Міністерство розвитку громад та територій

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ
РЕГЛАМЕНТУ ЄС 305
Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»
#Дорожня карта імплементації

АЛГОРИТМ НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ
Виробник

Нац. стандарт для цілей
застосування Закону

ДЕКЛАРУВАННЯ

ІСНУЄ

проєкт постанови КМУ

АНАЛІЗ ЧИННИХ РЕГЛАМЕНТНИХ
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ

ПЕРЕВІРКА ЗА
ПЕРЕЛІКОМ КАТЕГОРІЇ

ПЕРЕВІРКА СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ ВІДПОВІДНО
ДО СИСТЕМ
постанова КМУ
від 09.06.21 р. № 596

Переліки затверджуються
наказами Мінрегіону

(постанова КМУ від 28.04.21 р. №426)

Наці. стандарт для цілей
застосування Закону

ВІДСУТНІЙ

НАДАННЯ НА
РИНОК

Європейський документ з
визначення прийнятності

ІСНУЄ

Орган з визначення
технічної прийнятності

Європейський документ з
визначення прийнятності

Висновок про технічну
прийнятність прийнятності

ВІДСУТНІЙ

РОЗРОБЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ДОКУМЕНТА

Національний документ
з визначення прийнятності

ПІДЗАКОННІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ
РОЗРОБЛЕННЯ
ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ

30

19 актами
Уряду
11 актами
Мінрегіону

правових норм, що
регулюються на рівні
підзаконних актів

БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ШЛЯХОМ
ПРИЙНЯТТЯ:

9

постанов
КМУ

7

наказів
Мінрегіону

ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
ПІДЗАКОННІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ
АКТИ
(постанови КМУ)
ПРИЙНЯТІ НА
БУЛИ ЧИННОСТІ
У 2021 РОЦІ
АКТИ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

Перелік категорій будівельної продукції
(постанова КМУ від 28 квітня 2021 р. № 426)

Системи оцінки та перевірки стабільності показників
будівельної продукції
(постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 596 )

Внесення змін до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового
нагляду здійснюють державний ринковий нагляд
(постанова КМУ від 2 червня 2021 р. № 570 )

Постанова КМУ від 12 травня 2021 р. № 471
Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з
визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення
Зміни до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або
скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення
дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженого постановою КМУ
від 4 листопада 2020 р. № 1071
Зміни до Спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затверджених
постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 56

ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПРОЄКТ
ПОСТАНОВИ КМУ
«ДЕЯКІ ПИТАННЯ
НАДАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ НА
РИНКУ»

ПОСТАНОВОЮ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ:
Форми та Інструкції зі складання Декларації показників будівельної продукції

Порядок прийняття національних документів України з визначення прийнятності та
Форма висновку про технічну прийнятність
Вимоги щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності
Випадки суттєвих експлуатаційних характеристик, у яких посилання на відповідні
регламентні технічні специфікації є необов’язковим
Використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої
випробувальної лабораторіїї
Визнання такими, що втратили чинність Технічного регламенту будівельних
виробів, будівель і споруд та Правил підтвердження придатності нових
будівельних виробів для застосування

ПОДАННЯ НА РОЗГЛЯД УРЯДУ
у грудні 2021 року

ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО
БУДІВЕЛЬНІ
НОРМИ»
РЕГЛАМЕНТ (ЄС)
305/2011

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
Механічний опір
та стійкість

Пожежна
безпека

Гігієна, здоров’я та
захист довкілля

Безпека і
доступності під
час експлуатації

Захист від шуму
та вібрації

Енергозбереження
та енергоефективність

Стале використання природних
ресурсів

Суттєві характеристики будівельної продукції, що забезпечують виконання основних вимог до будівель та
споруд, виражені в рівні або класі, або в описі, та методи та критерії їх оцінки

КАТЕГОРІЇ
БУДІВЕЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ

1

2

3

4

5

…

32

33

34

35

постанова КМУ від 28.04.21
№ 426

РЕГЛАМЕНТНІ
ТЕХНІЧНІ
СПЕЦИФІКАЦІЇ

2

ДОКУМЕНТИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ
(«ПРЕДСТАНДАРТИ»)

СТАНДАРТИ

1

РОЗДІЛ VIII «Прикінцеві та перехідні
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СПОРУД
положення»
ЗМІНИ ДО ЗУ
«ПРО БУДІВЕЛЬНІ
НОРМИ»
(набули чинності з
4 квітня 2021)

РОЗРОБЛЕНО ПРОЄКТИ
БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ:
ДБН В.1.2-6-20ХХ «Основні вимоги до будівель і споруд.

Механічний опір та стійкість»
ДБН В.1.2-7-20ХХ «Основні вимоги до будівель і споруд.

Пожежна безпека»
ДБН В.1.2-8-20ХХ «Основні вимоги до будівель і споруд.

Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього
природного середовища»
ДБН В.1.2-9-20ХХ «Основні вимоги до будівель і споруд.

Безпека експлуатації»

ДБН В.1.2-10-20ХХ «Основні вимоги до будівель і споруд.

Захист від шуму»
ДБН В.1.2-11-20ХХ «Основні вимоги до будівель і споруд.

Економія енергії»

ЗАТВЕРДЖЕННЯ
IV квартал 2021 року

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 305/2011

Делеговані акти

51

Делегованих
рішень
Європейської
Комісії

32

Європейських
мандатів

Гармонізовані технічні специфікації

288

Європейських
документів з визначення
прийнятності

459

Європейських
гармонізованих
стандартів

РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНІ
СТАНДАРТИ:
Національні стандарти цілей застосування Закону
(ідентичні відповідним гармонізованим
європейським стандартам)

(Перелік # 1)
Національні стандарти для будівельної продукції,
що надається на ринку та не охоплюється або
не повністю охоплюється національними
стандартами для цілей застосування Закону

(Перелік # 4)

ДОКУМЕНТИ З ВИЗНАЧЕННЯ
ПРИЙНЯТНОСТІ:
Європейські документи з визначення
прийнятності

(Перелік # 2)
Національні документи України з визначення
прийнятності

(Перелік # 3)

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАДАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ»

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СПОРУД

1 2 3 4 5 6 7

ідентичні

1 2 3 4 5 6 7

КАТЕГОРІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
35

EAD

EAD
hEN
…

…

EAD

максимально
наближені
(ТК, НОС)

EAD
hEN
…

…

EAD

ДСТУ EN

hEN

hEN

hEN

hEN

hEN

hEN

hEN

Національний
документ з оцінки
прийнятності

…

ідентичні

…

…

35

«Національні» мандати:

(CEN)

(TAB)

Mandate

(TAB)

(CEN)

(TAB)

EAD
…

Mandate

2

аукти Мінрегіону

делеговані акти - Комісія

Mandate

1

ідентичні

(НАЦІОНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ОРГАНІВ)

…

2

(ТК, НОС)

1

ДСТУ EN
ДСТУ EN
методи та критерії оцінки показників,
пов’язаних з суттєвими характеристиками
використання за призначенням

застосовний контроль виробництва на підприємстві з
вираховуванням конкретних умови виробництва
відомості технічного характеру, необхідні для застосування
системи оцінки та перевірки стабільності показників

ДСТУ інші національні
стандарти для цілей
…
застосування
ДСТУ Закону

суттєві експлуатаційні
характеристики

порогові рівні показників
класи показників
системи оцінки

«НАЦІОНАЛЬНІ» МАНДАТИ

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ
(ЗУ «Про надання будівельної
продукції на ринку»)

ПОВНОВАЖЕННЯ МІНРЕГІОНУ:
визначення суттєвих експлуатаційних характеристик, за якими виробник декларує
показники будівельної продукції при введенні її в обіг
(абзац перший частини третьої статті 4, абзац четвертий
підпункту 2 пункту 4 розділу VІІІ)

визначення порогових рівней показників будівельної продукції, пов’язаних з її
суттєвими експлуатаційними характеристиками, що підлягають декларуванню
(абзац другий частини третьої статті 4, абзац
четвертий підпункту 2 пункту 4 розділу VІІІ )

пороговий рівень - мінімальний або максимальний рівень
показника, пов’язаного із суттєвою експлуатаційною
характеристикою будівельної продукції

встановлення класів показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими
експлуатаційними характеристиками
(частина перша статті 27, абзац четвертий
підпункту 2 пункту 4 розділу VІІІ Закону)

клас - діапазон рівнів показника будівельної продукції,
обмежений мінімальним та максимальним значеннями
суттєвих експлуатаційних характеристик

визначення системи або систем оцінки та перевірки стабільності показників, які
застосовуються до конкретної будівельної продукції чи групи будівельної продукції
або до конкретної суттєвої експлуатаційної характеристики будівельної продукції
(частина друга статті 28, абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 розділу VІІІ)

РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНІ
УКРАЇНИ
З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ
(для цілейДОКУМЕНТИ
застосування
Закону)

ЗУ «ПРО НАДАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ НА
РИНКУ»

РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ З МЕТОЮ НАДАННЯ ВИСНОВКУ ПРО ТЕХНІЧНУ
ПРИЙНЯТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗАМОВНИКИ:
виробники будівельної продукції

ВИКОНАВЦІ РОБІТ:
органи з визначення технічної прийнятності

РОЗРОБЛЯЄ:
робоча група відповідно Програми робіт

ПОГОДЖУЄ:
виробник (замовник)

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:
Мінрегіон

РОЗГЛЯДАЄ І ПРИЙМАЄ:
національна організація органів з визначення технічної прийнятності

ПУБЛІКУЄ:
Мінрегіон

РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНІ
УКРАЇНИ
З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ
(для цілейДОКУМЕНТИ
застосування
Закону)

ЗУ «ПРО НАДАННЯ
БУДІВЕЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ НА
РИНКУ»

ВИПАДКИ, У ЯКИХ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ
УКРАЇНИ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ

на продукцію не поширюється дія жодного чинного національного
стандарту для цілей застосування Закону;

принаймні щодо однієї суттєвої експлуатаційної характеристики такої
продукції метод оцінки, передбачений у національному стандарті для
цілей застосування цього Закону, не є належним;
національний стандарт для цілей застосування цього Закону не
передбачає жодного методу оцінки хоча б однієї суттєвої експлуатаційної
характеристики такої продукції.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ
БУДІВНИЦТВА

РЕЄСТР
БУДІВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
відповідні зміни до ЗУ
«Про регулювання
містобудівної діяльності»
набувають чинності з
1 січня 2023 року

КАБІНЕТ ВИРОБНИКА (ІМПОРТЕРА)
КАБІНЕТ ОРГАНУ З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПРИЙНЯТНОСТІ
КАБІНЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ З
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПРИЙНЯТНОСТІ
КАБІНЕТ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО
РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

КАБІНЕТ ВИРОБНИКА:
Складання декларації показників
будівельної продукції
реєстраційний номер декларації показників щодо кожної будівельної продукції
надається у ЄДЕССБ та зберігається протягом 10 років після введення в обіг

Внесення інформації про небезпечні або
шкідливі хімічні речовини та суміші, що
містяться у будівельній продукції
Подання документів для отримання висновку
про технічну прийнятність та листування
з органом з визначення технічної
прийнятності

КАБІНЕТ ОРГАНУ З ВИЗНАЧЕННЯ
ТЕХНІЧНОЇ ПРИЙНЯТНОСТІ:
Внесення висновку про технічну прийнятність
вноситься не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття

Листування з виробниками – замовниками робіт з
оцінювання прийнятності

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ
БУДІВНИЦТВА

РЕЄСТР
БУДІВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Переліки регламентних технічних специфікацій
Національних стандартів для цілей застосування Закону
Європейських документів з визначення прийнятності
Національних документів України з визначення прийнятності

Тексти регламентних технічних специфікацій
Європейських документів з визначення прийнятності (за домовленістю з EOTA)
Національних документів України документів з визначення прийнятності
Висновків про технічну прийнятність

БАЗОВІ КРОКИ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ЗАХОДИ

Функціонування
контактного пункту
щодо будівельної
продукції

Призначення
органів з оцінки
прийнятності

Утворення національної
організації органів з
визначення технічної
прийнятності

Забезпечення
функціонування
ЄДЕСББ

БАЗОВІ КРОКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ ЧЕРЕЗ ПІДЗАКОННУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ БАЗУ

#ДОРОЖНЯ
КАРТА

Проєкт постанови КМУ
Форма та Інструкція зі складання Декларації
та показників будівельної продукції
Порядок розроблення національних
документів України з визначення прийнятності
Форма висновку про технічну
прийнятність

ЗАТВЕРДЖЕНО КМУ

Вимоги щодо компетентності органів
визначення технічної прийнятності

Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання
свідоцтва про призначення органу з визначення
технічної прийнятності, розширення сфери
призначення та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

ВИЗНАЧЕНО КМУ

Орган ринкового
нагляду

Правила вартості робіт з розроблення
національних документів України з
визначення прийнятності, видачі
висновку про технічну прийнятність
та Порядок розподілу коштів

постанова КМУ

Зміни до Порядку ведення
ЄДССБ

2023

2022

Нові редакції ДБН

ЗАТВЕРДЖЕНО КМУ
Системи оцінки та перевірки
стабільності показників
будівельної продукції

постанова КМУ

Порядок формування переліку
національних стандартів, що
не є гармонізованими

грудень

грудень

подання
КМУ

наукові розробки

Перелік категорій будівельної
продукції

вересень

ЗАТВЕРДЖЕНО КМУ

червень

2021
квітень

2020

Використання матеріально-технічної
бази поза межами власної
лабораторії

травень

ПРИЙНЯТТЯ
ЗАКОНУ

Випадки суттєвих експлуатаційних
характеристик, у яких посилання на відповідні
регламентні технічні специфікації є
необов’язковим

постанова КМУ

Наукова розробка

Основні вимоги до споруд

«Національні» мандати

Наказ Мінрегіону

Наказ ДП «УкрНДНЦ»

Перелік європейських
документів з визначення
прийнятності

Перелік європейських
документів з визначення
прийнятності

Наукова розробка

Наказ Мінрегіону

Перелік національних
підрегламентних стандартів

Наказ Мінрегіону

Перелік національних
підрегламентних стандартів

затвердження 59 ДСТУ EN

НАБУТТЯ
ЧИННОСТІ
в повному обсязі
Наказ ДП «УкрНДНЦ»
затвердження ДСТУ EN

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

