Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік
ОБҐРУНТУВАННЯ
СЕКТОРАЛЬНОГО ПЛАНУ
НА 2022 РІК
Відповідно до статті 20 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції», пункту 19 Порядку розроблення та перегляду секторальних планів
ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 (далі – Порядок), Державною екологічною
інспекцією України представлено для обговорення із зацікавленими органами виконавчої
влади, об’єднаннями суб’єктів господарювання, громадськими організаціями споживачів
(об’єднаннями споживачів), науково-технічними товариствами і спілками проєкт
Секторального плану державного ринкового нагляду на 2022 рік (далі – проєкт Секторального
плану).
Переліком видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду
здійснюють державний ринковий нагляд, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2016 № 1069 визначено, що Державна екологічна інспекція України є
органом державного ринкового нагляду, за дотриманням вимог Технічного регламенту щодо
вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (далі – Технічний регламент).
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667 «Про затвердження
Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту,
комунально-побутового споживання та промислових цілей», що набуває чинності 05.11.2021,
Державна екологічна інспекція України здійснюватиме державний ринковий нагляд щодо газу
скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та
промислових цілей.
Зазначаємо, що упродовж 2020 року територіальними та міжрегіональними
територіальними органами Державної екологічної інспекції України проведено 848 заходів
державного ринкового нагляду за результатами яких прийнято 979 рішень про вжиття
обмежувальних (корегувальних) заходів (вид продукції: ДП-Л-Євро5-В0 (у т. ч. марки Diesel
Gold, Mustang); А-92-Євро5-Е5; А-95-Євро5-Е5 (у т. ч. марки Diesel Gold, Mustang). Кількість
опрацьованих звернень про розповсюдження неякісного пального ((ДП-Л(З)-Євро5-В0; А-92Євро5-Е5; А-95-Євро5-Е5)) та як результат пошкодження двигуна та виходу з ладу
транспортних засобів становило 37 звернень. Кількість виявленої продукції, що не відповідала
встановленим вимогам як формальна невідповідність становила для: дизельного пального ДПЗ (Л)-Евро5-В0 – 2320,4 т; автомобільних бензинів марки А-92-Євро5-Е5 – 861 т, А-95-Євро5Е5 – 1109,7 т, А-98-Евро5-Е5 – 27,6 т відповідно.
Станом на 01.10.2021 Державною екологічною інспекцією України проведено 901
заходів державного ринкового нагляду прийнято 1489 рішень про вжиття обмежувальних
(корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності/обмеження/заборони
надання продукції на ринку. З липня 2021 року розпочато відбір зразків продукції та
забезпечення заходів з проведення експертизи (випробувань) на відповідність вимогам
Технічному регламенту, так станом на 01.10.2021 проведено 71 експертизу (випробування) за
результатами якої кількість виявленої продукції, що є небезпечною або становить ризик
становило – 1731031,4 л (продукція виду: А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5, А-92-Євро5-Е5
Shebel А-92-Євро5-Е5 Plus, А-95-Євро5-Е5 Plus, ДП-З (Л)-Евро5-В0, ДП-Л-Евро5-В0 Mustang,
ДП-Л-Евро5-В0 «Mustang+», А-95-Євро5-Е5 Mustang). Кількість виявленої продукції, що не
відповідала встановленим вимогам як формальна невідповідність становила – 7195371,2 л.
Кількість опрацьованих скарг про розповсюдження неякісного пального зареєстровано у 29
випадках (ДП-Л(З)-Євро5-В0; А-92-Євро5-Е5; А-95-Євро5-Е5).
Формальна невідповідність виду продукції визначається як відсутність проведення
виробником, уповноваженим представником процедури оцінки відповідності, відсутності
документів про якість (паспорту якості), зображення на паспорті якості національного знаку

відповідності, який підтверджує відповідність палива вимогам Технічного регламенту, у тому
числі відсутність паспортів безпечності на добавки (присадки) та технічної документації, яка
має супроводжувати продукцію у разі поліпшення її властивостей та реалізації суб'єктом
господарювання нафтопродукту бренду марки Diesel Gold, Mustang або Premium.
Ураховуючи наведене, проєкт секторального плану Державної екологічної інспекції
України на 2022 рік містить такі види продукції – автомобільні бензини, дизельне, суднове та
котельне паливо, газ скраплений для автомобільного транспорту, комунально-побутового
споживання та промислових цілей.
Зважаючи на вимоги зазначеного вище Порядку, під час розробки проєкту
Секторального плану ураховані пропозиції Державної митної служби України щодо
здійснення контролю продукції.
Пропозиції та зауваження щодо проєкту Секторального плану приймаються до
Державної екологічної інспекції України до 15 листопада 2021 року за адресою:
Новопечерський провулок 3, корпус 2, м. Київ, 01042; тел./факс (044) 521-20-40; електрону
пошту: info@dei.gov.ua.
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