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На № ___________ від ___________

Народному депутату України
Мусію О.С.
вул. М. Грушевського, 5,
м. Київ, 01008
Шановний Олеже Степановичу!
За результатами розгляду Вашого звернення від 17.02.2017 № 050 щодо
надання Держпродспоживслужбі дозволу на проведення позапланового заходу
зі здійснення державного нагляду (контролю) закладу ресторанного
господарства «Гоза Смоук» на підставі колективного звернення від 13.02.2017
мешканців будинку № 3 по вул. Тарасівській в м. Києві, Мінекономрозвитку, в
межах компетенції, повідомляє.
Відповідно до статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни
при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення
шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань
та інших фізичних факторів зобов’язані:
здійснювати
відповідні
організаційні,
господарські,
технічні,
технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження
утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі,
побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при
проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів
тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів
у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до
них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених
санітарними нормами;
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вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів
шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких
територіях (захищені об’єкти):
1) жилих будинків і прибудинкових територіях;
2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів,
закладів освіти, культури;
3) готелів і гуртожитків;
4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського
харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального
бізнесу;
5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають
люди;
6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території
мікрорайонів і груп житлових будинків.
Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не
повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для
відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах
забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною
апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів,
феєрверків, використання піротехнічних засобів.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням
керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх
форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного
законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських
місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від
шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних
факторів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667
затверджено Положення про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба),
відповідно до якого Держпродспоживслужба реалізує державну політику у
галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації
тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення,
метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї
відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і
садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері.
Відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 6 Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
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діяльності» (далі – Закон про контроль) підставою для здійснення
позапланового заходу є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про
порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам,
життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці
держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі
порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється
виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного
нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.
Разом із тим, 03.11.2016 Верховною Радою України прийнято Закон
України № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон
про мораторій), який набрав чинності з 01.01.2017.
Частиною другою статті 3 Закону про мораторій встановлено, що
позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого
звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її
законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) до
31 грудня 2017 року за погодженням Державної регуляторної служби.
При цьому статтею 6 Закону про мораторій визначено, що дія цього
Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення
заходів нагляду (контролю), зокрема центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами.
Також, абзацом другим частини другої статті 7 Закону про мораторій, на
час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю)
суб’єктів господарювання призупинено дію другого речення абзацу п’ятого
частини першої статті 6 Закону про контроль.
Слід зазначити, що в статті 6 Закону про мораторій відсутне посилання на
відносини, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю)
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
санітарного законодавства, і як наслідок Закон про мораторій на зазначену
сферу поширюється.
Таким чином, на підставі колективного звернення фізичних осіб, про
порушення суб'єктом господарювання їх законних прав, а саме санітарного
законодавства: шум від роботи кондиціонерів у приміщенні закладу
ресторанного господарства, вібраційне навантаження на житлове приміщення
тощо, може проводитися позаплановий захід зі здійснення державного нагляду
(контролю) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного законодавства а саме Держпродспоживслужбою,
за погодженням Державної регуляторної служби.
На виконання частини четвертої статті 3 Закону про мораторій,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною
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регуляторною службою України розроблено спільний наказ від 20.01.2017 №
56/5 «Про затверджененя форми та Порядку надання погодження на
проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі
обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом
господарювання її законних прав», який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 09 лютого 2017 року за № 186/30054.
Щодо порушень суб'єктом господарювання норм, встановлених Законом
України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (далі – Закон про
тютюн), слід зазначити наступне.
Абзацом другим частини четвертої статті 4 Закону про контроль
встановлено, що виключно законами встановлюються органи, уповноважені
здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.
Разом із тим, Законом про тютюн Держпродспоживслужбу не визначено
органом державного нагляду (контролю) щодо виявлення порушень
законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.
На підставі вищезазначеного, на отриманий від Держпродспоживслужби
лист (вх. Мінекономрозвитку від 01.02.2017 № 03/6834-17) щодо надання
погодження на проведення позапланової перевірки ТОВ «Гоза Смоук» на
підставі звернення гр. Ільїної Г. Є., Мінекономрозвитку листом від 21.02.2017
№ 3631-06/5689-03 повідомлено Держпродспоживслужбу про відсутність
повноважень щодо проведення такого позапланового заходу.
З повагою
Перший заступик Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Ковальчук 596-68-54

Максим НЕФЬОДОВ

