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Асоціація з 
ЄС: технічні 
бар’єри 

* За матеріалами он-лайн інструменту «Навігатор Угоди» (http://navigator.eurointegration.com.ua)  



Система 
нормативного 
регулювання 



Система 
нормативного 
регулювання 



Першочергові 
кроки – 

дорожня 
карта 

Імплементація  
положень  

Регламенту (ЄС) № 
305/2011 

Створення  
аналогу Постійного 

комітету з 
будівництва ЄС   

Розроблення  
Програми 

стандартизації у 
будівництві  

з встановленням 
першочергових до 

прийняття стандартів 
та Європейських 

документів про оцінку 
(EAD) 

Системне  
прийняття 

гармонізованих 
стандартів та EAD 



Декларація 
експлуата-

ційних 

характеристик 

Складається 
виробником 

Декларація 

Відповідність 
будівельного 

виробу 

Показникам суттєвих 
характеристик відповідно до 
основних вимог  до споруд 

Регламентному  
стандарту 

Надається 
виробником 

Імпортерам 

Уповноваженим представникам 

Дистриб’юторам 

Ритейлорам 

Відповідність 
регламентним 
стандартам 

АБО 

Апробація 
будівельного 
виробу 

Гарантія Підстава 

* Виробник несе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим технічним 
показникам і зобов’язаний забезпечити інформаційне супроводження щодо пошуку декларації технічних 
показників будівельного виробу під час його надання на ринок 



Ринковий 
нагляд 

уніфікований по всьому Євросоюзі  

організовується на національному рівні  

здійснюється офіційними органами влади  
(офіційна влада зберігає повну відповідальність за рішення) 

здійснюється на стадії після виведення продукції на ринок 

базується на ризик-орієнтованому підході 

включає обов’язкове інформування громадськості  
про потенційні ризики продукції 

передбачає коригувальні заходи (заборони, вилучення, знищення) 

УКРАЇНА зобов’язалася: 

забезпечити відповідність системі ринкового нагляду ЄС 

дотримуватися принципів і практик, які відповідають актуальним 
рішенням і регламентам ЄС 



Ринковий 
нагляд:  
кроки для 
перезаванта-

ження  

(версія ДАБІ) 

Визначення термінології (будівельні вироби) та сферу відповідальності 
Держархбудінспекції, а саме види продукції, що є об’єктами технічного 
регламенту та види продукції, що не є об’єктами технічного регламенту 

Забезпечити фінансування на проведення випробовувань зразків 
будівельних виробів та підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації посадових осіб, що здійснюють ринковий нагляд 

Скасування наказу від «Про затвердження Плану впровадження 
Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» (пункт 
про обов’язкове застосування підприємствами Технічного регламенту у 
повному обсязі 2020 року) 

Забезпечити функціонування системи оперативного сповіщення про 
продукцію, що становить серйозний ризик та національної інформаційної 
системи ринкового нагляду 

Розробити методичні рекомендації  
із застосування технічних регламентів 



Чого чекати 
вітчизняному 
ринку? 

ДЛЯ ОФІЦІЙНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ ТА ЛЕГАЛЬНИХ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ УСТАНОВ – ЗМІНИ ВІДСУТНІ або 
НЕСУТТЄВІ 

ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ РЕАЛІЗАТОРІВ – УСКЛАДНЕННЯ 
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФАЛЬСИФІКАТУ 

РОЗШИРЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПРОПОЗИЦІЙ за 
рахунок імпортної продукції 

ДИСТРИБ’ЮТОР 

ПРОДАВЕЦЬ 



Чого чекати 
вітчизняному 
ринку? 

Витрати на підготовку, переоснащення та акредитацію власних лабораторій* 

ВИРОБНИК 

ЗАХИСТ ВІД ФАЛЬСИФІКАТУ 

КОНТРОЛЬ ЗА ПОВНИМ ЛАНЦЮЖКОМ ЗБУТУ 

ДЛЯ ПОСЕРЕДНИКІВ – УСКЛАДНЮЄТЬСЯ 
МОЖЛИВІСТЬ ВИПУСКУ ФАЛЬСИФІКАТУ 

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ ТОРГОВОЇ МАРКИ та 
РЕПУТАЦІЇ 

Витрати на вдосконалення виробництва для випуску продукції за 
стандартами 

Посилення ДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

ГАРАНТІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ будівельної 
продукції при придбанні 



Чого чекати 
вітчизняному 
ринку? 

РИНКОВИЙ 
НАГЛЯД 

ПІДСТАВИ для здійснення ринкового нагляду 

МОЖЛИВІСТЬ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ повного 
ланцюжка виведення та обігу продукції на ринку 

ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ здійснення ринкового 
нагляду 

МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ щодо небезпечної продукції 

Витрати на підготовку та переоснащення лабораторій* та створення 
інформаційних систем 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


