
ЗАКОНОПРОЕКТ №7151

ПРО ОСНОВНІ ВИМОГИ 

ДО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД,
А ТАКОЖ УМОВИ  

РОЗМІЩЕННЯ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ

ВИРОБІВ, ГАРМОНІЗОВАНІ 

З НОРМАМИ ЗАКОНОДАВСТВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ



ЗАКОНОПРОЕКТ № 7151
Про основні вимоги до будівель та споруд,…

Унормовує 27 визначень і прибирає нормативно-

правовий вакуум щодо термінології (будівельний виріб,  

регламентний стандарт, орган технічної апробації тощо)

Встановлює МЕХАНІЗМ визначення суттєвих  

характеристик технічних показників будівельних  

виробів стосовно основних вимог до будівель та споруд

Встановлює ВИМОГИ до регламентних технічних умов,

які є національним стандартом або технічним свідоцтвом

Визначає зобов’язання суб’єктів господарювання, що  

розміщують на ринку будівельні вироби (виробників,  

імпортерів, уповноважених представників)
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Основні вимоги до споруд

механічний опір та стійкість  

пожежна безпека

безпечність для гігієни, здоров’я/безпеці людей та для  

навколишнього природного середовища

безпека і доступність в експлуатації

захист від шкідливого впливу шуму та вібрації  

енергозбереження та утримання тепла  

збалансоване використання природних ресурсів

Основні вимоги до конкретних споруд/будівель  

конкретизуються у будівельних нормах
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Декларація експлуатаційних характеристик (показників)

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ

(ДОКУМЕНТ ПРО ГАРАНТІЮ ВІДПОВІДНОСТІ)

будівельного виробу вимогам, встановленим законодавством

ГАРАНТУЄ  
ВІДПОВІДНІСТЬ СКЛАДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ

Основним вимогам  

до будівель

та споруд

Регламентному  

стандарту

ВИРОБНИКОМ*

Регламентних  
стандартів

Апробації
будівельного виробу

(за умови відсутності
стандартів)

Варіант
1

Варіант
2

* Виробник несе відповідальність за відповідність будівельного виробу  

задекларованим технічним показникам і зобов’язаний забезпечити  

інформаційне супроводження щодо пошуку декларації технічних  

показників будівельного виробу під час його надання на ринок

НАДАЄТЬСЯ

Уповноваженим  

представникам
Імпортерам Дистриб’юторам
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Суб’єкти, які забезпечують декларування будівельних виробів

ЗАКОНОПРОЕКТ ЧІТКО РОЗМЕЖОВУЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ФУНКЦІЇ:

ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері  

будівництва

ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері будівництва

Комісії з технічного регулювання

Органів технічної апробації

Виробників будівельних виробів  

Уповноважених представників виробників

Імпортерів

Дистриб’юторів
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Основні новації

Законопроект за своєю суттю є  

РЕГЛАМЕНТОМ

Розкриває поняття основних вимог до будівель та споруд

Визначає поняття суттєвих характеристик будівельних виробів

Встановлює вимоги до регламентних технічних умов

Запроваджує процедуру декларування технічних показників

Визначає функції та зобов’язання суб’єктів господарювання, що  

розміщують на ринку будівельні вироби
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УНОРМОВУЄ порядок розміщення будівельних виробів на ринку (дане  

питання не унормоване чинним законодавством)

ВРЕГУЛЬОВУЄ відносини суб`єктів господарювання у процесі  

проведення технічної апробації будівельних виробів та декларуванні

ПОСИЛЮЄ захист прав споживачів та запроваджує механізми дієвого  

контролю за якістю будівельних виробів

СТВОРЮЄ підґрунтя для еволюційного розвитку національної системи  

технічного регулювання з урахуванням гармонізації з відповідними  

положеннями Регламенту 305 Ради Європи

ЗАБЕЗПЕЧУЄ виконання положень Угоди про асоціацію між Україною  

та Європейським Союзом

ГОТУЄ передумови для підписання Угоди про оцінку відповідності та  

прийнятності промислових товарів з ЄС (АССА)

СПРИЯЄ скасуванню більшості бар’єрів для вільного доступу  

українських виробників на ринки ЄС та спрощенню доступу до ринків  

інших країн



ДЯКУЮ ЗА  

УВАГУ!


