
ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» 

Діюча редакція Нова редакція 

Ч.1 Ст.44  Суб'єкти господарювання за порушення цього Закону несуть 

згідно з законами України цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність. 

Ч.1 Ст.44   Відповідальність за порушення вимог цього Закону 

встановлюється цим та іншими законами України. 
 

Ч.2 До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього 

Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються 

штрафні санкції у разі: 

 

1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у 

розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років 

вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було 

накладено штраф, - у розмірі від двох тисяч п'ятисот до п'яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим 

вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону), у 

тому числі нанесення знака відповідності технічним регламентам 

на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів, - у 

розмірі від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого 

самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у 

розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

Ч.2 До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього 

Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, 

застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді 

штрафу в разі: 

1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, − 

у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а за повторне протягом періоду від одного року до 

трьох років вчиненнятакого самого порушення, за яке на особу вже 

було накладено штраф, − у розмірі двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим 

вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною 

третьою статті 29 цього Закону), − у розмірі трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне 

протягом періоду від одного року до трьох років вчинення такого 

самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, − у 

розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

Ч.3. До розповсюджувача застосовуються штрафні санкції у разі: 

1) розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності 

технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію 

Ч.3.  До розповсюджувача застосовуються адміністративно-

господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов 

зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо 

внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що 
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передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, - у 

розмірі від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років 

вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було 

накладено штраф, - у розмірі від двохсот до трьохсот п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) розповсюдження продукції, щодо якої неналежно 

застосовано знак відповідності технічним регламентам (крім 

нанесення знака відповідності технічним регламентам на продукцію, 

що не відповідає вимогам технічних регламентів), - у розмірі від 

сімдесяти п'яти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого 

самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у 

розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

3) розповсюдження продукції без декларації про відповідність, 

якщо згідно з технічним регламентом продукція при її розповсюдженні 

має супроводжуватися такою декларацією, - у розмірі від ста 

п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого 

самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у 

розмірі від двохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

4) недодержання умов зберігання продукції, яка ним 

розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала такою, що 

становить серйозний ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, 

- у розмірі від двохсот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років 

вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було 

накладено штраф, - у розмірі від п'ятисот до тисячі п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

не відповідає встановленим вимогам, у розмірі двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне 

протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на 

суб’єкта господарювання вже накладено штраф,− у розмірі 

чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 



Ч.4. До суб'єктів господарювання застосовуються штрафні санкції у 

разі: 

1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про 

вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених 

у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі від двох тисяч 

п'ятисот до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього 

Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі від 

п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян для розповсюджувачів; 

 

2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття 

обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених у статті 

29 цього Закону, - у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели 

продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, 

що ввели продукцію в обіг, та у розмірі від трьохсот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів; 

 

 

3) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог 

щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, 

показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає 

встановленим вимогам, - у розмірі від двохсот п'ятдесяти до 

п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за 

невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення 

продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу 

чи демонстрації в інший спосіб продукції - у розмірі від тисячі до двох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ч.4.  До суб’єкта господарювання застосовуються 

адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі: 

 

1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про 

вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених 

частиною першою статті 28 цього Закону, − у розмірі десяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, 

які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону 

вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі семи 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для 

розповсюджувачів; 

 

 

2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття 

обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених статтею 

29 цього Закону, крім усунення формальної невідповідності, 

передбаченої частиною третьою статті 29 цього Закону, − у розмірі 

шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього 

Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у 

розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян для розповсюджувачів; 

 

3) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття 

обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення 

формальної невідповідності, визначених частиною третьою 

статті 29 цього Закону, − у розмірі трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели 

продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються 

такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для 

розповсюджувачів; 
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4) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття 

обмежувальних (корегувальних) заходів, визначених 

частинами першою та другою статті 291 цього Закону, −у 

розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

 

5) невиконання припису про негайне усунення порушень 

вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, 

виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що 

не відповідає встановленим вимогам, −у розмірі однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за 

невиконання вимог рішення про негайне припинення 

представлення продукції за місцем проведення ярмарку, 

виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції − у 

розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

 

6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення 

перевірок характеристик продукції та невиконання 

встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які 

здійснюють ринковий нагляд, − у розмірі десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 
 

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" 

 

Діюча редакція Нова редакція 

Ч.2 Ст.15 До виробника застосовуються штрафні санкції у разі:  

 

Ч.2 Ст.15 2. До виробника застосовуються адміністративно-

господарські санкції у вигляді штрафу в разі: 



     1) введення  ним  в обіг небезпечної нехарчової продукції - у  

розмірі від  тисячі  п'ятисот  до  трьох  тисяч  неоподатковуваних  

мінімумів  доходів  громадян,  а  за повторне протягом трьох років  

вчинення такого  самого  порушення,  за  яке  на  нього  вже  було  

накладено  штраф,  -  у  розмірі  від двох тисяч п'ятисот до п'яти  

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

 

     2) невиконання вимог,  встановлених пунктом 5 частини  першої  

статті  8  цього  Закону,  -  у  розмірі від семисот п'ятдесяти до  

тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за  

повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за  

яке на нього вже було накладено штраф,  -  у  розмірі  від  тисячі  

п'ятисот   до  трьох  тисяч  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  

громадян.  
 

1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції − 

у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого 

самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, −у 

розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

 

2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини 

першої статті 8 цього Закону, −у розмірі трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне 

протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на 

нього вже накладено штраф, −у розмірі шести тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 
Ч. 3. До  розповсюджувача  застосовується  штрафна  санкція   за  

недодержання    ним    умов    зберігання    продукції,   що   ним  

розповсюджується,   якщо   внаслідок   цього    продукція    стала  

небезпечною,   -  у  розмірі  від  двохсот  п'ятдесяти  до  тисячі  

неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  а  за   повторне  

протягом  трьох років вчинення такого самого порушення,  за яке на  

нього вже було накладено штраф, - у розмірі від п'ятисот до тисячі  

п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

 

Ч. 3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-

господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним 

умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо 

внаслідок цього продукція стала небезпечною, − у розмірі двох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за 

повторне протягом трьох років вчинення такого самого 

порушення, за яке на нього вже накладено штраф, −у розмірі 

чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Ч. 4.   До  виробника  або  розповсюджувача застосовуються штрафні  

санкції у разі: 

 

     1) невиконання  або  неповного   виконання   рішення   органу  

державного  ринкового  нагляду  про вжиття заходів із 

забезпечення  

безпечності  продукції,  визначених  частинами  першою  -  третьою  

статті  12 цього Закону,  - у розмірі від тисячі п'ятисот до трьох  

Ч. 4. До виробника або розповсюджувача застосовуються 

адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі: 

 

1) невиконання або неповного виконання рішення органу 

державного ринкового нагляду про вжиття заходів із 

забезпечення безпечності продукції, визначених частинами 

першою − третьою  

статті 12 цього Закону, − у розмірі шести тисяч 



 

 

 

 

 

 

 

 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для  виробників  

та  у  розмірі  від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів  

доходів громадян для розповсюджувачів;  

 

 2) невиконання  або  неповного   виконання   рішення   органу  

державного  ринкового  нагляду  про вжиття заходів із 

забезпечення безпечності продукції,  визначених частиною  

четвертою  статті  12цього  Закону,  - у розмірі від двох тисяч 

п'ятисот до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян для виробників  та  урозмірі   від   п'ятисот   до  тисячі  

п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для 

розповсюджувачів.  

 

 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника 

та у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян для розповсюджувача; 

 

2) невиконання або неповного виконання рішення органу 

державного ринкового нагляду про вжиття заходів із 

забезпечення безпечності продукції, визначених частиною 

четвертою статті 12 цього Закону, −у розмірі десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробника та 

у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян для розповсюджувача; 

 

3) створення перешкод шляхом недопущення (вчинення 

протидії, загрози безпеці) до проведення перевірок 

характеристик продукції та невиконання встановлених цим 

Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий 

нагляд, − у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 


