
Що потрібно знати перед тим, як замовляти металопластикові вироби  

та роботи з утеплення дому? 

 

 Кожна людина мріє про тепло і затишок у своєму домі, а особливо - 

напередодні настання холодів. Дбайливі господарі заздалегідь готуються до 

холодної пори року, встановлюючи металопластикові вироби (вікна, двері, 

балкони) та утеплюючи стіни енергозберігаючими матеріалами. 

 Сьогодні на ринку - величезний вибір віконних, балконних рам, дверей 

будь-якої конструкції та розмірів з різних матеріалів. Не є проблемою знайти 

фахівців, здатних виконати весь комплекс послуг чи кожну окремо. Тут 

споживачі стикаються з великою кількістю запитань. Кому надати перевагу? На 

що потрібно звернути увагу під час замовлення нових вікон або дверей? Які 

документи мають бути оформлені?  

 При придбанні, замовленні металопластикових виробів або послуги з 

утеплення споживач має право вимагати у суб’єкта господарювання для 

ознайомлення: свідоцтво про його державну реєстрацію, ліцензію на 

проведення будівельних робіт або у разі її відсутності - договір з організацією, 

яка здійснюватиме монтаж виробів і навіть договір з виробником продукції, що 

підтверджує: саме цей суб’єкт господарювання уповноважений виробником 

представляти продукцію. 

 Після ознайомлення з вказаними документами вже на першому етапі 

можна зробити висновки, чи варто робити замовлення саме у цього суб’єкта 

господарювання. 

 Основною і обов’язковою гарантією при замовленні металопластикових 

виробів чи утеплення дому є укладення письмового договору. На жаль, часто 

суб’єкти господарювання – виконавці послуг з виготовлення та установки 

металопластикових виробів, доставки матеріалів для утеплення прагнуть 

уникнути або обмежити свою відповідальність за проведення робіт з монтажу 

виробів (робіт з утеплення), зокрема, умовами договорів передбачається тільки 

замовлення та доставка виробів споживачам, а послуга з монтажу виробів 

(робіт з утеплення) не зазначається у договорі, що приводить до неможливості 

пред’явлення споживачами у подальшому претензій стосовно якості проведених 

робіт з монтажу. Також доволі часто у договорах не зазначено та не узгоджено 

підписом замовників ані вид виробів, ані їх вигляд (ескіз), не обумовлені 

матеріали, фурнітура, розміри, колір виробу тощо. Або ж споживач 

погоджується з вищезазначеними умовами та підписує, не перевіривши їх 

правильність, по суті приєднавшись до умов виконавця.  

 Необхідно звернути увагу в договорі на порядок оплати замовлення та 

термін його виконання, оскільки часто в договорах, що укладаються зі 

споживачами, йдеться про термін виконання замовлення саме після 100% 

оплати. Коли споживачем вноситься лише частина вартості робіт, це дає 

можливість суб’єкту господарювання затягувати термін виконання замовлення. 

 Під час оплати замовлених робіт (послуг) у суб’єкта господарювання 

необхідно обов’язково вимагати розрахунковий документ.  

 Наша практика розгляду звернень споживачів свідчить про часті факти 
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обмеження їхніх прав стосовно розміру неустойки у випадку неможливості або 

прострочення виконання робіт (надання послуг). У багатьох договорах, які 

пропонують укласти суб’єкти господарювання, розмір такої неустойки 

зазначений у розмірі 0,1%. Натомість статтею 10 Закону України «Про захист 

прав споживачів» визначено: якщо виконавець не може виконати роботи або 

прострочує виконання робіт (надання послуг) згідно з договором, за кожен день 

прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості 

роботи (послуги). 

 Також слід зазначити, що у більшості випадків договори за замовленнями 

укладаються між споживачами та посередниками. Останні ж не завжди можуть 

підтвердити свої взаємовідносини з виробниками та довести, що замовлення 

споживача виконувалось саме тим виробником, торгову марку якого вони 

представляють. Тому можна поставити під сумнів походження та якість виробів, 

матеріалів з яких вони зроблені, комплектуючих до них та їх відповідність 

вимогам нормативних документів (сертифікатам відповідності, санітарно-

гігієнічним висновкам).  

 Деякі суб’єкти господарювання, користуючись довірою громадян 

похилого віку, їхнім слабким здоров’ям, недостатнім рівнем обізнаності щодо 

своїх прав як споживачів, пропонують різноманітні знижки, спонукаючи 

громадян відразу укладати договори та навіть надати згоду на оформлення 

споживчого кредиту. 

 Будьте обізнані! Радимо бути пильними при виборі суб’єктів 

господарювання, які виконують роботи на замовлення із виготовлення та 

установки металопластикових виробів (утеплення). Не користуйтеся послугами 

невідомих осіб, які роздають на вулицях листівки з номерами телефонів, не 

пускайте сумнівних осіб до своїх помешкань, яким би не був їхній привід. 

Перед тим, як підписати договір, обов’язково уважно вивчіть його умови, 

пересвідчіться, що у ньому зазначені саме той виріб та саме тих розмірів, які 

вам потрібні, а також послуги з установки або виконання робіт з утеплення.  

Запам’ятайте: вибір завжди - тільки за вами! 

 

Матерал підготовлено працівниками  

     у сфері захисту прав споживачів  

Головного управління Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській області 


