КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта в 1994 г. N 172
Киев
О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей"
С изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Кабинету Министров Украины
от 17 августа 2002 года N 1178,
от 20 августа 2003 года N 1317,
от 13 декабря 2004 года N 1642,
от 7 декабря 2005 года N 1173
В соответствии с статьями 13, 14 и 20 Закону Украины "О защите прав потребителей" Кабинет Министров Украины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
перечень сезонных товаров согласно дополнению N 1, гарантийные сроки за которыми вычисляются с начала
соответствующего сезона;
перечень товаров согласно дополнению N 2, из которых производители вместе с продавцами на договорной основе
образуют обменный фонд для предоставления их в временное пользование потребителям на время гарантийного ремонта
купленных ими товаров;
(абзац третий пункту 1 с изменениями, внесенными согласно
постановлением Кабинета Министров Украины от 17.08.2002 г. N 1178)
перечень товаров надлежащего качества согласно дополнению N 3, что не подлежат обмену (возвращению), если они не
удовлетворяют потребителей из любых причин.
2. Признать такой, которая потеряла действие постановление Кабинета Министров Украины от 23 сентября в 1991 г. N 216
"О утверждении перечня товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену (возвращению) потребителями
(покупателями)" (ЗП УССР, в 1991 г. N 9, ст. 88).

Исполняющий обязанности
Премьер-министра Украины

Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Дополнение
N
до постановления Кабинета Министров
от 19 марта в 1994 г. N 172

ПЕРЕЧЕНЬ
сезонных товаров, гарантийные сроки за которыми
вычисляются с начала соответствующего сезона
Одел, меховые и другие изделия:
весенне летнего ассортименту - с 1 апреля
осінно-зимового ассортименту - с 1 октября
Обувь:
зимнего ассортимента

- с 15 ноября по

1
Украины

15 марта
весенне осеннего ассортименту
15 мая

- с 15 марта по

но с 15 сентября по
15 ноября
летнего ассортимента

- с 15 мая по
15 сентября

Министр
Кабинету Министров Украины

І. ДОЦЕНКО

Дополнение
N
до постановления Кабинета Министров
от 19 марта в 1994 г. N 172

2
Украины

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, из которых образуется обменный фонд
Телевизоры

Микроволновые печи

Магнитолы

Кухонные машины

Магнитофоны

Вязальные машины

Радиоприемники

Пылесосы

Холодильники

Электроутюга

Морозильники

Электромиксеры

Стиральные машины

Электросоковыжималки

Аппараты телефонные Персональные компьютеры
в том числе
но комплектующие
мобильной связи части к ним
Аппаратура для
Электрочайники
видеозаписи
но воссоздание
изображения и звука
Электрофены

Электрокофеварки

(дополнение N 2 с изменениями, внесенными согласно постановлению
Кабинету Министров Украины от 13.12.2004 г. N 1642)

Министр
Кабинету Министров Украины

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров надлежащего качества, что не
подлежат обмену (возвращению)
Продовольственные товары, лекарственные препараты и средства, предметы гигиены

І. ДОЦЕНКО

Непродовольственные товары:
фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага
корсетные товары
парфюмерно-косметические изделия
перьево-пуховые изделия
детские игрушки мягкие
детские игрушки резиновые надувные
зубные щетки
мундштуки
аппараты для бритья
помазки для бритья
расчески розчіски, гребешки и щетки массажные
сурдины (для духовых музыкальных инструментов)
скрипічні підбороддя
позиция исключена
перчатки
позиция исключена
позиция исключена
ткани
тюли гардины и кружевные полотна
ковровые изделия метражні
белье нательное
белье постельное
чулочно-носочные изделия
товары в аэрозольной упаковке
печатные издания
линейный и слоеный металлопрокат, трубная продукция
пиломатериалы, погонные (плинтус, наличник), плитные
материалы (деревноволокнисті и древесностружечные плиты
фанера) и стекло, нарезанные или раскроенные под размер, определенный
покупателем (заказчиком)
позиция исключена
аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью
изделия из натуральных и искусственных волос (парики)
товары для младенцев (пеленки, соски, бутылки для кормления и тому подобное)
инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и тому подобное)
ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней
драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных
камни
(дополнение N 3 с изменениями, внесенными согласно постановлениями
Кабинету Министров Украины от 20.08.2003 г. N 1317
от 13.12.2004 г. N 1642,
от 07.12.2005 г. N 1173)

Министр
Кабинету Министров Украины

І. ДОЦЕНКО

(Постанова КМ, КМ України, від 19.03.1994, № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав
споживачів"")

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 березня 1994 р. N 172
Київ
Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 року N 1178,
від 20 серпня 2003 року N 1317,
від 13 грудня 2004 року N 1642,
від 7 грудня 2005 року N 1173
Відповідно до статей 13, 14 і 20 Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити:
перелік сезонних товарів згідно з додатком N 1, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону;
перелік товарів згідно з додатком N 2, з яких виробники разом з продавцями на договірній основі утворюють обмінний фонд
для надання їх в тимчасове користування споживачам на час гарантійного ремонту куплених ними товарів;
(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. N 1178)
перелік товарів належної якості згідно з додатком N 3, що не підлягають обміну (поверненню), якщо вони не задовольняють
споживачів з будь-яких причин.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1991 р. N 216 "Про
затвердження переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) споживачами (покупцями)" (ЗП УРСР,
1991 р., N 9, ст. 88).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Додаток
N
до
постанови
Кабінету
від 19 березня 1994 р. N 172

ПЕРЕЛІК
сезонних товарів, гарантійні терміни за якими
обчислюються з початку відповідного сезону
Одяг, хутряні та інші вироби:
весняно-літнього асортименту - з 1 квітня
осінно-зимового асортименту - з 1 жовтня
Взуття:
зимового асортименту

- з 15 листопада по
15 березня

Міністрів

1
України

весняно-осіннього асортименту
- з 15 березня по
15 травня
та з 15 вересня по
15 листопада
літнього асортименту

- з 15 травня по
15 вересня

Міністр
Кабінету Міністрів України

І. ДОЦЕНКО

Додаток
N
до
постанови
Кабінету
від 19 березня 1994 р. N 172

Міністрів

2
України

ПЕРЕЛІК
товарів, з яких утворюється обмінний фонд
Телевізори

Мікрохвильові печі

Магнітоли

Кухонні машини

Магнітофони

В'язальні машини

Радіоприймачі

Пилососи

Холодильники

Електропраски

Морозильники

Електроміксери

Пральні машини

Електросоковижималки

Апарати телефонні, Персональні комп'ютери
у тому числі
та комплектуючі
мобільного зв'язку частини до них
Апаратура для
Електрочайники
відеозапису
та відтворення
зображення і звуку
Електрофени

Електрокавоварки

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 р. N 1642)

Міністр
Кабінету Міністрів України

І. ДОЦЕНКО

Додаток
N
до
постанови
Кабінету
від 19 березня 1994 р. N 172

Міністрів

3
України

ПЕРЕЛІК
товарів належної якості, що не
підлягають обміну (поверненню)
Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни
Непродовольчі товари:
фотоплівки,
фотопластинки,
фотографічний
папір
корсетні
товари
парфюмерно-косметичні
вироби
пір'яно-пухові
вироби
дитячі
іграшки
м'які
дитячі
іграшки
гумові
надувні
зубні
щітки
мундштуки
апарати
для
гоління
помазки
для
гоління
розчіски,
гребенці
та
щітки
масажні
сурдини
(для
духових
музичних
інструментів)
скрипічні
підбороддя
позицію
виключено
рукавички
позицію
виключено
позицію
виключено
тканини
тюлегардинні
і
мереживні
полотна
килимові
вироби
метражні
білизна
натільна
білизна
постільна
панчішно-шкарпеткові
вироби
товари
в
аерозольній
упаковці
друковані
видання
лінійний
та
листковий
металопрокат,
трубна
продукція,
пиломатеріали,
погонажні
(плінтус,
наличник),
плитні
матеріали
(деревноволокнисті
та
деревностружкові
плити,
фанера)
і
скло,
нарізані
або
розкроєні
під
розмір,
визначений
покупцем
(замовником)
позицію
виключено
аудіо-,
відеокасети,
диски
для
лазерних
систем
зчитування
із
записом
вироби
з
натурального
та
штучного
волосся
(перуки)
товари
для
немовлят
(пелюшки,
соски,
пляшечки
для
годування
тощо)
інструменти
для
манікюру,
педикюру
(ножиці,
пилочки
тощо)
ювелірні
вироби
з
дорогоцінних
металів,
дорогоцінного
каміння,
дорогоцінного
каміння
органогенного
утворення
та
напівдорогоцінного
каміння
(додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1317
від 13.12.2004 р. N 1642,
від 07.12.2005 р. N 1173)

Міністр
Кабінету Міністрів України

І. ДОЦЕНКО

(Постанова КМ, КМ України, від 19.03.1994, № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав
споживачів"")

