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Скажіть будь ласка, чи не планується найближчим часом створення Державного 
реєстру громадських організацій споживачів? Норми ст.42 Конституції передбачають 
державне сприяння громадським організаціям споживачів, а тому потрібно мати 
перелік цих організацій.

* авторські пунктуація та орфографія збережені

Andriy Lyga ВФС ПУЛЬС 

А введення такого інститутуту обов’язкового представництва  для експортерів чи не є 
це бар’єром у торгівлі? Чи вважаеться прийнятним дзеркальне представництво в 
Україні для европейських експортерів в Україну?

Наявність суб'єкта господарювання-резидента, який несе відповідальність за безпечність імпортованої продукції, що вводиться в 
обіг всередині країни, є загальноприйнятою світовою практикою і не вважається бар'єром у торгівлі. Зазначена практика вже 
впроваджена у національне законодавство, але потребує подальшого удосконалення.

Оскільки у зв’язку із змінами внесеними згідно із Законом № 124-ІХ від 20.09.2019 у 
пункті 13) частини першої статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів», 
кінцевий споживач на українському ринку фактично втратив право вимагати 
належну якість товарів, робіт або послуг як властивість продукції яка відповідає 
вимогам стандартів, чи могли б ви навести приклади сучасної практики застосування 
у сфері захисту прав споживачів на українському та європейському ринках стандартів 
за показниками якості продукції та послуг (стандартів які застосовуються у 
законодавчо нерегульованій сфері)?

Закон України «Про стандартизацію» (далі – Закон про стандартизацію) установлює правові та організаційні засади 
стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері. 

Відповідно до статті 6 Закону про стандартизацію залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні документи, 
вони поділяються на:  

національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті національним органом стандартизації;  

стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють 
стандартизацію. 

Частиною другою та третьою статті 16 Закону про стандартизацію встановлено, що стандарти, кодекси усталеної практики та 
технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі.  Право власності 
на стандарти, кодекси усталеної практики і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, і видані ними 
каталоги належать відповідним підприємствам, установам та організаціям.

Частинами першою та другою статті 23 Закону про стандартизацію встановлено, що національні стандарти та кодекси усталеної 
практики застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах. Національні стандарти та кодекси 
усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена 
нормативно-правовими актами.

Технічний комітет стандартизації 143 «Засоби захисту від злочинів, послуги з охорони 
та безпеки»

Andriy Lyga ВФС ПУЛЬС 

Чи плануеться в проекті нової редакції про основні засади державного нагляду 
контролю, право звертатись до державних органів  громадських організацій 
споживачів або субьектів господарювання для захисту їх від недобросовісної 
конкуренції

Andriy Lyga ВФС ПУЛЬС 

Головна ідея гл . 20 Угоди про асоціацію досягнення сумісності систем .  Не 
заперечуючи проти запропонованого механізму обовьязкового представництва на 
ринку ЕС експортерів як ефективного механізму захисту прав споживачів, виникае 
питання якщо наші системи мають бути сумісними,  то вимога до европейських 
експортерів в Україну мае бути дзеркальним. Це та???

Наталія Омельченко 

Законопроектом передбачено визначення терміну «незалежна експертиза» в такій редакції:

«20) незалежна експертиза (дослідження) продукції – експертиза продукції, яка проводиться акредитованими лабораторіями, 
незалежними експертами, якім надано право проводити експертизи згідно із законодавством та оформлюється експертним 
висновком або іншим, встановленим законодавством, результатом дослідження;».

Таке визначення опрацьовано з бізнес-асоціаціями, громадськими об’єднаннями споживачів, заінтересованими органами.

Дія проекту Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» не поширюватиметься на здійснення державного 
контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (аналогічно до чинної редакції).

Питання захисту від недобросовісною конкуренції врегульовано Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та 
здійснюється Антимонопольним комітетом України. Проектом Закону України « Про захист прав споживачів» визначено, що АМКУ 
здійснює  контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо їх комерційної практики, яка вводить споживача в оману, у частині 
захисту споживача від недобросовісної конкуренції.

Andriy Lyga ВФС ПУЛЬС 

По зеленому курсу е що додати. Один з напрямів зеленого курсу е підвищення 
привабливості для споживачів ремонтів. У нас навпаки через запропонвану зміну до 
нової редакції ЗУ "Про захист прав споживачів" пропонуеться прибирання обмінного 
фонду на час ремонту, що робить ремонт, абсолютно непривабливим для споживача.

Законопроектом прибирається норма щодо створення суб’єктами господарювання обмінного фонду, натомість встановлено норму, 
що  ремонт не перевищує чотирнадцяти днів.

У разі відмови споживача, чекати товар з ремонту більше 14 днів, товар підлягає заміні на аналогічний.

Крім того, якщо після ремонту недолік товару з’являється повторно, споживач має право на зниження ціни або повернення коштів.

Andriy Lyga ВФС ПУЛЬС 

Дуже шкода, в законодавстві в ЕС штрафи мають бути адекватними, та ефективними 
порушенням. Та повністю нівілювати ймовірний прибуток від порушень. Як можно 
один штраф застосовувати до порушника з оборотом в 1 млн. та для порушника з 
оборотом в 1 млрд.???

Частиною другою статті 12 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а 
саме у разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та 
максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання. Санкція, що застосовується до 
суб’єкта господарювання при першому порушенні, не може бути вищою за мінімальну санкцію, передбачену відповідним законом.

Велике прохання до розробників нової редакції закону "Про захист прав споживачів" 
переглянути визначення терміну "незалежна експертиза", яке є не коректним і потребує 
корегування. При цьому слід зважати на те, що це експертиза пов'язана із товарами та 
послугами і тому є нагальна потреба узгодити цей термін із фахівцями товарознавцями.


