
Інформація 
 про результати діяльності з державного ринкового нагляду 

 управління захисту споживачів  
Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області   

за 1 півріччя 2020 року 
 

           На підставі Секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік, 
затвердженого Головою Держпродспоживслужби 22.11.2019, у розповсюджувачів продукції 
Донецької області, спеціалістами ринкового та метрологічного нагляду управління захисту 
споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області               
(далі- Головне управління) протягом 1 півріччя 2020 року здійснено всього 9 перевірок 
характеристик продукції, з них 7 планових виїзних перевірок характеристик продукції та             
2 позапланові.  

Заходи проводились на дотримання вимог Технічного регламенту безпечності 
іграшок, затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2018 № 151 (4 планових заходи), 
Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанні, затвердженого Постановою КМУ від 10.03.2017 
№ 139 (1 плановий захід), Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого 
Постановою КМУ від 24.05.2017 № 355 (1 плановий захід), Технічного регламенту щодо 
встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, 
затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018  № 804 (1 
позаплановий захід), Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015  № 1067 (2 
позапланових заходи), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності, затвердженого  
Постановою Кабінету Міністрів України               від 16.12.2015  № 1077 (1 позаплановий 
захід), Технічного регламенту щодо енергетичного маркування, затвердженого Постановою 
КМУ від 07.08.2013 № 702 (2 планових  заходи), Технічного регламенту енергетичного 
маркування побутових пральних машин, затвердженого Постановою КМУ від 07.08.2013 № 
702 (2 планових  заходи). 

 У 1 півріччі  2020 року  Головним управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій 
області  винесено  всього 52  рішення щодо вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, 
а саме:  

- 8 рішень щодо обмеження надання продукції на ринку до усунення формальної 
невідповідності (іграшки, радіообладнання, освітлювальна апаратура, електрообладнання); 

-  16 рішень щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом приведення 
продукції у відповідність із встановленими вимогами (іграшки, електрообладнання,  
енергоспоживчі продукти); 

- 16 рішень щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом тимчасової 
заборони надання продукції на ринку (іграшки, електрообладнання, енергоспоживчі 
продукти); 

- 6 рішень щодо заборони надання продукції на ринку (освітлювальна апаратура);  
- 6 рішень щодо вилучення надання продукції з обігу (освітлювальна апаратура). 
Всі рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, виконані   повністю, 

результативно.  
Всього, в 1 півріччі 2020 року, за результатами виявлених в ході перевірок 

характеристик продукції порушень, Головним управлінням винесено  11 постанов про 
накладення штрафних санкцій на загальну суму  153,85 тис. грн..  

Протягом звітного періоду штрафні санкції на загальну суму  79,9 тис. грн.              
по 9 постановам (у тому числі по 1 постанові за 2019 рік штраф у розмірі 2,55 тис. грн.), 
винесеним Головним управлінням сплачені до Держбюджету в добровільному порядку, що 
складає 52 % від застосованих; справи щодо застосованих штрафних санкцій по 3 
постановам на загальну суму 76,5 тис. грн. знаходяться на розгляді в суді. 



Інформацію про проведені перевірки внесено до національної інформаційної системи 
державного ринкового нагляду та системи взаємного сповіщення про продукцію, що 
становить серйозний ризик. 

Відповідно до секторального плану на 2020 рік, протягом 1 півріччя 2020 року 
проведено 3 вивчення (дослідження) стану споживчого ринку та виявлення місця 
розміщення продукції в містах Костянтинівка та Краматорськ Донецької області. В ході 
досліджень стану споживчого ринку, в закладах роздрібної торгівлі, зокрема таких, що 
належать фізичним особам-підприємцям, комунальним підприємствам, товариствам з 
обмеженою відповідальністю та інш., зверталась увага: на наявність супровідної інформації 
на ярлику або пакуванні продукції; на наявність маркування відповідно до вимог технічних 
регламентів щодо характеристик продукції. 

Протягом 1 півріччя 2020 року фахівцями відділу ринкового та метрологічного 
нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області, у взаємодії між державними органами та органами місцевого 
самоврядування, з метою  проведення спільної  роз’яснювальної роботи, проводились  
семінари-наради, лекції, навчання за участю суб’єктів господарювання, їх представників; 
фахівців органів місцевого самоврядування;  зацікавлених осіб; представників засобів 
масової інформації з питань дотримання Законів України «Про державний ринковий нагляд і 
контроль нехарчової  продукції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» (набрав чинності 
26.03.2020), «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про захист прав 
споживачів». 

З вищезазначених питань, до встановлення карантинних обмежень, проведено всього               
4 семінари-наради, лекції: 

31.01.2020,- семінар-нарада у Костянтинівській міській раді; 
05.02.2020,- семінар-нарада у Мирноградській міській раді; 
12.03.2020,- семінар-нарада у Сіверській міській раді (ОТГ) Бахмутського району; 
12.03.2020,- семінар-нарада у  Покровській міській раді . 
Інформацію про заходи оприлюднено на офіційному веб-сайті Головного управління 

та через ЗМІ.   
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Мінекономіки 
від 19.03.2020 № 2112-11/19052-03 «Щодо протидії  поширенню коронавірусу COVID-19»,  
згідно наказу Держпродспоживслужби від 17 березня 2020 року № 231 «Про організацію 
заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 в 
територіальних органах Держпродспоживслужби, державних установах та підприємствах, 
що належать до сфери її управління», з початком карантинних заборон та обмежень, 
проведення всіх заходів у Головному управлінні, у тому числі, із роз’яснювальної роботи та 
взаємодії, переведено в он-лайн режим.  

Протягом 1 півріччя 2020 року проводилась роз’яснювальна робота з висвітлення 
актуальних питань державного ринкового нагляду у розділі державний ринковий нагляд 
управління захисту споживачів на офіційному веб-сайті Головного управління та через ЗМІ.  

Систематично проводилась робота з оновлення та актуалізації інформації про 
нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері державного ринкового нагляду 
на офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області 
у розділі управління захисту споживачів - державний ринковий нагляд. 

Зазначена роз’яснювальна робота проводилась з метою: навчити суб’єктів 
господарювання працювати на ринку України згідно з вимогами законодавства; сприяти 
прозорості ринку та усвідомленню суб’єктами господарювання своєї відповідальності перед 
споживачами (користувачами) та партнерами; не допустити дискримінацію суб’єктів 
господарювання та недобросовісну конкуренцію; забезпечити співпрацю між суб’єктами 
господарювання та органами ринкового нагляду. 

 
 



 
 

 


