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ПІДҐРУНТТЯ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ

Зобов’язання за 

Угодою з ЄС та 

DCFTA

Зобов’язання 

перед СОТ
Стратегія 

КМУ

провести роботу щодо покращення якості технічних регламентів, стандартів, методів 

тестування, ринкового нагляду та акредитації 

впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів

до 2020 року*



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

Розвиток нормативної бази 

в будівництві

Гармонізація  

стандартів 
скасування НТБ

Осучаснення 

національного 

законодавства

Перезавантаження 

системи ринкового 

нагляду

Модернізація 

будівельних норм 
в т.ч. - параметричний 

метод



ДОСВІД ТА МОДЕЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ

Поглиблені та всеохоплюючі зони вільної торгівлі (Угоди DCFTA)

2014 2016

Декрет уряду 

Про визнання та дію в Грузії 

технічних регламентів інших країн

Постанова уряду 

Для затвердження Технічного регламенту

з будівельних матеріалів

2006 2008

Постанова уряду 

Про затвердження Технічного регламенту 

про мінімальні вимоги до маркетингу 

будівельних матеріалів

2016

«ЗАМІЩЕННЯ»
ГРУЗІЯ МОЛДОВА

«ГАРМОНІЗАЦІЯ»

2014



ТЕХРЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА В ЄС та УКРАЇНІ

Система будівельних 

стандартів в Євросоюзі

~3000
в галузі будівництва

Зміни в структурі 

нормативної бази (2010 – 2019)

стандартів ЄС*

2-30%
національних стандартів 

в структурі нормативної бази 

країн ЄС

8%

44%

1
4
3
2

9
2
4

гармонізованих національних 

стандартів з EN та ISO

* Із них – 442 гармонізованих стандартів на будівельні матеріали 
(опубліковані в офіційному журналі Євросоюзу)



КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ЗМІН

Розвиток нормативної бази 

в будівництві

Безпека і захист 

споживачів

Нові технології 

та підходи

Підвищення якості 

матеріалів та 

виконання робіт



ПЕРШІ КРОКИ ДО РЕГЛАМЕНТУ ЄС 305

Проект Закону №7151

Про основні вимоги до споруд, 

а також умови розміщення на 

ринку будівельних виробів

За своєю суттю є РЕГЛАМЕНТОМ

Розкриває поняття основних вимог 

та суттєвих характеристик

Запроваджує процедуру 

декларування технічних показників



КІНЦЕВА МЕТА ЗМІН – ГОТОВИЙ ОБ’ЄКТ

36*
національних 

стандартів 
гармонізовані 

з європейськими*

Транспортне будівництво: бетонні дороги

Висотне будівництво

Промислове будівництво

Інфраструктурне будівництво**

* із 37 основних стандартів, що впливають на галузь * * *



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


