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РЕГУЛЯТОРНА КАРТА РИНКУ

Витрати бізнесу 

на регулювання за 1 рік

Вважають регулювання потрібним

(за результатами опитування)



ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ

Ліцензія на будівництво

Кваліфікаційний сертифікат 

(інженер-проектувальник)

Ліцензія на вогнезахист

Сертифікат відповідності

Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки

Дозвіл на рух негабаритного транспорту
6,4

5,4

3,9

2,4

1,0

ВИСОКІ

НИЗЬКІ

Процедура
містить можливості для 

корупційних дій з боку 

держави

Регулювання
збільшує вартість входу/доступу 

на ринок будівельних 

металоконструкцій

17-38%

27-58%
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ЗМІНИ В РЕГУЛЯТОРНОМУ ПОЛІ РИНКУ



СУЧАСНИЙ СТАН ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ

287
національних 

стандартів 
гармонізовані 

з європейськими

12
національних 

стандартів 
гармонізованих

2013 року

ПОТРЕБУЮТЬ ЗМІН

365
стандартів 
ПОТРЕБУЮТЬ 

ПЕРШОЧЕРГОВОЇ 

РОЗРОБКИ ТА 

ПРИЙНЯТТЯ

Для виконання взятих на себе зобов’язань Україні потрібно актуалізувати, 
розробити та прийняти протягом 2017-2020 років 

377 
гармонізованих стандартів



ЯК ПРИСКОРИТИ РОБОТИ З ГАРМОНІЗАЦІЇ? 

Розбити всі стандарти та Єврокоди на 3 групи за рівнем пріоритетності

Виконання робіт з гармонізації проводити за планом, який передбачає 

пріоритетність прийняття стандартів

Роботи з гармонізації стандартів виконувати через залучення наявних 

ресурсів – чинних Технічних комітетів зі стандартизації

Гармонізацію стандартів здійснювати методом «перекладу» не 

допускаючи застосування методу «підтвердження»



ПРІОРИТЕТИ ТА ПЛАН ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ

Актуалізація
Єврокодів

Гармонізація
стандартів, на 
які є посилання в 
Єврокодах, і 
одночасно
стандартів на 
будівельні 
вироби щодо 
Регламенту (ЄС) 
№ 305/2011

2017-2018
Гармонізація 
стандартів, на 
які є посилання у 
Єврокодах

2018-2019
Гармонізація
стандартів, що 
отримали в ЄС 
статус 
гармонізованих 
відносно 
Регламенту (ЄС) 
№ 305/2011

2019-2020

39
Стандартів

95
Стандартів

282
Стандарти

ПРІОРИТЕТ 1

ПРІОРИТЕТ 2

ПРІОРИТЕТ 3

Прийняття гармонізованих 

стандартів на будівельні 

вироби щодо Регламенту 

(ЄС) № 305/2011

Прийняття гармонізованих 

стандартів, на які є 

посилання в Єврокодах

Актуалізація 

Єврокодів

ПРІОРИТЕТИ ПЛАН ГАРМОНІЗАЦІЇ



З/П № 7151: ПЕРШІ КРОКИ ДО РЕГЛАМЕНТУ 305

Розкриває поняття основних вимог до будівель та споруд

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

розміщують на ринку будівельні вироби

Встановлює вимоги до регламентних технічних умов

Визначає поняття суттєвих характеристик будівельних виробів

Запроваджує процедуру декларування технічних показників



З/П № 7151: ПЕРШІ КРОКИ ДО РЕГЛАМЕНТУ 305

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*

Апробації 
будівельного виробу 

(за умови відсутності 
стандартів)

Регламентного 

стандарту

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



З/П № 7151: ПЕРШІ КРОКИ ДО РЕГЛАМЕНТУ 305

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

ЗАКОНОПРОЕКТ ЧІТКО РОЗМЕЖОВУЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ФУНКЦІЇ

суб’єктів, які забезпечують декларування будівельних виробів



З/П № 7151: ПЕРШІ КРОКИ ДО РЕГЛАМЕНТУ 305 

УНОРМОВУЄ порядок розміщення будівельних виробів на ринку (дане питання не 

унормоване чинним законодавством)

СТВОРЮЄ підґрунтя для еволюційного розвитку національної системи технічного 

регулювання з урахуванням гармонізації з відповідними положеннями Регламенту 305 

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!


