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Додаток 1 

до Листа - звернення   

від «07» грудня 2016 року №197 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних 

виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу» 
Зміст положення 

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 

від 9 березня 2011 року, 

що встановлює гармонізовані умови для 

розміщення на ринку будівельних виробів та 

скасовує Директиву Ради 

89/106/ЄЕС 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту Закону«Про основні вимоги до 

будівель та споруд, а також умови 

розміщення на ринку будівельних виробів, 

гармонізовані з нормами законодавства 

Європейського Союзу» 

Примітка 

   

РОЗДІЛ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

РОЗДІЛ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Стаття 1  

Предмет  

 

Цей Регламент встановлює вимоги до розміщення на 

ринку або забезпечення наявності на ринку 

будівельних виробів шляхом запровадження 

гармонізованих правил щодо відображення 

експлуатаційних характеристик будівельних виробів 

по відношенню до їх суттєвих характеристик та 

використання маркування СЕ на цих виробах.   

 

 

Цей Закон встановлюе основнi вимоги до 

будинкiв, будiвель, споруд, лiнiйних об'ектiв 

iнженерно-транспортноi iнфраструктури 

(далi -будiвлi та споруди), а також засади 

декларування будiвельних виробiв. 

 

Не відповідність в частині понять 

експлуатаційних характеристик будівельних 

виробів по відношенню до їх суттєвих 

характеристик та використання маркування 

СЕ на цих виробах.   

Стаття 2  

Визначення 

 

Стаття 1.  

Основнi термiни та їх визначення  

  

 

1. «будівельний виріб» означає будь-який виріб або 

комплект, який вироблений та розміщений на ринку 

для постійного застосування будівельних спорудах 

або їх частинах та експлуатаційні характеристики 

1)- будiвельний вирiб -продукцiя, яка є 

невiд'емною складовою будiвлi або  споруди  i  

забезпечує дотримання основних вимог до 

будiвель та споруд,  що виготовлена та надана 

Не відповідність в частині понять та 

використання в ЗУ не зазначена суть 

використання за цим терміном. 
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якого впливають на експлуатаційні характеристики 

будівельних споруд по відношенню до основних 

вимог до будівельних споруд; 

на ринок або введена в обiг виробником для 

подальшого використання за призначенням; 

 

7)-iнженерно-транспортна iнфраструктура -

комплекс iнженерних та транспортних споруд i 

комунiкацiй; 

 

2. «комплект» означає будівельний виріб, розміщений 

на ринку окремим виробником у вигляді набору, 

принаймні, з двох окремих частин, які необхідно 

зібрати перш ніж застосувати в будівельній споруді; 

9)комплект -будiвельний вирiб, який перед 

застосуванням  у будiвлi або спорудi збираеться 

з двох або бiльше окремих частин 

(компонентiв) та надаеться на ринок або 

вводиться в обiг окремим виробником; 

 

Не відповідність в  підміні поняття в ЗУ 

частини комплекту  можуть  

використовуватись як окремі вироби. 

3. «будівельні споруди» означає будівлі та споруди 

цивільного будівництва; 

2)Будівля -  рiзновид споруди, що складається з 

несучих та огороджувальних або сполучених 

(несучо-огороджувальних) конструкцiй, якi 

утворюютъ наземнi або пiдземнi приміщення; 

21) споруда – штучно створений обємний, 

площиний або лінійний об’єкт, що має природні 

або штучні просторові межі, встановлений 

стаціонарно(нерухомо) відносно землі та 

призначений для досягнення певних цілей; 

 

Невідповідність в частині трактування 

поняття -  роз’єднанням поняття на окремі 

трактування  звужена сфера дії терміну 

«будівельні споруди» 

4. «суттєві характеристики» означає такі 

характеристики будівельного виробу, що відносяться 

до основних вимог до будівельних споруд; 

23) суттева характеристика - характеристика 

будiвелъного виробу, яка забезпечуе пiд час 

його використання додержання встановлених 

цим Законом основних вимог до будiвель та 

споруд 

Не відповідність в ЗУ підміна суті терміну. 

5. «експлуатаційні характеристики будівельного 

виробу» означає експлуатаційні характеристики, що 

відносяться до відповідних суттєвих характеристик і 

які виражені в рівні або класі, або в описі; 

13) основні вимоги до будівель та споруд – 

визначені цим Законом вимоги, дотримання 

яких під час проектування та будівництва 

забезпечує придатність для використання 

будівель та споруд за призначенням протягом 

строку, передбаченого  проектом будівництва; 

Невідповідність підміна понять : 

«характеристика» це не  «вимога» 

6. «рівень» означає результат оцінки експлуатаційних 

характеристик будівельного виробу відносно його 

суттєвих характеристик, виражений числовим 

значенням; 

17) рівень будівельного виробу – кількісне 

відображення технічного показника 

будівельного виробу; 

Невідповідність -   в Регламенті поняття 

технічні дані це ті данні , які  необхідні для 

застосування системи оцінки та перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик. 

 

7. «клас» означає діапазон рівнів, обмежений 8) клас будiвельного виробу -дiапазон рiвнiв, Не відповідає в частині трактувань в 
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мінімальним і максимальним значенням 

експлуатаційних характеристик; 

обмежений мінімальним і максимальним 

значениями технічного показника будiвельного 

виробу 

Регламенті  використано  поняття 

«експлуатаційні характеристики» . 

8. «пороговий рівень» означає мінімальний або 

максимальний експлуатаційний рівень суттєвої 

характеристики будівельного виробу; 

відсутнє невідповідність 

9. «тип виробу» означає сукупність рівнів або класів 

характерних експлуатаційних характеристик 

будівельного виробу, що відповідає його суттєвим 

характеристикам, і який виготовляється у 

конкретному виробничому процесі з використанням 

певної комбінації сировини або інших елементів; 

27) тип будівельного виробу – сукупність 

будівельних виробів, об’єднаних за рівнем або 

класом іх технічних показників; 

Не відповідає в частині трактувань в 

Регламенті  використано  поняття 

«експлуатаційні характеристики» . 

10. «гармонізовані технічні умови» означає 

гармонізованіт стандарти та Європейські документи 

атестації 

15) регламентнi технiчнi умови - регламентний 

стандарт або технічне свідоцтво, дотримання 

вимог яких підтверджуе виконания вимог 

законодавства з питань будівель та споруд i 

будiвельних виробiв; 

Невідповідність  згідноз ДСТУ-Н Б А.1.1-

81:2008  - Регламентні технічні умови – це 

нормативні документи, які відповідають 

вимогам чинного законодавства та технічних 

регламентів і мають конкретизувати основні 

вимоги та визначати процедури оцінки від- 

повідності і, за необхідності, механізм 

ринкового нагляду для конкретної продукції. 

11. «гармонізований стандарт» означає стандарт, 

прийнятий одним з європейських органів 

стандартизації, перерахованих у Додатку 1 до 

Директиви 98/34/ЄС, на основі запиту, виданого 

Комісією відповідно до статті 6 цієї Директиви; 

16) регламентний стандарт - нацiональний 

стандарт, який у разi добровiльного 

застосувания надае презумпцiю вiдповiдностi 

будiвельного виробу основним вимогам до 

будiвель та споруд, встановленим  цим 

Законом; 

 

10) настанова - стандарт, прийнятий комiсiею з 

технiчного регулювання, який може бути 

застосований для проведения технiчноi 

апробацii та оцiнки стабiльностi технiчних 

показникiв будiвельних виробiв певних тишв; 

Термін «регламентний стандарт» відсутній 

не тільки у 305 регламенті, а і у ЗУ «Про 

стандартизацію» та «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності». 
 

12. «Європейський документ атестації» означає 

документ, прийнятий організацією ОТА для цілей 

видачі Європейських технічних атестацій; 

відсутнє невідповідність 

13. «Європейська технічна атестація» означає 

документально оформлену оцінку експлуатаційних 

характеристик будівельного виробу по відношенню 

до його суттєвих характеристик згідно з відповідним 

Європейським документом атестації; 

відсутнє Невідповідність встановлен други термін 6) 

звiт про технiчну апробацiю -документ 

встановленоi форми за результатами технiчноi 

апробацii будiвельного виробу, наданий 

виробнику в установленому порядку для цiлей 
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отримання технiчного свiдоцтва та складения 

декларацii технiчних показникiв 

14. «використання за призначенням» означає 

використання за призначенням будівельного виробу, 

як визначено у відповідних гармонізованих технічних 

умовах; 

відсутнє невідповідність 

15. «Спеціальна технічна документація» означає 

документацію, яка доводить, що методи в рамках 

існуючої системи для оцінки та перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик, були 

замінені іншими методами, за умови, що результати, 

отримані за допомогою цих інших методів, 

еквівалентні результатам, отриманим методами 

випробувань відповідного гармонізованого стандарту; 

20) спецiальна технiчна  документація   – 

документація, яка підтверджує, що результати 

випробувань, одержані за допомогою 

використаних методів, є еквівалентними 

результатам, одержаним шляхом випробувань 

згідно з відповідним регламентним стандартом. 

Невідповідність в визначенні критеріїв та 

підходів та самої суті документації. 

16. «забезпечення наявності на ринку» означає будь-

яку поставку будівельного виробу для його 

розповсюдження або використання на ринку Союзу в 

ході комерційної діяльності, за плату чи безкоштовно; 

відсутнє Невідповідність 

17. «розміщення на ринку» означає первинне 

забезпечення наявності будівельного виробу на ринку 

Союзу; 

відсутнє Невідповідність 

18. «суб’єкт економічної діяльності» означає 

виробника, імпортера, дистриб'ютора або 

уповноваженого представника; 

відсутнє Невідповідність 

19. «виробник» означає будь-яку фізичну або 

юридичну особу, що виготовляє будівельний виріб 

або ту особу, яка розробила або виготовила такий 

виріб та реалізує цей виріб під своїм ім’ям або 

торговельною маркою; 

відсутнє Невідповідність 

20. «дистриб'ютор» означає будь-яку фізичну або 

юридичну особу в ланцюзі поставок, окрім виробника 

або імпортера, яка забезпечує наявність а ринку 

будівельного виробу; 

відсутнє Невідповідність 

21. «імпортер» означає будь-яку фізичну або 

юридичну особу, засновану в межах Союзу, яка 

розміщує на ринку Союзу будівельний виріб з третіх 

країн; 

відсутнє Невідповідність 

22. «уповноважений представник» означає будь-яку 

фізичну або юридичну особу, засновану в межах 

Союзу, яка отримала письмовий мандат від 

відсутнє Невідповідність 
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виробника діяти від його імені щодо визначених 

завдань; 

23. «вилучення» означає будь-який захід, 

направлений на запобігання забезпеченню наявності 

на ринку будівельного виробу в ланцюзі поставок; 

відсутнє Невідповідність 

24. «відкликання» означає будь-який захід, 

направлений на досягнення повернення будівельного 

виробу, забезпечення наявності якого для кінцевих 

споживачів вже було здійснено 

відсутнє Невідповідність 

25. «акредитація» носить визначення, що встановлене 

для неї у Регламенті (ЄС) № 765/2008; 

відсутнє Невідповідність 

26. «виробничий контроль на підприємстві» означає 

документально оформлений постійний внутрішній 

контроль виробництва на підприємстві згідно з 

відповідними гармонізованими технічними умовами; 

відсутнє Невідповідність 

27. «мікропідприємство» означає мікропідприємство, 

як визначено в Рекомендації Комісії від 6 травня 2003 

року щодо визначення мікро-, малих і середніх 

підприємств; 

відсутнє Невідповідність 

28. «життєвий цикл» означає послідовні та 

взаємопов’язані етапи терміну служби будівельного 

виробу, починаючи з придбання сировинних 

матеріалів або їх видобуток з природних ресурсів і 

закінчуючи остаточною утилізацією. 

5) життевий цикл будiвель та споруд -

послiдовнi етапи створения i експлуатацii 

будiвель та споруд, починаючи з 

проектування i закiнчуючи демонтажем 

Невідповідність не повне відображення  

етапів.  

Стаття 3 

Основні вимоги до будівельних споруд та суттєві 

характеристики будівельних виробів 

1. Основні вимоги до будівельних виробів, 

встановлені в Додатку 1, мають складати основу для 

підготовки мандатів на стандартизацію та 

гармонізованих технічних умов. 

 2. Суттєві характеристики будівельних виробів 

мають бути встановлені в гармонізованих технічних 

умовах відносно основних вимог до будівельних 

споруд.  

3. Для певних груп будівельних виробів, охоплених 

гармонізованим стандартом, Комісія, в разі потреби 

та відповідно до їх використання за призначенням, як 

це визначено в гармонізованих стандартах, визначає 

за допомогою делегованих актів відповідно до статті 

Розділ ІІІ  

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО  БУДІВЕЬ ТА 

СПОРУД  ТА СУТТЄВI  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  БУДIВЕЛЬНИХ 

ВИРОБІВ 

 

Стаття 14. Основнi вимоги до будiвель та 

споруд 

1. Будiвлi та споруди, ix окремi частини 

повиннi бути придатними для використання 

за призначенням вiдповiдно до основних 

вимог до будiвель та споруд. 

Основнi вимоги до будiвель та споруд 

деталiзуються у будiвельних нормах. 

2. Основними вимогами до будiвель та 

 

Невідповідність пояснення в  ЗУ до 

визначеного в Регламенті  

 

Основні вимоги до будівельних виробів,  

мають складати основу для підготовки 

мандатів на стандартизацію та гармонізованих 

технічних умов. 
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60 такі суттєві характеристики, для яких виробник 

має декларувати експлуатаційні характеристики 

виробу під час розміщення такого виробу на ринку. 

Якщо доречно, Комісія також визначає за допомогою 

делегованих актів відповідно до статті 60 порогові 

рівні експлуатаційних характеристик відносно 

суттєвих характеристик, які повинні декларуватися. 

споруд є  забезпечення: механiчного опору та 

стiйкостi; 

пожежноi безпеки; 

вiдсутностi загрози здоров 'ю або безпецi 

людей та шкiдливого впливу на навколишне 

природне середовище; 

безпеки i доступностi в експлуатацii; 

захисту вiд шкiдливого впливу шуму та 

вiбрацii; енергозбереження та утримання 

тепла; 

раціонального   використання природних 

ресурсів. 

 

Стаття 22. Суттевi характеристики  

будiвельних виробiв 

 

1. Суттевi характеристики будiвельного 

виробу встановлюються у регламентних 

техшчних умовах. 

2. Основнi вимоги до будiвель та споруд 

забезпечуються шляхом дотримания суттевих 

характеристик будiвельного виробу у процесi 

його використания за призначенням. 

 

Стаття 23. Установления рiвнiв або класiв 

будiвельних виробiв 

 

1. Рiвнi або класи будiвельних виробiв 

установлюються у регламентних техн1чних 

умовах. 

2. Комiсiя з технiчного регулювания 

зазначае в технiчному свiдоцтвi рiвнi або 

класи будiвельного виробу в межах його 

застосувания за призначенням. 

3. У разi коли клас та/або рiвень 

будiвельного виробу у регламентному 

стандартi не визначений, вiн встановлюеться 

за рiшениям центрального органу виконавчоi 

влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не відповідність 

 

 

 Суттєві характеристики будівельних виробів 

мають бути встановлені в гармонізованих 

технічних умовах відносно основних вимог до 

будівельних споруд; 

 

 

 

 

 

 

 

Не відповідність 

 

 

Порогові рівні можуть бути технічного або 

нормативного характеру, і можуть  

застосовуватися  до однієї характеристики або 

декількох характеристик 
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будiвництва. 

 

РОЗДІЛ II 

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТА МАРКУВАННЯ СЕ 

Стаття 4  

Декларація експлуатаційних характеристик 

Роздiл IV 

ДЕКЛАРАЦIЯ ТЕХНIЧНИХ ПОКАЗНИКШ   

ТА МАРКУВАlПIЯ 

Стаття 24. Складения декларації технiчних 

показникiв 

Невідповідність 

В Регламенті  йдеться про експлуатаційні 

характеристики,  що зовсім інше ніж 

технічні показники. 

1. Якщо будівельний виріб охоплений 

гармонізованим стандартом або відповідає 

Європейської технічній атестації, яка була видана на 

цей виріб, виробник складає декларацію 

експлуатаційних характеристик, якщо такий продукт 

розміщується на ринку. 

1.Виробник складае та подае декларацiю 

технiчних показникiв за формою, встановленою 

центральним органом виконавчоi влади, що 

забезпечуе формування державної полiтики у 

сферi будiвництва, до падания на ринку або 

введения в обiг будiвельного виробу, якщо на 

цей будiвельний вирiб поширюються 

регламентнi технiчнi умови. 

 

Визначення суб’єкта Декларації 

експлуатаційних характеристик у проекті 

ЗУ не відповідає 305 регламенту. 

Суб’єктом декларації може бути тільки 

виробник, складаючи декларацію 

виробник бере на себе відповідальність за 

відповідність будівельного виробу 

задекларованим експлуатаційним 

характеристикам, а не ЦОВ. 
 

2. Якщо будівельний виріб охоплений 

гармонізованим стандартом або відповідає 

Європейської технічної атестації, яка була видана на 

цей виріб, інформація у будь-якій формі про його 

експлуатаційні характеристики відносно суттєвих 

характеристик, як визначено у відповідних 

гармонізованих технічних умовах, може бути надана 

лише, якщо вона включена і визначена в декларації 

експлуатаційних характеристик, окрім випадку, коли 

відповідно до статті 5 декларація експлуатаційних 

характеристик не складалася. 

 

2. Виробник  несе  вiдповiдальнiсть  за  

вiдповiднiсть  будiвельного виробу 

задекларованим технiчним показникам. За 

вiдсутностi об'ективних ознак не відповідності 

вважаеться, що декларац я технічних 

показниюв е точною  ідостовірною 

 

 

Невідповідає в ЗУ  декларують « технічні 

показники» в Регламенті «декларуються 

експлуатаційні характеристики» 

Не прописані виключення з основних 

правил.  

3. Складаючи декларацію експлуатаційних 

характеристик, виробник бере на себе 

відповідальність за відповідність будівельного виробу 

задекларованим експлуатаційних характеристикам. За 

відсутності об'єктивних ознак протилежного, 

держави-члени припускають, що декларація 

експлуатаційних характеристик, складена 

виробником, є  точною і достовірною. 

3. Виробник може не складати декларацiю 

технiчних показникiв на будiвельний вирiб, на 

який поширюегься д я регламентного 

стандарту, якшо: 

будiвельний вирiб несерiйного виробництва  

виготовлено iндивiдуально за спецiальним 

замовленням як невiд'емна складова будiвлi або 

споруди; 

будiвельний вирiб виготовлено на будiвельному 

майданчику з метою його застосування у 

Невідповідність  

В Регламенті складається «декларація  

експлуатаційних характеристик» в ЗУ 

складають  « декларацiю технiчних показникiв 

на будiвельний вирiб» 
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конкретнiй будiвлi або спорудi згiдно з 

будiвельними нормами; 

будiвельний вирiб виготовлено способом, що 

забезпечуе збереження об'екта 

культурно!спадщини шляхом реставрацii 

будiвлi або споруди, що охороняеться 

державою. 

Стаття 5 

Відступ від вимоги складання декларації 

експлуатаційних характеристик 

Як відступ від частини 1 статті 4 та за відсутності 

положень Союзу або національних положень, що 

вимагають декларування суттєвих характеристик в 

державі члені, де будівельні вироби мають бути 

використані, виробник може утриматися від 

складання декларації експлуатаційних характеристик 

під час розміщення на ринку будівельного виробу, що 

охоплений гармонізованим стандартом, якщо: 

(а) будівельний виріб індивідуально вироблено або 

виготовлено в несерійному виробництві за 

спеціальним замовленням, та встановлено в єдину 

ідентифіковану будівельну споруду виробником, що 

відповідає за безпечне включення виробу до 

будівельної споруди, згідно з відповідними 

національними правилами та за відповідальності осіб, 

відповідальних за безпечне виконання будівельних 

споруд, визначених згідно з відповідними 

національними правилами; 

(b) будівельний виріб виготовлений на будівельному 

майданчику з метою його включення до відповідної 

будівельної споруди згідно з відповідними 

національними правилами та за відповідальності осіб, 

відповідальних за безпечне виконання будівельних 

споруд, визначених згідно з відповідними 

національними правилами; або 

(c) будівельний виріб виготовлений традиційним 

способом або способом, необхідним для збереження 

культурної спадщини та в непромисловому 

виробничому процесі для того, щоб відповідним 

чином відреставрувати будівельні споруди, що 

Відсутня  Невідповідність  
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офіційно охороняються як частина певного 

середовища або через їх особливу архітектурну або 

історичну цінність, згідно з відповідними 

національними правилами. 

 

Стаття 6 

Зміст декларації експлуатаційних характеристик 

1. Декларація експлуатаційних характеристик 

повинна відображати експлуатаційні характеристики 

будівельних виробів відносно суттєвих характеристик 

цих виробів згідно з відповідними гармонізованими 

технічними умовами. 

2. Декларація експлуатаційних характеристик 

повинна містити, зокрема, таку інформацію: 

(а) посилання на тип виробу, для якого складена 

декларація експлуатаційних характеристик; 

(b) систему або системи оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик 

будівельного виробу, як викладено в Додатку V; 

(c) номер і дату видання гармонізованого стандарту 

або Європейської технічної атестації, яка 

використовувалась для оцінки кожної суттєвої 

характеристики; 

(d) за необхідності, номер Спеціальної технічної 

документації, що використовувалась, і вимоги, яким 

відповідає виріб, за затвердженням виробника. 

3. Декларація експлуатаційних характеристик, окрім 

цього, має містити: 

(a) використання за призначенням будівельного 

виробу відповідно до гармонізованих технічних умов, 

що застосовується; 

(b) список суттєвих характеристик, які визначено в 

гармонізованих технічних умовах задекларованого 

використання за призначенням або використанням; 

(c) експлуатаційні характеристики, принаймні однієї з 

суттєвих характеристик будівельного виробу, що 

відповідає задекларованому використанню за 

призначенням або використанням; 

(d) за необхідності, експлуатаційні характеристики 

виробу, за рівнями чи класами або в описі, який, у 

Стаття 25. Змiст декларацii технiчних 

показникiв 

1. Декларацiя технiчних показникiв вiдображае 

технiчнi показники щодо суттевих 

характеристик будiвельного виробу згiдно з 

вiдповiдними регламентними  технічними 

умовами  

2. Декларацiя технiчних показникiв мiстить 

таку iнформацiю: 

тип будiвельного виробу i сферу його 

застосування вiдповiдно до регламентних  

техн1чних умов; 

власне найменування виробника, торговельну 

марку будiвельного виробу та контактну 

адресу; 

данi, якi забезпечуютъ iдентифiкацiю 

будiвельного  виробу  (номер cepii або партii, 

iндивiдуальний номер (за наявностi); 

позначення схеми оцiнки стабiльностi 

технiчних показниюв будiвельного виробу або 

загальний опис розрахунку; 

позначення регламентного стандарту або 

технiчного свiдоцтва та дату набрання ними 

чинностi; 

номер та  дату  видачi сертифiката стабiльностi 

технiчних показникiв будiвельного виробу 

вiдповiдно до застосованих схем (за наявностi); 

заявленi технiчнi показники будiвельного 

виробу за рiвнями чи класами,   визначен1в 

регламентних техючних умовах; 

номер спецiальноi технiчноi документацii (за 

наявностi), яка затверджуетъся виробником, iз 

зазначенням технiчних показникiв, яким 

вiдповiдае будiвельний вирiб; 

показники, якi не задекларовано, позначенi 

Невідповідність 

 

У проекті ЗУ відсутній Унікальний 

ідентифікаційний код типу виробів, він 

повинен бути єдиний, як для ЄС так і для 

України. Термін «регламентний стандарт» 

відсутній не тільки у 305 регламенті, а і у 

ЗУ «Про стандартизацію» та «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності». 

Визначення суб’єкта Декларації 

експлуатаційних характеристик у проекті 

ЗУ не відповідає 305 регламенту. 

Суб’єктом декларації може бути тільки 

виробник, складаючи декларацію 

виробник бере на себе відповідальність за 

відповідність будівельного виробу 

задекларованим експлуатаційним 

характеристикам, а не ЦОВ. 
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разі необхідності, ґрунтується на розрахунку відносно 

його суттєвих характеристик, визначених відповідно 

до частини 3 статті 3; 

(e) експлуатаційні характеристики тих суттєвих 

характеристик будівельного виробу, що відносяться 

до використання за призначенням або використань, 

беручи до уваги положення щодо використання за 

призначенням або використання, якщо виробник має 

намір розмістити цей виріб на ринку; 

(f) літери «NPD» (No Performance Determined) – 

«експлуатаційні характеристики не визначені» для 

перелічених суттєвих характеристик щодо яких 

експлуатаційні характеристики не задекларовані; 

(g) якщо Європейська технічна атестація вже було 

видана на виріб, то експлуатаційні характеристики 

будівельного виробу за рівнями чи класами, або в 

описі, по відношенню до всіх суттєвих характеристик, 

містяться у відповідній Європейській технічній 

атестації. 

4. Декларація експлуатаційних характеристик 

укладається за зразком, встановленим у Додатку III. 

5. Інформація, наведена в статті 31 або, в залежності 

від конкретного випадку, в статті 33 Регламенту (ЄС) 

№ 1907/2006, надається разом із декларацією 

експлуатаційних характеристик. 

абревiатурою "ПНД" (показники, якi не 

задекларовано); 

код органу технiчноi апробацii, визначений 

згiдно з установленим порядком   надання   

статусу   органу   технiчноi   апробацii   

вiдповiдно   до визначеноi сфери дiяльностi, 

коди Украiнськоi класифiкацii товарiв 

зовнiшнъоекономiчноi дiяльностi та 

Державного  класифiкатора  продукцii та 

послуг;  

данi про розмiщения декларацii технiчних 

показникiв на веб-сайтi 

3. Якшо будiвельний вирiб е об'ектом iнших 

технiчних регламентiв, декларацiя технiчних 

показникiв доповнюеться вiдповiдною 

iнформацiею, визначеною цими техmчними 

регламентами. 

4. Декларацiя технiчних показникiв може 

м1стити додаткову iнформацiю за iнiцiативою 

заявника. 

5. Декларацiя технiчних показникш складаетъся 

вiдповiдно до законодавства про мови. 

 

Стаття 7 

Надання декларації експлуатаційних 

характеристик 

1. Копія декларації експлуатаційних характеристик 

кожного виробу, який є доступним на ринку, 

надається або в паперовому вигляді або за допомогою 

електронних засобів. 

Однак, якщо партія того самого виробу поставляється 

єдиному користувачеві, вона може супроводжуватись 

єдиною копією декларації експлуатаційних 

характеристик або в паперовому вигляді або за 

допомогою електронних засобів. 

2. Паперова копія декларації експлуатаційних 

характеристик надається, якщо одержувач вимагає її. 

3. Шляхом відступу від частин 1 і 2, копія Декларації 

Стаття 26.  

Надання декларацii технiчних показникiв 

 

1. Декларацiя технiчних показникiв 

зберiгаеться у виробника або його 

уповноваженого  представника. 

2. Копiя декларацii технiчних показникiв 

будiвельного виробу надаеться у паперовому 

виглядi та/або за допомогою  електронних 

засобiв. 

Якшо партiя того самого будiвельного виробу 

надаетъся однiй юридичнiй або фiзичнiй 

особi, вона супроводжуетъся не менш як 

однiею копiею декларацii технiчних показникiв 

у паперовому виглядi та/або за допомогою 

Невідповідність  в частині терміну 

експлуатаційних характеристик  та його 

значення  

 

 

 

 

  В Регламенті  «партія того самого виробу -

єдиному користувачеві , може 

супроводжуватись єдиною копією декларації 

експлуатаційних характеристик» 
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експлуатаційних характеристик може бути доступною 

на веб-сайті відповідно до умов, що встановлюються 

Комісією шляхом делегованих актів відповідно до 

статті 60. Такі умови повинні, inter alia, гарантувати, 

що декларація експлуатаційних характеристик буде 

залишатиметься доступною принаймні упродовж 

періоду, зазначеного в частині 2 статті 11. 

4. Декларація експлуатаційних характеристик 

надається мовою або мовами, що вимагаються 

державою-членом, в якій цей виріб стає доступним. 

електронних засобiв. 

3. Копiя декларацii технiчних показникiв 

розмiщуетъся на веб-сайтах виробника та/або 

кoмicii з технiчного регулювання i  

залишаеться доступною протягом строку, 

визначеного частиною другою статтi 8 цъого 

Закону. 

4. Виробник зобов'язаний забезпечити 

супроводження будiвельного виробу пiд час 

його надання на ринок або введения в обiг 

iнформацiею щодо пошуку декларацii 

технiчних показникiв заявником на веб-сайтi. 

 

На вимогу заявника виробник зобов'язаний 

додатково надати iнформацiю щодо пошуку 

декларацii технiчних показникiв на веб-сайтi 

 

 

 

 

В РЕГЛАМЕНТІ зазначено що декларація- 

«може бути доступною на веб-сайті відповідно 

до умов, що встановлюються Комісією 

шляхом делегованих актів» 

 

 

 

 

 

 

В РЕГЛАМЕНТІ зазначено тільки вимога до 

паперової копії «Паперова копія декларації 

експлуатаційних характеристик надається, 

якщо одержувач вимагає її.» 

 

Стаття 8 

Загальні принципи та використання маркування 

CE 

1. Загальні принципи, встановлені в статті 30 

Регламенту 

(ЄС) № 765/2008, застосовуються до маркування CE. 

2. Маркування CE наноситься на такі будівельні 

вироби,щодо яких виробник склав декларацію 

експлуатаційних характеристик відповідно до статей 

4 та 6. 

Якщо декларація експлуатаційних характеристик не   

булла складена виробником відповідно до статей 4 та 

6, маркування CE не повинно наноситися. 

Шляхом нанесення або за наявності нанесеного 

маркування CE, виробники вказують на те, що вони 

беруть на себе відповідальність за відповідність 

будівельного виробу задекларованим 

експлуатаційним характеристикам, а також за 

дотримання всіх відповідних вимог, встановлених в 

цьому Регламенті або в іншому відповідному 

гармонізованому законодавстві ЄС, що передбачає 

нанесення маркування CE. 

Стаття 27. Маркування будiвельного 

виробу 

 

Нанесения та застосування знака вiдповiдностi 

технiчним регламентам (далi -знак 

вiдповiдностi) регулюетъся Законом Украiни 

"Про технiчнi регламенти та оцiнку 

вiдповiдностi". 

Знак вiдповiдностi наноситься на той 

будiвельний вирiб, щодо якого виробник склав 

декларацiю технiчних показникiв (крiм 

випадюв, визначених статтею 25 цъого Закону). 

Нанесений знак вiдповiдностi свiдчить про те, 

що виробник несе вiдповiдальнiсть за 

вiдповiднiсть будiвельного виробу 

задекларованим технiчним показникам, 

вимогам цього Закону та iнших нормативно 

правових актiв, якi передбачають його 

нанесения. 

Поряд iз знаком вiдповiдностi зазначаються двi 

останнi цифри року, в якому цей знак було 

вперше нанесено, торговельна марка i 

Загальні принципи та використання 

маркування СЄ прописані у статті 8 305 

регламенту, де є посилання на загальні 

принципи, встановлені в статті 30 

Регламенту (ЄС) № 765/2008 щодо вимог 

для акредитації та нагляду за ринком 

стосовно виробництва та обігу небезпечної 

продукції. 

 В проекті ЗУ  прописане маркування, яке 

забите в систему УкрСЕПРО, що 

протирічить європейській директиві. 

Створюється своя система контролю за 

ринком , яка не гармонізована з 

європейським ринковим наглядом. 

У проекті ЗУ прописані розділи щодо 

функцій комісії з технічного регулювання 

та технічного свідоцтва. Ці функції в 305 

Регламенті  прописані у декларації. 
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Правила нанесення маркування CE, передбачені в 

іншому відповідному гармонізованому законодавстві 

ЄС, застосовуються без шкоди для цієї частини. 

3. Для будь-якого будівельного виробу, охопленого 

гармонізованим стандартом, або на який була видана 

Європейська технічна атестація, маркування CE має 

бути єдиним маркуванням, яке засвідчує 

відповідність будівельного виробу задекларованих 

експлуатаційних характеристик відносно суттєвих 

характеристик, охоплених гармонізованим 

стандартом або Європейської технічної атестації. 

У зв’язку з цим, держави-члени не повинні 

запроваджувати будь-які посилання або повинні 

відкликати будь-які посилання в національних 

документах щодо маркування, що 

засвідчує відповідність задекларованим 

експлуатаційним характеристикам відносно суттєвих 

характеристик, охоплених гармонізованим 

стандартом, окрім як маркування CE. 

4. Держава-член не повинна забороняти або 

перешкоджати, в межах своєї території або в рамках 

своїх відповідальності, забезпечення наявності на 

ринку або використання будівельних виробів, що 

мають маркування CE, якщо задекларовані 

експлуатаційні характеристики відповідають вимогам 

для такого використання в цій державі-члені. 

5. Держава-член забезпечує, щоб використання 

будівельних виробів, що мають маркування CE, не 

було обмежене правилами або вимогами, 

встановленими державними або приватними 

органами, що діють в якості державного 

підприємства, або діють як державний орган на основі 

монопольного положення або згідно з державним 

мандатом, якщо задекларовані експлуатаційні 

характеристики відповідають вимогам до такого 

використання в цій державі-члені. 

6. Методи, що використовують держави-члени в своїх 

вимогах до будівельних споруд, а також інші 

національні правила щодо суттєвих характеристик 

будівельних виробів, мають відповідати 

контактна адреса виробника, данi, якi 

забезпечують iдентифiкацiю типу будiвельного 

виробу (номер cepii або партii, iндивiдуальний 

номер (за наявностi}, номер 

декларацii технiчних  показників,  посилання на 

застосованi регламен.тнi техн1чю умови, код 

залученого призначеного органу, а також

 вказівки щодо застосування за 

призначенням  будiвельного виробу згідно iз 

застосованими регламентними технічними 

умовами. 

Якщо будiвельний вирiб є також об'ектом 

iнших технiчних регламент в, маркування 

доповнюеться вiдповiдною iнформацiею, 

визначеною цими техючними регламентами. 

Знак вiдповiдностi наноситься до надання на 

ринку або введения в обiг будiвельного виробу. 

У разi настання ризику у процесi використання 

будiвельного виробу поряд iз знаком 

вiдповiдностi зазначаеться пiктограма або будь-

яка iнша позначка 
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гармонізованим стандартам. 

Стаття 9 

Правила та умови нанесення маркування CE 

 

Маркування CE наноситься таким чином, що 

забезпечує видимість, розбірливість та неможливість 

його стирання на будівельний виріб або на ярлик, що 

прикріплюється до нього. Якщо це неможливо або не 

надійно через природу виробу, маркування 

наноситься на упаковку або на супровідні документи. 

 

За маркування CE мають слідувати дві останні цифри 

року, в якому маркування було вперше нанесене, ім’я 

і зареєстрована адреса виробника, або 

ідентифікаційна позначка, що дозволяє  

ідентифікувати ім'я  і  адресу виробника легко і без 

будь-якої двозначності, унікальний ідентифікаційний 

код типу продукції, номер декларації експлуатаційних 

характеристик, задекларований рівень або клас 

експлуатаційних характеристик, посилання  на 

відповідні гармонізовані технічні умови,  

ідентифікаційний код нотифікованого органу, якщо 

застосовується, а також використання за 

призначенням продукції, як встановлено у 

відповідних гармонізованих технічних умовах. 

 

Маркування CE наноситься до розміщення 

будівельного виробу на ринку. За маркуванням може 

слідувати піктограма або будь-яка інша позначка, що 

вказує на особливий ризик або використання. 

 

Відсутнє невідповідність 

Стаття 10 

Контактні пункти з питань будівельних виробів 

1. Держави-члени визначають Контактні пункти з 

питань 

будівельних виробів відповідно до статті 9 

Регламенту ЄС № 764/2008. 

2. До Контактних пунктів з питань будівельних 

виробів 

застосовуються статті 10 і 11 Регламенту ЄС № 

 відсутнє невідповідність 
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764/2008. 

3. З огляду на завдання, визначені в частині 1 статті 

10 Регламенту ЄС № 764/2008, кожна держава-член 

забезпечує, щоб Контактні пункти з питань 

будівельних виробів надавали інформацію, 

використовуючи прозорі і легко зрозумілі поняття, 

щодо положень чинних в межах своєї території, що 

мають на меті виконання основних вимог до 

будівельних виробів, що застосовуються до 

використання за призначенням кожного виду 

будівельного виробу, як це передбачено в пункті (е) 

частини 3 статті 6 цього Регламенту. 

4. Контактні пункти з питань будівельних виробів 

повинні мати можливість виконувати свої функції у 

такий спосіб, що дозволяє уникнути конфлікту 

інтересів, зокрема стосовно процедур отримання 

маркування CE. 

РОЗДІЛ III 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Стаття 11 

Зобов’язання виробників 

1. Виробники складають декларацію експлуатаційних 

характеристик відповідно до статей 4 і 6 та наносять 

маркування CE відповідно до статей 8 і 9. Виробники 

складають, як підставу для декларації 

експлуатаційних характеристик, технічну 

документацію, що описує всі відповідні елементи, 

пов’язані з необхідною системою оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик. 

РОЗДІЛ ІІ 

СУБЄКТИ , ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У 

ЗАСАДАХ ДЕКЛАРУВАННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 

 

Стаття 8. Виробники будiвельних виробiв 

1.Виробник складае декларацiю технiчних 

показникiв на пiдставi технiчноi документацii 

на будiвельний вирiб, що описуе всi вiдповiднi 

елементи, пов'язанi з необхiдною схемою 

оцiнки стабiльностi технiчних показникiв, та 

здiйснюе його маркувания знаком вiдповiдностi 

технiчним регламентам. 

 

Не відповідає в частинах  визначення 

вимог до маркування 

2. Виробники зберігають технічну документацію та 

декларацію експлуатаційних характеристик протягом 

10 років від того, як будівельний виріб був 

розміщений на ринку. Якщо доречно, Комісія може, 

за допомогою делегованих актів відповідно до статті 

60, змінити цей строк для сімейств будівельних 

виробів на основі їх очікуваного строку служби  або 

ролі, яку відіграє цей будівельний виріб в будівельних 

спорудах. 

2. Виробник зберiгае технiчну документацiю та 

декларацiю технiчних показникiв не менш як1О 

рокiв з моменту надания на ринку або введения 

будiвельного виробу в обiг чи протягом iншого 

перiоду, визначеного центральним органом 

виконавчоi: влади, що реалiзуе державну 

полiтику у сферi будiвництва, на підставі 

очікуваного строку експлуатацii, визначеного 

технічною документацією. 
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3. Виробники забезпечують наявність процедур, які 

гарантують, що серійне виробництво зберігає 

задекларовані експлуатаційні характеристики. Зміни в 

типі виробу та в гармонізованих технічних умовах 

мають враховуватись відповідним чином. 

Виробники, якщо це вважається доречним з огляду на 

забезпечення точності, надійності та стабільності 

задекларованих експлуатаційних характеристик 

будівельного виробу, проводять випробування зразків 

будівельних виробів, розміщених на ринку або 

наявних на ринку будівельних виробів, проводять 

дослідження та, в разі необхідності, ведуть реєстр 

скарг на невідповідність виробів та відкликань 

виробів, а також інформують дистриб’юторів про 

будь-який такий моніторинг. 

 

3. Виробник проводить процедури, якi 

забезпечують гарантiю стабiлъностi 

задекларованих технiчних показникiв 

будiвельного виробу в процесi виробництва. 

 

Не відповідає в частині вимог що до дій 

виробника, а саме виробник забезпечує 

наявність процедур, які гарантують 

підтримку  задекларованих експлуатаційних 

характеристик. 

4. Виробники забезпечують, щоб на їх будівельних 

виробах були зазначені тип, партія або серійний 

номер, чи будь-який інший елемент, що дозволяє 

ідентифікувати виріб, або, якщо розмір або природа 

будівельного виробу не дозволяють цього, необхідна 

інформація була наведена на упаковці або в 

документі, що супроводжує будівельний виріб. 

4. Виробник у разi потреби для забезпечення 

точностi, надiйностi та стабiлъностi 

задекларованих технiчних показникiв 

будiвельного виробу проводить випробувания 

зразкiв, наданих на ринку або введених в обiг 

будiвельних виробiв, проводить дослiджения, 

веде реестр скарг щодо невiдповiдностi 

задекларованих технiчних показникiв 

будiвельного виробу та iнформуе про це 

iмпортерiв, розповсюджувачiв та 

уповноважених представників. 

5. Виробник пiд час серiйного виробництва 

забезпечуе наявнiсть на будiвельному виробi 

позначень його типу, партii: або серiйного 

номера чи будь-якого iншого елемента, що дае 

змогу iдентифiкувати вирiб, або, якщо розмiри 

або природа будiвельного виробу не даютъ 

можливiсть це зробити, iнформацiя наводиться 

на упаковцi або в документi, що супроводжуе 

будiвельний вирiб. 

 

Не відповідає в частині визначення мети 

за для якої виробник наносить позначення 

на вироби 

5. Виробники вказують на будівельному виробі або, 

якщо це неможливо, на його упаковці або в 
6. Виробник зазначае на будiвельному виробi 

Не відповідає в частині уточнення аВ 

адресі вказується єдиний пункт, куди можна 
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супровідному документі, свою назву, зареєстровану 

торгівельну назву або зареєстровану торгівельну 

марку та контактну адресу. В адресі вказується 

єдиний пункт, куди можна звернутися до виробника. 

 

або, якщо це неможливо, на його упаковцi, або 

в супровiдному документi власне 

найменувания, торговельну марку будiвельного 

виробу та контактну адресу. В адресi 

зазначаютъся реквiзити, за якими можна 

звернутися до виробника. 

 

звернутися до виробника 

6. Забезпечуючи наявність будівельного виробу на 

ринку, виробники гарантують, що виріб 

супроводжується інструкцією та інформацією про 

безпечність мовою, визначеною відповідною 

державою-членом, легко зрозумілою для 

користувачів. 

7. Пiд час введения в обiг або надания на ринку 

будiвельного виробу виробник гарантуе його 

супроводжения вiдповiдними iнструкцiями та 

iнформацiею про безпечнiстъ, складеними 

вiдповiдно до законодавства про мови, а також 

про розмiщения на веб-сайтах декларацii: 

технiчних показниюв. . 

 

 

7. Виробники, які вважають або мають підставу 

вважати, що будівельний виріб, наявність якого на 

ринку вони забезпечили, не відповідає декларації 

експлуатаційних характеристик або іншим 

відповідним вимогам цього Регламенту, негайно 

вживають всіх необхідних коригуючи заходів, щоб 

привести цей будівельний виріб у відповідність, або, 

за необхідності, вилучають чи відкликають його. 

Окрім цього, якщо виріб представляє небезпеку, 

виробники негайно інформують про це компетентні 

національні органи держав- членів, в яких вони 

забезпечили наявність цього будівельного виробу, 

вказуючи деталі, зокрема, невідповідність та будь-які 

вжиті коригуючи заходи 

8. Виробник, який пересвiдчуеться, що 

будiвельний вирiб, наявнiсть якого на ринку вiн 

забезпечив, не вiдповiдае декларацii: технiчних 

показникiв або iншим вимогам цъого Закону, 

вживае коригувальних заходiв, щоб привести 

цей будiвельний вирiб у вiдповiднiстъ з 

декларацiею технiчних показникiв, або вилучае 

чи вiдкликае його. У разi коли будiвельний 

вирiб представляе небезпеку, виробник 

iнформуе про це органи державного ринкового 

нагляду, зазначаючи деталі, зокрема 

невiдповiднiстъ декларацii: технiчних 

показникiв та вжитi коригувальнi заходи 

відповідає 

8. Виробники, отримавши вмотивовани запит 

компетентного національного органу, надають йому 

всю необхідну інформацію та документацію, щоб 

продемонструвати відповідність будівельного виробу 

декларації експлуатаційних характеристик та 

відповідність іншими вимогами цього Регламенту, що 

застосовуються  мовою, яку цей орган може легко 

зрозуміти. Виробники співпрацюють з цим органом, 

на його запит, щодо будь-якого заходу, вжитого для 

усунення ризиків, що представляє будівельний виріб, 

який вони розмістили на ринку. 

9. Виробник, який отримав запит органу 

державного ринкового нагляду, надає цьому 

органу всю необхідну інформацію та складену 

відповідно до законодавства   технічну 

документацію, що шдтверджуе вiдповiднiсть 

будiвельного виробу декларацii: технiчних 

показникiв та шшим вимогам цього Закону. 

Виробник на виконания його запиту 

дотримуеться вимог державного органу 

ринкового нагляду, здiйснюе заходи для 
усунения ризикiв створения загрози у процесi 

Відповідає 
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будiвництва i експлуатацii: будiвель та споруд 

внаслiдок падания на ринку або введения в обiг 

будiвельного виробу 

   

Стаття 12  

Уповноважені представники 

1. Виробник за допомогою письмового мандата може 

призначити уповноваженого представника. 

Складання технічної документації не повинно бути 

покладено на уповноваженого представника. 

 

Стаття 9. Уповноваженi представники 

1. Виробник може призначати 

уповноваженого представника за письмовим 

доручениям на право дiяти вiд його iменi  

 

Відповідає 

2. Уповноважений представник виконує завдання, 

визначені в мандаті. Мандат має дозволяти 

уповноваженому представнику виконувати, 

принаймні, такі завдання: 

(a) зберігати декларацію експлуатаційних 

характеристик і технічну документацію доступною 

для національних органів нагляду протягом періоду, 

зазначеного в частині 2 статті 11;  

(b) крім того, отримавши вмотивований запит 

національного компетентного органу, надавати йому 

всю необхідну інформацію та документацію, щоб 

продемонструвати відповідність будівельного виробу 

декларації експлуатаційних характеристик та 

узгодженість з іншими відповідними вимогами цього 

Регламенту; 

(c) співпрацювати з національними компетентними 

органами, на їх запит, щодо будь-якого заходу, 

вжитого для усунення ризиків, що представляє 

будівельний виріб, який охоплений мандатом 

уповноваженого представника. 

2. Уповноважений представник виконуе 

завдания, визначенi в договорi. Вiдповiдно до 

договору уповноважений представник виконуе 

такі завдання:  

     зберiгае декларацiю технiчних показникiв i 

технiчну документацiю та подае i:x органу 

державного ринкового нагляду протягом 

перiоду, визначеного в частинi другiй  статтi 8 

цього Закону; 

     подає у разі отримання запиту від органу 

державного ринкового нагляду інформацію та 

та технiчну документацiю, що пiдтверджуе 

вiдповiднiсть будiвельного виробу декларацii: 

технiчних показникiв та iншим вимогам цього 

Закону 

      дотримуеться вимог органу державного 

ринкового нагляду на його запит щодо заходу, 

вжитого для уникнення ризиюв, що становить 

будiвельний вирiб. 

Відповідає 

 3. Уповноважений представник не мае права 

розробляти технiчну документацію. 

 

Не відповідність в частині повноважень 

уповноваженого представника  Регламент 

не забороняє розробляти технічну 

документацію 

Стаття 13 

Зобов'язання імпортерів 

1. Імпортери розміщують на ринку Союзу лише такі 

будівельні вироби, які відповідають вимогам цього 

Регламенту, що застосовуються. 

Стаття 10. Iмпортери i розповсюджувачi 

1. Iмпортер або розповсюджувач надае на 

ринок або вводить в обiг лише такий 

будiвельний вирiб, який вiдповiдае вимогам 

цього Закону. 

Відповідає 
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2. Перш ніж розмістити будівельні вироби на ринку, 

імпортери забезпечують проведення виробником 

оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик  Імпортери забезпечують, щоб 

виробник склав технічну документацію, зазначену в 

другому абзаці частини 1 статті 11 та декларацію 

експлуатаційних характеристик відповідно до статей 

4 та 6. Імпортери також забезпечують, щоб виріб, 

якщо це вимагається, мав маркування CE, щоб цей 

виріб супроводжувався необхідними документами, та, 

щоб виробник виконав вимоги, встановлені в 

частинах 4 та 5 статті 11. Якщо імпортер вважає або 

має підставу вважати, що будівельний виріб не 

відповідає декларації експлуатаційних характеристик 

або не узгоджується з іншими вимогами цього 

Регламенту, що застосовуються, імпортер не 

розміщує цей будівельний виріб на ринку, доки він не 

буде відповідати супровідній декларації 

експлуатаційних характеристик та іншим вимогам 

цього Регламенту, що застосовуються або оки 

декларація експлуатаційних характеристик не буде 

виправлена. Окрім того, якщо будівельний виріб 

представляє ризик, імпортер інформує про це 

виробника та органи   ринкового нагляду. 

 

2. Iмпортер або розповсюджувач, перш нiж 

надати на ринок або ввести в обiг будiвельний 

вирiб, забезпечуе проведения виробником 

оцiнки i перевiрки стабiльностi технiчних 

показникiв. Iмпортер забезпечуе, щоб 

виробник склав технiчну документацiю, 

зазначену у частинi першiй статтi 8, та 

декларацiю технiчнх показникiв вiдповiдно до 

статтi 25 цього Закону. Вiн також забезпечуе, 

щоб вирiб мав маркування знаком 

вiдповiдностi та супроводжувався необхiдними 

документами, а також щоб виробник виконав 

вимоги, встановленi у частинах четвертiй i 

п'ятiй статтi 8 цього Закону. 

 3. Перед поданням на ринок або введенням в 

обіг будівельного аиробу імпортер або 

розповсюджувач пересвідчується у тому, що 

будівельний виріб має маркування знаком 

відповідності та супроводжується декларацією 

технічних показників, відповідними 

інструкціями та інформацією про безпеку.  

    Якщо iмпортер або розповсюджувач вважае, 

що будiвельний вирiб не вiдповiдае декларацi'i 

технiчних показникiв та/або вимогам цього 

Закону, вiн може вводити цей вирiб в обiг 

лише тодi, коли цей вирiб буде приведено у 

вiдповiднiсть з декларацiею технiчних 

показникiв та/або вимогами цього Закону. 

        Якщо зазначений будiвельний вирiб 

становить ризик: 

імпортер iнформуе про це виробника або 

уповноваженого представника та органи 

державного ринкового нагляду; 

розповсюджувач iнформуе про це виробника 

або уповноваженого представника, 1мпортера та 

органи державного ринкового нагляду. 

 

Не відповідає 

3. Імпортери вказують на будівельному виробі або, 

якщо це неможливо, на упаковці або в супровідному 
4.Iмпортер зазначае на будiвельному виробi 

або, якщо це неможливо, на упаковц , або в 
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документі своє ім'я, зареєстровану торговельну назву 

або зареєстровану торгівельну марку та свою 

контактну адресу. 

 

супровiдному документi свое найменування, 
торговельну марку та контактну адресу. 

 

4. Імпортери забезпечують, щоб під час забезпечення 

наявності на ринку будівельного виробу, цей виріб 

супроводжувався інструкціями та інформацією про 

безпеку мовою, визначеною відповідною державою-

членом, яку користувачі можуть легко зрозуміти. 

5.Iмпортер вiдповiдае за те, щоб за наявностi 

на ринку будiвельного виробу цей вирiб 

супроводжувався iнструкцiями та 
iнформацiею про безпеку, складеними 

вiдповiдно до законодавства про мови 

 

5. Імпортери забезпечують, щоб в той час, коли 

будівельний виріб перебуває під їх відповідальністю, 

умови зберігання або транспортування не ставили під 

загрозу відповідність виробу декларації 

експлуатаційних характеристик та відповідність 

іншим вимогам цього Регламенту, що 

застосовуються. 

6.Iмпортер або розповсюджувач забезпечуе, 

щоб умови зберiгання або транспортування не 

ставили пiд загрозу вiдповiднiсть виробу 

декларацii технiчних показникiв та iншим 

вимогам цього Закону пiд час перебування 

будiвельного виробу пiд його вiдповiдальнiстю 

 

6. Імпортери, якщо це вважається доречним з огляду 

на забезпечення точності, надійності та стабільності 

задекларованим експлуатаційним характеристикам 

будівельного виробу, проводять випробування зразків 

будівельних виробів, розміщених або наявних на 

ринку, проводять дослідження та, якщо необхідно, 

ведуть реєстр скарг на невідповідність виробів, 

відкликань виробів, а також інформують 

дистриб’юторів про будь-який такий моніторинг. 

7.Iмпортер для забезпечення точностi, 

надiйностi та стабiльностi задекларованим 

технiчним показникам будiвельного виробу 

проводить випробування зразкiв будiвельного 

виробу, наивного на ринку, його дослiдження 

та веде реестр скарг на невiдповiднiсть 

виробу декларацii технiчних показникiв, 

вiдкликань виробу 

 

7. Імпортери, які вважають або мають підставу 

вважати, що будівельний виріб, який вони розмістили 

на ринку, не відповідає декларації експлуатаційних 

характеристик або іншим вимогам цього Регламенту, 

що застосовуються  негайно вживають всіх 

необхідних коригуючих заходів, щоб привести цей 

будівельний виріб у відповідність, або, якщо доречно, 

для його вилучення або відкликання. Окрім того, 

якщо виріб представляє небезпеку, імпортери негайно 

інформують про це національні компетентні органи 

держав- членів, в яких вони забезпечили наявність 

цього будівельного виробу, вказуючи деталі, зокрема, 

про невідповідність та будь-які вжиті коригуючи 

заходи. 

 

8.Iмпортер або розповсюджувач, який 

пересвiдчуеться, що будiвельний вирiб, який 

вiн надав на ринок або ввiв в обiг, не 

вiдповiдае декларацii технiчних показникiв 

та/або iншим вимогам цього Закону, вживае  

коригувальних  заходiв,  щоб  привести  цей 

будiвельний  вирiб у вiдповiднiсть або 

забезпечуе його вилучення або вiдкликання. 

Крiм того, якщо  вирiб  представляе  небезпеку,  

iмпортер  iн.формуе  п.ро  це  органи 

державного ринкового нагляду, зазначаючи 

деталі та вжиті коригувальні заходи. 
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9. Імпортери, крім того, на вмотивований запит 

національного компетентного органу влади надають 

йомувсю інформацію та документацію, необхідну, 

щоб продемонструвати відповідність будівельного 

виробу декларації експлуатаційних характеристик та 

відповідність іншим вимогам цього Регламенту, що 

застосовуються мовою, яку цей орган влади може 

легко зрозуміти. Імпортери співпрацюють з цим 

органом, за його запитом, щодо будь- якого заходу, 

вжитого для усунення ризиків, що представляє 

будівельний виріб, який вони розмістили на ринку. 

9. На запит органу державного ринкового 

нагляду iмпортер надае йому всю iнформацiю 

та документацiю, необхiдну для 
пiдтвердження вiдповiдностi будiвельного 

виробу декларацii технiчних показникiв та \або  

iншим вимогам цього Закону, складену 

вiдповiдно до законодавства про мови. 

Iмпортер дотримуеться вимог цього органу за 

його запитом щодо заходiв, вжитих для 
усунення ризикiв, що представляе будiвельний 

вирiб, який вiн надав на ринок або ввiв в обiг. 

 

 

   

 10.На iмпортера або розповсюджувача 

покладаеться зобов'язання виробника, 

визначенi цим Законом, якщо вiн вводить в 

обiг будiвельний вирiб пiд власним 

найменуванням або пiд власною торговельною 

маркою чи змiнюе будiвельний вирiб, який уже 

введений в обiг таким чином, що це може 

вплинути на його вiдповiднiсть декларацii 

технiчних показникiв 

 

Стаття 14 

Зобов'язання дистриб'юторів 

1. Забезпечуючи доступність на ринку будівельних 

виробів, дистриб’ютори діють з належною 

ретельністю по відношенню до вимог цього 

Регламенту. 

відсутня невідповідність 

2. Перш ніж забезпечити доступність будівельного 

виробу на ринку, дистриб’ютори забезпечують, щоб 

виріб, якщо це вимагається, мав маркування CE і 

супроводжувався документами, що вимагаються 

згідно з цим Регламентом, а також інструкціями та 

інформацією про безпеку мовою, визначеною 

відповідною державою-членом, яку користувачі 

можуть легко зрозуміти. Дистриб’ютори також 

забезпечують, щоб виробник та імпортер виконали 

вимоги  встановлені в частинах 4 та 5 статті 11 та 

частині 3 статті 13 відповідно. 

Якщо дистриб’ютор вважає або має підстави вважати, 
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що будівельний виріб не відповідає декларації 

експлуатаційних характеристик або іншим 

відповідним вимогам цього Регламенту, 

дистриб’ютор не забезпечуватиме доступність цього 

будівельного виробу на ринку, доки цей виріб не буде 

відповідати супровідній декларації експлуатаційних 

характеристик та іншим вимогам цього Регламенту, 

що застосовуються або доки декларація 

експлуатаційних характеристик не буде виправлена. 

Окрім того, якщо будівельний виріб представляє 

ризик, дистриб’ютор інформує про це виробника або 

імпортера, а також органи ринкового нагляду. 

 

3. Дистриб’ютор забезпечує, щоб в той час, коли 

будівельний виріб перебуває під його 

відповідальністю, умови зберігання або 

транспортування не ставили під загрозу відповідність 

виробу декларації експлуатаційних характеристик та 

відповідність іншим вимогами цього Регламенту, що 

застосовуються. 

 

  

4. Дистриб’ютори, які вважають або мають підставу 

вважати, що будівельний виріб, який вони розмістили 

на ринку, не відповідає декларації експлуатаційних 

характеристик або іншим вимогам цього Регламенту, 

що застосовуються негайно вживають всіх 

необхідних коригуючих заходів, щоб привести цей 

будівельний виріб у відповідність, або, якщо доречно, 

для його вилучення або відкликання. Окрім того, 

якщо виріб представляє небезпеку, дистриб’ютори 

негайно інформують про це національні компетентні 

органи держав- членів, в яких вони забезпечили 

наявність цього будівельного виробу, вказуючи 

деталі, зокрема, про невідповідність та будь-які вжиті 

коригуючи заходи. 

 

  

5. Дистриб’ютори, крім того, на вмотивований запит 

національного компетентного органу влади надають 

йому всю інформацію та документацію, необхідну, 

щоб продемонструвати відповідність будівельного 
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виробу декларації експлуатаційних характеристик та 

відповідність іншим вимогам цього Регламенту, що 

застосовуються мовою, яку цей орган влади може 

легко зрозуміти. Дистриб’ютори співпрацюють з цим 

органом, за його запитом, щодо будь-якого заходу, 

вжитого для усунення ризиків, що представляє 

будівельний виріб, наявність на ринку якого вони 

забезпечили. 

Стаття 15  

Випадки, в яких зобов'язання виробників 

поширюються на імпортерів і дистриб'юторів 

відсутня невідповідність 

1. Імпортер або дистриб’ютор вважається виробником 

для цілей цього Регламенту та на них поширюються 

зобов’язання виробника відповідно до статті 11, якщо 

імпортер або дистриб’ютор розміщує на ринку 

будівельний виріб під своїм ім’ям або торговельною 

маркою або змінює будівельний виріб, що вже 

розміщений на ринку, в такий спосіб, що може 

вплинути на його відповідність декларації 

експлуатаційних характеристик 

  

Стаття 16 

Ідентифікація суб’єктів господарювання 

 

На період, зазначений в частині 2 статті 11, 

суб’єкти господарювання, за запитом, надають 

органам ринкового нагляду дані про: 

(a) будь-якого суб’єкта господарювання, який 

поставив їм виріб; 

(b) будь-якого суб’єкта господарювання, якому

 вони поставили виріб. 

 

Стаття 11. Надання iнформацii про 

виробника, розповсюджувача та імпортера 

1. Протягом строку, визначеного в частинi 

другiй статтi 9 цього Закону, за запитом 

органiв державного ринкового нагляду 

виробник, розповсюджувач та iмпортер 

подають iнформацiю (реквiзити, 

м1сцезнаходження, контактну адресу) про 

будь-якого виробника, розповсюджувача та 

1мпортера: 

який iм поставив будiвельний вирiб; 

невідповідність 

РОЗДІЛ IV 

 

ГАРМОНІЗОВАНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ 

Стаття 17 

Гармонізовані стандарти 

 

1. Гармонізовані стандарти приймаються 

Роздiл V РЕГЛАМЕНТНI ТЕХНIЧIП 

УМОВИ 

 

Стаття 28. Регламентнi стандарти 

1. Регламентнi стандарти розробляються 

вiдповiдно до Закону Украiни "Про 

стандартизацiю" . 

невідповідність 
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Європейськими органами стандартизації, 
зазначеними в Додатку I до Директиви 98/34/ЄС на 
основі мандатів (далі – «мандати»), виданих 
Комісією відповідно до статті 6 зазначеної 
Директиви після проведення консультацій з 
Постійним комітетом з питань будівництва, 
зазначеним в статті 64 цього Регламенту (далі – 
«Постійний комітет»). 

 

2. Якщо учасники ринку залучені до розробки 

гармонізованих стандартів відповідно до цієї статті, 
Європейські органи стандартизації забезпечують, 
щоб різні категорії учасників ринку були весь час 
представлені справедливо та рівноправно. 

 

3. Гармонізовані стандарти передбачають методи та 
критерії оцінки експлуатаційних характеристик 
будівельних виробів відносно їх суттєвих 
характеристик. 

 
Якщо це передбачено у відповідному мандаті, 
гармонізований стандарт посилається на 
використання за призначенням виробів, що 

підпадають під його дію. 

 
Гармонізовані стандарти повинні, якщо це необхідно 
та не створюючи загрозу для точності, надійності або 
стабільності результатів, передбачати менш 

обтяжливі методи, ніж випробування 
експлуатаційних характеристик будівельних виробів 
відносно їх суттєвих характеристик. 

 

4. Європейські органи стандартизації визначають в 

гармонізованих стандартах доречний виробничий 

контроль на підприємстві, який повинен зважати на 

специфічні умови виробничого процесу відповідного 

будівельного виробу.  

Гармонізований стандарт повинен включати детальні 

технічні дані, необхідні для застосування системи 

2. У регламентних стандартах наводяться 

технічю показники будiвельних виробiв, якi 

стосуються суттевих характеристик, методи, 

методики та критерii оцiнки ix стабiльностi, а 

також за доцiльностi -iншi показники 

будiвельних виробiв. У регламентних 

стандартах визначаються вимоги до 

виробничого контролю на пiдприемствi з 

урахуванням його специфiчних умов. 

3. Регламентний стандарт включае технiчнi 

данi, необхiднi для застосування визначеноi 

схеми оцiнки стабiльностi технiчних 

показникiв. 

Стаття 29. Технiчне свiдоцтво 

1. Технiчне свiдоцтво встановленоi форми 
видаеться на будiвельний вирiб, який не 

охоплений або не повнiстю охоплений 

регламентним стандартом та для якого 

технiчнi показники не можуть бути повнiстю 

перевiренi вiдповiдно до регламентного 

стандарту у зв'язку з тим, що: 

на будiвельний вирiб не поширюеться дiя 

регламентного стандарту;  

регламентний стандарт не містить методiв 

оцiнки стабiльностi техн1чних  показниюв,  яю  

стосуються  сутrевих  характеристик   цього 

будiвельного виробу. 

 

2. Технiчне свiдоцтво мiстить iнформацiю про 

загальний опис будiвельного виробу, сферу 

його застосування; торговельну марку; власне 

найменування виробника; контактну адресу; 

перелiк технiчних показникiв; код органу 

технiчноi апробацii, визначений згiдно iз 

встановленим порядком надання статусу органу 

технiчноi апробацii вiдповiдно до визначеноi 

сфери дiяльностi; посилання на методи, 
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оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик. 

 

методики та критерii оцiнки стабiльностi його 

технiчних показникiв; дату видачi технiчного 

свщоцтва. 

На будівельний виріб, на який поширюється дія 

регламентного стандарту, технічне свідоцтво не 

видається. 

5. Комісія оцінює відповідність гармонізованих 

стандартів, встановлених Європейськими органами 
стандартизації, відповідним мандатам. 

 
Комісія опубліковує в Офіційному віснику 

Європейського Союзу перелік посилань на 
гармонізовані стандарти, які відповідають виданим 
мандатам. 

 
В цьому переліку для кожного  гармонізованого 
стандарту має зазначатися таке: 

(a) посилання на будь-які гармонізовані технічні 
умови, які замінюють цей стандарт; 

(b) дата початку періоду співіснування ; 

(c) дата закінчення періоду співіснування. 

 

Комісія опубліковує будь-які оновлення до такого 

переліку. 
Починаючи з дати початку періоду співіснування 
має бути можливим використання гармонізованого 
стандарту для підготовки декларації експлуатаційних 
характеристик будівельного виробу, що охоплено 
цим стандартом. В обов’язки національних органів 

стандартизації входить транспонування 
гармонізованих стандартів відповідно до Директиви 
95/34/ЄС. 
Без шкоди статтям 36-38, від дати закінчення 
періоду співіснування, гармонізований стандарт має 
бути єдиним засобом складання декларації  
експлуатаційних характеристик будівельного виробу, 
охопленого цим стандартом. 

Наприкінці періоду співіснування суперечливі 

Стаття 30. Порядок отримання технiчного 

свiдоцтва 

 

1. Технiчне свiдоцтво видаеться в разi 

дотримання таких вимог: забезпечення 

прозоростi видачi для заiнтересованого  

виробника; 

визначення строюв придатност 1 будiвельного  

виробу  для застосування; 

врахування обставин щодо захисту 

комерцiйноi таемниц1 та забезпечення  

конфiденцiйностi. 

Видача технiчного свiдоцтва здiйснюеться 

ком1с1ею з техшчного регулювання на 

безоплатнiй основi. 

2. Для одержання технiчного свiдоцтва 

виробник подае органу технiчноi апробацii 

запит встановленоi форми для отримання 

звiту про технiчну апробацiю. 

3. Пiсля отримання запиту на видачу 

технiчного свiдоцтва орган технiчноi апробацii 

протягом 10 робочих днiв надсилае 

виробнику одне з таких повщомлень: 

на будiвельний вирiб поширюеться дiя  

регламентного стандарту, у такому разi звiт 

про технiчну апробацiю не видаеться; 

на будiвельний вирiб поширюеться дiя 

технiчного свiдоцтва, яке було надано 

попередньо iншому замовниковi, i такий 

документ е пiдставою для видачi звiту про 

технiчну апробацiю; 

на будiвельний вирiб не поширюеться або 

частково не поширюеться дiя регламентних 

технiчних умов, i орган технiчноi апробацii 

невідповідність 
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національні стандарти скасовуються і держави-члени 

припиняють  дію всіх суперечливих національних 

положень. 

повинен в установленому порядку розпочати 

роботи з проведения технiчноi апробацii 

вiдповiдно до  цiei статтi. 

4. Пiсля отримання повiдомлення вiд органу 

технiчноi апробацii та пiдписання  угоди  про  

комерцiйну  таемницю  мiж  виробником  i  

органомтехнiчноi апробацii протягом 10 

робочих днiв виробник надае органу 

технiчноi апробацii технiчну документацiю, 

що мiститъ опис будiвельного виробу та 

вiдомостi про сферу його застосування, а 

також детальну iнформацiю    про    здiйснення    

контролю    за    його    виготовленням    на 

підприємстві. 

5. Протягом 15 календарних днiв з дня 

надходження технiчноi документацii вiд 

виробника орган технiчноi апробацii  укладае  

з  ним договiр про проведения технiчноi 

апробацii будiвельного  виробу  та надання 

звiту про технiчну апробацiю. 

Iстотними у мовами договору е:  

предмет договору; 

склад робочоi групи з виконання технiчноi 

апробацii; перелiк послуг та ix загальна 

вартiстъ; 

строк дii договору. 

6. Протягом 15 календарних днiв з дня 

укладення договору про проведения технiчноi 

апробацii та надання звiту про технiчну 

апробацiю орган технiчноi  апробацii 

розробляе на його пiдставi  вiдповiдну 

програму робiт, про що повiдомляе кoмicii з 

технiчного регулювання. 

виконавчоi влади, що реалiзуе державну 

полiтику у сферi будiвництва, про заходи, 

вжитi органом технiчноi апробацii, та складае 

i передае органу технiчноi апробацii  

вiдповiднi методичнi рекомендацii. 

7. Протягом 15 календарних днiв з дня 

надходження інформації комісія з технічного 
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регулювання повідомляє центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері будівництва, про заходи, вжиті 

органом технічної апробації, та складає і 

передає органу технічної апробації відповідні 

методичні рекомендації. 

8. Пiсля виконання робiт, визначених згiдно 

з укладеним договором, орган технiчноi 

апробацii протягом встановленого договором 

строку подае виробнику звiт про технiчну 

апробацiю вiдповiдно до цiei статтi. 

У разi змiни визначеного договором строку 

проведения технiчноi апробацii орган 

технiчноi апробацii повiдомляе про це кoмicii 

з технiчного регулювання. 

9. Виробник протягом одного мiсяця пiсля 

надходження звiту про технiчну   апробацiю   

подае  його  кoмicii  з  технiчного   

регулювання   для. підготовки проекту 

технічного свідоцтва. 

10. Комiсiя з технiчного регулювання 

на пiдставi звiту про технiчну апробацiю 

протягом 15 календарних днiв з дня його 

надходження готуе проект технiчного 

свiдоцтва  (або обrрунтовану вiдмову) та 

надсилае його виробниковi, який протягом 15 

календарних днiв з дня отримання проекту 

технiчного свiдоцтва (або обrрунтованоi 

вiдмови) готуе i подае своi пропозицii та/або 

зауваження до нього (за наявностi). 

Пiдставою для вiдмови у наданнi технiчного 

свiдоцтва е звiт про технiчну апробацiю, яким 

визначено, що  технiчнi  показники,  якi 

стосуються суттевих характеристик  

будiвельного виробу, не забезпечують 

виконання основних вимог до будiвель та 

споруд у процес1  i'x використання за 

призначенням. 

11. П

ротягом 15 календарних днiв з дня 
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надходження пропозиціи та/або зауважень 

виробника  комiсiя  з технiчного  регулювання  

розглядае i'x та: 

доопрацьовуе у разi потреби проект 

технiчного свiдоцтва; 

повiдомляе виробнику про врахування його 

пропозицiй та/або зауважень. 

12. К

омiсiя з технiчного регулювання на пiдставi 

звiту про технiчну апробацiю i поданих згiдно 

з частиною десятою цiei' статтi  пропозицiй 

та/або зауважень протягом 15 календарних 

днiв з дня i'x надходження доопрацьовуе (у 

разi потреби) проект технiчного свiдоцтва,  

затверджуе його i подае виробниковi, а також 

надсилае копiю технiчного свiдоцтва 

центральному  органовi виконавчоi'  влади, що 

реалiзуе  державну полiтику у сферi 

будiвництва. 

 

Стаття 18 

Формальне заперечення проти гармонізованих 

стандартів 

 

1. Коли держава-член або Комісія вважають, що 

гармонізований стандарт не повністю задовольняє 

вимоги, викладені у відповідному мандаті, держава-

член або Комісія, після консультацій з Постійним 

комітетом з питань будівництва, направляє це 

питання на розгляд Комітету, створеного згідно зі 

статтею 5 Директиви 98/34/ЄС, представивши свої 

аргументи. Згаданий Комітет, після консультацій з 

відповідними Європейськими органами 

стандартизації без затримки надає свій висновок 

2. У світлі висновку, створеного згідно зі статтею 5 

Директиви 98/34/ЄС, Комісія приймає рішення 

щодо опублікування, або не опублікування, 

опублікування з обмеженням, збереження, 

збереження з обмеженням або вилучення посилання 

на відповідний гармонізований стандарт в 

відсутня невідповідність 
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Офіційному віснику Європейського Союзу. 

3. Комісія інформує зацікавлений Європейський 

орган стандартизації про прийняте рішення, та, 

якщо необхідно, звертається із запитом про 

перегляд гармонізованого стандарту. 

Стаття 19 

Європейський документ атестації 

 

1. Після отримання запиту виробника на 

Європейську технічну атестацію, організація ОТА 

складає та приймає Європейський документ атестації 

щодо будь-якого будівельного виробу, що не 

охоплений або не повністю охоплений 

гармонізованим стандартом, для якого 

експлуатаційні характеристики відносно його 

суттєвих характеристик не можуть бути повністю 

оцінені відповідно до існуючого гармонізованого 

стандарту, inter alia, через те, що: 

(a) виріб не підпадає під дію будь-якого існуючого 

гармонізованого стандарту; 

(b) принаймні щодо однієї  суттєвої характеристики 

цього виробу, метод оцінки, передбачений в 

гармонізованому стандарті є недоречним; або 

(c) гармонізований стандарт не передбачає метод 

оцінки відносно, як мінімум, однієї суттєвої 

характеристики цього виробу. 

2. Процедура прийняття Європейського документа 

атестації повинна дотримуватись принципів, 

встановлених у статті 20, та повинна відповідати 

статті 21 та Додатку II. 

3. Комісія може ухвалити делеговані акти 

відповідно до статті 60, щоб внести зміни до Додатку  

II та встановити додаткові процедурні правила щодо 

розробки та прийняття Європейського документу 

атестації. 

4. Якщо доречно, Комісія, після проведення 

консультацій з Постійним комітетом з питань 

будівництва, приймає існуючі Європейські 

документи атестації за основу для мандатів, що 

видаються відповідно до частини 1 статті 17 з 

відсутня невідповідність 



 

29 

  

метою розробки гармонізованих стандартів, що 

стосуються виробів, зазначених в частині 1 цієї статті. 

 

Стаття 20 

Принципи для розробки та прийняття 

Європейських документів атестації 

1. Процедура розробки та прийняття 

Європейських документів атестації має: 

(a) бути прозорою для зацікавленого виробника; 

(b) визначати доречні обов'язкові строки з метою 

уникнення необґрунтованих затримок; 

(c) належним чином зважати на  захист  комерційної 

таємниці та конфіденційності; 

(d) допускати адекватну участь Комісії; 

(e) бути рентабельною для виробника; та 

(f) забезпечувати достатню колегіальність і 

координацію серед ОТА, призначених для виробу, 

про який йде мова. 

 

2. ОТА, разом з організацією ОТА, несуть всі 

витрати, пов’язані з процесом оформлення та 

прийняття Європейських документів атестації. 

 

Відсутня  невідповідність 

Стаття 21 

 

Зобов'язання ОТА, що одержав запит на 

Європейську технічну атестацію 

 

1. ОТА, який одержав запит на Європейську 

технічну атестацію, повідомляє виробника про те чи 

підпадає будівельний виріб, повністю або частково, 

під дію гармонізованих технічних умов, а саме: 

(a) якщо виріб повністю підпадає під дію 

гармонізованого стандарту, ОТА повідомляє 

виробника про те, що відповідно до частини 1 статті 

19 Європейську технічну атестацію не можна видати; 

(b) якщо виріб повністю  підпадає під дію 

Європейського документу атестації, ОТА повідомляє 

виробника про те що такий документ буде 

використовуватися як основа для видачі Європейської 

відсутня невідповідність 
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технічної атестації; 

(c) якщо продукція не підпадає під дію, або не 

повністю підпадає під дію будь-якої гармонізованих 

технічних умов, ОТА застосовує процедури, 

встановлені в Додатку II або процедури, встановлені 

відповідно до частини 3 статті 19. 

2. У випадках, зазначених у пунктах (b) і (c) частини 

1, ОТА повідомляє організацію ОТА та Комісію про 

зміст запиту та про посилання на відповідне рішення 

Комісії щодо проведення оцінки та  перевірки  

стабільності експлуатаційних характеристик, які ОТА 

має намір застосувати до цієї продукції, або про 

відсутність такого рішення Комісії. 

3. Якщо Комісія вважає, що відповідне рішення 

щодо оцінки та перевірки стабільності 

експлуатаційних характеристик не існує стосовно 

певного будівельного виробу – застосовується стаття 

28. 

 

Стаття 22 

Опублікування 

Європейські документи атестації, прийняті  

організацією ОТА, надсилаються Комісії,  яка 

опубліковує перелік посилань на остаточні 

Європейські документи атестації в Офіційному 

віснику Європейського Союзу. 

Комісія опубліковує будь-які оновлення до цього 

переліку. 

 

відсутня невідповідність 

Стаття 23 

Врегулювання спорів у випадках неузгодженості 

між ОТА 

Якщо ОТА не досягають згоди щодо Європейського 

документу атестації в межах встановлених термінів, 

організація ОТА представляє це питання на розгляд 

Комісії для прийняття відповідного рішення. 

 

 

відсутня невідповідність 
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Стаття 24 

Зміст Європейського документа атестації 

1. Європейський документ атестації містить, 

принаймні, загальний опис будівельного виробу, 

перелік суттєвих характеристик, що стосуються 

використання виробу за призначенням, як 

передбачено виробником, та за погодженням між 

виробником та організацією ОТА, а також методи та 

критерії оцінки експлуатаційних характеристик 

виробу по відношенню до суттєвих характеристик. 

 

2. Принципи відповідного виробничого контролю на 

підприємстві, який буде застосовуватися, мають 

бути встановлені в Європейському документі 

атестації, зважаючи на умови виробничого процесу 

відповідного будівельного виробу. 

 

3. Якщо експлуатаційні характеристики деяких 

суттєвих характеристик виробу можуть бути 

відповідним чином оцінені за методами та 

критеріями, встановленими в інших гармонізованих 

технічних умовах або настановах, зазначених в 

частині 3 статті 66, або які використовуються 

відповідно до статті 9 Директиви 89/106/ЄЕС до 1 

липня 2013 року в контексті видачі Європейських 

технічних атестацій, такі існуючі методи та критерії 

мають бути включені, як частина Європейського 

документа атестації. 

 

відсутня невідповідність 

Стаття 25 

Формальні заперечення Європейських документів 

атестації 

 

1. Якщо держава-член або Комісія вважають, що 

Європейський документ атестації не повністю 

відповідає умовам,   необхідним   для   виконання   

суттєвих   вимог   до 

будівельних споруд, викладених в Додатку I, 

зацікавлена держава-член або Комісія передає це 

відсутня невідповідність 
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питання на розгляд Постійного комітету з питань 

будівництва,  представивши свої аргументи. 

Постійний комітет з питань будівництва, після 

проведення консультацій з організацією ОТА, без 

затримки надає свій висновок. 

 

2. У світлі висновку Постійного комітету з питань 

будівництва Комісія приймає рішення щодо 

опублікування, або не опублікування, опублікування 

з обмеженням, збереження, збереження з 

обмеженням або вилучення посилання на 

відповідний Європейський документ атестації в 

Офіційному віснику Європейського Союзу. 

 

3. Комісія інформує організацію ОТА про прийняте 

рішення та, якщо необхідно, звертається із запитом 

про перегляд відповідного Європейського документу 

атестації. 

 

Стаття 26 

Європейська технічна атестація 

 

1. Європейська технічна атестація видається ОТА 

на запит виробника на основі Європейського 

документу атестації, створеного відповідно до 

процедур, встановлених в статті 21 та Додатку II. 

 

За наявності Європейського документа атестації 

Європейська технічна атестація може надаватися 

навіть у випадку, якщо виданий мандат на 

гармонізований стандарт. Таке надання можливе до 

початку періоду співіснування, визначено Комісією 

відповідно до частини 5 статті 17. 

 

2. Європейська технічна атестація включає 

експлуатаційні характеристики, які мають бути 

задекларовані за рівнями або класами, або в описі 

тих суттєвих характеристик, погоджених 

виробником та ОТА, що отримав запит на 

Європейську технічну атестацію, стосовно 

відсутня невідповідність 
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використання за призначенням, та детальні технічні 

дані, необхідні для впровадження системи оцінки і 

перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик. 

 

3. З метою забезпечення уніфікованої імплементації 

цієї статті Комісія ухвалює імплементуючі акти для 

встановлення формату Європейської технічної 

атестації відповідно до процедури, зазначеної в 

частині 2 статті 64. 

 

Стаття 27 

Рівні або класи експлуатаційних характеристик 

 

1. Комісія може ухвалювати делеговані акти 

відповідно до статті 60 з метою встановлення класів 

експлуатаційних характеристик відносно суттєвих 

характеристик будівельних виробів. 

2.  У випадку якщо Комісія встановила класи 

експлуатаційних характеристик відносно суттєвих 

характеристик будівельних виробів, Європейські 

органи стандартизації використовують ці класи в 

гармонізованих стандартах. Організація ОТА 

використовує у відповідних випадках ці класи в 

Європейських документах атестації. 

 

Якщо класи експлуатаційних характеристик відносно 

суттєвих характеристик будівельних виробів не 

встановлені Комісією, вони можуть бути встановлені 

Європейськими органами стандартизації в 

гармонізованих стандартах на основі переглянутого 

мандата. 

 

3. У випадку якщо це передбачено у відповідних 

мандатах, Європейські органи стандартизації 

встановлюють в гармонізованих стандартах порогові 

рівні відносно суттєвих характеристик та, якщо 

доречно, у використанні за призначенням, яким 

повинні відповідати будівельні вироби в державах-

членах. 

Стаття 23. Установления рiвнiв або класiв 

будiвельних виробiв 

 

1. Рiвнi або класи будiвельних виробiв 

установлюються у регламентних технічних 

умовах. 

2. Комiсiя з технiчного регулювания 

зазначае в технiчному свiдоцтвi рiвнi або 

класи будiвельного виробу в межах його 

застосувания за призначенням. 

3. У разi коли клас та/або рiвень 

будiвельного виробу у регламентному 

стандартi не визначений, вiн встановлюеться 

за рiшениям центрального органу виконавчоi 

влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi 

будiвництва. 

 

Невідповідність  в частині посилань на 

регламентні стандарти (стандарти  або  

національні або гармонізовані) 
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4. Якщо Європейські органи стандартизації 

встановили класи експлуатаційних характеристик в 

гармонізованому стандарті, організація ОТА 

використовує ці класи в Європейських документах 

атестації, у випадку, якщо вони стосуються 

будівельних виробів. 

 

Якщо організація ОТА вважатиме за доцільне, вона 

може, за погодженням з Комісією та після 

проведення консультацій з Постійним комітетом з 

питань будівництва, встановити в Європейському 

документі атестації класи експлуатаційних 

характеристик та порогові рівні відносно суттєвих 

характеристик будівельних виробів в межах 

використання за призначенням, передбаченого 

виробником. 

 

5. Комісія може ухвалити делеговані акти 

відповідно до статті 60 з метою встановлення умов, 

за яких будівельні вироби вважатимуться такими, що 

відповідають певному рівню або класу 

експлуатаційних характеристик без перевірки або без 

подальших випробувань. 

 

У випадку якщо такі умови не встановлені 

Комісією, вони можуть бути встановлені 

Європейськими органами стандартизації в 

гармонізованих стандартах на основі переглянутого 

мандата. 

 

6. Якщо Комісія встановила системи класифікації 

відповідно до частини 1, держави-члени можуть 

визначити рівні або класи експлуатаційних 

характеристик, яким повинні відповідати будівельні 

вироби відносно їх суттєвих характеристик, лише 

відповідно до цих систем класифікації. 

 

7. При визначенні порогових рівнів або класів 

експлуатаційних характеристик Європейські органи 
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стандартизації та організація ОТА враховують 

вимоги регуляторних актів держав-членів. 

 

Стаття 28 

 

Оцінка та перевірка стабільності експлуатаційних 

характеристик 

 

1. Оцінка і перевірка стабільності експлуатаційних 

характеристик будівельних виробів відносно їх 

суттєвих характеристик мають бути проведені 

відповідно до однієї з систем, встановлених в 

додатку V. 

 

2. За допомогою делегованих актів відповідно до 

статті 60 Комісія встановлює і може переглянути, 

беручи до уваги, зокрема, вплив на здоров'я та 

безпеку людей, і на навколишнє середовище, яка 

система або системи мають застосовуватися до 

певних будівельних виробів  або сімейства 

будівельних виробів або певної суттєвої 

характеристики. При цьому, Комісія також враховує 

задокументований досвід, повідомлений 

національними органами з ринкового нагляду. 

 

Комісія обирає найменш обтяжливу систему або 

системи, сумісні з виконанням всіх основних вимог 

до будівельних робіт. 

 

 

3. Система або системи, визначені в такий спосіб, 

мають бути зазначені в мандатах на гармонізовані 

стандарти та в гармонізованих технічних умовах. 

 

 

Стаття 32. Оцiнка стабiльностi технiчних 

показникiв будiвельних виробiв 

1. Оцiнка стабiльностi техн1чних показниюв 

будiвельного виробу проводиться  вiдповiдно 

до однiеi' з таких схем: 

1) схема 1+. Виробник здiйснюе: 

контроль за виробництвом на пiдприемствi; 

випробування зразкiв будiвельного  виробу,  

вiдiбраних  на пiдприемствi, вiдповiдно до 

затвердженоi' програми робiт. 

Призначений орган приймае рiшення щодо 

надання, зупинення або скасування дii 

сертифiката стабiльностi технiчних показникiв 

будiвельного виробу на основi оцiнок, 

проведених цим органом шляхом: 

перевiрки будiвельного виробу на пiдставi 

випробування зразкiв або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основi вiдповiдноi' спецiальноi 

технiчноi документацii; 

початковоi перевiрки пiдприемства щодо 

виготовлення будiвельного виробу та системи 

контрото його виробництва; 

постiйного нагляду, аналiзу  та  оцiнки  

контролю  виробництва на 

пщприемствипробування вiдiбраних зразкiв 

будiвельного виробу за програмою постiйного 

нагляду; 

2) схема 1. Виробник здiйснюе: 

контроль за виробництвом на пiдприемствi; 

випробування зразкiв будiвельного виробу, 

вiдiбраних на пiдприемствi, вiдповiдно до 

затвердженоi програми робiт. 

Призначений орган приймае рiшення щодо 

надання, зупинення або скасування дii 

сертифiката стабiльностi технiчних показникiв 

будiвелъного виробу на основi оцiнок, 

Не відповідає в частині  терміну 

«експлуатаційних характеристик» , яки  по 

тексту ЗУ підмінений терміном  «технічні 

показники» 
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проведених цим органом шляхом: 

перевiрки будiвелъного виробу на пiдставi 

випробування зразкiв або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основi вiдповiдноi спецiальноi технiчноi 

документацii; 

початковоi перевiрки пiдприемства; 

постiйно
.
го нагляду, аналiзу  та  оцiнки  

контролю  виробництва на пщприемств1; 

3) схема 2+. Виробник здiйснюе: 

перевiрку будiвельного виробу на пiдставi 

випробування зразкiв або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основi вiдповiдноi спецiальноi технiчноi 

документацii; 

контроль за виробництвом на пiдприемствi; 

випробування зразкiв будiвельного виробу, 

вiдiбраних на пiдприемствi, вiдповiдно до 

затвердженоi програми робiт. 

Призначений орган видае атестат системи 

контрото виробництва встановленоi форми на 

основi: 

початковоi перевiрки пiдприемства щодо 

виготовлення будiвелъного виробу та системи 

контрото його виробництва; 
 постiйно

.
го нагляду, аналiзу  та  оцiнки  

контролю  виробництва на підприемстві ; 

4) схема 3. 

Виробник здiйснюе контроль за виробництвом 

на пiдприемствi 

Уповноважена випробувальна лабораторiя 

проводить випробування зразкiв, вiдiбраних 

виробником, або табличних значень усталеного 

застосувания, або на пiдставi вiдповiдноi 

спецiальноi  технiчноi документацii; 

5) схема 4. Виробник з дiйснюе: 

перевiрку будiвельного виробу на пiдставi 

випробувания зразкiв або розрахунку, або 



 

37 

  

табличних значень усталеного застосувания, 

або на основi вiдповiдноi спецiальноi 

технiчноi документацii; 

контроль за виробництвом на пiдприемствi. 

2. Схема оцiнки стабiлъностi технiчних 

показникiв будiвельного виробу, яка 

встановлена для
 
конкретного будiвельного 

виробу, зазначаеться у технічному свідоцтві. 

3. Якщо  на  будiвелъний  вирiб,  який  

потребуе  технiчноi  апробацii, 

поширюеться дiя  т
.
ехнiчного свiдоцтва,  яке 

було надано попередньому замовникові, не 

вимагаеться: 

вщ  призначених  орган1в виконувати  перше  

завдания,  визначене  для 

них за схемами 1+ та 1; 

вiд призначених лабораторiй виконувати 

завдания, визначене для них за схемою 3; 

вiд виробникiв виконувати перше завдання, 

визначене для них за схемами 2+ та 4. 

4. Призначений орган приймае рiшення 

щодо зупинення або скасувания дii  

сертифiката  стабiльностi  технiчних  

показникiв будiвелъного  виробу за схемами  

1+,  1, 2+ вiдповiдно  до критерiiв оцiнки 

стабiлъностi технічних показників за методами 

та методиками, визначеними у технічному 

свідоцтві. 

5. За результатами нагляду призначений орган 

зупиняе  дiю сертифiката стабiлъностi 

технiчних показникiв  будiвельного виробу у 

разi:  

порушения вимог, що застосовуються до 

будiвельного виробу пiд час проведения оцiнки 

та перевiрки стабiлъностi технiчних 

показникiв цъого виробу; 

порушения вимог з технологii виготовления, 

правил приймания, позначения будiвелъного 

виробу, що узгодженi з призначеним органом 
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пiд час  проведения оцiнки стабiльностi 

технiчних показникiв цъого виробу; 

змiни технiчноi документацii на будiвелъний 

вирiб або на методи його випробувань без 

попереднъого погоджения призначеним 

органом; 

 

РОЗДІЛ V 

ОРГАНИ ТЕХНІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

 

Стаття 29 

Призначення, моніторинг та оцінка ОТА 

 

1. Держави-члени можуть призначати ОТА в 

межах своїх територій, особливо для однієї або 

декількох типів виробів, перелічених в таблиці 1 

Додатка IV. 

Держави-члени, які призначили ОТА, повідомляють 

іншим державам-членам і Комісії його назву та 

адресу, а  також типи виробів, для яких цей ОТА 

призначено. 

2. Комісія за допомогою електронних засобів 

оприлюднює список ОТА із зазначенням типів 

виробів, для яких вони призначені, прагнучи досягти 

максимально можливого рівня прозорості. 

Комісія оприлюднює будь-які оновлення до цього 

списку. 

 

3. Держави-члени здійснюють моніторинг 

діяльності та компетенції ОТА, які вони 

призначили, і оцінюють їх відносно відповідних 

вимог, встановлених в таблиці 2 Додатка IV 

Держави-члени повідомляють Комісії свої національні 

процедури для призначення ОТА, моніторингу їх 

діяльності та компетенції, а також про будь-які зміни 

до цієї інформації. 

 

відсутня невідповідність 
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4.  Комісія приймає настанови для проведення оцінки 

ОТА, після проведення консультацій з Постійним 

комітетом з питань будівництва. 

 

Стаття 30 

Вимоги до ОТА 

 

1. ОТА проводить оцінку і видає Європейську 

технічну атестацію щодо тих типів виробів, для яких 

він призначений. 

 

ОТА повинен відповідати вимогам, встановленим в 

таблиці 2 Додатка IV в рамках його призначення. 

 

2. ОТА оприлюднює свою організаційну структуру 

та імена членів його внутрішніх органів, що 

приймають рішення. 

 

3. Якщо ОТА більше не відповідає вимогам, 

зазначеним в частині 1, держава-член відкликає 

призначення цього ОТА для відповідних типів 

виробів та повідомляє про це Комісію та інші 

держави-члени. 

 

відсутня невідповідність 

Стаття 31 

Координація ОТА 

 

1. ОТА засновують організацію для технічного 

оцінки. 

 
2. Організація ОТА вважається органом, що 
переслідує мету загальноєвропейського інтересу в 
межах значення статті 162 Регламенту Комісії (ЄС, 
Євратом) № 2342/2002 від 23 грудня 2002 року, що 
встановлює детальні правила для імплементації 
Регламенту Ради (ЄС, Євратом) № 1605/2002 про 
Фінансовий регламент, що застосовується до 
загального бюджету Європейських Співтовариств (1). 
 

3. Загальні цілі співпраці, а також адміністративні 

відсутня невідповідність 
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та фінансові умови, що відносяться до грантів, 

наданих організації ОТА, можуть бути визначені в 

рамках угоди про співпрацю, підписаної між 

Комісією і цією організацією, відповідно до 

Регламенту Ради (ЄС, Євратом) № 1605/2002 від 25 

червня 2002 року про Фінансовий регламент, що 

застосовується    до    загального    бюджету    

Європейських 
Співтовариств (2) (Фінансовий Регламент) і 
Регламенту (ЄС, Євратом) № 2342/2002. 
Європейський Парламент та Рада мають бути 
поінформовані про укладення будь-якої такої угоди. 

4. Організація ОТА повинна, принаймні, виконувати 

такі завдання: 

 

(a) організовувати координацію ОТА та, у разі 

необхідності, забезпечувати співпрацю та 

проведення консультації з іншими зацікавленими 

сторонами; 

 

(b) забезпечувати, щоб приклади найкращої 

практики поширювалися між ОТА для підвищення 

ефективності та забезпечення промисловості кращими 

послугами; 

 

(c) координувати застосування процедур, 

встановлених в статті 21 та в Додатку II, а також 

надавати підтримку, необхідну для досягнення цієї 

мети; 

 

(d) розробляти та приймати Європейські документи 

атестації; 

 

(e) інформувати Комісію щодо будь-якого питання, 

пов’язаного з підготовкою Європейських документів 

атестації та будь-яких аспектів, пов’язаних з 

інтерпретацією процедур, встановлених в статті 21 

та в Додатку II, а також пропонувати Комісії 

удосконалення, які ґрунтуються на накопиченому 

досвіді; 
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(f) повідомляти Комісії та державі-члену, яка 

призначила ОТА, про будь-які спостереження 

відносно ОТА, що не виконує свої завдання, 

відповідно до процедур, встановлених в статті 21 та в 

Додатку II; 

 

(g) забезпечити загальнодоступність

 прийнятих Європейських документів атестації 

та посилань на Європейські технічні атестації. 

 

Організація ОТА повинна мати Секретаріат, щоб 

виконувати ці завдання. 

 

5. Держави-члени забезпечують, щоб ОТА робили 

внесок у вигляді фінансових та людських ресурсів в 

організацію ОТА. 

 

Стаття 32 

Фінансування Союзу 

 

відсутня невідповідність 

Стаття 33 

Механізми фінансування 

 

відсутня невідповідність 

Стаття 34 

Управління і моніторинг 

 

відсутня невідповідність 

Стаття 35 

Захист фінансових інтересів Союзу 

 

відсутня невідповідність 

РОЗДІЛ VI 

СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ 

Стаття 36 

Використання відповідної технічної документації 

 

1. Під час визначення типу продукції виробник 

може замінити випробування типу або обчислення 

типу відповідною технічною документацією, яка 

доводить, що: 

 

Роздiл VI  

СПРОЩЕНI ПРОЦЕДУРИ 

Стаття 33. Використання спецiальноiї 

технiчноiї документацiї 

1. Пiд час визначення типу будiвельного 

виробу виробник  може не проводити його 

випробування, а розробити спеціальну технічну 

документацію, яка підтверджує, що: 

1) будiвельний вирiб, який надаеться на 

ринку або вводиться виробником в обiг, 

Невідповідність в визначенні терміну і 

його застосування суттєвих характеристик 

будівельного виробу 
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(a) для однієї або декількох суттєвих 

характеристик будівельного виробу, яку виробник 

розміщує на ринку, вважається, що цей виріб 

досягає певного рівня або класу експлуатаційних 

характеристик, без випробування або обчислення, 

або без подальшого випробування або обчислення, 

відповідно до умов, встановлених у відповідних 

гармонізованих технічних умовах або рішенні 

Комісії; 

 

(b) будівельний виріб, що підпадає під дію 

гармонізованого стандарту і яку виробник розміщує 

на ринку, відповідає типові виробу іншого 

будівельного виробу, виготовленого іншим 

виробником і вже перевіреного згідно з відповідним 

гармонізованим стандартом. Якщо ці умови 

виконані, виробник має право задекларувати 

експлуатаційні характеристики, що відноситься до 

всіх або частини результатів випробувань цього 

іншого виробу. Виробник може використовувати 

результати випробувань, отримані іншим 

виробником, тільки після отримання дозволу цього 

виробника, який залишається відповідальним за 

точність, надійність і стабільність цих результатів 

випробувань; або 

(c) будівельний виріб, що підпадає під дію 

гармонізованої технічної умови і який виробник 

розміщує на ринку, є системою, виготовленою з 

компонентів, яку виробник збирає належним чином 

відповідно до точних інструкцій, наданих 

постачальником такої системи або її компонентів, 

який вже перевірив цю систему або цей компонент 

відносно однієї або декількох його суттєвих 

характеристик згідно з відповідними гармонізованими 

технічними умовами. Якщо ці умови виконані, 

виробник має право задекларувати експлуатаційні 

характеристики, що стосуються всіх або частини 

результатів випробувань цього іншого виробу, для 

системи або компонента, наданого йому. Виробник 

може використовувати результати випробувань, 

вiдповiдае за однiею або кiлькома його 

суттевими характеристиками певному рiвню 

технiчних показникiв  без випробування чи 

обчислення згiдно з умовами, встановленими 

вiдповiдними регламентними технiчними 

умовами або рiшеннями центрального органу 

виконавчоi: влади, що реалiзуе державну 

полiтику у сферi будівництва; 

2) будiвельний вирiб, на який 

поширюеться дiя регламентного стандарту 

та який надаеться на ринку або вводиться 

виробником в обiг, вiдповiдае типов 1ншого 

будiвельного виробу, виготовленого iншим 

виробником i вже перевiреного згiдно з 

вiдповiдним регламентним стандартом. У 

разi виконання зазначеноi умови виробник 

мае право задекларувати технiчнi 

показники, що стосуються всiх або частини 

резулътатiв випробуванъ цъого виробу. 

Виробник може використовувати резулътати 

випробуванъ, одержанi iншим виробником, 

тiльки з дозволу iншого виробника, який 

вiдповiдае за ix точнiстъ, достовiрнiстъ i 

стабiльнiстъ; 

3) будiвелъний вирiб, на який поширюетъся 

д1Я регламентних технiчних умов i який 

надаетъся на ринку або  вводиться  в  обiг 

виробником, е комплектом, який: 

було виготовлено з компонентiв; 

виробник збирае вiдповiдно  до  точних  

iнструкцiй,  наданих iмпортером або 

розповсюджувачем такого комплекту чи його 

компонентiв, що перевiрив цей комплект або 

його компонент за однiею або  кiлъкома його 

суттевими характеристиками згiдно з 

вiдповiдними регламентними техн1чними 

умовами. 

2. У разi виконання умов, визначених у 

частинi першiй цiei статтi, виробник декларуе 
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отримані іншим виробником або постачальником 

системи лише після отримання дозволу цього 

виробника або постачальника системи, який 

залишається відповідальним за точність, надійність і 

стабільність цих результатів випробувань. 

 

2. Якщо будівельний виріб, зазначений в частині 1, 

належить до сімейства будівельних виробів, для яких 

застосовною системою оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик є 

система 1+ або 1, як встановлено в Додатку V, 

відповідна технічна документація, зазначена в 

частині 1, має бути завірена нотифікованим органом 

сертифікації виробу, як це зазначено в Додатку V. 

 

технiчнi показники будiвелъного виробу. 

3. Якщо будiвельний вирiб, який 

вiдповiдае умовам, зазначеним у частинi 

першiй цiei статтi, належитъ до сукупностi 

будiвельних виробiв, для яких 

застосовуетъся схема оцiнки стабiльностi 

технiчних показникiв 1+ або 1, вiдповiдна 

спецiалъна технiчна документацiя, зазначена 

в частинi першiй цiei статтi, пiдлягае розгляду 

призначеним органом. 

Стаття 37 

 

Використання спрощених процедур 

мікропідприємствами 

 

Мікропідприємства, що виготовляють будівельні 

вироби, які підпадають під дію гармонізованого 

стандарту, можуть замінити визначення типу 

виробу на основі випробування типу для 

застосовних систем 3 і 4, як встановлено в Додатку 

V, за допомогою методів, що відрізняються від тих, 

що зазначені в застосовному гармонізованому 

стандарті. Ці виробники можуть також поводитися 

з будівельними виробами, до яких застосовується 

система 3, відповідно до положень системи 4. У 

випадку якщо виробник використовує ці спрощені 

процедури, він повинен продемонструвати 

відповідність будівельного виробу застосовним 

вимогам за допомогою спеціальної технічної 

документації і повинен продемонструвати 

еквівалентність використаних процедур процедурам, 

встановленим в гармонізованих стандартах. 

 

відсутня невідповідність 

Стаття 38 

 

Стаття 34. Iншi спрощенi процедури 

 

Не відповідність  в частині 

Терміну та значення   
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Інші спрощені процедури 

 

1. Стосовно будівельних виробів, що підпадають під 

дію гармонізованого стандарту і які є індивідуально 

виробленими або виготовленими в несерійному 

виробництві за спеціальним замовленням, та які 

монтуються в єдиній визначеній будівельній споруді, 

частина застосовної системи оцінки експлуатаційних 

характеристик, як встановлено в Додатку V, може 

бути замінена виробником на спеціальну технічну 

документацію, що доводить відповідність цього 

виробу застосовним вимогами та еквівалентність 

використаних процедур процедурам, зазначеним в 

гармонізованих стандартах. 

2. Якщо будівельні вироби, зазначені в частині 1, 

належать до сімейства будівельних виробів, для яких 

застосовною системою оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик є 

система 1+ або 1, як зазначено в Додатку V, 

спеціальна технічна документація має бути завірена 

нотифікованим органом сертифікації виробів, як це 

зазначено в Додатку V. 

 

1. У разi коли будiвельний вирiб 

виготовлений за iндивiдуалъно або у 

несерiйному виробництвi спецiалъним 

замовленням  i використовуетъся як невiд'емна 

складова в окремiй визначенiй будiвлi або 

спорудi та на який поширюється дія 

регламентного стандарту, замість частини 

схеми, яка стосується випробування цього 

будівельного виробу та визначена уттакому 

регламентному стандарті, оже застосовуватися 

спеціальна ьехнічна документація, що свідчить 

про відповідність будівельного виробу 

визначенним вимогам та  про еквівалентність 

використання процедур зазначеним у 

регламентних стандартах процедурам. 

2. Якщо будiвельний вирiб, який 

вiдповiдае умовам, зазначеним у частинi 

першiй цiei статтi, належитъ до сукупностi 

будiвельних виробiв, для яких 

застосовуетъся схема оцiнки стабiльностi 

технiчних показникiв 1+ або 1, вiдповiдна 

спецiалъна технiчна документацiя, зазначена 

в частинi першiй цiei статтi, пiдлягае перевiрцi 

призначеним органом 

«регламентний стандарт» 

   

РОЗДІЛ VII 

НОТИФІКУЮЧІ УСТАНОВИ ТА 

НОТИФІКОВАНІ ОРГАНИ 

 

Стаття 39 

Повідомлення 

 

Держави-члени повідомляють Комісію та інші 

держави- члени про органи, уповноважені на 

виконання завдань третьої сторони в процесі оцінки 

та перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик відповідно до цього Регламенту 

(надалі іменовані «нотифіковані органи»). 

 

Статья відсутня Не відповідність 

Стаття 40 Статья відсутня Не відповідність 
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Нотифікуючі установи 

 

1. Держави-члени призначають нотифікуючі 

установи, які мають бути відповідальними за 

розробку та виконання необхідних процедур для 

оцінки і нотифікації органів, які будуть 

уповноважені для виконання завдань третьої сторони 

в процесі оцінки і перевірки стабільності 

експлуатаційних характеристик для цілей цього 

Регламенту і для контролю нотифікованих органів, 

включаючи їх відповідність статті 43. 

 

2. Держави-члени можуть прийняти рішення про те, 

що оцінка та моніторинг, зазначені в частині 1, 

проводитиметься їх національними органами з 

акредитації в межах значення та відповідно до 

Регламенту (ЄС) № 765/2008. 

 

3. У випадку якщо нотифікуюча установа делегує або 

іншим чином доручає оцінку, нотифікацію або  

моніторинг, зазначені в частині 1, органу, який не є 

урядовим органом, цей орган має бути юридичною 

особою і повинен відповідати mutatis mutandis 

вимогам, зазначеним в статті 41. Крім того, цей 

орган повинен мати механізми для виконання 

зобов’язань, що виникають в результат його 

діяльності. 

 

4. Нотифікуюча установа приймає на себе повну 

відповідальність за завдання, що виконуються 

органом, зазначеним в частині 3. 

 

Стаття 41 

 

Вимоги, що стосуються нотифікуючих установ 

 

1. Нотифікуюча установа створюється в такий 

спосіб, який виключає конфлікт інтересів з 

нотифікованими органами. 

 

Статья відсутня Не відповідність 
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Нотифікуюча установа має бути організована і 

управлятися таким чином, щоб гарантувати 

об’єктивність і неупередженість своєї діяльност 

1. Нотифікуюча установа організована таким 

чином, щоб кожне рішення, що стосується 

нотифікації органу, який буде уповноважений 

виконувати завдання третьої сторони в процесі 

оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик, приймалося компетентними особами, 

іншими, ніж ті, хто проводили оцінку. 

2. Нотифікуюча установа не пропонує і не надає 

послуги, що виконують нотифіковані органи, або 

консультаційні послуги на комерційній чи 

конкурентній основі. 

 

3. Нотифікуюча установа захищає конфіденційність 

отриманої інформації. 

 

4. Нотифікуюча установа повинна мати в своєму 

розпорядженні достатню кількість компетентного 

персоналу для належного виконання своїх завдань. 

 

Стаття 42 

Інформаційне зобов'язання для держав-членів 

Держави-члени повідомляють Комісії про свої 

національні процедури для оцінки і нотифікації 

органів, які будуть уповноважені виконувати 

завдання третьої сторони в процесі оцінки та 

перевірки стабільності  експлуатаційних 

характеристик та моніторингу нотифікованих 

органів, а також про будь-які зміни. 

 

Комісія повинна зробити цю інформацію 

загальнодоступною. 

 

Статья відсутня Не відповідність 

Стаття 43 

Вимоги до нотифікованих органів 

1. Для цілей повідомлення нотифікований орган 

відповідає вимогам, встановленим в частинах 2-11. 

Статья відсутня Не відповідність 
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2. Нотифікований орган створюється відповідно до 

національного законодавства та

 наділений правосуб’єктністю. 

 

3. Нотифікований орган є органом, що є третьою 

стороною і який є незалежним від організації або 

будівельних виробів, що він оцінює. 

 

Орган, що належить до асоціації суб’єктів 

економічної діяльності або професійної федерації, 

що представляє підприємства, які беруть участь у 

розробці, виробництві, постачанні, монтажі, 

використанні або технічному обслуговуванні 

будівельних виробів, які він оцінює, може за умови 

доведення незалежності і відсутності будь-якого 

конфлікту інтересів вважатися таким органом. 

 

4. Нотифікований орган, його вище керівництво та 

персонал, відповідальний за виконання завдань 

третьої сторони в процесі оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик, не 

повинні бути ні проектувальником, виробником, 

постачальником, монтажником, покупцем, 

власником, користувачем або експлуатаційним 

персоналом 

будівельних виробів, які він оцінює, ні 

уповноваженим представником будь-якої з цих 

сторін. Це не виключає можливості використання 

оцінюваних виробів, яке необхідне для діяльності 

нотифікованого органу або використання виробів 

для особистих цілей. 

 

Нотифікований орган, його вище керівництво і 

персонал, відповідальний за виконання завдань 

третьої сторони в процесі оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик, не 

повинні ні безпосередньо брати участь в розробці, 

виробництві, постачанні, монтажі,  використанні або 

технічному обслуговуванні цих будівельних виробів, 
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ні представляти сторони, що беруть участь в цій 

діяльності. Вони не можуть займатися будь-якою 

діяльністю, яка може зашкодити незалежності їхньої 

думки та неупередженості, пов'язаних з діяльністю, 

для якої вони були нотифіковані. Це, зокрема, 

стосується консультаційних послуг. 

 

Нотифікований орган забезпечує, щоб діяльність 

його філій або субпідрядників не впливала на 

конфіденційність, об’єктивність і неупередженість 

його діяльності щодо оцінки і перевірки. 

 

 

5. Нотифікований орган і його персонал виконує 

завдання третьої сторони в процесі оцінки і 

перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик з найвищою мірою професійної 

сумлінності і необхідною технічною компетентністю 

в певній галузі і має бути вільним від будь- якого 

тиску і стимулів, особливо фінансових, які могли б 

вплинути на його думку або результати його 

діяльності  з оцінки і перевірки, особливо від осіб або 

груп осіб, зацікавлених в результатах цієї діяльності. 

 

 

6. Нотифікований орган має бути здатний 

виконувати всі завдання третьої сторони в процесі 

оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик, покладені на нього відповідно до 

Додатку V, відносно яких він був нотифікований, 

незалежно від того, чи виконуються ці завдання 

безпосередньо самим нотифікованим органом чи за 

його дорученням і під його відповідальністю. 

 

 

Завжди і для кожної системи оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик і для 

кожного виду або категорії будівельних виробів, 

суттєвих характеристик і завдань, відносно яких він 

був  нотифікований, нотифікований орган повинен 
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мати в своєму розпорядженні таке: 

 

(а) необхідний персонал з технічними знаннями і 

достатнім та відповідним досвідом для виконання 

завдань третьої сторони в процесі оцінки і перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик 

(b) необхідний опис процедур, згідно з якими 

проводиться оцінка якості, забезпечуючи прозорість і 

здатність відтворення цих процедур; він повинен 

мати відповідну політику і процедури, які 

розрізняються залежно від завдань, які він виконує в 

якості нотифікованого органу та іншої діяльності; 

 

(c) необхідні процедури для здійснення своєї 

діяльності, які враховують розмір підприємства, 

галузь, в якій воно функціонує, його структуру, міру 

складності певної технології виробництва продукції і 

масовий або серійний характер процесу виробництва. 

 

Нотифікований орган повинен мати засоби, необхідні 

для виконання технічних і адміністративних завдань, 

пов’язаних з діяльністю, для якої він нотифікований 

відповідним чином і повинен мати доступ до всього 

необхідного обладнання або об’єктів. 

7. Персонал, відповідальний за виконання 

діяльності, щодо якої орган був нотифікований, 

повинен мати таке: 

 

 

(a) належну технічну і професійну підготовку, що 

охоплює всі завдання третьої сторони в процесі 

оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик в межах відповідної галузі, для якої 

цей орган був нотифікований; 

 

 

(b) задовільні знання вимог до оцінки і перевірки, 

які вони виконують і відповідні повноваження для 

виконання такої діяльності; 
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(c) необхідні знання і розуміння застосовних 

гармонізованих стандартів і відповідних положень 

Регламенту; 

 

 

(d) можливості, необхідні для укладання 

сертифікатів, документів і звітів з метою доведення 

виконання цих оцінок і перевірок. 

 

8. Неупередженість нотифікованого органу, його 

вищого керівництва і персоналу з оцінювання має 

бути гарантована. 

 

Винагорода вищого керівництва і персоналу з 

оцінювання нотифікованого органу не залежить від 

кількості виконаних оцінок або від результатів таких 

оцінок. 

9. Нотифікований орган страхує свою цивільну 

відповідальність, якщо відповідальність не буде 

перейнята на себе державою-членом відповідно до 

національного законодавства або сама держава-член 

не нестиме безпосередню відповідальність за оцінку і 

перевірку. 

 

10. Персонал нотифікованого органу зобов’язаний 

дотримуватися професійної таємниці по відношенню 

до всієї інформації, отриманої під час виконання 

своїх завдань відповідно до Додатку V, окрім як 

стосовно компетентних адміністративних органів 

держави-члена, в якій здійснюється його діяльність. 

Майнові права власника мають бути захищені. 

11. Нотифікований орган бере участь або слідкує за 

тим, щоб його персонал з оцінювання був 

поінформований про відповідну діяльність зі 

стандартизації і діяльність групи по координації 

нотифікованих органів, створеної відповідно до 

цього Регламенту і, використовує як загальне 
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керівництво адміністративні рішення і документи, 

підготовлені в результаті роботи цієї групи. 

 

Стаття 44 

Презумпція відповідності 

 

Буде вважатися, що нотифікований орган, який 

уповноважений виконувати завдання третьої сторони 

в процесі оцінки і перевірки стабільності 

експлуатаційних характеристик, які демонструють їх 

відповідність критеріям, встановленим у відповідних 

гармонізованих стандартах або їх частинах, 

посилання на які були опубліковані в Офіційному 

віснику Європейського Союзу, дотримується вимог, 

встановлених в статті 43, оскільки застосовні 

гармонізовані стандарти охоплюють ці вимоги. 

 

Статья відсутня Не відповідність 

Стаття 45 

Філії та субпідрядники нотифікованих органів 

 

1. Якщо нотифікований орган передає у субпідряд 

певні завдання, пов’язані з завданнями третьої 

сторони в процесі оцінки і перевірки стабільності 

експлуатаційних характеристик або звертається за 

допомогою до дочірньої організації, він гарантує, 

що субпідрядник або дочірня організація 

відповідають вимогам, встановленим в статті 43, і, 

відповідно, повідомляє нотифікуючу установу. 

 

2. Нотифікований орган несе повну 

відповідальність за завдання, що виконуються 

субпідрядниками або дочірніми організаціями, де б 

вони не були засновані. 

 

3. Діяльність може здійснюватися на основі 

субпідряду або виконуватися дочірньою 

організацією лише за згодою клієнта. 

 

4. Нотифікований орган надає у розпорядження 

нотифікуючого органу відповідні документи стосовно 

Статья відсутня Не відповідність 
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оцінки кваліфікації будь-якого субпідрядника або 

дочірньої організації і завдань, виконаних цими 

сторонами відповідно до Додатку V. 

 

   

Стаття 56 

Процедури для вирішення на національному 

рівні щодо будівельної продукції, яка 

представляє небезпеку 

 

1. Якщо органи ринкового нагляду однієї 

держави-члена вжили заходів відповідно до статті 

20 Регламенту ЄС № 765/2008 або у випадку, 

якщо у них є достатньо причин 

вважати, що будівельні вироби, що підпадають 

під дію гармонізованого стандарту, або для яких 

було видано сертифікат Європейського 

технічного атестація, не відповідають 

задекларованим експлуатаційним 

характеристикам і представляють небезпеку для 

виконання основних вимог до будівельних 

споруд, що охоплені цим Регламентам, вони 

проводять оцінку відповідних виробів, що 

охоплює вимоги, встановлені цим Регламентом. 

Відповідні суб’єкти економічної діяльності 

співпрацюють, якщо це є необхідним, з органами 

ринкового нагляду. 

У випадку якщо в ході цієї оцінки органи 

ринкового нагляду виявляють, що будівельні 

вироби не відповідають вимогам, встановленим в 

цьому Регламенті, вони повинні без затримки 

вимагати від суб’єкта економічної діяльності 

вжити всіх необхідних коригуючих заходів, щоб 

привести вироби у відповідність до цих вимог, 

зокрема до вимог декларації експлуатаційних 

характеристик, або вилучити вироби з ринку, або 

відкликати їх упродовж розумного періоду, що 

Ця стаття відсутня 
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відповідає природі небезпеки, як це може бути 

встановлено. 

Органи ринкового нагляду повідомляють 

відповідний нотифікований орган про це, якщо 

нотифікований орган залучений в цей процес. 

Стаття 21 Регламенту (ЄС) № 765/2008 

застосовується до заходів, зазначених в другому 

абзаці цієї частини. 

 

2. У випадку якщо органи ринкового нагляду, 

вважають, що ця невідповідність не обмежується 

їх національною територією, вони повідомляють 

Комісію та інші держави- 

члени про результати оцінки та заходи, 

здійснення яких вони вимагали від суб’єкта 

економічної діяльності. 

 

3. Суб’єкт економічної діяльності забезпечує 

вживання всіх необхідних коригуючих заходів 

стосовно всіх відповідних будівельних виробів, 

які він розмістив на ринку на всій території 

Союзу. 

 

4. Якщо відповідний суб’єкт економічної 

діяльності протягом періоду, зазначеного в 

другому абзаці частини 1, не здійснить 

адекватних коригуючи заходів, органи ринкового 

нагляду вживають всіх необхідних попередніх 

заходів, щоб заборонити або обмежити 

доступність будівельних виробів 

на національному ринку або вилучити ці 

будівельні вироби з ринку, або відкликати її. 

Органи нагляду за ринком без затримки 

повідомляють Комісії та іншим державам-членам 

про ці заходи. 

 

5. Інформація, зазначена в частині 4, повинна 
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включати всі наявні дані, зокрема, дані, необхідні 

для ідентифікації будівельного виробу, що не 

відповідає вимогам, походження 

такого будівельного виробу, природу ймовірної 

невідповідності, а також пов’язаний із цим ризик, 

зміст і тривалість національних заходів, яких 

було вжито, а також аргументи, висунуті 

відповідним суб’єктом економічної діяльності. 

Органи ринкового нагляду, вказують, зокрема, чи 

пов’язане це недотримання з будь-якою з таких 

ситуацій: 

неможливістю продукції досягти задекларованих 

експлуатаційних характеристик і відповідати 

вимогам, що стосуються виконання основних 

вимог до будівельних споруд, встановлених в 

цьому Регламенті; 

недоліками гармонізованих технічних умов або 

спеціальної технічної документації. 

 

6. Держави-члени, крім держав-членів, які 

ініціювали цю процедуру, без затримки 

повідомляють Комісію та інші держави-члени 

про будь-які ухвалені заходи та будь-яку 

додаткову інформацію, наявну в їх  

розпорядженні, яка стосується невідповідності 

вказаного будівельного виробу, і, в разі незгоди з 

повідомленим національним заходом, свої 

заперечення. 

 

7. Якщо протягом п’ятнадцяти робочих днів 

після отримання інформації, зазначеної в частині 

4, не було висунуто жодного заперечення або 

будь-якою державою-членом, або Комісією 

відносно тимчасового заходу, ухваленого 

державою-членом відносно вказаного 

будівельного виробу, цей захід вважатиметься 

виправданим. 
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8. Держави-члени забезпечують, щоб необхідні 

обмежувальні заходи, такі, як вилучення 

продукції з їх ринків, вживаються без затримки 

відносно вказаного будівельного виробу. 

 

Стаття 57 

Запобіжна процедура Союзу 

 

1. Якщо після закінчення процедури, 

встановленої у частинах 3 та 4 статті 56, були 

висунуті заперечення проти заходу, вжитого 

державою-членом або у випадку, якщо Комісія 

визнає, що національний захід суперечить  

законодавству Союзу, Комісія без зволікань 

проводить консультації з державами-членами та 

відповідним суб’єктом(-ами) економічної 

діяльності і дає оцінку національному заходу. На 

основі результатів цієї оцінки, Комісія приймає 

рішення, чивиправданий цей захід чи ні. 

Комісія адресує своє рішення всім державам-

членам, негайно направляє його їм та 

відповідному(-им) суб’єкту(-ам) економічної 

діяльності. 

 

2. Якщо національний захід вважатиметься 

виправданим, то всі держави-члени вживають 

необхідних заходів для забезпечення вилучення з 

їх ринків такого будівельного виробу, що не 

відповідає встановленим вимогам та 

повідомляють про це Комісію. Якщо  

національний захід буде визнаний  

необґрунтованим, відповідна держава-член 

скасовує цей захід. 

 

3. У випадку якщо національний захід визнається 

виправданим, і невідповідність будівельного 
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виробу буде віднесена до недоліків в 

гармонізованих стандартах, як це 

вказано в пункті (b) частини 5 статті 56, Комісія 

повідомляє відповідний Європейський орган або 

органи стандартизації і ставить це питання перед 

Комітетом, заснованим відповідно 

до статті 5 Директиви 98/34/ЄС. Цей Комітет 

проводить консультації з відповідним 

Європейським органом або органами 

стандартизації і без затримки надає свій 

висновок. 

У випадку якщо національний захід визнається 

виправданим і невідповідність будівельного 

виробу відноситься до недоліків в 

Європейському документі атестації або в 

Спеціальній технічній документації, зазначеній в 

пункті (b) частини 5 статті 56, Комісія ставить це 

питання перед Постійним комітетом з питань 

будівництва і згодом вживає необхідних заходів. 

 

Стаття 58 

Будівельна продукція, що відповідає 

встановленим вимогам, проте, яка 

представляє ризик для здоров'я та безпеки 

 

1. Якщо після проведення оцінки згідно із 

частиною 1 статті 56, держава-член виявить що, 

не зважаючи на те, що будівельний виріб 

відповідає вимогам цього Регламенту, він 

представляє ризик для дотримання основних 

вимог до будівельних споруд, для здоров’я або 

безпеки людей або для інших аспектів захисту 

громадського інтересу, ця держава-член повинна 

вимагати від відповідного суб’єкта економічної 

діяльності вжити всіх необхідних заходів для 

забезпечення того, щоб відповідний будівельний 

виріб під час його реалізації на ринку більше не 
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представляв такої небезпеки, 

або для вилучення цього будівельного виробу з 

ринку або його відкликання в межах розумного 

періоду, що відповідає природі небезпеки, який 

держава-член може встановити. 

 

2. Суб’єкт економічної діяльності забезпечує 

вживання всіх можливих коригуючих заходів 

відносно всіх відповідних будівельних виробів, 

які він розмістив на ринку в межах території 

всього Союзу. 

 

3. Держава-член негайно повідомляє Комісію та 

інші держави-члени. Ця інформація повинна 

включати всі наявні відомості, зокрема, дані, 

необхідні для ідентифікації будівельних виробів, 

походження та ланцюг постачання 

таких будівельних виробів, природу 

передбачуваного ризику та зміст і тривалість 

вжитих національних заходів. 

 

4. Комісія негайно вступає в консультації з 

державами-членами і відповідним(и) 

суб’єктом(ами) економічної діяльності і дає 

оцінку вжитим національним заходам. На 

підставі результатів цієї оцінки Комісія вирішує, 

чи є ці заходи виправданими, і у разі 

необхідності, пропонує необхідні заходи. 

 

5. Комісія адресує своє рішення всім державам-

членам, інегайно направляє його їм 

івідповідному(-им) суб’єктом(-ами) економічної 

діяльності. 5. Комісія адресує своє рішення всім 

державам-членам, інегайно направляє його їм і 

відповідному(-им) суб’єктом(-ами) економічної 

діяльності. 
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Стаття 59 

Формальна невідповідність 

 

1. Без шкоди положенням статті 56, якщо 

держава-член дійде до одного з таких висновків, 

вона повинна вимагати від відповідного суб’єкта 

економічної діяльності припинити 

відповідне порушення: 

маркування CE було нанесене з порушенням 

статті 8 або статті 9; 

маркування CE не було нанесене, коли це 

вимагалосявідповідно до частини 2 статті 8; 

(c) без шкоди положенням статті 5, декларація 

експлуатаційних характеристик не була складена, 

коли це вимагалося відповідно до статті 4; 

(d)декларація експлуатаційних характеристик не 

була складена відповідно до статей 4, 6 і 7; 

(e)технічна документація або відсутня або не 

повна. 

 

2. Якщо порушення, зазначене в частині 1, 

продовжується, держава-член вживає всіх 

необхідних заходів для обмеження або заборони 

забезпечення наявності на ринку будівельного 

виробу або забезпечує його відкликання чи 

вилучення з ринку. 

 

РОЗДІЛ IX 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 60 

Делеговані акти 

 

З метою досягнення цілей цього Регламенту, 

зокрема, усунення і уникнення обмежень для 

забезпечення наявності будівельних виробів на 

ринку, такі питання делегуються Комісії 

відповідно до статті 61, та за умови дотримання 
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вимог, встановлених в статтях 62 і 63: 

(a) визначення, якщо необхідно, суттєвих 

характеристик або порогових рівнів в межах 

певних сімейств будівельних виробів, відносно 

яких, відповідно до статей 3-6 виробник повинен 

задекларувати, по відношенню до їх 

використання за призначенням, за рівнями або 

класами, або в описі, експлуатаційні 

характеристики виробу, який виготовляє 

виробник, якщо він розміщується на ринку; 

(b) умови, на яких декларація експлуатаційних 

характеристик може бути оброблена в 

електронному вигляді з метою розміщення на 

веб-сайті відповідно до статті 7; 

(d) внесення змін до Додатку II і у разі 

необхідності атестація додаткових процедурних 

правил відповідно до частини 3 статті 19 з метою 

забезпечення дотримання принципів статті 20, 

або застосування на практиці 

процедур, встановлених в статті 21; 

(e) адаптація Додатку III, таблиці 1 Додатку IV і 

додатку V у відповідь на технічний прогрес; 

(f) запровадження і адаптація класів 

експлуатаційних характеристик у відповідь на 

технічний прогрес згідно зчастиною 1 статті 27; 

(g) умови, відповідно до яких будівельні вироби 

повинні вважатися такими, що задовольняють 

певний рівень або клас експлуатаційних 

характеристик, без перевірки або без подальшого 

випробування відповідно до частини 5 статті 27, 

за умови, що виконання основних вимог до 

будівельних споруд у такий спосіб не буде 

поставлене під загрозу; 

(h) адаптація, створення та перегляд систем 

оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних 

характеристик відповідно до статті 28, що 

стосується певного виробу, певного сімейства 
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виробів або певної суттєвої характеристики та 

відповідно до: 

(i) значення ролі, яку відіграє виріб або його 

суттєві характеристики стосовно основних вимог 

до будівельних споруд; 

(ii) природи продукції; 

(iii) впливу мінливості суттєвих характеристик 

будівельної продукції під час очікуваного 

життєвого циклу продукції, та 

(iv) ймовірність виникнення дефектів під час 

виготовлення виробу. 

 

Стаття 61 

Виконання делегованих повноважень 

 

1. Право приймати делеговані акти, зазначені в 

статті 60, має бути покладене на Комісію 

терміном на п'ять років починаючи з 24 квітня 

2011 року. Комісія складає звіт відносно 

делегованих повноважень не пізніше шести 

місяців до закінчення п'ятирічного періоду. 

Делегування повноважень буде автоматично 

продовжуватися на періоди ідентичної 

тривалості, якщо Європейський Парламент або 

Рада не скасують це відповідно до статті 62. 

 

2. Як тільки Комісія ухвалює делегований акт, 

Комісія одночасно повідомляє про це 

Європейський Парламент і Раду. 

3. Право ухвалювати делеговані акти надається 

Комісії за умови дотримання вимог, зазначених в 

статтях 62 і 63. 

 

Стаття 62 

Відкликання делегованих повноважень 

1. Делегування повноважень, зазначене в статті 

60, може бути відкликане у будь-який час 
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Європейським Парламентом або Радою. 

2. Інституція, яка ініціювала внутрішню 

процедуру для вирішення питання щодо 

відкликання делегованих повноважень, повинна 

докласти зусиль, щоб повідомити іншу 

інституцію та Комісію, упродовж розумного 

строку до прийняття остаточного рішення, із 

зазначенням делегованих повноважень, які 

можуть бути відкликанні та можливих 

причин такого відкликання. 

3. Рішення про відкликання повинне припинити 

делегування повноважень, вказаних в цьому 

рішенні. Воно набирає чинності негайно або 

пізніше в день, визначений в цьому рішенні. 

Воно не повинне впливати на дійсність 

делегованих актів, які вже вступили в силу. 

Рішення публікується в Офіційному віснику 

Європейського Союзу. 

 

Стаття 63 

Заперечення проти делегованих актів 

1. Європейський Парламент або Рада можуть 

висунути заперечення проти делегованого акту 

протягом періоду в три місяці від дати 

повідомлення. 

За ініціативою Європейського Парламенту або 

Ради цей період може бути продовжений ще на 

три місяці. 

2. Якщо, після закінчення періоду, зазначеного в 

частині 1, ні Європейський Парламент, ні Рада не 

висунуть заперечення проти делегованого акту, 

він має бути опублікований в Офіційному 

віснику Європейського Союзу і набрати чинності 

в день, визначений в ньому. 

Делегований акт може бути опублікований в 

Офіційному віснику Європейського Союзу і 

набрати чинності до закінчення цього періоду, 
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якщо Європейський Парламент і Рада обоє 

повідомлять Комісії про їх намір не висувати 

заперечень проти цього делегованого акту. 

3. Якщо Європейський Парламент або Рада 

висувають заперечення проти делегованого акту 

протягом періоду, зазначеного в частині 1, він не 

набирає чинності. Установа, 

яка заперечує, повідомляє причини свого 

заперечення проти делегованого акту. 

Стаття 64 

Комітет 

1. Постійний комітет з питань будівництва 

допомагає Комісії. 

2. У разі посилання на цю частину 

застосовуються положення статей 3 і 7 Рішення 

1999/468/ЄС. 

3. Держави-члени забезпечують, щоб члени 

Постійного комітету з питань будівництва були в 

змозі виконувати свої функції в такий спосіб, що 

дозволяє уникнути конфліктів інтересів, зокрема, 

відносно процедур отримання маркування CE. 

 

Стаття 65 

Скасування 

1. Директива 89/106/ЄЕС скасовується. 

2. Посилання на скасовану Директиву 

тлумачаться як посилання на цей Регламент. 

 

Стаття 66 

Перехідні положення 
1. Будівельні вироби, яка були розміщена на 

ринку відповідно до Директиви 89/106/ЄЕС до 1 

липня 2013 року вважається такими, що 

відповідають цьому Регламенту. 

2. Виробники можуть скласти декларацію 

експлуатаційних характеристик на основі 

сертифікату відповідності або декларації 
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відповідності, які були видані до 1 липня 2013 

року відповідно до Директиви 89/106/ЄЕС. 

3. Керівні принципи для Європейської технічної 

атестації, виданої до 1 липня 2013 року 

відповідно до статті 11 Директиви 89/106/ЄЕС, 

можуть використовуватися в якості 

Європейських документів атестації. 

4. Виробники та імпортери можуть 

використовувати Європейські технічні атестації, 

видані відповідно до статті 9 

Директиви 89/106/ЄЕС до 1 липня 2013 року в 

якості Європейських технічних атестацій 

протягом усього періоду дії цих атестацій. 

 

Стаття 67 

Звітність Комісії 

1. До 25 квітня 2014 року Комісія оцінює 

конкретні потреби в інформації щодо вмісту 

небезпечних речовин в будівельній продукції і 

розглядає питання про можливе розширення 

інформаційних зобов'язань, передбачених в 

частині 5 статті 6 на інші речовини, і направляє 

звіт про це Європейському Парламенту і Раді. У 

своїй оцінці Комісія бере до уваги, зокрема, 

необхідність забезпечення високого рівня 

захисту здоров'я і безпеки працівників, що 

використовують будівельну продукцію і 

користувачів будівельних споруд, у тому числі 

щодо вимог до переробки і/або повторного 

використання частин або матеріалів. 

За необхідності звіт, протягом двох років після 

його представлення до Європейському 

Парламенту і Ради, супроводжується 

відповідними законодавчими пропозиціями. 

2. До 25 квітня 2016 року Комісія подає 

Європейському Парламенту і Раді звіт про 

виконання вимог цього Регламенту, включаючи 
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статті 19, 20, 21, 23, 24 і 37 на основі звітів, 

представлених державами-членами, а також 

іншими відповідними зацікавленими сторонами, 

включаючи, за необхідності, відповідні 

пропозиції. 

 

Стаття 68 

Набрання чинності 

Цей Регламент набирає чинності на двадцятий 

день після його публікації в Офіційному віснику 

Європейського Союзу. 

Проте, статті з 3 по 28, статті з 36 по 38, статті з 

56 по 63, статті 65 і 66, а також додатки I, II, III і 

V застосовуються з 1 липня 2013 року. 

Цей Регламент є обов’язковим у всій своїй 

цілісності та підлягає прямому застосовуванню у 

всіх державах-членах. Вчинено у Страсбурзі 9 

березня 2011 року. 

 

ДОДАТОК I 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬНИХ 

СПОРУД 

 

Будівельні споруди в цілому і в їх окремих 

частинах мають бути придатними для їх 

використання за призначенням, зурахуванням, 

зокрема, санітарних правил та безпеки для 

відповідних осіб протягом всього життєвого 

циклу споруд.За умови нормального 

обслуговування будівельні споруди повинні 

задовольняти ці основні вимоги до будівельних 

споруд протягом економічно обґрунтованого 

експлуатаційного строку служби. 

1. Механічна опір та стійкість 

Будівельні споруди повинні бути спроектовані та 

побудовані таким чином, щоб навантаження, які 

ймовірно 
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Розділ ІІІ  

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА 

СПОРУД ТА СУТТЄВІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ 

ВИРОБІВ 

Стаття 14. Основні вимоги до будівель та 

споруд 

1. Будівлі та споруди, їх окремі частини 

повинні бути придатними для використання 

за призначенням відповідно до основних 

вимог до будівель та споруд. 

Основні вимоги до будівель та споруд 

деталізуються у будівельних нормах. 

 

 

Стаття 15. Забезпечення механічного опору 

та стійкості 

1. Будівлі та споруди повинні бути 

 

 

 

 

 

 

 

Невідповідність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

  

діятимуть на них під час їх будівництва і 

використання, не призвели ні до чого з 

перерахованого нижче: 

(a) руйнування всієї або частини споруди; 

(b) значним деформаціям недопустимого 

ступеня; 

(c) пошкодження інших частин будівельних 

споруд або кріплення, або встановленого 

обладнання, як результат значних деформацій 

несучих конструкцій; 

(d) випадкового пошкодження до ступеня, 

непропорційного первинній причині. 

 

2. Безпека в разі пожежі 

Будівельні споруди мають бути спроектовані і 

побудовані таким чином, щоб в разі виникнення 

пожежі: 

(a) несуча здатність конструкції  забезпечувалась 

протягом певного періоду часу; 

(b) виникнення і поширення вогню і диму в 

межах будівельних споруд було обмеженим; 

(c) поширення вогню на сусідні будівельні 

споруди було обмеженим; 

(d) мешканці мали можливість покинути 

будівельні споруди або могли бути врятовані 

іншим чином; 

(e) була врахована безпека аварійно-рятувальних 

команд. 

 

 

 

 

 

3. Гігієна, здоров’я та навколишнє середовище 

Будівельні споруди мають бути спроектовані і 

побудовані таким чином, щоб протягом всього їх 

життєвого циклу вони не представляли загрози 

запроектовані та побудовані таким чином, 

щоб навантаження на них під час їх 

будівництва та експлуатації не призвело до: 

руйнування всієї будівлі чи споруди або їх 

частин; 

деформації, яка перевищує гранично 

допустимий ступінь, установлений у 

відповідних будівельних нормах; 

пошкодження частин будівель або споруд, 

або кріплення, або встановленого 

обладнання внаслідок деформації несучих 

конструкцій. 

 

 

 

Стаття 16. Забезпечення пожежної безпеки 

1. Будівлі та споруди повинні бути 

запроектовані і побудовані таким чином, 

щоб у разі пожежі: 

несуча здатність конструкції була збережена 

протягом строку експлуатації, 

передбаченого проектом будівництва; 

виникнення і поширення вогню всередині 

будівель та споруд було у межах 

допустимого ступеня; 

поширення вогню на сусідні будівлі та 

споруди було обмеженим; 

було забезпечено можливість евакуації 

людей з будівель та споруд; 

було передбачено безпеку аварійно-

рятувальних підрозділів під час проведення 

аварійно-рятувальних робіт. 

 

Стаття 17. Забезпечення відсутності загрози 

здоров’ю або безпеки людей та шкідливого 

впливу на навколишнє природне 

середовище 

 

 

 

 

 

 

Відповідає частково 

У проекті ЗУ відсутній п.d) випадкового 

пошкодження до ступеня, 

непропорційного первинній причині 

 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає частково 

У проекті ЗУ відсутній п.е) скидання 
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гігієні або здоров'ю і безпеці працівників, 

мешканців або сусідів, не мали 

надзвичайно великого впливу на якість 

навколишнього середовища протягом всього їх 

життєвого циклу або на клімат під час їх 

будівництва, використання і знесення, зокрема, в 

результаті будь-якого з таких чинників: 

(a) виділення токсичного газу; 

(b) викиди небезпечних речовин, летких 

органічних сполук (VOC), парникових газів або 

небезпечних частинок в повітрі приміщень або 

зовні; 

(c) викиди небезпечної радіації; 

(d) скидання небезпечних речовин в ґрунтові 

води, морські води, поверхневі води або ґрунт; 

(e) скидання небезпечних речовин в питну воду 

або речовин, які іншим чином негативно 

впливають на питну воду; 

(f) аварійне скидання стічних вод, викиди 

димових газів або аварійне скидання твердих або 

рідких відходів; 

(g) вогкість в частинах будівельних споруд або на 

поверхнях всередині будівельних споруд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Безпека і доступність у використанні 

Будівельні споруди мають бути спроектовані і 

побудовані таким чином, щоб вони не 

представляли недопустимого ризику нещасних 

випадків або пошкоджень при технічному 

обслуговуванні або експлуатації, такі як 

1. Будівлі та споруди повинні бути 

запроектовані та побудовані таким чином, 

щоб протягом усього їх життєвого циклу: 

вони не створювали загрози для здоров’я і 

життєдіяльності людини; не здійснювали 

впливу на навколишнє природне 

середовище вище припустимого рівня під 

час будівництва, експлуатації та знесення, 

зокрема внаслідок: 

виділення токсичних газів, випаровувань і 

біологічно шкідливих чинників, викидів 

забруднюючих речовин, летких органічних 

сполук, парникових газів; 

виникнення умов для появи джерел радіації 

та наявності небезпечних для людини рівнів 

радіоактивності, радіоактивного 

опромінення людей у приміщеннях будівель 

та споруд виробничого і невиробничого 

призначення; 

скидання забруднюючих речовин, у яких 

концентрація шкідливих речовин перевищує 

нормативні показники, у ґрунтові, морські 

та поверхневі води або ґрунт; 

несправності обладнання з відведення 

стічних вод, відведення димових газів, 

видалення твердих або рідких відходів; 

утворення через підвищену вологість 

грибкових уражень, плісняви, іржі тощо у 

частинах будівель та споруд або на 

поверхнях конструкційвсередині будівель та 

споруд. 

Стаття 18. Забезпечення безпеки і 

доступності в експлуатації 

1. Будівлі та споруди повинні бути 

запроектовані і побудовані таким чином, 

щоб не створювати неприпустимих ризиків 

настання нещасних випадків або 

небезпечних речовин в питну воду або 

речовин, які іншим чином негативно 

впливають на питнуводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 



 

67 

  

ковзання, падіння, зіткнення, опіки, ураження 

електричним струмом, травми від вибуху і зламу. 

Зокрема, будівельні споруди мають бути 

спроектовані і побудовані з урахуванням 

доступності і використання інвалідами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Захист від шуму 

Будівельні споруди мають бути спроектовані і 

побудовані таким чином, щоб шум, що 

сприймається мешканцями або особами, які 

знаходяться поблизу, був зведений до рівня, який 

не загрожує їх здоров'ю і дозволяє їм спати, 

відпочивати і працювати в задовільних умовах. 

 

 

 

6.Енергозбереження і утримання тепла 

Будівельні споруди і їх системи опалювання, 

охолоджування, освітлення і вентиляції мають 

бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб 

кількість енергії, що використовується при 

експлуатації, була низькою, якщо брати до уваги 

мешканців та кліматичних умов місця 

розташування. Будівельні споруди також повинні 

бути енергозберігаючими, та використовувати 

настільки мало енергії, наскільки це можливо, під 

час будівництва і демонтажу. 

виникнення пошкоджень під час 

експлуатації, таких як ковзання, падіння, 

зіткнення, опіки, ураження електричним 

струмом, травми від вибуху і руйнування 

окремих конструкцій. 

2. Будівлі та споруди повинні бути 

запроектовані і побудовані таким чином, 

щоб була забезпечена їх доступність і 

можливість користування ними для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення. 

Стаття 19. Забезпечення захисту від 

шкідливого впливу шуму та вібрації 

1. Будівлі та споруди повинні бути 

запроектовані і побудовані таким чином, 

щоб рівень шуму та вібрації, що 

утворюються в процесі експлуатації, не 

створював небезпеки для здоров’я та 

життєдіяльності людини і відповідав 

вимогам санітарного законодавства. 

 

 

 

 

 

Стаття 20. Забезпечення енергозбереження 

та утримання тепла 

1. Будівлі, споруди і системи опалювання, 

охолодження, освітлення і вентиляції в них 

повинні бути запроектовані та побудовані 

таким чином, щоб було забезпечено 

створення сприятливих та безпечних умов 

для проживання та/або перебування 

людини, а витрати енергії під час їх 

експлуатації були раціональними з 

урахуванням кліматичних умов місця 

розташування споруд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 
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7. Раціональне використання природних ресурсів. 

Будівельні споруди мають бути спроектовані, 

побудовані і знесені таким чином, щоб 

використання природних ресурсів було 

раціональним і забезпечувало, зокрема, таке: 

(a) повторне використання або здатність до 

переробки будівельних споруд, їх матеріалів і 

частин після знесення; 

(b) довговічність будівельних споруд; 

(c) використання екологічно прийнятних 

сировинних і вторинних матеріалів в будівельних 

спорудах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Будівлі та споруди повинні бути 

енергозберігаючими з мінімальним 

використанням енергії під час будівництва, 

експлуатації і демонтажу. 

 

Стаття 21. Забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів 

1. Будівлі та споруди повинні бути 

запроектовані, побудовані і демонтовані 

таким чином, щоб використання природних 

ресурсів на засадах сталого розвитку було 

раціональним та збалансованим і за 

можливості забезпечувало: 

використання будівельних виробів, 

виготовлених з відходів промислового та 

будівельного виробництва, продуктів 

перероблення будівельного лому; 

зберігання необхідних технічних показників 

будівельних виробів та конструкцій 

протягом розрахункового строку 

експлуатації будівель та споруд; 

вторинне використання будівельних 

виробів. 

Стаття 22. Суттєві характеристики 

будівельних виробів 

1. Суттєві характеристики будівельного 

виробу встановлюються у регламентних 

технічних умовах. 

2. Основні вимоги до будівель та споруд 

забезпечуються шляхом дотримання 

суттєвих характеристик будівельного 

виробу у процесі його використання за 

призначенням. 

Стаття 23. Установлення рівнів або класів 

будівельних виробів 

1. Рівні або класи будівельних виробів 

установлюються у регламентних технічних 

 

 

 

 

 

 

Відповідає частково 

У проекті ЗУ відсутній п. с) використання 

екологічно прийнятних сировинних і 

вторинних матеріалів в будівельних 

спорудах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невідповідність 

 

Інформації, яка описана в статтях 22-23 

проекту ЗУ немає в 305 регламенті ЄС. Ця 

інформація забита в декларації по 305 

регламенту. 
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ДОДАТОК II 

ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ДОКУМЕНТА АТЕСТАЦІЇ 

 

1. Запит на Європейську технічну атестацію 

Якщо виробник подає запит на Європейську 

технічну атестацію до будь-якої ОТА стосовно 

будівельного виробу і після того, як виробник і 

ОТА (далі - «відповідальна ОТА») підписали 

угоду про комерційну таємницю і 

конфіденційність, окрім якщо виробник не 

вирішить інакше, виробник повинен подати до 

відповідального ОТА технічну документацію, що 

описує виріб, його використання, яке 

передбачено виробником, і детальну інформацію, 

щодо контролю виробництва на підприємстві, 

який виробник має намір застосовувати. 

 

2. Договір 

Для будівельних виробів, зазначених в пункті c 

частини 1 статті 21, протягом одного місяця після 

отримання технічної документації, повинен бути 

укладений договір між виробником і 

відповідальною ОТА для проведення 

умовах. 

2. Комісія з технічного регулювання 

зазначає в технічному свідоцтві рівні або 

класи будівельного виробу в межах його 

застосування за призначенням. 

3. У разі коли клас та/або рівень 

будівельного виробу у регламентному 

стандарті не визначений, він 

встановлюється за рішенням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері будівництва. 

 

 

Додаток  відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невідповідність 
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Європейської технічної атестації, що визначає 

програму робіт для того, щоб скласти 

Європейський документ атестації, який містить: 

— організацію роботи в структурі ОТА; 

— склад робочої групи, яка буде створена в 

структурі ОТА і призначена для даного типу 

виробу; 

— координацію ОТА. 

3. Програма робіт 

Після укладення договору з виробником - 

організація ОТА повинна повідомити Комісію 

про програму робіт для підготовки 

Європейського документа атестації, графік її 

виконання та визначити програму оцінки. Цей 

обмін інформацією має проводитись протягом 3 

місяців після отримання запиту на Європейську 

технічну атестацію. 

4. Проект Європейського документу атестації 

Організація ОТА повинна завершити проект 

Європейського документу атестації зусиллями 

робочою групою, координованої відповідальним 

ОТА, і направити такий проект зацікавленим 

сторонам в шестимісячний термін 

від дати повідомлення Комісії про програму 

робіт. 

5. Участь Комісії 

Представник Комісії може брати участь в якості 

спостерігача на всіх етапах виконання програми 

робіт. 

6. Подовження та відстрочення Робоча група має 

повідомити Організацію ОТА та Комісію про 

будь-яке відстрочення терміну виконання, 

встановлених в секціях 1-4 цього Додатку. 

Якщо подовження для розробки Європейського 

документа атестації може бути виправдано, 

зокрема, відсутністю рішення Комісії відносно 

застосовної системи оцінки і перевірки 
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стабільності експлуатаційних характеристик 

будівельного виробу або необхідністю 

розроблення нового методу випробування, 

подовжений термін виконання встановлюється 

Комісією. 

7. Внесення змін і прийняття Європейського 

документа атестації 

Відповідальний орган ОТА повинна надіслати 

проект Європейського документу атестації 

виробнику, який матиме п’ятнадцять робочих 

днів, щоб відреагувати на його. Після цього, 

організація ОТА повинна: 

(a) якщо доречно, повідомити виробника про те, 

як були враховані його зауваження; 

(b) прийняти проект Європейського документа 

атестації; та 

(c) направити копію Комісії. 

Якщо протягом п’ятнадцяти робочих днів після 

отримання, Комісія направляє організації ОТА 

свої зауваження, щодо проекту Європейського 

документа атестації, то організація ОТА, після 

надання їй можливості прокоментувати, повинна 

відповідно відкоригувати проект і надіслати 

копію прийнятого Європейського 

документа атестації виробнику і Комісії. 

8. Остаточний Європейський документ атестації, 

який буде опублікований 

Як тільки перша Європейська технічна атестація 

буде видана відповідальним ОТА на підставі 

прийнятого Європейського документа атестації, 

такий Європейський документ атестації має бути 

уточнений, якщо це 

доречно, на основі набутого досвіду. Організація 

ОТА повинна прийняти остаточний 

Європейський документ атестації і направити 

його копію Комісії разом з перекладом його 

назви на всіх офіційних мовах Союзу для 
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публікації посилань на нього. Організація ОТА 

повинна розмістити і утримувати Європейський 

документ атестації в електронних засобах, як 

тільки виріб буде позначений маркуванням СЕ. 

 

ДОДАТОК III 

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК № ______ 

1. Унікальний ідентифікаційний код типу 

виробів:______________________________ 

2. Тип, партія або серійний номер або будь-який 

інший елемент, що дозволяє ідентифікувати 

будівельний виріб, як це вимагається згідно з 

частиною 4 статті 11:_____________________ 

3. Використання за призначенням або 

використання будівельного виробу відповідно до 

застосовних гармонізованих технічних умовах, як 

передбачено виробником: _________ 

4. Назва, зареєстрована торгівельне назва або 

зареєстрована торгівельна марка і контактна 

адреса виробника, як це вимагається згідно з 

частиною 5 статті 11:_____________ 

5. Якщо застосовується, назва і контактна адреса 

уповноваженого представника, чий мандат 

охоплює завдання, 

визначені в частині 2 статті 12:____________ 

6. Система або системи оцінки та перевірки 

стабільності експлуатаційних характеристик 

будівельних виробів, як це визначеного в 

Додатку V:________________________ 

7. У випадку, якщо декларація експлуатаційних 

характеристик будівельного виробу, підпадає під 

дію гармонізованого стандарту:_________ 
(назва та ідентифікаційний номер нотифікованого органу, 

якщо доречно) 

виконаний _____________________ відповідно 

до системи  _____________________________ 

 

 

 

 

 

Стаття 25. Зміст декларації технічних 

показників 

1. Декларація технічних показників 

відображає технічні показники щодо 

суттєвих характеристик будівельного 

виробу згідно з відповідними 

регламентними технічними умовами. 

2. Декларація технічних показників містить 

таку інформацію: 

тип будівельного виробу і сферу його 

застосування відповідно до регламентних 

технічних умов; 

власне найменування виробника, 

торговельну марку будівельного виробу та 

контактну адресу; 

дані, які забезпечують ідентифікацію 

будівельного виробу (номер серії або партії, 

індивідуальний номер (за наявності); 

позначення схеми оцінки стабільності 

технічних показників будівельного виробу 

або загальний опис розрахунку; 

позначення регламентного стандарту або 

технічного свідоцтва та дату набрання ними 

чинності; 

номер та дату видачі сертифіката 

стабільності технічних показників 

будівельного виробу відповідно до 

застосованих схем (за наявності); 

заявлені технічні показники будівельного 

виробу за рівнями чи класами, визначені в 

регламентних технічних умовах; 

номер спеціальної технічної документації 

 

 

 

 

 

Невідповідність 

 

 

 

 

У проекті ЗУ відсутній Унікальний 

ідентифікаційний код типу виробів, він 

повинен бути єдиний, як для ЄС так і для 

України. Термін «регламентний стандарт» 

відсутній не тільки у 305 регламенті, а і у 

ЗУ «Про стандартизацію» та «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності». 

Визначення суб’єкта Декларації 

експлуатаційних характеристик у проекті 

ЗУ не відповідає 305 регламенту. 

Суб’єктом декларації може бути тільки 

виробник, складаючи декларацію 

виробник бере на себе відповідальність за 

відповідність будівельного виробу 

задекларованим експлуатаційним 

характеристикам, а не ЦОВ. 
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(опис завдань третьої сторони, як це зазначено в 

додатку V) і виданий ___________________ 

(сертифікат стабільності експлуатаційних 

характеристик, сертифікат відповідності 

виробничого контролю на підприємстві, 

протокол випробування/ розрахунку —

відповідно) 

8. У випадку декларації експлуатаційних 

характеристик будівельного виробу, для якого 

була видана Європейська технічна 

атестація:_____________________________ 

(назва і ідентифікаційний номер Органу 

технічної атестації, за потреби) виданий_______ 

(номер Європейської технічної атестації) 

на основі_________________________ 
(номер посилання на Європейський документ атестації) 

виконаний _____________________ відповідно 

до системи ______________________________ 

(опис завдань третьої сторони, як це зазначено в 

Додатку V) і виданий ___________ 

(сертифікат стабільності експлуатаційних 

характеристик, сертифікат відповідності 

контролю виробництва на підприємстві, 

протокол випробування/ розрахунку — 

відповідно) 

9. Задекларовані експлуатаційні характеристики 

Примітки до таблиці. 

1. Колонка 1 повинна містити перелік суттєвих 

характеристик, як визначено в гармонізованих 

технічних умовах для використання за 

призначенням або використань, зазначеним вище 

в пункті 3. 

2. Для кожної суттєвої характеристики, 

зазначеної у колонці 1, і відповідно до вимог 

статті 6, колонка 2 повинна містити 

задекларовані експлуатаційні характеристики, 

виражені за рівнем або класом, або в описі, 

(за наявності), яка затверджується 

виробником, із зазначенням технічних 

показників, яким відповідає будівельний 

виріб; 

показники, які не задекларовано, позначені 

абревіатурою “ПНД” (показники, які не 

задекларовано); 

код органу технічної апробації, визначений 

згідно з установленим порядком надання 

статусу органу технічної апробації 

відповідно довизначеної сфери діяльності, 

коди Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності та 

Державного класифікатора продукції та 

послуг; 

дані про розміщення декларації технічних 

показників на веб-сайті. 

3. Якщо будівельний виріб є об’єктом інших 

технічних регламентів, декларація 

технічних показників доповнюється 

відповідною інформацією, визначеною 

цими технічними регламентами. 

4. Декларація технічних показників може 

містити додаткову інформацію за 

ініціативою заявника. 

5. Декларація технічних показників 

складається відповідно до законодавства 

про мови. 

Стаття 26. Надання декларації технічних 

показників 

1. Декларація технічних показників 

зберігається у виробника або його 

уповноваженого представника. 

2. Копія декларації технічних показників 

будівельного виробу надається у 

паперовому вигляді та/або за допомогою 

електронних засобів. 
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що відносяться до відповідних суттєвих 

характеристик. Літери «NPD» (« Експлуатаційні 

характеристики не визначено») повинні 

вказувати на те, що характеристики не 

задекларовано. 

3. Для кожної суттєвої характеристики, 

зазначеної в колонці 1, колонка 3 повинна 

містити: 

(a) датоване посилання на відповідний 

гармонізований стандарт та, якщо це доречно, 

реєстраційний номер використаної Конкретної 

або Відповідної технічної документації; 

або 

(b) датоване посилання на відповідний 

Європейський документ атестації, якщо таке 

існує, та реєстраційний номер посилання на 

Європейську технічну атестацію. 

Суттєві характеристики 

(див. Примітку 1) 

Експлуатаційні характеристики 

(див. Примітку 2) 

Гармонізована технічна 

специфікація (див. Примітку 3) 

Якщо відповідно до статті 37 або 38 

використовувалась Конкретна технічна 

документація, вимоги, яким відповідають 

вироби:____________________________________ 

10. Експлуатаційні характеристики виробу, 

ідентифікованого в пунктах 1 і 2, відповідають 

задекларованим в пункті 9 експлуатаційним 

характеристикам. Ця декларація експлуатаційних 

характеристик видана під особисту 

відповідальність виробника, вказаного в 

пункті 4. 

Підписано в інтересах та від імені 

виробника:________________________________ 

(ім'я і посада), (місце і дата видачі), (підпис) 

Якщо партія того самого будівельного 

виробу надається одній юридичній або 

фізичній особі, вона супроводжується не 

менш як однією копією декларації 

технічних показників у паперовому вигляді 

та/або за допомогою електронних засобів. 

3. Копія декларації технічних показників 

розміщується на веб-сайтах виробника 

та/або комісії з технічного регулювання і 

залишається доступною протягом строку, 

визначеного частиною другою статті 8 

цього Закону. 

4. Виробник зобов’язаний забезпечити 

супроводження будівельного виробу під час 

його надання на ринок або введення в обіг 

інформацією щодо пошуку декларації 

технічних показників заявником на веб-

сайті. 

5. На вимогу заявника виробник 

зобов’язаний додатково надати інформацію 

щодо пошуку декларації технічних 

показників на веб-сайті. 
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Стаття 27. Маркування будівельного виробу 

1. Нанесення та застосування знака 

відповідності технічним регламентам (далі 

— знак відповідності) регулюється Законом 

України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності”. 

2. Знак відповідності наноситься на той 

будівельний виріб, щодо якого виробник 

склав декларацію технічних показників 

(крім випадків, визначених статтею 25 цього 

Закону). 

3. Нанесений знак відповідності свідчить 

про те, що виробник несе відповідальність 

за відповідність будівельного виробу 

задекларованим технічним показникам, 

вимогам цього Закону та інших нормативно-

правових актів, які передбачають його 

нанесення. 

4. Поряд із знаком відповідності 

зазначаються дві останні цифри року, в 

якому цей знак було вперше нанесено, 

торговельна марка і контактна адреса 

виробника, дані, які забезпечують 

ідентифікацію типу будівельного виробу 

(номер серії або партії, індивідуальний 

номер (за наявності), номер декларації 

технічних показників, посилання на 

застосовані регламентні технічні умови, код 

залученого призначеного органу, а також 

вказівки щодо застосування за 

призначенням будівельного виробу згідно із 

застосованими регламентними технічними 

 

 

 

 

 

Невідповідність 

 

 

Загальні принципи та використання 

маркування СЄ прописані у статті 8 305 

регламенту, де є посилання на загальні 

принципи, встановлені в статті 30 

Регламенту (ЄС) № 765/2008 щодо вимог 

для акредитації та нагляду за ринком 

стосовно виробництва та обігу небезпечної 

продукції. 

 В проекті ЗУ  прописане маркування, яке 

забите в систему УкрСЕПРО, що 

протирічить європейській директиві. 

Створюється своя система контролю за 

ринком , яка не гармонізована з 

європейським ринковим наглядом. 

У проекті ЗУ прописані розділи щодо 

функцій комісії з технічного регулювання 

та технічного свідоцтва. Ці функції в 305 

Регламенті  прописані у декларації. 
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ДОДАТОК IV 

ГАЛУЗІ ВИРОБІВ ТА ВИМОГИ ДО ОТА 

(ОРГАНІВ ТЕХНІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ) 

Таблиця 1 – Галузі продукції 

КОД ГАЛУЗІ - ГАЛУЗЬ ПРОДУКЦІЇ 

1-збірні звичайні/легкі/аеровані в автоклаві 

бетонні вироби; 

2- двері, вікна, віконниці, ворота та споріднене 

оснащення для будинку; 

3- мембрани, включаючи наливні, і комплекти 

(для гідро- та пароізоляції); 

4- теплоізоляційні вироби. Комбіноване 

ізоляційне улаштування/ системи; 

5 - несучі будівельні конструкції. Кріпильні 

деталі для з’єднання будівельних конструкцій 

6 -димарі, витяжні труби і відповідна продукція; 

7 -гіпсова продукція; 

8- геотекстиль, геомембрани та пов’язана з ними 

продукція; 

9- огорожі стінні / облицювальні / будівельні 

герметичні скляні; 

10- стаціонарні засоби пожежогасіння 

(сповіщення пожежної тривоги, стаціонарні 

засоби пожежогасіння, засоби контролю за 

умовами. 

5. Якщо будівельний виріб є також об’єктом 

інших технічних регламентів, маркування 

доповнюється відповідною інформацією, 

визначеною цими технічними 

регламентами. 

6. Знак відповідності наноситься до надання 

на ринку або введення в обіг будівельного 

виробу. У разі настання ризику у процесі 

використання будівельного виробу поряд із 

знаком відповідності зазначається 

піктограма або будь-яка інша позначка. 

 

 

 

Додаток відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невідповідність 
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вогнем і димом, засоби придушення вибуху); 

11- санітарні вироби; 

12 - пристрої дорожнього руху: дорожнє 

обладнання; 

13 -конструкції з деревини / елементи і 

допоміжна продукція; 

14 - панелі з деревини та елементи; 

15 - цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні 

зв’язуючі речовини; 

16 - арматурна і попередньо напружена сталь для 

бетону (і допоміжна продукція), комплекти 

попередньо напруженої арматури; 

17 - продукція для кам’яної кладки та пов’язана з 

цим продукція. Штучні вироби для кам’яної 

кладки, будівельний розчин, допоміжні деталі; 

18-продукція для утилізації стічних вод; 

19- покриття підлоги; 

20-металоконструкції і допоміжні деталі; 

21- продукція для обробки внутрішніх і 

зовнішніх стін і стель. Комплекти внутрішніх 

перегородок; 

22- покрівельні матеріали, світлові отвори 

(ліхтарі) даху, вікна горищ і допоміжна 

продукція. Комплекти даху; 

23-дорожня будівельна продукція; 

24-наповнювачі; 

25-будівельні клеї; 

26- продукція, що відноситься до бетону, розчину 

кладки і цементного розчину; 

27 - опалювальні прилади для приміщень; 

28 -резервуари і допоміжні деталі, які не 

контактують з водою, призначеною для 

споживання людиною; 

29- будівельна продукція для контакту з водою, 

призначені для використання людиною; 

30- продукція з плоского скла, профільованого 

скла і скляних блоків; 
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31 - силові, контрольні кабелі і кабелі зв’язку; 

32 - герметики для з’єднань; 

33 - кріпильні матеріали; 

34 - будівельні набори, частини і збірні елементи 

35- засоби пожежогасіння, блокування вогню та 

вогнезахисні засоби,вогнестримувальні засоби 

Таблиця 2 – Вимоги до ОТА 

Компетентність 

Аналізування ризиків 

Встановлення технічних критеріїв 

Встановлення методів оцінки 

Визначення спеціального виробничого контролю 

на підприємстві 

Оцінка виробу 

6. Загальне управління 

Опис компетентності 

1.Ідентифікувати можливі ризики та переваги 

використання інноваційних будівельних виробів 

за відсутності встановленої/консолідованої 

технічної інформації щодо їх експлуатаційних 

характеристик при монтажі в будівельні споруди. 

2.Трансформувати результати аналізу ризику в 

технічні критерії для оцінки поведінки та 

експлуатаційних характеристик будівельних 

виробів щодо виконання застосованих  

національних вимог; надати технічну 

інформацію, необхідну таким учасникам  

будівельного процесу як потенційні користувачі 

будівельних виробів (виробники, 

проектувальники, підрядники, монтажники). 

3.Розробити і затвердити відповідні методи 

(випробування або розрахунку) оцінки 

експлуатаційних характеристик суттєвих 

характеристик будівельних виробів, беручи до 

уваги поточний стан штучного виробу (зразка). 

4. Розуміти і оцінювати виробничий процес 

певного виробу з метою визначення необхідних 
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заходів, що гарантують стабільність виробу 

упродовж певного виробничого процесу. 

5. Оцінити експлуатаційні характеристики 

відносно суттєвих характеристик будівельного 

виробу на основі гармонізованих методів і  

відносно гармонізованих критеріїв. 

6.Забезпечити послідовність, надійність, 

об'єктивність та простежуваність шляхом 

постійного використання належних методів 

управління. 

Вимога 

1.ОТА засновується відповідно до національного 

законодавства та має правосуб’єктність. ОТА має 

бути незалежним від зацікавлених осіб і від будь- 

яких особливих інтересів. Крім того, ОТА 

повинен мати персонал, який володіє: 

(а) об’єктивністю та здоровою професійною 

оцінкою; 

(b) досконалим знанням нормативних положень 

та інших вимог, що діють в державах-членах, в 

якій ОТА призначена, по відношенню до типу 

виробів, для яких ОТА призначено; 

(c) загальним розумінням будівельної практики 

та досконалими технічними знаннями типу 

виробів, для яких ОТА призначено; 

(d) доскональними знаннями особливих ризиків, 

що існують, та технічних аспектів будівельного 

процесу; 

(e) детальними знаннями існуючих 

гармонізованих стандартів і методів випробувань 

стосовно типу виробів, для яких ОТА 

призначено; 

(f) відповідними мовними навичками; 

Винагорода персоналу ОТА не повинна залежати 

від кількості виконаних оцінок або результатів 

таких оцінок. 

ОТА має володіти персоналом з відповідними 
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знаннями про взаємозв’язок між виробничими 

процесами і характеристиками виробу, 

пов’язаними з виробничим контролем на 

підприємстві. 

На додаток до вимог, зазначених в пунктах 1, 2 і 

3 ОТА повинен мати доступ до необхідних 

засобів і обладнання для проведення оцінки 

експлуатаційних характеристик відносно 

суттєвих характеристик будівельного виробу в 

межахгалузей продукції, для яких ОТА 

призначений 

ОТА повинен мати: 

(a) доведену репутацію про дотримання належної 

адміністративної поведінки; 

(b) політику та допоміжні процедури для 

забезпечення конфіденційності чутливої 

інформації в рамках ОТА і всіх її партнерів; 

(c) систему контролю документообігу для 

забезпечення реєстрації, відстеження, ведення та 

архівації всіх відповідних документів; 

(d) механізм для внутрішнього аудиту і перевірки 

управлінської діяльності для забезпечення 

регулярного моніторингу дотримання 

відповідних методів управління; 

(e) процедури для об'єктивного розгляду і 

вирішення звернень і скарг. 

 

ДОДАТОК V 

ОЦІНКА ТА ПЕРЕВІРКА СТАБІЛЬНОСТІ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

1. СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕВІРКИ 

СТАБІЛЬНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Система 1+ - Декларування експлуатаційних 

характеристик відносно суттєвих характеристик 

будівельних виробів виробником на основі таких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 32. Оцінка стабільності технічних 

показників будівельних виробів 

1. Оцінка стабільності технічних показників 

будівельного виробу проводиться 

відповідно до однієї з таких схем: 

1) схема 1+. 

Виробник здійснює: 

контроль за виробництвом на підприємстві; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невідповідність 

 

Питання оцінки відповідності 

перекладаються на державні структури, що 

суперечить загальній системі акредитації 

та нотифікації, та виключає незалежність 

органів з оцінки відповідності (Регламент 

№765 ЄС, Глава 2). 

Це не відповідає виконанню п.5 статті 56 

(утримання від внесення змін з питань 
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критеріїв: 

(a) виробник виконує: 

(i) виробничий контроль на підприємстві; 

(ii) подальші випробування зразків, відібраних на 

підприємстві, відповідно до встановленого плану 

випробувань; 

(b) нотифікований орган сертифікації виробів 

видає сертифікат про стабільність 

експлуатаційних характеристик 

виробів на основі: 

(i) визначення типу виробів на основі 

випробування типу (включаючи відбір зразків), 

розрахунку типу, табличних значень або описової 

документації виробу; 

(ii) первинної перевірки виробничого 

підприємства та виробничого контролю на 

підприємстві; 

(iii) безперервного нагляду, оцінки та аналізу 

виробничого контролю на підприємстві; 

(iv) аудиторського випробування зразків, 

відібраних перед розміщенням виробу на ринку. 

1.2. Система 1 - Декларування експлуатаційних 

характеристик відносно суттєвих характеристик 

будівельних виробів продукції виробником на 

основі таких критеріїв: 

(a) виробник виконує: 

(i) виробничий контроль на підприємстві; 

(ii) подальші випробування зразків, відібраних на 

підприємстві, відповідно до встановленого плану 

випробувань; 

(b) нотифікований орган сертифікації виробів 

видає сертифікат про стабільність 

експлуатаційних характеристик 

виробів на основі: 

(i) визначення типу виробів на основі 

випробування типу (включаючи відбір зразків), 

обчислення типу, табличних значень або 

випробування зразків будівельного виробу, 

відібраних на підприємстві, відповідно до 

затвердженої програми робіт. 

Призначений орган приймає рішення щодо 

надання, зупинення або скасування дії 

сертифіката стабільності технічних 

показників будівельного виробу на основі 

оцінок, проведених цим органом шляхом: 

перевірки будівельного виробу на підставі 

випробування зразків або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основі відповідної спеціальної 

технічної документації; 

початкової перевірки підприємства щодо 

виготовлення будівельного виробу та 

системи контролю його виробництва; 

постійного нагляду, аналізу та оцінки 

контролю виробництва на підприємстві; 

випробування відібраних зразків 

будівельного виробу за програмою 

постійного нагляду; 

2) схема 1. 

Виробник здійснює: 

контроль за виробництвом на підприємстві; 

випробування зразків будівельного виробу, 

відібраних на підприємстві, відповідно до 

затвердженої програми робіт. 

Призначений орган приймає рішення щодо 

надання, зупинення або скасування дії 

сертифіката стабільності технічних 

показників будівельного виробу на основі 

оцінок, проведених цим органом шляхом: 

перевірки будівельного виробу на підставі 

випробування зразків або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основі відповідної спеціальної 

технічної документації; 

торгівлі в секторах) та пункту 2.23 

Додатку ІІІ  до Угоди про Асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, та 

порушує принципи вільної конкуренції. 

Що в свою чергу дає безперешкодний 

доступ до ринку України імпортної 

продукції і не враховує інтереси 

вітчизняних виробників, які в складний 

для України час підтримують державу 

стабільністю роботи стратегічно важливих 

підприємств. 

В проекті ЗУ відсутній принцип переходу 

на гармонізовані стандарти (EN). 

Принципи прописані в проекті ЗУ не 

уможливлюють виконання вітчизняним 

виробником вимог та процедур щодо 

безпеки продукції та маркування СЄ, 

викладених у європейському законодавстві 

та гармонізованих стандартах EN, що 

створює технічні бар’єри для усієї 

вітчизняної галузі. 

 

Відповідає 
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описової документації виробу; 

(ii) первинної перевірки виробничого 

підприємства та виробничого контролю на 

підприємстві; 

(iii) безперервного нагляду, оцінки на аналізу 

виробничого контролю на підприємстві. 

 

1.3. Система 2+. Декларування експлуатаційних 

характеристик відносно суттєвих характеристик 

будівельних виробів виробником на основі таких 

критеріїв: 

(a) виробник виконує: 

(i) визначення типу виробів на основі 

випробування типу (включаючи відбір зразків), 

обчислення типу, табличних значень або 

описової документації виробу; 

(ii) виробничий контроль на підприємстві; 

(iiі) подальші випробування зразків, відібраних 

на підприємстві, відповідно до встановленого 

плану випробувань; 

(b) нотифікований орган сертифікації виробів 

видає сертифікат про відповідність виробничого 

контролю на підприємстві на основі: 

(i) первинної перевірки виробничого 

підприємства та виробничого контролю на 

підприємстві; 

(ii) безперервного нагляду, оцінки на аналізу 

виробничого контролю на підприємстві. 

1.4. Система 3 - Декларування експлуатаційних 

характеристик відносно суттєвих характеристик 

будівельних виробів виробником на основі таких 

критеріїв: 

(a) виробник виконує виробничий контроль на 

підприємстві; 

(b) нотифікована випробувальна лабораторія 

виконує визначення типу виробів на основі 

випробування типу (на основі зразків, відібраних 

початкової перевірки підприємства щодо 

виготовлення будівельного виробу та 

системи контролю його виробництва; 

постійного нагляду, аналізу та оцінки 

контролю виробництва на підприємстві; 

випробування відібраних зразків 

будівельного виробу за програмою 

постійного нагляду; 

2) схема 1. 

Виробник здійснює: 

контроль за виробництвом на підприємстві; 

випробування зразків будівельного виробу, 

відібраних на підприємстві, відповідно до 

затвердженої програми робіт. 

Призначений орган приймає рішення щодо 

надання, зупинення або скасування дії 

сертифіката стабільності технічних 

показників будівельного виробу на основі 

оцінок, проведених цим органом шляхом: 

перевірки будівельного виробу на підставі 

випробування зразків або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основі відповідної спеціальної 

технічної документації; 

початкової перевірки підприємства; 

постійного нагляду, аналізу та оцінки 

контролю виробництва на підприємстві; 

3) схема 2+. 

Виробник здійснює: 

перевірку будівельного виробу на підставі 

випробування зразків або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основі відповідної спеціальної 

технічної документації; 

контроль за виробництвом на підприємстві; 

випробування зразків будівельного виробу, 

відібраних на підприємстві, відповідно до 
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виробником), розрахунку типу, табличних 

значень або описової документації виробу. 

 

1.5. Система 4 - Декларування експлуатаційних 

характеристик відносно суттєвих характеристик 

будівельних виробів виробником на основі таких 

критеріїв: 

(a) виробник виконує: 

(i) визначення типу виробів на основі 

випробування типу, розрахунку типу, табличних 

значень або описової документації виробу; 

(ii) виробничий контроль на підприємстві; 

(b) немає завдань для нотифікованого органу. 

 

2. ОРГАНИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ОЦІНКИ ТА 

ПЕРЕВІРКИ СТАБІЛЬНОСТІ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Що стосується функцій нотифікованих органів, 

залучених до оцінки та перевірки стабільності 

експлуатаційних характеристик будівельних 

виробів, необхідно провести розмежування між: 

(1) органом сертифікації виробів: урядовий або 

неурядовий нотифікований орган, який володіє 

необхідною компетентністю і відповідальністю 

для проведення сертифікації виробів відповідно 

до наведених процедурних правил та управління; 

(2) органом сертифікації виробничого контролю 

на підприємстві: урядовий або неурядовий 

нотифікований орган, який володіє необхідною 

компетентністю і відповідальністю для 

проведення сертифікації виробничого контролю 

на підприємстві відповідно до наведених 

процедурних правил та управління; 

(3) випробувальна лабораторія: нотифікована 

лабораторія, яка вимірює, досліджує, випробовує, 

калібрує або іншим чином визначає 

характеристики або експлуатаційні 

затвердженої програми робіт. 

Призначений орган видає атестат системи 

контролю виробництва встановленої форми 

на основі: 

початкової перевірки підприємства щодо 

виготовлення будівельного виробу та 

системи контролю його виробництва; 

постійного нагляду, аналізу та оцінки 

контролю виробництва на підприємстві; 

4) схема 3. 

Виробник здійснює контроль за 

виробництвом на підприємстві. 

Уповноважена випробувальна лабораторія 

проводить випробування зразків, відібраних 

виробником, або табличних значень 

усталеного застосування, або на підставі 

відповідної спеціальної технічної 

документації; 

5) схема 4. 

Виробник здійснює: 

перевірку будівельного виробу на підставі 

випробування зразків або розрахунку, або 

табличних значень усталеного застосування, 

або на основі відповідної спеціальної 

технічної документації; 

контроль за виробництвом на підприємстві. 

2. Схема оцінки стабільності технічних 

показників будівельного виробу, яка 

встановлена для конкретного будівельного 

виробу, зазначається у технічному 

свідоцтві. 

3. Якщо на будівельний виріб, який 

потребує технічної апробації, поширюється 

дія технічного свідоцтва, яке було надано 

попередньо іншому замовникові, не 

вимагається: 

від призначених органів виконувати перше 
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характеристики матеріалів або будівельних 

виробів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завдання, визначене для них за схемами 1+ 

та 1; 

від призначених лабораторій виконувати 

завдання, визначене для них за схемою 3; 

від виробників виконувати перше завдання, 

визначене для них за схемами 2+ та 4. 

4. Призначений орган приймає рішення 

щодо зупинення або скасування дії 

сертифіката стабільності технічних 

показників будівельного виробу за схемами 

1+, 1, 2+ відповідно до критеріїв оцінки 

стабільності технічних показників за 

методами та методиками, визначеними у 

технічному свідоцтві. 

5. За результатами нагляду призначений 

орган зупиняє дію сертифіката стабільності 

технічних показників будівельного виробу у 

разі: 

порушення вимог, що застосовуються до 

будівельного виробу під час проведення 

оцінки та перевірки стабільності технічних 

показників цього виробу; 

порушення вимог з технології виготовлення, 

правил приймання, позначення 

будівельного виробу, що узгоджені з 

призначеним органом під час проведення 

оцінки стабільності технічних показників 

цього виробу; 

зміни технічної документації на 

будівельний виріб або на методи його 

випробувань без попереднього погодження 

призначеним органом; 

зміни конструкції (складу), комплектності 

або технології виготовлення будівельного 

виробу без попереднього погодження 

призначеним органом. 

Рішення призначеного органу щодо 
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зупинення дії сертифіката стабільності 

технічних показників будівельного виробу 

приймається у разі, коли вжиттям 

коригувальних заходів, погоджених 

призначеним органом, виробник забезпечує 

усунення виявлених причин невідповідності 

та без проведення призначеним органом 

повторних випробувань підтвердження 

відповідності будівельного виробу 

критеріям оцінки стабільності його 

технічних показників за методами та 

методиками, визначеними у технічному 

свідоцтві. 

6. У разі коли виробник не забезпечує 

усунення виявлених причин невідповідності 

будівельного виробу критеріям оцінки 

стабільності його технічних показників за 

методами та методиками, визначеними у 

технічному свідоцтві, сертифікат 

стабільності технічних показників 

будівельного виробу скасовується. 

7. Інформація про зупинення або скасування 

дії сертифіката стабільності технічних 

показників будівельного виробу у письмовій 

формі доводиться призначеним органом до 

відома виробника, органів державного 

ринкового нагляду, центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері державної митної справи, 

та комісії з технічного регулювання. 

8. Схема оцінки відповідності будівельного 

виробу, яка встановлена для конкретного 

будівельного виробу, зазначається у 

регламентному стандарті згідно з частиною 

першою цієї статті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СУТТЄВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДЛЯ ЯКИХ 

НЕ ПОТРІБНЕ ПОСИЛАННЯ НА ВІДПОВІДНІ 

Розділ відсутній Невідповідність 
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ГАРМОНІЗОВАНІ 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ 

1. Реакція на пожежу 

2. Вогнетривкість 

3. Дія зовнішнього загоряння 

4. Шумопоглинання 

5. Викиди небезпечних речовин. 

 

 

 

 
 


