виз-
начається у кратному обчисленні. Процент зносу втраченого або приведеного у непридатність пред-
мета договору встановлюється, виходячи з періоду, на який розрахована його нормальна експлуа-
тація, часу, протягом якого він фактично використовувався, та інших доказів щодо його якості.
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При необхідності для визначення вартості неповерненого (втраченого, пошкодженого) майна при-
значається експертиза, проведення якої може бути доручено працівникам відповідних експертних уста-
нов або іншим спеціалістам (ст. 57 ЦПК).

17. При укладенні підприємством договору про побутове обслуговування з громадянином, який 
пред’явив чужий паспорт або документ, що його замінює, особа, притягнута згідно з цими докумен-
тами як відповідач, не несе відповідальності за невиконання договору, коли доведе, що документ 
вибув з володіння поза її волею. У цьому разі відповідальність покладається на особу, яка фактич-
но уклала договір.

18. Договір побутового замовлення є різновидом договору підряду, тому до нього застосову-
ються і загальні правила про договір підряду (статті 335–337, 339–342, 346, 347 ЦК. Умови догово-
ру побутового замовлення, визначені Законом і прийнятими відповідно до нього нормативними 
актами, не можуть бути змінені за погодженням сторін на шкоду інтересам споживача (наприклад, 
зменшено гарантійний строк).

Підприємства (господарські товариства, підприємці-громадяни) виконують роботи, надають 
послуги за цінами й тарифами, що встановлюються ними за домовленістю із споживачами або 
самостійно виходячи з попиту і пропозиції, за винятком товарів, робіт і послуг, щодо яких передба-
чено державне регулювання цін і тарифів.

19. Угода, укладена громадянином всупереч установленим правилам безпосередньо з неупов-
новаженим працівником підприємства побутового обслуговування про особисте виконання ним 
роботи без відповідного оформлення, не породжує прав і обов’язків між громадянином та цим 
підприємством і не може бути підставою для покладення на останнє відповідальності за невиконан-
ня такої угоди, втрату або пошкодження майна.

20. При вирішенні питання про відповідальність та про наявність і розмір збитків, заподіяних 
споживачеві у зв’язку з недоліками товару (робіт, послуг), суду належить виходити як із загальних 
положень Закону або статей 203–206 ЦК, так і зі спеціальних норм законодавства (статей 263, 271, 
326, 337, 341, 347, 403, 410, 412, 419, 420, 422 ЦК, а також з умов укладеного сторонами договору.

Судам слід мати на увазі, що неустойка (штраф, пеня) стягується лише тоді, коли це передбаче-
но укладеним сторонами договором чи відповідним нормативним актом. Пеня за порушення дого-
вору нараховується і стягується у відсотковому відношенні до суми заборгованості за кожний день 
прострочки, зокрема за святкові, неробочі й вихідні дні. Неустойка, передбачена п. 7 ст. 14 Закону, 
застосовується в разі пред’явлення споживачем протягом гарантійного строку вимог про безоплат-
не усунення недоліків товару, а на випадки затримки задоволення вимог споживача про вжиття 
інших заходів захисту дія цієї норми не поширюється. Разом з тим, коли споживач у зв’язку з неви-
конанням виготівником (виконавцем, продавцем) його вимоги про усунення недоліків товару змі-
нює цей захід захисту на інший, він не втрачає права на одержання зазначеної неустойки за період, 
що передував такій зміні. Якщо товар, про усунення недоліків якого заявлено вимогу, належить до 
групи товарів, що входять до передбаченого Кабінетом Міністрів України обмінного фонду, і спожи-
вач вимагає надання йому на час ремонту аналогічного товару, зазначена неустойка виплачується 
і за час ненадання такого товару і за час затримки ремонту.

Згідно з правилами ст. 205 ЦК суд за клопотанням відповідача вправі зменшити розмір неустой-
ки (штрафу, пені), що підлягає стягненню, враховуючи при цьому, зокрема, занадто високий її 
розмір порівняно зі збитками споживача, ступінь виконання зобов’язання, майновий стан сторін, їх 
майнові та інші інтереси, що заслуговують на увагу.

Сплата неустойки (штрафу, пені), як і відшкодування збитків, коли при цьому не порушується 
питання про розірвання договору, не звільняє виготівника (виконавця, продавця) від виконання 
зобов’язання в натурі.
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21. При вирішенні вимог про майнові стягнення, повернення майна, покладення майнової від-
повідальності судам слід перевіряти додержання строків позовної давності, передбачених статтями 
71, 72 ЦК. Наприклад, для пред’явлення позовів про стягнення неустойки (штрафу, пені) встанов-
лено шестимісячний строк давності.

У тому разі, коли на момент звернення з позовом виконання зобов’язань було прострочено понад 
шість місяців, стягнення неустойки (штрафу, пені) за минулий час обмежується останніми шістьма 
місяцями перед зверненням до суду, якщо не будуть визнані поважними причини пропуску.

22. При вирішенні спорів про право споживача на обмін товару належної якості необхідно вра-
ховувати, що правила ст. 20 Закону щодо такого обміну поширюються на непродовольчі товари, які 
не включено до переліку товарів, що містяться у додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів 
 України від 19 березня 1994 р. № 172.

Вимоги споживача про заміну товару належної якості підлягають задоволенню, якщо їх заявлено 
протягом 14 днів з дня його придбання (не враховуючи дня купівлі), товар не може бути використа-
ний споживачем за призначенням тому, що він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, ко-
льором, розміром або з інших причин, і при цьому споживачем збережено його товарний вигляд, 
споживчі властивості, пломби, ярлики, а також товарний чи касовий чек. Зазначений строк може 
бути відновлено судом, якщо споживач з об’єктивних причин був позбавлений можливості заявити 
вимоги продавцю протягом цього строку.

23. При вирішенні вимог споживачів про відшкодування на підставі ст. 24 Закону моральної 
шкоди суди повинні виходити з роз’яснень, які Пленум Верховного Суду України дав у постанові від 
31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди».

Зокрема, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру, яких споживач за-
знав унаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, що настали через не-
законні винні дії продавця, виготівника, виконавця або через їх бездіяльність. Розмір відшкодування 
моральної шкоди встановлюється судом і визначення його не ставиться в залежність від наявності 
матеріальної шкоди, вартості товару (робіт, послуг), суми неустойки, а має ґрунтуватися на характері 
й обсязі моральних і фізичних страждань, заподіяних споживачеві у кожному конкретному випадку.

Якщо вимоги про відшкодування моральної шкоди не вирішувались разом з вимогами про за-
стосування інших заходів захисту прав споживача, пред’явлення їх у подальшому окремо не су-
перечить правилам ст. 24 Закону.

24. Оскільки згідно із Законом повноважними органами щодо захисту прав споживачів є Де-
ржавний комітет України у справах захисту прав споживачів, Державний комітет по стандартизації, 
метрології та сертифікації, їх територіальні органи, органи й установи державного санітарного на-
гляду України, Ради народних депутатів, їх виконавчі та розпорядчі органи, місцева державна ад-
міністрація, інші відповідні органи державної виконавчої влади — їх представники можуть у необ-
хідних випадках залучатися до участі у справі на підставі частин 2 і 3 ст. 121 ЦПК для дачі висновку 
з питань, віднесених до відання цих органів.

25. При постановленні рішення, яким суд зобов’язує продавця, виготівника, виконавця вчинити 
певні дії на захист прав споживачів (наприклад, провести ремонт, здійснити обмін, заміну, купівлю-
продаж), у резолютивній частині необхідно вказувати строк, протягом якого після набрання рішен-
ням законної сили відповідач зобов’язаний це зробити.

Коли є підстави вважати, що виконання рішення згодом може стати неможливим чи утрудненим 
або від затримки виконання може настати значна шкода для споживача, на користь якого воно 
постановлене, суд відповідно до п.п.2, 3 ст. 218 ЦПК вправі допустити негайне виконання рішення.

Рішення суду, яке набрало законної сили, про протиправність дій продавця, виготівника вико-
навця (підприємств, що виконують їх функції) щодо невизначеного кола споживачів і про припи-
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нення цих дій є обов’язковим для суду, що розглядає позов конкретного споживача про цивільно-
правові наслідки зазначених дій, у питаннях, чи мали місце ці дії та чи вчинено їх даними особами.

26. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пленуму Верховного Суду України від 
6 липня 1979 р. № 4 «Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким ре-
гулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення» (зі змінами, внесеними постано-
вами Пленуму від 29 червня 1984 р. № 6, від 30 червня 1989 р. № 6 та від 25 грудня 1992р. № 13).

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
№4 від 31 березня 1995 р.

м. Київ

ПРО СУДОВУ ПРАКТИКУ В СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ 
МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)

(ВИТЯГ)

Відповідно до положень Конституції України, зокрема статей 32, 56, 62 і чинного законодавства, 
фізичні та юридичні особи мають право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподія-
ної внаслідок порушення їх прав і свобод та законних інтересів. (Абзац преамбули в редакції поста-
нови Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)

<...>
1. Звернути увагу судів на те, що встановлене Конституцією та законами України право на від-

шкодування моральної (немайнової) шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян 
та законних інтересів юридичних осіб. Тому суди повинні забезпечити своєчасне, у повній відповід-
ності із законом, вирішення справ, пов’язаних з відшкодуванням такої шкоди.

<...>
2. Роз’яснити, що спори про відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної 

(немайнової) шкоди розглядаються, зокрема:
<...>
— при порушенні зобов’язань, які підпадають під дію Закону «Про захист прав споживачів» чи 

інших законів, що регулюють такі зобов’язання і передбачають відшкодування моральної (немай-
нової) шкоди. (Пункт 2 в редакції постанови Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)

3. Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи 
фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незакон-
ними діями або бездіяльністю інших осіб.

Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні 
честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням 
здоров’я, у порушенні права власності (зокрема інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших 
цивільних прав, у зв’язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормаль-
них життєвих зв’язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні 
стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

<...>
5. Оскільки питання відшкодування моральної шкоди регулюються законодавчими актами, вве-

деними у дію в різні строки, суду необхідно в кожній справі з’ясовувати характер правовідносин 
сторін і встановлювати якими правовими нормами вони регулюються, чи допускає відповідне зако-
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нодавство відшкодування моральної шкоди при даному виді правовідносин, коли набрав чинності 
законодавчий акт, що визначає умови і порядок відшкодування моральної шкоди в цих випадках, та 
коли були вчинені дії, якими заподіяно цю шкоду. (Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними 
згідно з постановою Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов’язковому з’ясуванню 
при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої 
шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і проти-
правним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з’ясувати, 
чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат не-
майнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій гро-
шовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при 
цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору. (Абзац пункту 5 
в редакції постанови Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)

Особа (фізична чи юридична) звільняється від відповідальності по відшкодуванню моральної 
шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини. Відповідальність заподіювача шкоди без 
вини може мати місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством. (Абзац пункту 5 
в редакції постанови Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)

<...>
9. Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та 

обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайно-
вих втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, 
враховуються стан здоров’я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих 
стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення 
попереднього стану, добровільне — за власною ініціативою чи за зверненням потерпілого — спро-
стування інформації редакцією засобу масової інформації. При цьому суд має виходити із засад 
розумності, виваженості та справедливості.

<...>
Визначаючи розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд повинен наводити в рішен-

ні відповідні мотиви. (Пункт 9 в редакції постанови Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)
<...>
12. Звернути увагу судів на те, що положення ст. 24 Закону України «Про захист прав спожива-

чів» щодо одночасного вирішення судом вимог споживача про захист його прав і відшкодування 
моральної шкоди не виключають можливості пред’явлення окремого позову про відшкодування цієї 
шкоди (наприклад, коли вимоги були задоволені без судового розгляду, але допущена тяганина).

Згідно з тим же законом ці справи можуть бути підсудні за вибором споживача районному (місь-
кому) суду за місцем проживання споживача, за місцем знаходження відповідача, за місцем за-
подіяння шкоди або за місцем виконання договору.

<...>
18. При розгляді справ про відшкодування моральної шкоди суди мають виявляти і всебічно 

з’ясовувати причини й умови, що призводять до порушення прав фізичних і юридичних осіб та за-
подіяння їм моральної шкоди, і реагувати на них окремими ухвалами.

18-1. Рекомендувати судам при вирішенні справ даної категорії враховувати відповідні 
роз’яснення, які містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України (із внесеними до них 
змінами) від 27 березня 1992 р. № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами 
про відшкодування шкоди» та від 12 квітня 1996 р. № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за 
позовами про захист прав споживачів. (Постанову доповнено пунктом 18-1 згідно з постановою 
Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001)



384 Судова практика у справах про захист прав споживачів

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
№ 6 від 27 березня 1992 р.

м. Київ

ПРО ПРАКТИКУ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ЗА ПОЗОВАМИ 
ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

(Із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України 
№ 7 від 08.07.94 № 11 від 30.09.94 № 15 від 25.05.98 № 9 від 24.10.2003)

(ВИТЯГ)

<...> 
Пленум Верховного Суду ПОСТАНОВЛЯЄ:
<...>
2. Розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати на увазі, що відповідно до 

статей 440 і 450 ЦК шкода, заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної осо-
би, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були 
неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв’язок та є вина зазначеної особи, 
а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно від наявності вини. (Абзац 
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 9 від 24.10.2003)

<...>
Правила ст. 454 ЦК про зменшення розміру відшкодування або відмову у відшкодуванні шкоди 

з врахуванням ступеня вини потерпілого застосовуються і в інших випадках заподіяння шкоди май-
ну, а також особі громадянина, однак у кожному разі підставою до цього може бути груба необе-
режність потерпілого (знаходження в нетверезому стані, нехтування правилами безпеки руху 
 і тощо), а не проста необачність. Правила цієї норми закону про можливість зменшення розміру 
відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його майнового стану застосовують-
ся у виняткових випадках, коли стягнення шкоди у повному розмірі неможливе або поставить від-
повідача в дуже тяжке становище. (Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постано-
вою Пленуму Верховного Суду України № 7 від 08.07.94)

<...>
5. При розгляді справ про відшкодування шкоди за ст. 441 ЦК суди повинні мати на увазі, що 

крім загальних підстав, передбачених ст. 440 ЦК, відповідальність юридичної особи настає лише у 
випадках, коли особа, з вини якої заподіяна шкода, знаходиться з даною організацією в трудових 
відносинах, і шкода, заподіяна нею у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків, неза-
лежно від того, постійним, сезонним, тимчасовим за трудовим договором чи на інших умовах вона 
була працівником цієї організації.

Господарські (підприємницькі) товариства, кооперативи відповідають за шкоду на підставі 
ст. 441 ЦК у випадках її заподіяння як їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприєм-
ницької або іншої діяльності від їх імені, так і особами, які виконують роботу за трудовим догово-
ром. (Абзац другий пункту 5 в редакції постанови Верховного Суду № 9 від 24.10.2003)

<...>
7. Відповідно до ст. 440 ЦК і ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» (у редакції 

Закону від 15 грудня 1993 року) шкода, заподіяна життю, здоров’ю або майну громадянина внаслі-
док наявності конструктивних, рецептурних та інших недоліків товару або результатів виконання 
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робіт, підлягає відшкодуванню особою, якою вона заподіяна (продавцем, виготівником чи виконав-
цем), незалежно від того, чи знаходився потерпілий з цією особою у договірних відносинах. Вони 
звільняються від відповідальності, якщо доведуть, що шкода виникла внаслідок порушення потер-
пілим правил користування товаром або його зберігання. (Пункт 7 із змінами, внесеними згідно 
з постановою Пленуму Верховного Суду України № 7 від 08.07.94)

<...>
12. Розмір відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою потерпілим заробітку (його частини) 

у зв’язку з ушкодженням здоров’я, встановлюється виходячи зі ступеня втрати професійної праце-
здатності та середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я.

УХВАЛА

Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
від 17 вересня 2003 року

Щодо застосування законодавства про захист прав споживачів
до відносин, що складаються у галузі будівництва

(ВИТЯГ)

У травні 2001 р. К. звернувся в суд із позовом до ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (далі — ТОВ) про 
захист прав споживача, мотивуючи позовні вимоги тим, що в червні 1999 р. між ним і ТОВ було 
укладено договір про спільну діяльність на будівництво житла, відповідно до умов якого він 
зобов’язаний був сплатити грошовий внесок, а ТОВ — у передбачені угодою строки збудувати 
 й передати йому трикімнатну квартиру. Посилаючись на те, що відповідач не виконав обумовлений 
в угоді обов’язок і що фактично між ними було укладено договір підряду, а не договір про спільну 
діяльність, просив на підставі ч. 2 ст. 58, статей 149, 152, 335 ЦК та положень Закону від 12 травня 
1991 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів» визнати зазначену угоду договором підряду, 
розірвати цей договір, стягнути на його користь завдані відповідачем збитки, а також компенсацію 
за заподіяння моральної шкоди.

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 26 червня 2001 р., частково зміненим 
ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 29 квітня 2002 р., К. у стягненні компенсації за 
заподіяння моральної шкоди відмовлено, у решті вимог позов задоволено. У касаційній скарзі ТОВ 
просило ухвалу апеляційного суду скасувати, рішення суду змінити, відмовивши К. в задоволенні 
його вимог, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права. Заслу-
хавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи, наведені у скарзі, 
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що касаційна скарга 
підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Постановляючи рішення про часткове задоволення позову, суд, з яким погодилась й апеляційна 
інстанція, виходив з того, що між сторонами фактично було укладено не договір про сумісну діяль-
ність, а договір підряду, хоча наявність передбачених законом (глави 28, 29 ЦК) умов для договору 
підряду на будівництво жилого будинку (виділення замовнику земельної ділянки, передача ним 
підрядчику проектно-кошторисної документації, погодженої сторонами, здійснення замовником 
контролю й технічного нагляду за відповідністю виконуваних робіт проектам і кошторисам тощо) 
судом не перевірялася.

За таких обставин із висновком суду про характер правовідносин сторін, їхні права та обов’язки 
в цих правовідносинах, можливість застосування до них положень глав 28, 29 ЦК та Закону України 
«Про захист прав споживачів» погодитися не можна. На порушення вимог ст. 301 ЦПК суд апеля-
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ційної інстанції належним чином не перевірив законність і обгрунтованість рішення суду та не усу-
нув допущене судом першої інстанції недотримання вимог закону. Керуючись ст. 334 ЦПК, Судова 
палата у цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу ТОВ задовольнила частково, 
рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 26 червня 2001 р. та ухвалу Апеляційного 
суду Харківської області від 29 квітня 2002 р. скасувала, а справу направила на новий судовий роз-
гляд до суду першої інстанції.

УХВАЛА

Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
від 8 грудня 2005 року

Щодо застосування законодавства про захист прав споживачів при відшкодуванні 
шкоди, заподіяної неякісними комунальними послугами

(ВИТЯГ)

У грудні 2001 р. позивачі — родина Д. — звернулися до суду на підставі статей 4401, 450 ЦК 
1963 р. із позовом до відкритого акціонерного товариства «Ей-І-ЕС Рівнеенерго» (далі — ВАТ) про 
відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки: 142 тис. 511 грн матеріальної 
шкоди, 150 тис. грн моральної шкоди та понесених у зв’язку з розглядом справи витрат. Обґрунто-
вуючи свої вимоги, позивачі зазначали, що 26 липня 2001 р. внаслідок подачі відповідачем елек-
троенергії з параметрами поза межами безпечного користування у с. Переброди Дубровицького 
району Рівненської області згоріли належний їм житловий будинок і практично все домашнє майно 
та особисті речі членів сім’ї. У зв’язку з цим їм було заподіяно значну матеріальну шкоду та мораль-
ні страждання. Крім того, позивачі вказували, що пожежа виникла в той час, коли бригада Дубро-
вицького РЕМ проводила ремонтні роботи на електролінії на території сільської ради. Під час чер-
гового вмикання електроенергії та подачі її споживачам с. Переброди з параметрами поза межами 
безпечного користування загорівся не тільки будинок позивачів, але й вийшли з ладу електропобу-
тові прилади у багатьох інших жителів села.

Під час розгляду справи розмір позовних вимог у частині стягнення моральної шкоди позивачі 
зменшили до 100 тис. грн.

Дубровицький районний суд рішенням від 7 серпня 2003 р. позов задовольнив: постановив стяг-
нути з відповідача на користь позивачів 145 тис. 210 грн матеріальної шкоди, 100 тис. грн мораль-
ної шкоди, 740 грн судових витрат, а також 1 тис. 700 грн державного мита в дохід держави.

Рішенням від 21 січня 2004 р. апеляційний суд Рівненської області рішення місцевого суду 
 в частині відшкодування моральної шкоди скасував, у задоволенні позовних вимог у цій частині 
відмовив. З відповідача стягнуто 1 тис. 452 грн державного мита в дохід держави. У решті рішення 
суду першої інстанції залишив без зміни.

У касаційній скарзі ВАТ порушувало питання про скасування постановлених судових рішень 
 і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції з підстав порушення судом норм 
процесуального права та неправильного застосування норм матеріального права, зокрема: статей 
2, 8, 11, 15, 60, 104, 160, 205, 208, 301, 314 ЦПК 1963 р., ст. 450 ЦК 1963 р., ст. 41 Конституції Украї-
ни та ст. 13 Закону від 7 лютого 1991 р. № 697-XII «Про власність».

Позивачі у касаційній скарзі порушили питання про скасування рішення суду апеляційної інстан-
ції й залишення без зміни рішення суду першої інстанції з підстав неправильного застосування су-
дом норм матеріального права, зокрема ст. 4401 ЦК 1963 р.
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Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що 
касаційна скарга ВАТ підлягає задоволенню, а касаційна скарга позивачів — частковому задово-
ленню з таких підстав.

Постановляючи рішення про стягнення збитків, завданих утратою будинку, та компенсацію мо-
ральної шкоди, місцевий суд виходив із того, що причиною пожежі була подача відповідачем елек-
тричної енергії з параметрами поза межами безпечного користування нею, тобто була наслідком дії 
джерела підвищеної небезпеки, а тому енергопостачальна організація повинна нести відповідаль-
ність згідно зі статтями 450 і 4401 ЦК 1963 р.

Погодившись із підставами компенсації шкоди у зв’язку з утратою будинку, апеляційна інстан-
ція, скасовуючи рішення місцевого суду в частині відшкодування моральної шкоди й постановляю-
чи рішення про відмову в задоволенні цих вимог, виходила з того, що вини відповідача в її спричи-
ненні немає.

Проте з такими висновками судів першої та апеляційної інстанцій погодитися не можна.
Суди встановили, що сторони перебувають у договірних відносинах і відносини між ними ре-

гулюються Правилами користування електричною енергією для населення (затверджені постано-
вою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357).

При вирішенні позову про відшкодування шкоди (збитків), пов’язаної з невиконанням або нена-
лежним виконанням договірних зобов’язань між споживачем та енергопостачальником, необхідно 
керуватися Законом від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР «Про електроенергетику» (далі — Закон 
№ 575/97-ВР), в якому передбачено право споживачів електричної енергії на відшкодування збит-
ків, заподіяних внаслідок порушення його прав, згідно з законодавством.

Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав ре-
гулюється зазначеним Законом, Законом від 12 травня 1991 р. № 1023-XII «Про захист прав спожи-
вачів» та іншими нормативно-правовими актами (ст. 25 Закону № 575/97-ВР).

Споживач енергії зобов’язаний використовувати енергію лише на підставі договору з енергопо-
стачальником, додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання 
енергії. Споживач сам забезпечує безпечну експлуатацію своїх енергетичних установок та їх належ-
ний технічний стан і несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та 
правил користування електричною енергією (ст. 26 Закону № 575/97-ВР). Тому шкода, завдана по-
рушенням договірних зобов’язань, може відшкодовуватися за зазначеними нормами позадоговір-
них відносин тільки у випадках, передбачених законом. А при розгляді цієї справи суду слід було 
керуватися саме цим законодавством, а не статтями 450 і 4401 ЦК 1963 р.

За таких обставин постановлені судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи 
на новий розгляд до суду першої інстанції.

Зважаючи на викладене та керуючись статтями 336, 338 ЦПК, колегія суддів Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу ВАТ задовольнила, а касаційну скар-
гу позивачів Д. задовольнила частково: рішення Дубровицького районного суду від 7 серпня 2003 р. 
та рішення апеляційного суду Рівненської області від 21 січня 2004 р. скасувала, справу направила 
на новий розгляд до суду першої інстанції. 
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Україна
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

вул. М. Горького, 174
Київ, 03680

(044) 268-56-66

м. Київ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ 
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Київської міської державної 
адміністрації

вул. П. Сагайдачного, 29-а, 
Київ, 04070

(044) 4257767

ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ 
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Київської міської державної 
адміністрації

вул. П. Сагайдачного, 29-а, 
Київ, 04070

(044) 4637032

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
ТА МОНІТОРИНГУ ЦІН
Голосіївської РДА

вул. А. Барбюса, 5,
Київ, 03150

(044) 2872426

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
Дарницької РДА

вул. О. Кошиця, 11,
Київ, 02068

(044) 5649934

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
Деснянської РДА

просп. В. Маяковського, 29,
Київ, 02225

(044) 5461055

ВІДДІЛ ТОРГІВЛІ ТА ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Дніпровської РДА

бульв. Праці, 1/1, к. 217,
Київ, 02094

(044) 5597366

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Подільської РДА

вул. Хорива, 31-б,
Київ, 04071

(044) 4254524

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ 
Оболонської РДА

вул. Маршала Тимошенка, 16,
Київ, 04205

(044) 4190322

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ 
Святошинської РДА

просп. Перемоги, 97,
Київ, 03115

(044) 4242512

ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ 
Шевченківської РДА

вул. Б. Хмельницького, 24,
Київ, 01030

(044) 2340628

Обласні та республіканські 
управління

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КОМІТЕТ З 
ТОРГІВЛІ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ АР КРИМ

просп. С. Кірова, 13,
Сімферополь,
АР Крим, 95005

(0652) 276622
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ 
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В 
АР КРИМ

вул. Кримської Правди, 61,
Сімферополь,
АР Крим, 95000

(0652) 484466

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

Хмельницьке шоссе, 7,
Вінниця,
Вінницька обл., 21100

(0432) 660955

ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

просп. Волі, 15,
Луцьк,
Волинська обл., 43025

(03322) 26233

ГОЛОВНЕ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАС-
НЕ УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

вул. Барикадна, 23,
Дніпропетровськ,
Дніпропетровська обл., 49044

(056) 7440887

ГОЛОВНЕ ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

вул. Челюскінців, 184,
Донецьк,
Донецька обл., 83055

(062) 3353649

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Черняхівського, 3,
Житомир,
Житомирська обл., 10014

(0412) 418986

ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

пл. Петефі Шандора, 14,
Ужгород,
Закарпатська обл., 88000

(0312) 616374

ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Дзержинського, 9,
Запоріжжя,
Запорізька обл., 69063

(0612) 643772

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

вул. Шашкевича, 6,
Івано-Франківськ,
Івано-Франківська обл., 76018

(03422) 24866

КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Хрещатик, 6,
Київ, 01001

(044) 2790885

КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІН-
НЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Преображенська, 2,
Кіровоград,
Кіровоградська обл., 25006

(0522) 222653

ГОЛОВНЕ ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

вул. Тимірязєва, 50,
Луганськ,
Луганська обл., 91021

(0642) 585912

ГОЛОВНЕ ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

вул. П. Чайковського, 20,
Львів,
Львівська обл., 79000

(0322) 722863

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Шевченка, 58,
Миколаїв,
Миколаївська обл., 54001

(0512) 368344
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ГОЛОВНЕ ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

вул. Канатна, 83,
Одеса,
Одеська обл., 65107

(0482) 226168

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Пушкіна, 16,
Полтава,
Полтавська обл., 36011

(0532) 565634

РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. С. Петлюри, 5,
Рівне,
Рівненська обл., 33028

(0362) 221423

СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Харківська, 101,
Суми,
Сумська обл., 40007

(0542) 631355

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В м. СЕВАСТОПОЛІ

вул. Балаклавська, 8,
Севастополь, 99011

(0692) 543563

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІН-
НЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

бульв. Т. Шевченка, 11,
Тернопіль,
Тернопільська обл, 46001

(0352) 523216

ГОЛОВНЕ ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

вул. Сумська, 45,
Харків,
Харківська обл., 61022

(057) 7003968

ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Бєлінського, 15,
Херсон,
Херсонська обл., 73000

(0552) 263267

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. М. Грушевського, 87,
Хмельницький,
Хмельницька обл., 29000

(0382) 762929

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Крупської, 56,
Черкаси,
Черкаська обл., 18008

(0472) 372582

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

вул. Заньковецької М., 4,
Чернівці,
Чернівецька обл., 58000

(0372) 553189

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ

просп. Миру, 49-а,
Чернігів,
Чернігівська обл,. 14005

(0462) 699526
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