
          

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

про порядок повідомлення при проведенні заходів у сфері державного 

ринкового нагляду 

         Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

надає роз’яснення для суб’єктів господарювання щодо порядку проведення 

перевірок характеристик продукції в частині повідомлення суб’єкта 

господарювання про проведення заходів у сфері державного ринкового 

нагляду.           

         Відповідно до вимог абзацу другого статті 19 Конституції України 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України. 

         Підстави, межі повноважень та спосіб, у який зобов’язані діяти посадові 

особи, що здійснюють ринковий нагляд відповідно до вимог статті 3 Закону 

України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», 

визначені саме у цьому Законі, Законі України «Про загальну безпечність 

нехарчової продукції», інших нормативно-правових актах, що регулюють 

відносини у цій сфері, у тому числі технічних регламентах. 

         Відповідними положеннями статей 15, 23 та 26 Закону України «Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» визначено, що 

планові та позапланові перевірки характеристик продукції у сфері ринкового 

нагляду проводяться на підставі наказів територіальних органів та посвідчень 

(направлень) на проведення перевірки, що видаються та оформляються 

відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» (стаття 23 Закону України 

«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»). 

         Вимоги щодо застосування норм пункту 4 статті 5 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» в частині письмового повідомлення суб’єкта господарювання про 

проведення планової перевірки характеристик продукції не пізніше як за 

десять днів до дня здійснення цього заходу у законодавстві про державний 

ринковий нагляд відсутні. 

         Отже, законодавством передбачено, що для проведення перевірки 

характеристик продукції достатньо пред’явити лише службове 

посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення перевірки. 

Пред’явлення інших документів, листів, погоджень, попереджень про 

проведення перевірки тощо законодавством не передбачено.     

         Крім того, є перелік вимог щодо незастосування положень Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» при вжитті заходів ринкового нагляду, які наведені 

у частині четвертій Розділу IX Прикінцевих положень Закону України «Про 

державний ринковий нагляд  і контроль нехарчової продукції». 



         Положення вищевказаної частини зазначають, що вимоги абзацу 

п’ятого статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду  

(контролю) у сфері господарської діяльності» при вжитті заходів ринкового 

нагляду не застосовуються. У зазначеному абзаці встановлюється право 

суб’єкта господарювання не допускати посадових осіб державного нагляду 

(контролю) до здійснення державного нагляду (контролю) і наводиться 

перелік випадків, на які розповсюджується таке право. Серед таких випадків 

є не одержання суб’єктом господарювання повідомлення про здійснення 

планового заходу державного нагляду в порядку, передбаченому згаданим 

Законом. 

         Отже, суб’єкт господарювання не має права створювати перешкоди 

при здійсненні заходів ринкового нагляду шляхом не допуску до 

планових перевірок характеристик продукції, зокрема коли не отримав 

повідомлення про таку перевірку.  


