
Інформація 
 про результати діяльності з державного ринкового нагляду 

 Управління захисту споживачів  
Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області   

за 3 квартал 2019 року та 9 місяців 2019 року 
 

           На підставі Секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік, 
затвердженого Головою Держпродспоживслужби 27.11.2018, у розповсюджувачів продукції 
Донецької області, спеціалістами ринкового та метрологічного нагляду управління захисту 
споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області              
(далі-УЗС, Головне управління) протягом 3 кварталу 2019 року здійснено всього 6 планових 
виїзних перевірок характеристик продукції.  
           Планові заходи проводились на дотримання вимог Технічного регламенту 
радіообладнання, затвердженого Постановой КМУ від 24.05.2017 № 355 (1 захід); 
Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2018  № 151 (2 заходи); Технічного регламенту низьковольтного 
електричного обладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
16.12.2015  № 1067  (3 заходи); Технічного регламенту з електромагнітної сумісності, 
затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України   від 16.12.2015  № 1077 (2 заходи). 

 За результатами проведених у 3 кварталі 2019 року  перевірок характеристик 
продукції Головним управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області винесено               
всього 13  рішень щодо вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, а саме:     

- 2 рішення щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом тимчасової 
заборони надання продукції на ринку (іграшки);                  

- 1 рішення щодо надання продукції на ринку шляхом приведення продукції у 
відповідність із встановленими вимогами(іграшки); 

- 9 рішень щодо надання продукції на ринку до усунення формальної 
невідповідності (іграшки, телефони, інструменти, кабельна продукція); 

- 1 рішення щодо заборони надання продукції на ринку за результатами 
лабораторних досліджень (відібраний зразок іграшки за вмістом свинцю не 
відповідав вимогам технічного регламенту). 

 Всі рішення щодо вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів виконані повністю 
та результативно. 

 У 3 кварталі 2019 року, за результатами виявлених в ході планових перевірок 
характеристик продукції порушень, Головним управлінням до 2 суб’єктів господарювання 
винесені постанови про накладення штрафних санкцій на загальну суму  11,05 тис. грн.,            
всі штрафи сплачені до Держбюджету в добровільному порядку. 

За дорученням Держпродспоживслужби, у 3 кварталі 2019 року, проведено одну 
позапланову невиїзну перевірку характеристик продукції (світильника нестаціонарного 
настільного). Про результати повідомлено Держпродспоживслужбу листом Головного 
управління.    

Лабораторні дослідження у сфері державного ринкового нагляду. 
Наприкінці червня 2019 року, Головним управлінням Держпродспоживслужби в 

Донецькій області було завершено переговорну процедуру та укладений договір із ДП 
«Укрметртестстандарт» про надання послуг з проведення незалежної експертизи 
(випробувань) якості та безпечності продукції,  що буде відібрана  в ході  перевірок з 
державного ринкового нагляду протягом другого півріччя 2019 року.      

 Протягом 3 кварталу 2019 року відібрано зразків для проведення експертиз 4 
одиниці, кількість проведених експертиз – 2, вартість послуг з лабораторних досліджень 
скала 10200  грн.  За результатами всіх досліджень (2) встановлено невідповідність продукції 
(це були іграшки) вимогам  технічних регламентів. Сума відшкодованих до державного 
бюджету         суб’єктами господарювання коштів за дослідження продукції (10200 грн.), її 



транспортування (126 грн.) та вартість зразків (58 грн.), які не відповідали встановленим 
вимогам всього 10384 грн..  

Таким чином, всі витрачені бюджетні кошти (разом 10384грн.) на дослідження зразків 
продукції, її транспортування та вартість зразків добровільно відшкодовані суб’єктами 
господарювання у повному обсязі до Держбюджету. 
            Безпосередньо, на проведення лабораторних досліджень використано бюджетних 
коштів – 10200,00 грн., що складає 11% від загальної суми, профінансованої на 2019 рік по 
КПКВК 2809040. Сума невикористаних коштів – 81784,00 грн.                                          

 Таким чином, протягом 9 місяців 2019 року здійснено всього 17 заходів з ринкового 
нагляду, з яких 15 планових виїзних перевірок характеристик продукції та 2 позапланові 
невиїзні перевірки характеристик продукції;  винесено  всього 28  рішень щодо вжиття 
обмежувальних (корегувальних) заходів, а саме:     

- 6 рішень щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом тимчасової 
заборони надання продукції на ринку ( іграшки, мийні засоби);                  

- 5 рішень щодо надання продукції на ринку шляхом приведення продукції у 
відповідність із встановленими вимогами (іграшки, мийні засоби); 

- 16 рішень щодо надання продукції на ринку до усунення формальної 
невідповідності(іграшки, мийні засоби, телефони, інструменти, освітлювальна 
апаратура, кабельна продукція); 

-  1 рішення щодо заборони надання продукції на ринку за результатами 
лабораторних досліджень (відібраний зразок іграшки за вмістом свинцю не 
відповідав вимогам технічного регламенту). 

   Всі рішення щодо вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів виконані           
повністю, результативно. 

За 9 місяців  2019 року, за результатами виявлених в ході планових перевірок 
характеристик продукції порушень, Головним управлінням до 7 суб’єктів господарювання 
винесені постанови про накладення штрафних санкцій на загальну суму 41,65 тис. грн., всі 
штрафи сплачені до Держбюджету в добровільному порядку.  
           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 2019 рік, протягом 3 кварталу 2019 року 
проведено 3 вивчення (дослідження) стану споживчого ринку в містах Дружківка, 
Святогірськ, Бахмут  та виявлення місця розміщення продукції. Результати висвітлено на 
сайті Головного управління в розділі «Захист споживачів», підрозділі «Державний ринковий 
нагляд» та будуть використані при складанні планів на наступні квартали. 
              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.  
              Всього з початку року проведено 9 вивчень (досліджень) стану споживчого ринку у 
містах Донецької області відповідно до квартальних планів. 

         Протягом 9 місяців 2019 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 загальну безпечність нехарчової продукції», «Про 
захист прав споживачів». 
            З вищезазначених питань за 9 місяців 2019 року проведено всього 8 семінарів-нарад, 
лекцій: 



30.01.2019,- семінар-тренінг у «Центрі розвитку підприємництва» м. Маріуполя; 
07.02.2019,-лекція-семінар, спільно з викладачами Краматорського технологічного технікуму 
у місті Краматорську; 
13.02.2019,- семінар-нарада у Лиманській міській об’єднаній територіальній громаді; 
13.03.2019,- лекція-семінар, спільно з викладачами Донбаської державної машинобудівної 
академії  у місті Краматорську; 
18.06.2019,- семінар-нарада у Костянтинівській міській раді; 
26.06.2019,- семінар - нарада у  Покровському прес центрі; 
16.08.2019,-семінар-нарада у Дріжківській міській раді; 
26.09.2019,- семінар- нарада у Курахівській міській раді.  
            Інформацію про заходи оприлюднено на офіційному веб-сайті Головного управління 
та через ЗМІ.   
            Протягом 9 місяців 2019 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. 


	26.06.2019,- семінар - нарада у  Покровському прес центрі;

