
Звіт 

Управління захисту споживачів  

за І квартал 2018 року 

Державний контроль у сфері захисту споживачів та контролю за 

рекламою 

 На виконання законів України «Про захист прав споживачів», «Про 

заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення» Управлінням захисту споживачів за І 

квартал 2018 року згідно затвердженого плану проведення перевірок суб’єктів 

господарювання стосовно дотримання вимог законодавства про захист прав 

споживачів, про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення  на 2018 рік  проведено  7 

перевірок суб’єктів господарювання. Також проведено 2 позапланові перевірки по 

скаргам споживачів. 

Порушення вимог чинного законодавства встановлено у  7 суб’єктів 

господарювання, а саме: 

1. відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації 

про продукцію або продавця 

2. невиконання або несвоєчасне виконання припису про усунення порушень 

прав споживачів 

 

Під   час   проведення   планових   та  позапланових  заходів  державного  

нагляду перевірено продукції на суму 75,5 тис.грн. з них забраковано та знято з 

реалізації на суму 22,375 тис. грн. 



 За результатами перевірок притягнуто до адміністративно - господарської 

відповідальності 5 суб’єктів господарювання, на яких накладено санкції на суму 

6,186 тис. грн.  Видано 9 приписів про припинення порушень прав споживачів у 

відповідності до п.1 ч. 1 Закону України «Про захист прав споживачів». 

 Одним із напрямків роботи Управління захисту споживачів Головного 

управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (далі – Управління)  є 

розгляд звернень громадян і консультування їх з питань захисту прав споживачів, 

забезпечення в межах повноважень, наданих центральним органом виконавчої 

влади, контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог 

законодавства про захист прав споживачів. 

Всього за звітний період Управлінням одержано 65 заяв і скарг, із них 

надійшло:  

письмово – 18, з урядової «гарячої лінії» та «гарячої лінії» обласної 

державної адміністрації – 32, на особистому прийомі – 14.  

 

 

В телефонному режимі та на особистому прийомі спеціалістами Управління 

проконсультовано 167 споживачів. За сприянням працівників Управління 

суб’єктами господарювання за неякісні товари та неякісно надані послуги 

споживачам повернуто 4,220 тис.грн. 

За результатами аналізу встановлено, що 28 звернень надійшли стосовно  

неякісного виконання замовлених послуг, 25 - щодо якості  придбаних 

непродовольчих товарів, які виявились неякісними, інші – 12. 



 

 
 

 

Управлінням захисту споживачів за І квартал 2018 року досліджено 49 

рекламоносіїв,  а саме: у сфері зовнішньої реклами – 22, у сфері внутрішньої 

реклами – 13, на телебаченні та радіо  - 2, в друкованих ЗМІ – 6, на транспорті – 6. 

Виявлено порушення в сфері зовнішньої та внутрішньої реклами та 

заведено 14 справ в зв’язку з виявленням порушення вимог ст.5 Закону України 

«Про рекламу», а  саме, при рекламуванні знижок цін на продукцію. До 14 

суб’єктів господарювання застосовано санкцій на загальну суму 12,825 тис. грн.,із 

них сплачено в добровільному порядку – 9,425 тис. грн. 

 

Ринковий та метрологічний нагляд 

     Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з  

метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також 

забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. 

Працівниками відділу ринкового та метрологічного нагляду за                          

І квартал 2018 року проведено 20 перевірок характеристик продукції. 

Під час проведення перевірок характеристик продукції  по 11 суб’єктам 

господарювання встановлені порушення вимог законодавства України про 

ринковий нагляд та Технічних регламентів,  застосовано штрафних санкцій на 

суму 39,78 тис.грн. Основне порушення – відсутність національного знака 

відповідності. 



 

Притягнуто до адміністративної відповідальності 2 особи, на яких 

накладено адміністративних санкцій на суму 0,34 тис. грн. 

Всього перевірено 74 одиниць продукції щодо якої виявлено порушення та 

прийнято 36 обмежувальних (корегувальних) заходів, а саме: 

- усунення формальної невідповідності -  7 рішень 
- приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами – 2 

рішення 
- тимчасова заборона надання продукції на ринку – 2 рішення 
- заборона надання продукції на ринку – 25 рішень  

 
 

 
 

Постійно проводиться роз’яснювальна робота через ЗМІ та  сайт Головного 

управління  про права споживачів при придбанні продукції  на замовлення, поза 

торговельними або офісними приміщеннями та на відстані, зокрема через 

інтернет-магазини. 



В газеті «Сільські обрії» надруковано статтю «Найчастіше скаржаться на 

неякісну техніку», прийнято участь у випуску програми «Ранок» на телеканалі 

Рось приуроченому до Дня споживача.  

Спеціалістами Управління захисту споживачів Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області 19 березня 2018 року була 

проведена зустріч зі студентами ІІІ курсу товарознавчого факультету Черкаського 

комерційного технікуму. 

Основною темою зустрічі стало роз’яснення положень Законів України 

«Про захист прав споживачів» та «Про рекламу». Студентам роз’яснено вимоги 

щодо якості та безпеки товарів, робіт, послуг. Під час проведення зустрічі, були 

наведені приклади типових порушень правил торговельного обслуговування, 

послуг що надаються суб’єктами господарювання різних форм власності, а також 

проблем, які виникають у споживачів при придбанні ними продукції та шляхи їх 

вирішення. 

Працівниками Управління захисту споживачів з метою підвищення рівня  

просвіти та поінформованості громадян щодо їх споживчих прав та механізмів 

їхнього захисту  надаються консультації та роз’яснення щодо прав споживачів, 

розміщуються матеріали на сайті Головного управління, надається  допомога в 

складанні листів-претензій до суб’єктів господарювання, поновлення їх 

споживацьких прав, виявлення умов договорів між громадянами та виконавцями 

робіт (послуг), що обмежують права споживача та інше. Також проводиться 

робота, спрямована на запобігання реалізації продукції з відхиленнями від 

обов’язкових вимог чинного законодавства та нормативних документів у сфері 

державного ринкового нагляду.  


