


МИССИЯ ИНСТИТУТУ

• Поліпшення розвитку та якості управління  будівельної  галузі 

• Сприяти імпортозаміщенню та енергоефективності підприємств 
виробників будівельних матеріалів 

• Формування соціально відповідальної та національно 
орієнтованої будівельної спільноти.



НАШІ ПОСЛУГИ 

• Роботи по вирішенню проблем  стандартизації, безпеки  та якості 
в галузі виробництва будівельних матеріалів

• Консалтингові послуги 

• Послуги по програмам  «База Цін» та «Коди»

• Семінари, тренінги та практикуми 



Роботи по вирішенню проблем  
стандартизації, безпеки  та якості в 

галузі виробництва будівельних матеріалів

• Створення ТК у відповідності до Регламенту  (EV) №305/2011 
"Будівельні вироби та конструкції" (Regulation (EV) №305/2011 
Construction products)

• Імплементація та систематизація стандартів в галузі будівельних 
матеріалів 

• Проведення ринкового нагляду в будівельній галузі 



Консалтингові послуги 

• Консалтингові послуги впровадження систем менеджменту у 
відповідності до стандартів в будівельній галузі: 

• ISO 9001 Cистеми управління якістю.

• ISO 14001 Cистеми екологічного управління

• ISO 50001 Cистеми енергетичного менеджменту

• OHSAS 18001 Системи управління гігієною та безпекою праці

• ISO 17025 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 
калібрувальних лабораторій 

• SA 8000 Соціальна відповідальність



Консалтингові послуги 

• Консалтингові послуги з сертифікації продукції та використання СЄ 
маркування в будівельній галузі:

Регламент (EV) №305/2011 "Будівельні вироби та конструкції" (Regulation (EV) №305/2011 Construction 
products)

Гармонізовані стандарти:

EN 1090-1: 2009 Виготовлення сталевих і алюмінієвих конструкцій.

EN +1168: 2005 + A3: 2011 Вироби залізобетонні збірні. плити багатопустотні

EN 1520: 2011 Елементи збірні армовані з легкого бетону з пористим заповнювачем і відкритою структурою, з 
конструкційним і неконструкційним армуванням

EN 13986: 2004 - Деревні плити для використання в будівництві

EN 13707: 2004 + A2: 2009 Матеріали покрівельні гідроізоляційні м'які.

та інші в залежності від типу будівельної продукції



Семінари, тренінги та практикуми 

Семінари  призначені  для засновників бізнесів, керівників підприємств, 
головних інженерів та провідних фахівців, перед якими стоїть завдання 

опису та оптимізації процесів своєї організації і створення Системи 
Ефективного Управління

• Концепція та практичне застосування європейського 
законодавства в сфері будівництва - Регламент (ЄС) 305/2011 від 
09.03.2011

• Процеси євроінтеграції, якість та безпека будівельних матеріалів 
та виробів в Україні



Семінари, тренінги та практикуми 

• Стандарт ISO 9001:2015. Роль вищого керівництва в системі
менеджменту якості організацій будівельного профілюПроцеси 
євроінтеграції, якість та безпека будівельних матеріалів та виробів 
в Україні;

• Система екологічного менеджменту для виробників будівельних
матеріалів з урахуванням вимог українського законодавства та 
міжнародних стандартів

• Та широкий спектр навчання та практик.


