
ПИТАННЯ
ТА ВІДПОВІДІ
ЩОДО ДЕРЖАВНОГО 
КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ
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Перевірці підлягає документація в паперовій або електронній формі, що має супроводжувати продукцію при наданні її на 
ринку відповідно до вимог технічних регламентів. Також під час обстеження зразків продукції перевірці підлягає 
наявність на продукції знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію передбачено 
технічним регламентом на відповідний вид продукції, та додержання правил застосування і нанесення такого знака.

Що перевіряють митні органи перед випуском нехарчової продукції у вільний обіг?
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Митний орган призупиняє митне оформлення продукції у разі якщо за результатами перевірки документів та/або 
вибіркового обстеження зразків продукції виявлено: 

1) відсутність:

а) документації в паперовій або електронній формі, яка має супроводжувати продукцію при наданні її на ринку відповідно 
до встановлених вимог;

б) маркування продукції знаком відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію передбачено 
технічним регламентом на відповідний вид продукції;

2) неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам;

3) що характеристики продукції дають підстави вважати, що ця продукція становить серйозний ризик суспільним 
інтересам.

Які підстави для затримки вантажа на митниці, які терміни затримки?
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Митне оформлення призупиняєтеся на термін не більше 3 робочих днів.

Якщо протягом трьох робочих днів з дня призупинення митного оформлення продукції митний орган, не одержить від 
відповідного органу ринкового нагляду повідомлення про будь-які вжиті ним заходи щодо цієї продукції, то така 
продукція підлягає митному оформленню в установленому порядку.

Якщо протягом трьох робочих днів з дня призупинення митного оформлення продукції митний орган одержить від 
відповідного органу ринкового нагляду повідомлення про те, що ця продукція не становить серйозного ризику 
суспільним інтересам або не може вважатися такою, що не відповідає встановленим вимогам, така продукція підлягає 
митному оформленню в установленому порядку.

Якщо протягом трьох робочих днів орган ринкового нагляду встановив, що ця продукція становить ризик та/або не 
відповідає встановленим вимогам, він звертається до митного органу з вимогою не випускати таку продукцію у вільний 
обіг.

На який термін призупиняться митне оформлення під час митного контролю?

Чи є обов'язковим для органів державного нагляду перевірки всього ланцюга постачання у випадках виявлення 
порушень при перевірці СГД?4

У такій ситуації імпортер може вибрати один з приведених нижче варіантів:

1. Оцінка відповідності проводиться виробником заздалегідь виключно у документальній формі без надання товару 
органу з оцінки відповідності. Можливість  такого варіанту повинна бути передбачена технічним регламентом та 
особливостями продукції.

2. Імпортер розміщує продукцію у режим митного складу та здійснює відбір зразків продукції для проведення 
експертизи. Після проведення оцінки відповідності можливий випуск всієї партії продукції у вільний обіг.

3. Випробування продукції проводиться виробником у іноземній лабораторії, яка має чинну угоду про взаємне визнання 
результатів з українською лабораторією. На підставі результатів таких випробувань український орган з оцінки 
відповідності проводить оцінку відповідності. 

Як підтвердити відповідність товару вимогам технічних регламентів при митному оформленні, якщо товар ввозиться 
вперше, відповідно ще не проводилась оцінка відповідності, або це лише зразки для прийняття рішення про необхідність 
подальшого імпорту в майбутньому?

Чи є обов'язковим для органів державного нагляду перевірки всього ланцюга постачання у випадках виявлення 
порушень при перевірці СГД?1
Так, митні органи та органи ринкового нагляду обмінюються інформацією про продукцію, яка є небезпечною, становить 
ризик та/або не відповідає встановленим вимогам. При імпорті продукції, надання якої заборонено на ринку органами 
ринкового нагляду, митні органи відмовляють у випуску такої продукції у вільний обіг на території України.

Чи є якийсь єдиний електронний "чорний список", на основі якого митна служба не буде пропускати в Україну товар щодо 
якого прийнято рішення про заборону надання на ринку?


