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1. Загальні положення щодо здійснення державного контролю нехарчової
продукції.
Організація у країні державного нагляду і контролю за безпечністю
продукції має безпосередній вплив на розвиток бізнесу, регуляторний клімат та
інвестиційну привабливість країни, а також ефективність захисту прав
споживачів.
Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на себе завдання з
виконання, зокрема вимог статей 55 та 56 цієї Угоди в частині створення
ефективної системи ринкового нагляду транспарентної з системою ринкового
нагляду, яка існує в ЄС.
З метою приведення державного ринкового нагляду у відповідність до
законодавства ЄС у 2010 році були прийняті одночасно два Закони України від
02.12.2010 №2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції» та від 02.12.2010 №2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової
продукції».
Під дію цього законодавства підпадає уся продукція що перебуває у
виробників,
імпортерів,
розповсюджувачів
продукції
(суб’єктів
господарювання, задіяних у послідовному ланцюгу постачання продукції від
виробника до споживача). Усі суб’єкти господарювання зобов’язані вводити в
обіг і розповсюджувати тільки безпечну продукцію.
Відповідно до Закону України «Про загальну безпечність нехарчової
продукції» безпечна нехарчова продукція - будь-яка продукція, яка за
звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі
щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог
стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного
ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої
продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним
інтересам, з урахуванням:
1. характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо
встановлення і технічного обслуговування;
2. впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися
разом з нею;
3. попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її
використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції;
4. застережень щодо споживання чи використання продукції певними
категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку
тощо);
5. вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на
ринку продукції, що знаходиться в ланцюгу постачання продукції.
Здійснення державного контролю нехарчової продукції не поширюється
на види продукції, які зазначені у ч.5 ст.2 Закону України "Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", а саме:
1. послуги та роботи;
2. харчові продукти, харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та
допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів;
3. продукти тваринного походження;
4. корми, кормові добавки та премікси;
5. живі рослини і тварини;
6. продукція людського, рослинного і тваринного походження, що
безпосередньо використовується як репродуктивний матеріал, призначений для

відтворення;
7. спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби;
8. лікарські засоби та ветеринарні препарати;
9. наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори;
10. ядерні матеріали, спеціальні матеріали, що розщеплюються, інша продукція
у сфері використання ядерної енергії;
11. вироби військового призначення;
12. об'єкти містобудування;
13. об'єкти авіаційної діяльності.
Державний ринковий нагляд за додержанням виробниками та
розповсюджувачами продукції загальної вимоги щодо безпечності продукції
забезпечується шляхом здійснення державного ринкового нагляду, а також
державного контролю продукції при її ввезенні на митну територію України.
Доказом безпечності продукції є її відповідність технічним регламентам,
національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими
стандартами.
Державний ринковий нагляд (далі - ринковий нагляд) - діяльність органів
ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим
вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Одним з
основних завдань Мінекономіки є забезпечення формування та реалізація
державної політики у сфері державного ринкового нагляду.
Ринковий нагляд здійснюється органами ринкового нагляду в межах сфер
їх відповідальності. Органи ринкового нагляду становлять єдину систему.
Сфери відповідальності органів ринкового нагляду включають види
продукції, що є об'єктами технічних регламентів, і можуть включати види
продукції, що не є об'єктами технічних регламентів.
Органами ринкового нагляду є:
1. Морська адміністрація;
2. Укртрансбезпека;
3. ДСНС;
4. Держпраці;
5. Держлікслужба;
6. Держекоінспекція;
7. Держпродспоживслужба.
З метою здійснення ринкового нагляду органи ринкового нагляду в межах
сфер їх відповідальності:
1. організовують розроблення проектів секторальних планів ринкового нагляду,
затверджують секторальні плани ринкового нагляду, здійснюють моніторинг
виконання та перегляд таких планів;
2. здійснюють моніторинг причин і кількості звернень споживачів
(користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості
нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок

споживання продукції (користування нею);
3. проводять перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирають
зразки продукції та забезпечують проведення їх експертизи (випробування).
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, раз на три
роки проводить оцінку ринкового нагляду.
Секторальний план ринкового нагляду охоплює види (типи), категорії
та/або групи продукції відповідно до сфер відповідальності органів ринкового
нагляду та визначає належність цих видів продукції до певного ступеня ризику.
Органи ринкового нагляду щорічно готують звіти про виконання
секторальних планів ринкового нагляду за попередній рік та не пізніше 1 квітня
оприлюднюють їх шляхом опублікування у друкованому засобі масової
інформації відповідного органу ринкового нагляду (у разі його відсутності - у
друкованому засобі масової інформації, визначеному цим органом) та шляхом
розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу ринкового нагляду.
Секторальні плани ринкового нагляду складаються з плану здійснення
ринкового нагляду та плану здійснення контролю продукції.
Секторальні плани ринкового нагляду затверджуються відповідними
органами ринкового нагляду не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.
Секторальні плани ринкового нагляду та зміни до них не пізніше трьох
робочих днів з дня їх затвердження оприлюднюються шляхом опублікування у
друкованому засобі масової інформації відповідного органу ринкового нагляду
(у разі його відсутності - у друкованому засобі масової інформації, визначеному
цим органом) та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного
органу ринкового нагляду, а в разі потреби - також в інший спосіб.

Заходами ринкового нагляду є:
1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та
їх експертиза (випробування);
2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:
а) обмеження надання продукції на ринку;
б) заборону надання продукції на ринку;
в) вилучення продукції з обігу;
г) відкликання продукції;
3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних
(корегувальних) заходів;
4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про
виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.
Заходи ринкового нагляду вживаються щодо продукції, яка:
1) надається на ринку, в тому числі щодо одиниць чи партій введеної в обіг
продукції, що зберігаються на складах виробників (імпортерів);
2) представлена за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або
демонстрації продукції в інший спосіб;
3) перебуває під митним контролем у разі призупинення її митного оформлення
за результатами контролю продукції.
Ступені ризику видів продукції та критерії, за якими визначається
належність продукції до відповідних ступенів ризику, затверджуються
Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і
соціального розвитку (Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1404 «Про
затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими
визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів
ризику»).
Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція становить
серйозний ризик, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття
обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів
України (Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1407 «Про затвердження
Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»), від відповідного
суб'єкта господарювання вилучити таку продукцію з обігу та/або відкликати її
чи забороняє надання такої продукції на ринку.
2. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції.
Державний контроль продукції - діяльність митних органів із
забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну територію
України для вільного обігу, встановленим вимогам, а також забезпечення
відсутності загроз від такої продукції суспільним інтересам (далі - контроль
нехарчової продукції.
Метою здійснення контролю нехарчової продукції є забезпечення
відповідності продукції, що ввозиться на митну територію України,
встановленим вимогам до моменту її випуску у вільний обіг на митній території
України та недопущення ввезення на митну територію України продукції, яка

становить серйозний ризик суспільним інтересам.
Контроль нехарчової продукції здійснюється митними органами.
Митні органи під час здійснення контролю нехарчової продукції
обмінюються між собою та з органами ринкового нагляду інформацією,
необхідною для ефективного здійснення контролю нехарчової продукції та
ринкового нагляду, засобами електронного документообігу.
Контроль нехарчової продукції здійснюється щодо продукції, заявленої у
режим імпорту, реімпорту або будь-який інший митний режим, що передбачає
вільний обіг цієї продукції на митній території України.
Контроль нехарчової продукції здійснюється в зонах митного контролю
та під час її митного оформлення для вільного обігу на митній території
України.
Посадовою особою підрозділу митного оформлення, яка визначена для
проведення митних процедур за митною декларацією, під час здійснення
контролю нехарчової продукції:
1) згідно із секторальними планами ринкового нагляду перевіряється
документація в паперовій або електронній формі, що супроводжує продукцію у
разі введення в обіг (розповсюдження) відповідно до встановлених вимог, у
тому числі декларація про відповідність, та/або здійснюється вибіркове
обстеження (візуальний огляд) зразків продукції на предмет наявності на
продукції Національного знака відповідності, якщо його нанесення на
продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції,
та правильності його застосування і нанесення згідно з правилами,
встановленими законами України, та виданими відповідно до них нормативноправовими актами, у тому числі технічними регламентами;
2) за повідомленнями органів ринкового нагляду про продукцію, що не
відповідає встановленим вимогам, - залежно від інформації, наведеної у
повідомленні про таку продукцію, перевіряється документація в паперовій або
електронній формі, що супроводжує продукцію у разі введення її в обіг
(розповсюдження) відповідно до встановлених вимог, у тому числі декларація
про відповідність, та/або здійснюється вибіркове обстеження (візуальний огляд)
зразків продукції на предмет наявності на продукції Національного знака
відповідності, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним
регламентом на відповідний вид продукції, та правильності його застосування і
нанесення згідно з правилами, встановленими законами України, та виданими
відповідно до них нормативно-правовими актами, у тому числі технічними
регламентами;
3) у разі одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповіщення
про продукцію, що становить серйозний ризик, інформації про таку продукцію.
Під час перевірки документів перевірці підлягає документація в
паперовій або електронній формі, що має супроводжувати продукцію при
наданні її на ринку відповідно до встановлених вимог.
Держава контролює ввезення нехарчової продукції на митну територію
України з метою встановлення відповідності технічним регламентам та
недопущення ввезення на митну територію України небезпечної продукції, яка

може становити серйозний ризик суспільним інтересам.
Технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено
характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи виробництва,
включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є
обов'язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до
термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в
якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва.
Цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей,
тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення
енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та
запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в
оману.
Технічні регламенти, як правило, містять:
1. визначення видів продукції або пов’язаних з нею процесів чи методів
виробництва, на які поширюється дія технічних регламентів;
2. технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, що вводиться в обіг,
надається на ринку або вводиться в експлуатацію;
3. права та обов’язки суб’єктів господарювання, які стосуються введення
продукції в обіг, надання її на ринку або введення її в експлуатацію.

Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Технічного
регламенту мийних засобів» мийний засіб - будь-яка речовина або препарат, що
містить мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання
або очищення. Мийний засіб може бути у формі рідини, порошку, пасти,
бруска, плитки, таблетки тощо.
Згідно вимог п. 11 Технічного регламенту, мийний засіб маркується
шляхом нанесення на зовнішню поверхню пакування чи етикетку напису
чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого
засобу, із зазначенням:
1. найменування та інформації про призначення мийного засобу;
2. торговельної марки (за наявності) або торговельного знака, найменування,
місцезнаходження та номера телефону виробника мийного засобу або його
уповноваженого представника;
3. інформації про склад мийного засобу;
4. адреси, зокрема електронної пошти (за наявності), та номера телефону, за
якими можна одержати технічний опис інгредієнтів;
5. інструкції із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень згідно
із законодавством, а в разі їх відсутності - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ
31340:2009 “Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні
вимоги”;
6. маси нетто чи об’єму;
7. дати виготовлення;
8. строку придатності;
9. умов зберігання (в разі потреби).
На зовнішню поверхню пакування чи етикетку мийного засобу, що
пройшов оцінку відповідності згідно з Технічним регламентом обов’язково
наноситься знак відповідності згідно форми та описом, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1184 “Про
затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил
та умов його нанесення ”.
Технічними регламентами передбачено застосування процедур оцінки
відповідності.
Оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги, які
стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були
виконані.
У випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене
застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений
представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен складати
декларацію про відповідність.
У декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог,
визначених у відповідних технічних регламентах, було доведено.
Декларація про відповідність складається згідно з вимогами до її змісту,
примірною структурою чи формою, що встановлюються відповідними
технічними регламентами.

Декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а
в разі якщо вона була складена іншою мовою - перекладена на державну мову.

Якщо технічним регламентом вимагається супроводження продукції при
наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) декларацією про
відповідність, її копією чи спрощеною декларацією про відповідність, така
декларація повинна бути складена або перекладена згідно з вимогами закону
про порядок застосування мов.
Виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе

відповідальність за відповідність продукції вимогам, установленим у
відповідних технічних регламентах.
У випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію та/або на
інші об’єкти, що зазначені в таких технічних регламентах (табличку з
технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), повинен
наноситися знак відповідності технічним регламентам.
Нанесенням знака відповідності технічним регламентам на продукцію
вважається також нанесення цього знака на будь-який інший, ніж сама
продукція, об’єкт згідно з правилами та умовами нанесення зазначеного знака.
Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися згідно з
правилами та умовами його нанесення, визначеними у відповідних технічних
регламентах, а в разі якщо в певних технічних регламентах, якими передбачене
нанесення зазначеного знака, такі правила та умови не визначені, - згідно з
правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам.
У разі якщо це передбачено технічними регламентами, знак відповідності
технічним регламентам супроводжується ідентифікаційним номером
залученого призначеного органу, а також іншим маркуванням та інформацією.
Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися лише
виробником або його уповноваженим представником.
Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися лише на
продукцію, для якої його нанесення передбачене конкретними технічними
регламентами, та не повинен наноситися на будь-яку іншу продукцію.
Виробник шляхом нанесення знака відповідності технічним регламентам
ним самим або його уповноваженим представником вказує на те, що він бере на
себе відповідальність за відповідність продукції всім застосовним вимогам,
визначеним у відповідних технічних регламентах, якими передбачене
нанесення знака відповідності технічним регламентам.
Знак відповідності технічним регламентам повинен бути єдиним
маркуванням, що засвідчує відповідність продукції застосовним вимогам,
визначеним у відповідних технічних регламентах, якими передбачене
нанесення знака відповідності технічним регламентам.
Нанесення на продукцію інших маркувань, знаків або написів, які можуть
вводити в оману третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності
технічним регламентам, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути
нанесене на продукцію за умови, що це не вплине негативно на видимість,
розбірливість та значення знака відповідності технічним регламентам.
Форма знака відповідності технічним регламентам.

Знак відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності) має
форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено стилізоване
зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної
довжини (або 80 градусів).
Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і
виконується двома контрастними кольорами.
Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, якщо інше
не передбачено відповідним технічним регламентом.
У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні
бути дотримані пропорції його форми.
Правила
та
умови
нанесення
знака відповідності технічним регламентам:
1. Знак відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності)
наноситься на продукцію або на її табличку з технічними даними таким чином,
щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є неможливим
або невиправданим через характер продукції, знак відповідності наноситься на
пакування та на супровідні документи, якщо такі документи передбачені
відповідним технічним регламентом.
2. Знак відповідності наноситься перед уведенням продукції в обіг. Знак
відповідності може супроводжуватися піктограмою або будь-яким іншим
знаком, що вказує на особливий ризик або використання.
3. Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером
призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на
етапі контролю виробництва, у форматі UA.TR.YYY або YYY, де:
UA - умовне позначення України латинськими літерами;
TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності
призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних
регламентів;
YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.
Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності
наноситься таким органом або за його вказівкою виробником чи
уповноваженим представником.
Митні органи одержують інформацію про продукцію, що становить
серйозний ризик, за допомогою системи оперативного взаємного сповіщення
про таку продукцію, дана система створена з
метою інформування
громадськості та обміну між органами виконавчої влади інформацією про
продукцію, що становить серйозний ризик.
Система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що
становить серйозний ризик, формується з повідомлень, що подаються органами
державного ринкового нагляду у разі виявлення ними продукції, що становить
серйозний ризик.
Відомості, які містяться в системі оперативного взаємного сповіщення
про продукцію, що становить серйозний ризик, повинні бути доступними для
органів державного ринкового нагляду, митних органів, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного і

соціального розвитку, центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів.
У разі якщо органами ринкового нагляду відповідно було вжито
обмежувальних (корегувальних) заходів щодо ввезеної на митну територію
України з іншої держави продукції, що не відповідає встановленим вимогам,
відповідні органи ринкового нагляду повідомляють митні органи про таку
продукцію.
У повідомленні органу ринкового нагляду про продукцію, що не
відповідає встановленим вимогам, зазначаються:
1) дані, що дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію;
2) опис невідповідності продукції встановленим вимогам;
3) інформація про характер і тривалість обмежувальних (корегувальних)
заходів, вжитих щодо такої продукції;
4) інформація про походження та ланцюги постачання відповідної продукції;
5) інша необхідна інформація.
3. Особливості митного оформлення нехарчової продукції.
Згідно Наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку виконання митних
формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням
митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа»
призупинення митного оформлення відбувається за таких умов:
1. За наявності достатніх підстав уважати, що товари переміщуються через
митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, митне
оформлення цих товарів призупиняється у випадках і в порядку, визначених
законодавством;
2. Митне оформлення нехарчової продукції, що ввозиться на митну територію
України для вільного обігу, за результатами документальної перевірки та/або
вибіркового обстеження зразків продукції у разі виявлення обставин,
визначених частиною першою статті 38 Закону України "Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", може бути призупинене у
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011
№1403 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю
нехарчової продукції".
Митний орган призупиняє митне оформлення продукції, пред'явленої для
митного контролю та митного оформлення, у разі якщо за результатами
перевірки документів та/або вибіркового обстеження зразків продукції,
проведених цим органом, виявлено:
1) що характеристики продукції дають підстави вважати, що ця продукція за
умови її належного встановлення, технічного обслуговування та використання
становить серйозний ризик суспільним інтересам;
2) 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;
3) неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам.
За наявності підстав для призупинення митного оформлення продукції
посадова особа митного органу вносить запит керівнику митного органу або
його заступнику для прийняття ними рішення про призупинення митного
оформлення продукції.
У рішенні про призупинення митного оформлення зазначаються
конкретні партії продукції певної марки (моделі, артикулу, модифікації) або
окремі вироби, митне оформлення яких призупиняється.
Днем призупинення митного оформлення продукції вважається день
прийняття рішення керівником митного органу або його заступником про
призупинення митного оформлення продукції.
У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення
продукції митний орган за допомогою національної інформаційної системи
ринкового нагляду повідомляє орган ринкового нагляду, до сфери
відповідальності якого належить здійснення ринкового нагляду щодо
відповідного виду продукції, про прийняте рішення.
Рішення митного органу про призупинення митного оформлення
продукції за результатами контролю продукції може бути оскаржено до
адміністративного суду.
У повідомленні митного органу зазначаються: продукція, митне
оформлення якої призупинено, причини та строк, на який призупинено митне
оформлення, найменування і місцезнаходження виробника, уповноваженого
представника (за наявності) та імпортера продукції, а також інша необхідна
інформація, яка засвідчує факт порушення.
На підставі повідомлення митного органу відповідний орган ринкового
нагляду проводить перевірку характеристик продукції, митне оформлення якої
призупинено. За необхідності може бути проведено перевірку характеристик
продукції в місці її зберігання під митним контролем. Зазначена перевірка
проводиться з урахуванням інформації, що міститься у повідомленні митного
органу про призупинення митного оформлення продукції.
Взяття зразків (проб) продукції, що перебуває під митним контролем, для
проведення їх експертизи (випробування) здійснюється в порядку,
встановленому Митним кодексом України.
Протягом призупинення митного оформлення митний орган у разі
можливості забезпечує зберігання продукції, що швидко псується чи має
обмежений строк зберігання, та транспортних засобів, які використовуються
для її перевезення через митний кордон України, в умовах, що забезпечують
схоронність такої продукції.
Якщо протягом трьох робочих днів з дня призупинення митного
оформлення продукції митний орган, що призупинив митне оформлення,
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 орган ринкового нагляду, якому надано повідомлення про
призупинення митного оформлення продукції, встановив, що ця продукція
становить серйозний ризик, він вживає заходів щодо заборони введення такої
продукції в обіг та звертається до митного органу, що призупинив митне
оформлення, з вимогою внести до рахунка-фактури (інвойсу) чи будь-якого
іншого відповідного документа, що супроводжує цю продукцію при введенні її
в обіг, або до електронної інформаційної системи митних органів позначення
такого змісту: «Небезпечна продукція - випуск у вільний обіг заборонено»
відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції».
При встановленні того, що ввезена продукція становить серйозний ризик
або не відповідає встановленим вимогам, оформляється картка відмови у
митному оформленні із зазначенням причини.
Продукція, що становить серйозний ризик та перебуває під митним
контролем, з письмового дозволу митного органу, що надається в порядку,
встановленому Митним кодексом України, за умови наявності дозволу
відповідного органу ринкового нагляду може бути поміщена у митний режим
знищення або руйнування, якщо відповідні органи вважають це необхідним та
пропорційним.

