
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства в сфері державного ринкового нагляду 

і контролю нехарчової продукції ”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства в сфері державного ринкового 
нагляду і контролю нехарчової продукції” (далі – проект Закону) спрямований 
на удосконалення законодавства в сфері державного ринкового нагляду. 

Законодавство у сфері державного ринкового нагляду є ключовим з точки 
зору забезпечення безпечності нехарчової продукції для споживачів та 
користувачів, а також забезпечення цивілізованого та прозорого ринку, боротьби 
з недобросовісною конкуренцією та іншими практиками нелегального чи 
напівлегального виробництва та імпорту нехарчової продукції, розумного 
балансу між суспільними інтересами та інтересами і правами підприємців. 
Вказане законодавство також є предметом Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС, згідно з якою Україна зобов’язалася привести його у відповідність до норм 
права ЄС в рамках створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі з Європейським Союзом.  

На сьогодні законодавство у сфері державного ринкового нагляду 
потребує удосконалення, зокрема в частині:

- унеможливлення здійснення ринкового нагляду за продукцією, контроль 
за якою здійснюється відповідно до інших актів законодавства (усунення 
дублювання наглядових функцій); 

- зменшення навантаження на суб’єктів господарювання різними 
окремими видами перевірок (виїзна, невиїзна, поєднана);

- запровадження для випадків формальних (несуттєвих) порушень 
принципу покарання за невиконання вимог органів ринкового нагляду щодо 
усунення порушень, а не за самі порушення;

- усунення непрозорості та необ’єктивності прийняття рішень щодо 
накладення штрафів органами ринкового нагляду; 

- уникнення можливих ризиків для зловживань посадовими особами 
органу ринкового нагляду;

- посилення принципу результативності та пропорційності покарань, а 
також їх стримуючої (превентивної) функції; 

- усунення неузгодженостей у підходах та принципах, що застосовуються 
при здійсненні державного ринкового нагляду та державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності.

Крім того, за інформацією, отриманою від органів державного ринкового 
нагляду, під час здійснення перевірок характеристик продукції мають місце 
непоодинокі випадки недопущення до проведення перевірок та невиконання 
законних вимог посадових осіб, що здійснюють державний ринковий нагляд з 
боку суб’єктів господарювання – виробників та розповсюджувачів продукції. 
Такі дії суб’єктів господарювання обумовлені намаганням уникнути 



відповідальності за введення в обіг та/або розповсюдження небезпечної 
продукції, що становить загрозу суспільним інтересам. 

Законодавство України у сфері державного ринкового нагляду та 
загальної безпечності нехарчової продукції є надзвичайно важливим з точки 
зору зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, 
оскільки відповідно до Додатку ІІІ до цієї Угоди Україна має прийняти та 
впровадити у себе відповідне законодавство у цій сфері та забезпечити його 
повну відповідність регламентам і директивам ЄС. 

Прийняті у 2010 році Закони України “Про державний ринковий нагляд і 
контроль нехарчової продукції” та “Про загальну безпечність нехарчової 
продукції” були розроблені на основі відповідно Регламенту ЄС 765/2008 з 
урахуванням Рішення ЄС 768/2008 та Директиви ЄС 2001/95/ЕС. Однак, на той 
момент виявилося неможливим відобразити всі норми зазначених актів 
законодавства ЄС у цих Законах. Через це виникла необхідність у забезпеченні 
повної відповідності цих Законів України законодавству ЄС. 

Особливо актуальним це питання є з точки зору створення поглибленої та 
всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС, що дає змогу поступово забезпечити 
безперешкодний доступ українських виробників до найбагатшого ринку світу. 
Наразі ведуться переговори щодо можливості укладення Угоди про оцінку 
відповідності та прийняття промислової продукції (Угода АСАА) між Україною 
та ЄС в якості протоколу до Угоди про асоціацію. Передумовою укладання 
Угоди АСАА є відповідність української інфраструктури технічного 
регулювання, у тому числі законодавства і практик у сфері ринкового нагляду, 
законодавству і практикам ЄС. У переговорах європейські партнери приділяють 
цьому аспекту велику увагу і відповідність законодавства України у сфері 
ринкового нагляду перебуває під моніторингом ЄС. Таким чином, однією із 
цілей проекту Закону є забезпечення повної відповідності системи державного 
ринкового нагляду України вимогам Європейського Союзу, без чого буде 
неможливе підписання Угоди АСАА та створення зони вільної торгівлі 
промисловими товарами з ЄС.    

Зазначені законодавчі ініціативи підтримуються найбільшими асоціаціями 
промисловців, підприємців та роботодавців – Радою підприємців при Кабінеті 
Міністрів України, Федерацією роботодавців України, Українським союзом 
промисловців та підприємців, Торгово-промисловою палатою України.

2. Цілі і завдання прийняття акта
Метою законопроекту є удосконалення законодавства в сфері державного 

ринкового нагляду. Зокрема, законопроект направлений на зменшення 
корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, 
посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення 
на ринку нехарчової продукції, що є небезпечною, становить ризик та/або не 
відповідає встановленим вимогам.

Законопроект також є важливим з точки зору виконання зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС, в частині приведення законодавства України у сфері 
державного ринкового нагляду у відповідність до вимог законодавства 



Європейського Союзу.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Проектом Закону з метою удосконалення законодавства пропонується:
- усунути дублювання контролю за окремими видами продукції, а також 

уточнити деякі виключення з-під сфери дії ринкового нагляду. Зокрема, 
пропонується доповнити або уточнити перелік виключень з-під сфери дії 
Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції” такими видами продукції, контроль (нагляд) за якими здійснюється 
за допомогою інших наглядових режимів, а саме: 

 об’єкти будівництва, визначені Законом України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”;

 повітряні судна, їх компоненти та обладнання;
 дорогоцінні метали, дорогоцінні каміння та вироби з них (ювелірні та 

побутові);
- забезпечити можливість здійснення ринкового нагляду колегіальними 

органами (наприклад, НКРЗІ, яка є технічно компетентна здійснювати ринковий 
нагляд радіообладнання, включаючи мобільні телефони та смартфони, але не 
має наданих на це законом повноважень);

- імплементувати статтю R33 Рішення Європейського Парламенту і Ради 
№ 768/2008/ЄС від 09.07.2008 щодо встановлення порядку дій суб’єктів 
господарювання та органів ринкового нагляду стосовно продукції, яка 
відповідає вимогам технічних регламентів, але становить ризик. Це надасть 
можливість вживати заходів з метою захисту здоров’я і життя громадян та 
інших суспільних інтересів у випадках, коли продукція відповідає вимогам, але, 
тим не менш, становить ризик через те, що вимоги були встановлені з 
помилками або, як виявилось, не повністю покривають всі аспекти безпечності 
продукції. При цьому пропонується не карати за виготовлення продукції, яка 
відповідає вимогам, але становить ризик, а запровадити покарання лише за 
невиконання вимог органів ринкового нагляду щодо вжиття обмежувальних 
(корегувальних) заходів щодо такої продукції;

- уніфікувати різновиди перевірок характеристик нехарчової продукції 
(уточнення видів перевірок замість існуючих трьох (виїзна/невиїзна/поєднана), 
що дозволить уникнути зловживань;

- встановити чіткі та прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового 
нагляду та суб’єктів господарювання щодо переліку та строків надання 
документів під час проведення перевірки;

- встановити чіткий строк надсилання суб’єкту господарювання 
постанови про накладення штрафу (16 днів після проведення перевірки), що 
дозволить уникнути випадків надсилання постанов про накладення штрафу 
«заднім числом»;

- передбачити проведення перевірки характеристик продукції у її 
виробників лише у разі, якщо є документально підтверджені підстави вважати, 
що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає 
встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої 
продукції;



-  передбачити можлив ість звернення об ’єднань суб ’єкт ів 
господарювання – галузевих асоціацій щодо проведення позапланових 
перевірок ринкового нагляду – зараз вони не входять до кола суб’єктів, яким 
Законом надано право подавати такі звернення. Слід зазначити, що в ЄС 
галузеві асоціації беруть активну участь у моніторингу ринку та взаємодіють з 
органами ринкового нагляду, а їх професійний рівень і знання підвищуватимуть 
ефективність ринкового нагляду в Україні та посилюватимуть експертну та 
технічну спроможність органів ринкового нагляду;

- встановити чітку заборону перевіряти продукцію іншого виду (типу), 
категорії та/або групи, що не є предметом конкретної перевірки, що дозволить 
сфокусувати перевірку та запобігти зловживанням;

- з метою захисту прав інтелектуальної власності та збереження 
комерційної таємниці суб’єктів господарювання запровадити вимогу надання 
документів, необхідних для встановлення ланцюга постачання продукції, лише 
в обсязі, що дозволяє встановити такий ланцюг, а не в повному обсязі. З метою 
забезпечення можливості суб’єктам господарювання надати такі документи, 
якщо вони перебувають, наприклад, в головному офісі в іншому регіоні, 
протягом однієї перевірки та без її поновлення, пропонується збільшити строк 
проведення перевірок на два дні;

- запровадити для випадків формальних (несуттєвих) порушень принципу 
покарання за невиконання вимог органів ринкового нагляду щодо усунення 
порушень, а не за самі порушення;

- з метою уникнення суб’єктивного підходу прийняття рішень 
посадовими особами органів ринкового нагляду при застосуванні штрафних 
санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері 
ринкового нагляду і, як наслідок, зменшення корупційних ризиків в 
законопроекті пропонується скасувати визначення штрафу за принципом “від – 
до” (“вилку штрафів”));

- збільшити розмір штрафних санкцій для посилення відповідальності 
суб’єктів господарювання, що відповідає європейській практиці, та, відповідно 
до європейських вимог, забезпечує пропорційність та результативність 
покарання, а також знеохочує та запобігає вчиненню порушень у майбутньому. 
На сьогодні штрафи настільки малі, що суб’єкту господарювання вигідніше 
сплатити штраф і надалі випускати чи продавати невідповідну або навіть 
небезпечну продукцію, ніж вжити заходів до того, щоб продукція відповідала 
встановленим вимогам. Внаслідок цього ринковий нагляд не досягає своїх 
цілей. Крім того, через те, що дуже багато штрафів зараз стягується в судовому 
порядку, а розмір їх невеликий, майже вся сума стягнутого штрафу фактично іде 
на оплату судових витрат;  

- встановити на законодавчому рівні ефективну відповідальність суб’єктів 
господарювання у вигляді накладення штрафу за недопущення до проведення 
перевірок та невиконання законних вимог посадових осіб, що здійснюють 
державний ринковий нагляд;

- передбачити обов’язок органу ринкового нагляду надавати 
консультативну допомогу суб’єктам господарювання під час здійснення 
ринкового нагляду; 



- передбачити 30 денний строк на переклад суб'єктами господарювання 
документів і матеріалів, необхідних для здійснення ринкового нагляду (сьогодні 
такий строк відсутній, що призводить до зловживань з боку органів ринкового 
нагляду);

- законодавчо закріпити доступ громадськості до інформації, що міститься 
у системі взаємного оперативного сповіщення про продукцію, що становить 
серйозний ризик.

- розмежувати різні види нагляду за продукцією і за господарською 
діяльністю суб'єктів господарювання та передбачити у єдиному нормативно-
правовому акті – Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль 
нехарчової продукції” – відповідні системно-адміністративні положення (права 
та обов’язки суб'єктів господарювання; повноваження та порядок діяльності 
органів ринкового нагляду, права та обов'язки їх посадових осіб, які здійснюють 
ринковий нагляд; порядок проведення перевірок характеристик продукції; 
порядок оформлення розпорядчих документів у сфері державного ринкового 
нагляду; порядок відбору зразків продукції і проведення їх експертизи тощо);

продукція, що має становити предмет перевірки. Наступного дня все 
знову працювало і продукція знову пропонувалася для купівлі споживачам. 
Досвід інших країн (наприклад, Болгарії) також свідчить про недоцільність 
норми про попередження, при чому бізнес там вдавався до таких самих методів 
уникнення перевірки, як і в Україні. 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 
регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Закони України “Про 
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну 
безпечність нехарчової продукції”, “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про Національну поліцію”, 
Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс 
України.

Прийняття цього Закону не потребує внесення змін до інших законів 
України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного 

бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
Прийняття проекту Закону: 
- забезпечить захист суб’єктів господарювання від можливих корупційних 

ризиків під час здійснення перевірок шляхом недопущення зловживань 
органами у сфері державного ринкового нагляду, а також запровадження 
принципу прозорості та об'єктивності дій посадових осіб під час застосування 
штрафних санкцій;

- забезпечить повнішу відповідність національного законодавства до 
європейського законодавства в сфері державного ринкового нагляду, а також 



сприятиме виконанню Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію;
- сприятиме прогресу у переговорах щодо укладення Угоди АСАА та 

забезпечення безперешкодного доступу української промислової продукції на 
ринок ЄС;

- сприятиме розвитку підприємницької діяльності, створенню 
сприятливих умов для ведення доброчесного бізнесу в Україні та забезпеченню 
прозорості українського ринку, а також посилення захисту споживачів та інших 
суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, що є 
небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.


