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ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ, АБРЕВІАТУРИ ТА 
АКРОНІМИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ТЕКСТІ

AVCP Система оцінки та підтвердження відповідності (Assessment and verification 
of constancy of performance, англ.)

CEN Європейський комітет стандартизації (Comité Européen de Normalisation, 
фр.)

CENELEC Європейський комітет з електронної стандартизації (Comité Européen de 
Normalisation Électrotechnique, фр.)

EAD Європейський документ з оцінки (European Assessment Document, англ.)

EN Регіональний стандарт, прийнятий CEN (European Norms, англ.)

hEN Гармонізований регіональний стандарт (harmonised European Norms, англ.)

EOTA Європейська організація з технічної оцінки (European Organisation for 
Technical Assessment, англ.) 

ЕТА Європейська технічна оцінка (European Technical Assessment, англ.)

ETSI Європейський інститут телекомунікаціних стандартів (European 
Telecommunications Standards Institute, англ.)

ICS Каталог міжнародних стандартів (ISO Standards catalogue, англ)

ISO Міжнародна організація стандартизації (International Organization for 
Standardization, англ.)

ISO Міжнародний стандарт, прийнятий ISO (International Standards, англ.)

TAB Орган технічної оцінки (Technical Assessment Body, англ.)

СЕ Європейський знак відповідності (Conformité Européenne, фр.)

CPR Construction Products Regulation (Regulation (EU) № 305/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions 
for the marketing of construction products and repealing Council Directive 
89/106/EEC) 

CPD Construction Products Directive (Directive 89/106/EEC) 

ВВП Внутрішній валовий продукт

ДБН Державні будівельні норми

ГБН Галузеві будівельні норми

ДСТУ Національний стандарт України

ДСТУ EN Регіональний стандарт, прийнятий як національний

ДСТУ ISO Міжнародний стандарт, прийнятий як національний 

ЄС Європейський Союз

Мінекономіки Міністерство економіки України

Мінрегіон Міністерство розвитку громад та територій України

МСП Підприємства малого та середнього бізнесу

НОС Національний орган стандартизації 

ТК Технічний комітет стандартизації

ТР Технічний регламент

ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Norm
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Norm
https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
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ПРО ЩО ЦЯ КНИГА?

Будівництво – комплексна галузь економіки, кінцевим продуктом якої є об’єкти 
нерухомості (будівлі та споруди). Разом з тим, складовою галузі традиційно 

вважається промисловість, що виготовляє будівельну продукцію (будівельні матеріали, 
вироби та їх комплекти). 

Будівельна продукція потрапляє на ринок за визначених законодавством умов і 
підлягає контролю та ринковому нагляду. Із загалу будівельної продукції на ринку 
проєктувальники та підрядники обирають таку, що придатна до застосування у 
споруді, що проєктується/будується, керуючись основними вимогами до будинків 
і споруд та визначеними у деклараціях показників суттєвими експлуатаційними 
характеристиками. Чітке структурування вимог, взаємоузгодженість нормативної 
бази щодо будівель і споруд та будівельної продукції, дієвість механізму надання 
будівельної продукції на ринок визначають будівництво як комплексну галузь 
економіки. 

У цій Зеленій книзі розглядаються умови надання на ринок будівельної продукції, 
визначені ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку». Закон імплементує у 
національне законодавче поле Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту 
та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення 
на ринку будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 89/106/ЕЕС1 (або - CPR), що 
одночасно розв’язує дві нагальні для України задачі:

 � запровадження дієвого механізму щодо надання на ринку будівельної 
продукції, запуск ринкового нагляду та зменшення кількості недоброякісної 
продукції;

 � виконання зобов’язань, визначених Угодою Україна-ЄС.

Виходячи з зобов’язань нашої держави та нагальної потреби упорядковування ринку 
будівельної продукції в Україні терміни впровадження закону жорстко обмежені.

Метою цієї Зеленої книги є формування комплексного бачення предмету розгляду, 
ознайомлення стейкхолдерів із особливостями регулювання ринку будівельної 
продукції, а також аналіз проблем та ризиків та пропозиції щодо їх вирішення. 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ЄС Ме 305/2011

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305
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ВСТУП

Зелена книга «Системний перегляд якості державного регулювання 
«Надання будівельної продукції на ринку» є результатом 

застосування підходів одного з елементів загальної Концепції 
ефективного регулювання, розробленої Офісом ефективного 
регулювання BRDO та схваленої Національною радою реформ у 2016 
році.

Системний перегляд якості державного регулювання здійснюється на 
підставі методики, автором якої є Офіс, за підтримки Європейського 
Союзу. У процесі розробки методики експерти враховували найкращі 
світові регуляторні практики та історичний досвід в українських 
реаліях. Методичні рекомендацій щодо проведення першого етапу 
системного перегляду регуляторних актів – інвентаризації – були 
погоджені та затвердженні Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі та Державної регуляторної служби України в серпні 2016 року. 

Прискорений перегляд нормативно-правової бази регуляторних 
актів вже здійснювався в Україні у 2005 та 2010 роках. Було скасовано 
кілька тисяч зайвих нормативно-правових актів, але бізнес не 
відчув позитивних наслідків. Досвід негативного, або відсутнього 
в подальшому, впливу на зміни правил у регуляторній сфері для 
бізнесу і держави дав підстави говорити виключно про необхідність 
комплексного та системного підходу до створення нового якісного 
регуляторного середовища. З метою об’єктивної системної оцінки 
регуляторного поля, його інвентаризації та очищення в подальшому 
Офіс звернувся з ініціативою до Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України щодо проведення нового етапу перегляду 
регуляторних нормативно-правових актів. Розроблена Офісом 
методика Системного перегляду якості державного регулювання 
(Rolling Review), яку експерти перейняли з британської моделі, 
адаптувавши до українських реалій, складається з низки етапів: 

 ◆ Підготовчого (інвентаризації).
 ◆ Аналізу ефективності чинного регулювання окремих ринків. 
 ◆ Розробки нової моделі регулювання окремих ринків. 
 ◆ Розробка пакету законодавчих актів для прийняття. 

Перший етап − інвентаризація регуляторного поля та підготовка 
Плану Системного перегляду якості державного регулювання ринків. 
Інвентаризація регуляторного поля передбачає складання: 

 ◆ переліку регуляторних актів, що регулюють сектор/галузь 
економіки; 

 ◆ переліку завдань політики (регулювання) щодо сектору/
галузі економіки;

 ◆ переліку інструментів регулювання у секторі/галузі 
економіки;

 ◆ переліку ринків у секторі/галузі економіки.

На цьому етапі, протягом 2016 року, здійснювалася класифікація 
та каталогізація регуляторних актів, завдань, інструментів чинної 
регуляторної політики. На виконання доручення Першого віце-
прем’єр-міністра України з метою об’єктивної оцінки регуляторного 
поля, інвентаризації та очищення його в подальшому у профільних 
міністерствах були створені робочі групи, що розпочали перегляд 
чинних регуляторних актів. Під системний перегляд регуляторних 
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актів підпали сфери сільського господарства та безпеки харчових 
продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, 
інформаційних технологій та телекомунікацій. Координацію роботи 
здійснює Мінекономіки. 

Робоча група при Міністерстві розвитку громад та територій 
України (Мінрегіон) є однією з п’яти груп, створених при профільних 
міністерствах. Перше засідання групи відбулося 30 серпня 2016 року і 
стало початком Системного перегляду якості державного регулювання 
ринків, що входять до будівельного сектору та є в зоні відповідальності 
Мінрегіону. Після завершення процесу інвентаризації, 15 грудня 2016 
року робочою групою було затверджено публічний План Системного 
перегляду якості державного регулювання 55 пілотних ринків для 
сектору будівництва. Затвердження цього плану дозволило перейти 
до другого етапу – саме до перегляду та аналізу якості державного 
регулювання. На другому етапі відбувається безпосередньо 
діагностика проблем та проєктування принципово іншого 
регуляторного середовища, зокрема: 

 ◆ «очистка» регуляторного поля від регулювання, що не 
відповідає принципам регуляторної політики; 

 ◆ оцінка якості регулювання ринків та врахування досвіду 
минулих рішень для проєктування нового регулювання; 

 ◆ підготовка рекомендацій з системного вдосконалення 
регулювання;

 ◆ практичне впровадження механізмів взаємодії держави 
(регуляторів),бізнесу та суспільства, що призведе до 
підвищення рівня залученості бізнесу до процесу регулювання 
його діяльності. 

Під час «очистки» регуляторні акти оцінюються за низкою критеріїв, 
серед них – законність, потрібність, наявність корупційних ризиків, 
вплив на бізнес, вартість регулювання та ефективність. Процес 
відбувається за активної участі бізнесу і громадськості. Паралельно, з 
метою комплексного аналізу ринку та оцінки регуляторного впливу 
на нього, відбуваються консультації з усіма заінтересованими групами 
учасників ринку з використанням різних каналів комунікації та засобів: 
опитування, інтерв’ю, експертизи тощо.
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ

1.1. СТРУКТУРА РИНКУ
Будівельна галузь відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Вона генерує 
близько 3% ВВП України (в ЄС – до 10%) й забезпечує мільйони робочих місць, 
здебільшого на малих та середніх підприємствах (МСП). Крім того, будівельна галузь 
є основним споживачем проміжних продуктів (сировини, хімічних речовин та 
сполук, обладнання, машин, механізмів тощо) і супутніх послуг. Результати діяльності 
будівельного сектору суттєво впливають на розвиток економіки в цілому. Також якість 
будівельної продукції та виконання будівельних робіт безпосередньо визначає якість 
життя та життєдіяльності людей.

Виробництво будівельної продукції – це комплексна галузь, що охоплює понад 
двадцять самостійних підгалузей, багато з яких можуть мати у своєму складі кілька 
видів виробництв. При цьому кожна підгалузь отримує свій ринок, що функціонує 
самостійно, утворюючи в сукупності загальний ринок будівельної продукції. 
Підвищення конкурентоспроможності виробників будівельної продукції дозволить 
забезпечити стійкий розвиток  будівельної галузі, що в цілому сприятиме зниженню 
безробіття у країні та є передумовою для сталого економічного зростання. 

За даними Державної служби статистики України обсяг будівництва (виробленої 
будівельної продукції) в України за дев’ять місяців 2020 року становить 119 781,4 млн 
грн, зокрема:

 � житлових будівель – 19 970,6 млн грн;
 � споруд транспорту – 33 459,4 млн грн;
 � споруд спортивного та розважального призначення – 1 059,2 млн грн;
 � комплексних промислових споруд – 16 830,7 млн грн.

Графік 1. Обсяг основних видів виробленої продукції будівельного 
призначення в динаміці за роками, тис. грн:

Джерело: Держстат

До основної продукції будівельного призначення, що є предметом торгівельного 
обігу між ринками України та країн Європейського Союзу (тобто – імпортуються або 
експортуються), належать цегла, металоконструкції, утеплювач, цемент, щебінь, пісок, 
рулонні покрівельні матеріали, вироби з деревини, санітарно-технічні вироби та 
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вироби з цементу, бетону, штучного каменю, скляні та вироби з пластику тощо.

Поняття «будівельна продукція» та «надання на ринку» визначені законами України 
«Про надання будівельної продукції на ринку» та «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності» відповідно:

 � будівельна продукція – будь-який матеріал, виріб або комплект, що 
виробляється та вводиться в обіг для застосування протягом тривалого часу 
в будівлі або споруді, показники якого впливають на показники будівлі або 
споруди, пов’язані з основними вимогами до них;

 � надання на ринку – це будь-яке платне або безоплатне постачання продукції 
для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в 
процесі здійснення господарської діяльності.

Отже, надання будівельної продукції на ринку – це платне або безоплатне 
постачання будь-якого матеріалу, виробу або комплекту, що вводиться в 
обіг для застосування в будівлі або споруді протягом тривалого часу та 

розповсюджується, споживається чи використовується на ринку України в 
процесі здійснення господарської діяльності.

Функціонування ринку будівельної продукції регулюється загальним законодавством, 
зокрема:

 � ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»2, що врегульовує 
засади надання на ринку в Україні нехарчової продукції і забезпечення її 
безпечності;

 � ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»3, що визначає 
засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і 
передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення 
добровільної оцінки відповідності продукції; 

 � ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», що 
встановлює вимоги до здійснення ринкового нагляду за продукцією4.

Також діяльність на ринку будівельної продукції регулюється спеціальним 
законодавством, до якого можна зарахувати постанову Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»5 

 (далі за текстом також − ТР), яким встановлені основні вимоги щодо безпечності 
будівельної продукції. 

ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції» поширюється на всю продукцію, 
щодо якої технічними регламентами не встановлено спеціальні вимоги із забезпечення 
її безпечності. Якщо законами України або іншими нормативно-правовими 
актами, включно з технічними регламентами, встановлені спеціальні вимоги щодо 
забезпечення безпечності певних видів продукції, цей закон застосовується в частині, 
що не врегульована зазначеними актами.

Безпечність будівельної продукції регулюється Технічним регламентом будівельних 
виробів, будівель і споруд. ТР визначено, що будівельні вироби (будівельна продукція) 
вважаються такими, що відповідають призначенню, якщо вони відповідають основним 
вимогам до споруд, визначеним у цьому технічному регламенті. Тобто експлуатаційні 
характеристики будівельної продукції мають забезпечувати:

 ◇ механічний опір та стійкість, 
 ◇ пожежну безпеку, 
 ◇ гігієну, здоров’я та захист довкілля, 
 ◇ безпеку й доступність під час експлуатації, 
 ◇ захист від шуму та вібрації, 
 ◇ енергозбереження та енергоефективність будівель і споруд, які ми 

використовуємо.

Чинний ТР (на відміну від технічних регламентів, що регулюють інші види продукції) 
безпосередньо не встановлює ні переліку підрегламентних стандартів, ні переліку 
будівельної продукції, що підпадає під регулювання. Разом з тим, ТР зазначає, що 
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17#Text
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17#top
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-%D0%BF#top
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виконання вимог регламентних технічних умов і будівельних норм свідчить про 
відповідність вимогам ТР. Переліки регламентних технічних умов і будівельних норм, 
відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам ТР, встановлює та 
затверджує Мінрегіон.6

З 01.01.2023 року ТР буде відмінено та набере чинності у повному обсязі 
ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку»7(далі також − Закон), що 
імплементує у національне законодавство Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського 
парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для 
розміщення на ринку будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 89/106/ЕЕС8 

(далі за текстом також − CPR). За своєю сутністю Закон є технічним реграментом (далі 
– ТР).

Закон «Про надання будівельної продукції на ринку» має прямий вплив на здійснення 
господарської діяльності суб’єктів, що виробляють, постачають або розповсюджують 
будівельну продукцію на ринку України. Він визначає правові та організаційні 
засади введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку, встановлює 
вимоги до випробування та маркування будівельної продукції виробником. Зокрема, 
вимоги Закону зобов’язують виробника надавати підтверджену інформацію про 
експлуатаційні характеристики будівельної продукції та надавати інформацію про 
них у декларації показників. 

З метою гарантування того, що всі виробники визначають показники за однакових 
умов і що інформацію, отриману від них, можна порівнювати, встановлюються єдині 
будівельні процедури, умови випробування та спосіб подання інформації. На основі 
цієї інформації споживач будівельної продукції може вирішити, чи є вона придатною 
для запланованого використання (як з юридичної, так і з технічної точки зору). 
Підтвердженням виконання виробником встановлених вимог є маркування товару 
національним знаком відповідності. 

Знак відповідності засвідчує, що будівельна продукція була випробувана виробником 
відповідно до вимог, встановлених регламентними технічними специфікаціями 
(гармонізовані європейські стандарти або європейські/національні документи 
з визначення прийнятності).  Результати випробувань фіксуються у відповідній  
декларації про експлуатаційні характеристики (далі – декларація показників).   
Маркуючи будівельну продукцію, виробник бере на себе відповідальність щодо її 
відповідності Закону і зазначеним характеристикам. Таким чином, надання будівельної 
продукції на ринку супроводжується обов’язком виробника або уповноваженого 
представника щодо вираження показників, пов’язаних із експлуатаційними 
характеристиками продукції, та застосування щодо неї знака відповідності технічним 
регламентам. 

Винятки з обов’язку складати декларацію показників існують, якщо:

 � будівельна продукція належить до продукції несерійного виробництва, 
виробляється згідно із застосовними вимогами та під наглядом осіб, 
відповідальних за безпечне виконання будівельних робіт згідно із 
законодавством;

 � будівельна продукція виробляється на будівельному майданчику для 
застосування її у відповідній будівлі або споруді згідно із застосовними 
вимогами та під наглядом осіб, відповідальних за виконання будівельних 
робіт згідно із законодавством;

 � будівельна продукція виробляється традиційним способом або під час 
непромислового процесу способом, що забезпечує збереження об’єктів 
культурної спадщини, їх реставрацію або реабілітацію, збереження 
традиційного характеру середовища історичних населених місць.

Крім того, законодавчо визначено, що будівлі та споруди у цілому та їх окремі частини 
повинні бути придатними для використання за призначенням з урахуванням безпеки 
для здоров’я людей, які задіяні протягом усього життєвого циклу споруди. Ця вимога 
має безпосередній вплив на показники будівельної продукції. Використовуючи 

6 https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/perelik-natsionalnih-standartiv-yaki-v-razi-
dobrovilnogo-zastosuvannya-ye-dokazom-vidpovidnosti-produktsiyi-vimogam-tehnichnogo-reglamentu-budivelnih-virobiv-budivel-i-
sporud/
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-IX#Text
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305
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вказані у декларації показники експлуатаційних характеристик, споживач може 
перевірити, чи задовольняє будівельна продукція основні вимоги до будівель і 
споруд9, визначені у Законі України «Про будівельні норми» та відповідних державних/
галузевих будівельних нормах (ДБН, ГБН). При цьому будівельні норми безпосередньо 
не встановлюють жодних вимог до конкретної будівельної продукції та її маркування. 

З метою забезпечення точності та достовірності інформації, наведеної в декларації 
показників, експлуатаційні характеристики будівельної продукції необхідно оцінити, 
а виробництво на підприємстві має контролюватися відповідно до належної Системи 
оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції. 

Враховуючи, що від суттєвих експлуатаційних характеристик будівельної продукції 
безпосередньо залежить забезпечення виконання основних вимог до будівель і 
споруд, декларація показників набуває визначального значення для такої категорії 
споживачів як проєктувальники та підрядники.

Схема 1. Блок-схема процесу надання суб’єктами господарювання  
будівельнорї продукції на ринку

 

Джерело: розроблена BRDО
9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#Text
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1.2.  АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РИНКУ
Аналіз показників зовнішньоекономічного ринку окремих груп товарів 
за 2010-2019 роки

Економіка України у другому десятилітті 21-го століття зазнала впливу цілої низки 
зовнішніх і внутрішніх криз. Так, у 2014 році були тимчасово окуповані частини 

території країни, що призвело до шокового падіння економіки10. Наслідки тих подій 
вплинули практично на всі товарні ринки, що позначилося на експортно-імпортних 
операціях, а отже, і на сальдо торговельного балансу.

Нижче будуть розглянуті показники зовнішньої торгівлі окремих товарних груп за 
2010-2019 роки.

Збірні звичайні/легкі/аеровані в автоклаві бетонні вироби 
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 6810910000 «Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи 
неармовані: елементи збiрнi для будівництва, включаючи житлове)».

Графік 2. Зовнішньоторгівельний баланс11 за УКТЗЕД 681091 
(елементи збірні для будівництва, включаючи житлове),  тис. доларів США

Обсяг експортно-імпортних операцій за товарами цієї групи незначний, адже за 
досить помірної ціни товарів (на рівні 200 дол./тонна) транспортні витрати під час 
постачання на далекі відстані суттєві. Тому традиційно спостерігалася така тенденція: 
імпорт високоякісних товарів у дуже незначній кількості, але коштовних, із країн 
Європи та експорт товарів звичайної якості  до країн СНД.

10  За даними Світового банку, ВВП України в доларах США за поточним курсом за 2013-2015 роки впав із 183.31 млрд дол. до 
91.031 млрд дол., тобто майже на 50% (джерело: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UA)
11 Експорт мінус імпорт
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Графік 3. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 681091

Починаючи з 2014 року, обсяги операцій поступово знижувалися (як експорту, так 
і імпорту). Крім того, змінилася географія експорту – поступово експортні ринки 
переорієнтовуються на захід.

Але у 2019 році ця тенденція змінилась і зовнішньоторговельний баланс за даною 
товарною групою став від’ємним, за рахунок незвично високого рівня імпорту товарів 
звичайної якості з країн СНД (з Білорусі).

Двері, вікна, віконниці, ворота та споріднене оснащення для будинку
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 3925200000, 7308300000, 7610100000 (двері, вікна та їх рами, наличники i 
пороги), та 3925300000 (вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзі), аналогічні 
вироби та їх частини). 

Графік 5.  Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 392520, 730830, 761010 (двері, вікна та їх рами, наличники i пороги), 

та 392530 (вiконницi, штори)
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Масовий імпорт відносно дешевих товарів з Китаю до 2013 року сприяв виникненню 
дефіциту балансу у зовнішній торгівлі вікнами, дверима та спорідненими видами 
оснащення для будинку, який становив біля 20-30 млн доларів США. 

Графік 4. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 392520, 730830, 761010 
(двері, вікна та їх рами, наличники i пороги), та 392530 (вiконницi, штори)

Відносно незначну частку цього дефіциту зовнішньої торгівлі створював імпорт 
високоякісних товарів з Європи, насамперед з Німеччини та Польщі. У цей період 
значно дорожча продукція експортувалася до Російської Федерації (обсяги поступово 
зростали).

Цей тренд почав поступово змінюватися з 2014 року: виник профіцит у зовнішній 
торгівлі, насамперед за рахунок значного падіння імпорту з Китаю та переорієнтації 
експорту з РФ на інші країни (в першу чергу − до Молдови). Загалом на даний час 
(дивись графік 7) спостерігається відносна рівновага у балансі зовнішньої торгівлі, 
попит на внутрішньому ринку задовольняється власним виробництвом.

Графік 6.  Зовнішньоторгівельний баланс за УКТЗЕД 392520, 730830, 761010 
(двері, вікна та їх рами, наличники i пороги), та 392530 (вiконницi, штори), 

тис. доларів США
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Графік 7.  Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами 
за УКТЗЕД 392520, 730830, 761010 (двері, вікна та їх рами, наличники i пороги) 

та 392530 (вiконницi, штори),  тис. доларів США

Теплоізоляційні вироби, комбіноване ізоляційне улаштування/системи
Графік 8. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 680600 (суміші та вироби з 

теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинаючих матеріалів), 
млн доларів США

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 6806000000 «Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види 
мінеральної вати; відшарований вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні 
спучені мінеральні продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних 
або звукопоглинаючих матеріалів».
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Низька енергоефективність будівель, особливо житлових, є вкрай гострою, 
успадкованою з часів СРСР, проблемою для сучасної України. Зростання вартості 
енергоносіїв та поступове зниження рівня державного субсидіювання комунального 
господарства може бути компенсоване або за рахунок підвищення тарифів, або за 
рахунок енергомодернізації. Останній шлях є значно ефективнішим та має сприяти 
насамперед зниженню рівня втрат теплоенергії, зокрема за рахунок проведення 
теплоізоляції (як у новобудовах, так і в застарілому житловому фонді, який переважно 
складають будівлі радянських часів).

Висока потреба внутрішнього ринку в теплоізоляційних виробах традиційно значною 
мірою покривалася за рахунок імпорту, насамперед з Польщі, Німеччини та, у меншій 
мірі, Китаю. У той же час українська продукція користувалася попитом у країнах 
СНД, у першу чергу, у Російській Федерації. Загалом, баланс зовнішньої торгівлі був і 
залишається від’ємним, що свідчить про постійну високу потребу внутрішнього ринку 
в теплоізоляційних товарах. Виняток – короткий період у 2014-2015 роках, коли у зв’язку 
з подіями у Криму та на Донбасі темпи скорочення імпорту значно перевищували 
темпи скорочення експорту.

Останніми роками спостерігається відносна рівновага в балансі зовнішньої торгівлі 
(яка, втім, залишається дефіцитною). Поступове невелике зростання обсягів експорту 
пов’язане з торговими операціями з країнами, які не є традиційними торговими 
партнерами України за цією групою продукції.

Таблиця 1. Зовнішньоторговельний баланс за окремими країнами, тис. дол., 
за УКТЗЕД 680600 (суміші та вироби з тепло- або звукоізоляційних матеріалів):

тис дол. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всього

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ 10’745 14’401 10’148 11’765 8’534 1’693 1’207 1’487 -5’107 -244 54’630

БІЛОРУСЬ -1’388 2’336 7’187 12’239 16’098 3’627 -130 -5’105 -4’455 -1’765 28’645

МОЛДОВА, 
РЕСПУБЛІКА 827 1’567 1’799 1’791 2’056 1’726 1’686 2’322 1’996 2’467 18’237

РУМУНІЯ 8 0 -0 0 -0 335 1’994 2’935 4’897 4’968 15’136

КИТАЙ -3’715 -4’804 -5’152 -4’343 -2’523 -1’575 -1’837 -1’294 -2’142 -2’338 -29’724

НІМЕЧЧИНА -4’885 -8’083 -6’106 -6’570 -3’269 -2’407 -3’214 -5’359 -6’883 -7’379 -54’157

ПОЛЬЩА -23’716 -22’556 -24’387 -30’533 -14’785 -3’830 -5’710 -6’709 -10’117 -7’892 -150’236

ІНШІ  
(81 країна) -6’060 -5’560 -2’743 -2’662 1’403 2’909 5’061 3’931 5’966 3’320 5’565

Всього -28’183 -22’699 -19’254 -18’313 7’512 2’476 -943 -7’792 -15’845 -8’862 -111’903
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Графік 9.  Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 680600 (суміші та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних 

або звукопоглинаючих матеріалів)

Про фізичні обсяги зовнішньої торгівлі можна констатувати, що експорт, як правило, 
приблизно дорівнює імпорту, але є дорожчим у вартісному вимірі. Ця тенденція 
спостерігалася у першій половині 2010-х років. Після 2014 року середньозважені 
ціни експорту та імпорту розбалансувалася. Але вже з 2019 року можна спостерігати 
збалансованість пропозицій у вартісному вимірі – ціни фактично перебувають на 
одному рівні.

Загалом, ринок теплоізоляційних матеріалів, незважаючи на відносно невеликі обсяги 
зовнішньої торгівлі, демонструє високий рівень адаптивності до зміни ринкових умов. 

Димарі, витяжні труби й відповідна продукція
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 6905900000 «Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, 
оздоби архітектурні та інші будівельні керамічні вироби: інші вироби».

Графік 10. Зовнішньоторгівельний баланс за УКТЗЕД 690590 (складові частини димарів, 
дефлектори, оздоби архітектурні та інші будівельні керамічні вироби)



19НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

Протягом останніх років дефіцит зовнішньоторговельного балансу за цією групою 
товарів складає всього орієнтовно 20 тис. доларів США.

Щодо імпорту можна констатувати, що фактично весь обсяг імпорту припадає на 
європейські країни, зокрема Польщу, Італію та Німеччину. При цьому загальний 
річний обсяг сягає лише приблизно 50-100 тонн продукції (за винятком одного року 
– 2015-го). 

З урахуванням того, що в Україні є потужна галузь з виробництва вогнетривких 
матеріалів (забезпечена у значній мірі власною сировиною), поточна ситуація на 
ринку не виглядає загрозливою. Очевидно, що обсяг ринку димарів, витяжних туб 
й відповідної продукції є відносно незначним і не привертає особливої уваги з боку 
українських виробників. 

Гіпсова продукція
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 6809000000 «Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу».

Продукція на основі гіпсу розповсюджена в сучасному будівництві як житловому, 
так і комерційному. Цей природний матеріал, завдяки своїм властивостям, широко 
застосовується у внутрішньому оздобленні будівель. Рівень споживання пов’язаний 
як з обсягами нового будівництва, так і з проведенням ремонтів окремих приміщень, 
будівель та споруд.

Графік 11. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 680900 
(вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу)
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Графік 12. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 
680900 (вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу)

Починаючи з 2014 року, обороти зовнішньої торгівлі впали більш ніж у 2,5 рази 
відносно «довоєнних» часів. Наприкінці десятиріччя фізичні обсяги експорту та 
імпорту фактично зрівнялися, при цьому показники середніх цін також близькі. Єдина 
суттєва відмінність стану ринку на кінець 2010-х років від стану на початок десятиліття 
полягає у заміщенні продукцією з Білорусі імпортних поставок з Польщі.

Таблиця 2. Зовнішньоторговельний баланс за окремими країнами, тис. дол., 
за УКТЗЕД 680900 (вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу):

тис.доларів 
США 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всього

ПОЛЬЩА -3’942 -7’366 -11’318 -12’541 -6’059 -1’417 -1’188 -994 -895 -917 -46’637

БІЛОРУСЬ 10 0 4 0 0 -6 -2’186 -2’579 -2’197 -1’717 -8’671

НІМЕЧЧИНА -86 -412 -219 -408 -111 -66 -128 -268 -339 -416 -2’453

УГОРЩИНА 0 -14 -283 -1’691 -1 -1 -0 6 -1 -2 -1’987

КАЗАХСТАН 1’129 175 0 161 665 0 0 0 0 0 2’130

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ 5’857 6’039 6’834 5’140 1’313 4 -1’496 76 999 1’060 25’826

МОЛДОВА, 
РЕСПУБЛІКА 3’792 4’544 3’410 1’946 3’162 1’596 2’203 2’311 2’901 2’478 28’343

Інші (49 країн) 231 981 647 974 457 53 198 72 121 104 3’839

Всього 6’529 1’985 -2’219 -8’368 -1’488 57 -2’994 -1’519 347 382 -7’288

Загалом, ринок гіпсової продукції корелюється із загальним рівнем будівельного 
ринку України, який суттєво знизив обсяги у 2014 році та поступово відновлюється в 
останні роки.
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Огорожі стінні/облицювальні/будівельні герметичні скляні

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 7008000000 «Багатошарові iзоляцiйнi вироби склянi».

Графік 13. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 700800 
(багатошарові iзоляцiйнi вироби склянi)

Графік 14. Зовнішньоторговельний баланс за УКТЗЕД 700800 
(багатошарові iзоляцiйнi вироби склянi)
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В Україні на ринку товарів вищезазначеної групи найбільш значущими є імпортери з 
Польщі та Туреччини. До кризи 2014 року міцні позиції також утримували виробники 
з Азії, але з падінням загального рівня імпорту їхня частка зійшла нанівець.

Стаціонарні засоби пожежогасіння (сповіщення пожежної тривоги, стаціонарні 
засоби пожежогасіння, засоби контролю за вогнем і димом, засоби придушення 
вибуху)

Графік 15. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 853100 
(електрообладнання сигналізаційне, в т.ч. при пожежі)

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 8531000000 «Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне 
(наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки 
та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530».

Географія зовнішньої торгівлі товарами цієї групи охоплює всі континенти. 
Найбільшим торговим партнером за імпортом є Китай – саме на його частку припадає 
суттєвий ріст обсягів торгівлі за останні роки. Не менш суттєвий приріст експорту при 
цьому пов›язаний з поставками до Польщі у 2019 році (раніше ця країна була нетто-
імпортером для України).
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Таблиця 3. Зовнішньоторговельний баланс за УКТЗЕД 853100 
(електрообладнання сигналізаційне, у т.ч. при пожежі) 

за окремими країнами, тис.доларів США:

тис. доларів 
США 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всього

КИТАЙ -1’034 -2’535 -3’200 -2’164 -2’575 -2’586 -3’297 -4’537 -5’632 -11’971 -39’529

НІМЕЧЧИНА -1’367 -1’108 -1’893 -1’386 -822 -925 -785 -1’433 -1’948 -1’932 -13’599

ВЕЛИКА 
БРИТАНІЯ -2’149 -933 -702 -367 -212 -177 -244 -379 -1’060 -593 -6’815

НІДЕРЛАНДИ -36 -107 -60 544 498 2’819 407 661 459 808 5’993

БІЛОРУСЬ 168 118 503 76 158 187 8 413 1’571 3’262 6’463

ТУРКМЕНИСТАН 2’742 1’092 147 133 2’476 99 28 4 0 16 6’737

ПОЛЬЩА -143 -207 -197 -184 -347 -155 -436 -721 -917 11’221 7’914

ІНДІЯ 134 1’425 1’569 1’891 189 410 1’253 726 746 2’706 11’049

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ 3’733 4’646 -1’575 3’463 3’781 638 462 679 479 936 17’244

УГОРЩИНА -39 -46 -118 141 328 1’898 13’315 7’901 10’501 170 34’051

Інші (128 країн) 984 2’149 -1’582 -4’008 -2’760 -2’869 -2’734 -780 -1’651 -488 -13’739

Всього 2’994 4’494 -7’108 -1’861 713 -660 7’977 2’536 2’548 4’135 15’769

Загалом, обсяг ринку є не дуже значним, але має позитивне сальдо 
зовнішньоторговельного балансу та зростаючу динаміку розвитку.

Санітарні вироби 

Графік 17.  Зовнішньоторговельний баланс за УКТЗЕД 392200
(обладнання санітарно-технічне з пластмас), млн доларів США

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за декількома 
кодами, зокрема УКТЗЕД 3922000000 «Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх 
сидіння і кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби санітарно-технічного 
призначення з пластмас» та УКТЗЕД 7324000000 «Обладнання санітарно-технічне та 
його частини з чорних металів».

 «Пластмасова» частина ринку санітарних виробів є переважно імпортною, що є більш-
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менш природнім, адже Україна не забезпечена власними сировинними ресурсами 
для нафтохімічної галузі. На нашому ринку присутні імпортери з Польщі, Німеччини, 
Китаю, Чехії та багатьох інших країн.

Графік 16. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 392200 
(обладнання санітарно-технічне з пластмас), млн доларів США

«Металева» частина ринку санітарних виробів також формується за рахунок імпорту, 
попри той факт, що Україна є одним з найбільших виробників чорних металів у світі. 
На багатьох металургійних підприємствах, зокрема таких флагманів металургійного 
ринку як ММК ім.Ілліча в Маріуполі або ПАТ «Запоріжсталь», традиційно існувало 
виробництво санітарно-технічного обладнання з чорних металів. Але, як можна 
побачити, щорічні обсяги імпорту такої продукції перевищують 10 млн доларів США, 
при цьому обсяги експорту є мізерними.

Графік 18. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 732400 
(обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних металів)
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Основними торговими партнерами за такими товарам є: КИТАЙ, ПОЛЬЩА, 
НІМЕЧЧИНА, ІСПАНІЯ, ТУРЕЧЧИНА, ПОРТУГАЛІЯ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІТАЛІЯ, 
ЧЕХІЯ, СЛОВАЧЧИНА.

Графік 19. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД392200 (обладнання санітарно-технічне з пластмас)

Графік 20. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 
732400 (обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних металів)

У «пластмасовому» та «металевому» сегментах середні ціни імпорту коливаються 
в незначному діапазоні, демонструючи досить пологу тенденцію поступового 
зростання. Фізичні обсяги ринків цих двох сегментів є співставними, але, у той час 
як «пластмасовий» сегмент демонструє стабільність за обсягами (й навіть зростання), 
«металевий» сегмент суттєво зменшився за обсягами після 2014 року.

Загалом, можна констатувати, що європейські виробники змогли збільшити свою 
частку у відносному та абсолютному вигляді на українському ринку санітарних виробів 
до кінця 2010-х років. Найбільш суттєве зростання спостерігається щодо імпорту з 
Німеччини.
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Конструкції з деревини/елементи і допоміжна продукція 
Графік 21. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 441800 

(вироби столярні та теслярські будівельні деталі)

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 4418000000 «Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи 
пористі дерев›яні панелі, зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для покрівель».

Ринок конструкцій з деревини демонструє сталість обсягів зовнішньоторговельних 
операцій, починаючи з 2010 року. Але сальдо операцій при цьому має значну 
позитивну динаміку зростання, від від’ємних значень у 2010 році до більш ніж 
стоп’ятдесятимільйонного (в доларах США) профіциту в 2019 році.

Графік 22. Зовнішньоторговельний баланс за УКТЗЕД 441800 
(вироби столярні та теслярські будівельні деталі)
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Така ситуація обумовлена, у першу чергу, змінами, що відбулися у фізичних обсягах 
(ціни експорту та імпорту коливаються приблизно за однаковою траєкторією). 
Зріст обсягів експорту розпочався ще до запровадження мораторію на експорт 
необробленої деревини (2015 рік) – виходячи з тенденцій ринку, вказаний мораторій не 
може розглядатися як чинник зростання експорту конструкцій з деревини. Як видно 
з даних, зростання профіциту в торгівлі з європейськими країнами спостерігається 
протягом усього десятиріччя. Спостерігається вплив подій 2014 року на зменшення 
загального профіциту зовнішньої торгівлі за рахунок зниження експорту до країн 
СНД. Разом з тим, ті ж чинники спонукали українських експортерів до пошуку нових 
ринків збуту, зокрема, в Азії та Америці.

Графік 23. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 441800 (вироби столярні та теслярські будівельні деталі)

Найбільше український експорт конструкцій з деревини зріс до Польщі: на частку цієї 
країни припадає більше половини загального профіциту в торгівлі з європейськими 
країнами протягом 2018-2019 років. Важливу роль також відіграє експорт до Швеції, 
Румунії, Німеччини, Великої Британії та інших країн.

Графік 24. Зовнішньоторговельний баланс за УКТЗЕД 441800 (вироби столярні та 
теслярські будівельні деталі) в розрізі окремих країн, тис. доларів США
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Загалом, динаміка показників ринку свідчить, що українські виробники конструкцій з 
деревини майже повністю контролюють внутрішній ринок та здатні розширити свій 
потенціал на інших ринках, насамперед європейських.

Панелі з деревини та елементи
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за декількома 
кодами УКТЗЕД, зокрема:

Графік 26. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 441000, 441100, 441200, 441300 (панелі з деревини та елементи)

 �  4410000000 «Плити деревостружкові, плити з орієнтованою стружкою 
(OSB) або аналогічні плити (наприклад вафельні плити) з деревини або з 
інших здерев'янілих матеріалів, просочені або не просочені смолами або 
іншими органічними зв'язувальними речовинами»,

 �  4411000000 «Плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих 
матеріалів з додаванням або без додавання смол або інших органічних 
зв'язувальних речовин»,

Графік 25. Вартість експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 441000, 441100, 441200, 441300 (панелі з деревини та елементи)
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 � 4412000000 «Фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з 
шаруватої деревини»,

 � 4413000000 «Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків або 
профільованих форм».

Ринок панелей з деревини є дуже розвиненим, адже в Україні значна сировинна база 
− ліси займають близько 16% території країни. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі 
сягає 500 млн доларів США. 
За фізичними обсягами імпорт фактично тотожний експорту (за винятком періоду 
2014-2017 років), але з більш високими середніми цінами.

Графік 27.  Зовнішньоторговельний баланс за УКТЗЕД 441000, 441100, 441200, 441300  
(панелі з деревини та елементи), тис. доларів США

Криза 2014 року цілком змінила модель зовнішньоторговельних зв’язків. У попередні 
роки панелі з деревини переважно імпортувалися з Європи, а експортувалися до 
країн СНД, переважно до Білорусі, Російської Федерації та Казахстану. Але в середині 
десятиліття групи країн імпортерів та експортерів фактично помінялися місцями, як 
це можна побачити на графіку 27.

Графік 28. Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 441000, 
441100, 441200, 441300  (панелі з деревини та елементи),  тис. доларів США
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Загалом можна констатувати, що кризові явища 2014-го року суттєво вплинули 
на український ринок панелей з деревини. Виробники змогли зберегти обсяги 
експортних постачань, одночасно зі зміною їхньої географії, але це супроводжувалося 
швидким зниженням середньої ціни продажів на зовнішні ринки. Лише наприкінці 
десятиріччя обсяги експорту в натуральному та вартісному вимірах змогли 
відновитися до значень початку 2010-х років.

Цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні зв’язуючі речовини 
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за декількома 
кодами УКТЗЕД, зокрема:

 � 2522000000 «Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду і гідроксиду 
кальцію, зазначених у товарній позиції 2825»,

 � 2523000000 «Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, 
сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або 
незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів».

Основними в’яжучими матеріалами в сучасному будівництві є портландцемент і його 
різновиди. Україна посідає друге місце серед країн СНД за розвіданими запасами 
цементної сировини та її видобутку, але одержання клінкеру12 дуже енергоємне. 

Графік 29. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 252300 
(цементи різні, готові чи у вигляді клінкерів), млн доларів США

12  Виробництво портландцементу складається з двох основних операцій: отримання клінкеру та його помел з відповідними 
добавками.
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Графік 30. Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 252300 
(цементи різні, готові чи у вигляді клінкерів), тис. доларів США

Через високу вартість енергоресурсів, що витрачаються для отримання клінкеру, 
існує імпорт клінкеру або портландцементу з Російської Федерації, де вартість 
природнього газу, який використовується для виробництва цих будівельних виробів, 
є суттєво нижчою, ніж в Україні. До кризи 2014 року більшість імпортних операцій 
припадало на РФ, але вже протягом останніх років значно зросла частка Туреччини 
та Білорусі. При цьому імпорт клінкеру та портландцементу не відіграє значної ролі 
на внутрішньому ринку України: за даними асоціації «Укрцемент», за початок 2010-х 
років нетто-імпорт займав у структурі споживання не більше 3.9% і стрімко скоротився 
протягом десятиліття.

Графік 31. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту  за  УКТЗЕД 
252300 (цементи різні, готові чи у вигляді клінкерів)

Щодо експорту української цементної продукції, за останні роки постачання на 
зовнішні ринки зростає, передусім до європейських країн. Найбільшими споживачами 
є Румунія та Угорщина, значні обсяги також експортуються до Польщі та Словаччини.
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Графік 32. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту  за  УКТЗЕД 
252200 (вапно негашене, гашене та гідравлічне)

Вапно є одним із компонентів цементної сировини, але також широко 
використовується в інших галузях промисловості, зокрема в металургійному секторі. 
Україна забезпечена покладами власної сировини для виробництва різних видів 
вапна. За даними «Укрстату», у 2019 році власне виробництво цього виду продукції 
склало майже 2.5 млн тонн. При цьому імпорт склав лише близько 85 тис. тонн, тобто 
трохи більше 3%.

Графік 33. Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 252200 
(вапно негашене, гашене та гідравлічне), тис. доларів США

Окремі підприємства, що виробляють вапно, розміщені на тимчасово окупованих 
територіях України, тому після 2014 року обсяги імпорту почали дещо зростати.

Традиційними торговими партнерами України є ПОЛЬЩА, СЛОВАЧЧИНА, 
НІМЕЧЧИНА, ЧЕХІЯ, ТУРЕЧЧИНА. Протягом останніх років збільшився імпорт з таких 
країн як РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БІЛОРУСЬ, МОЛДОВА.
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Збільшення імпорту виглядає як вимушений захід для компенсації втрат внутрішнього 
виробництва як наслідок військової агресії Російської Федерації, і це негативно 
відображається на зовнішньоторговельному балансі нашої країни. 

Графік 34. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 381600 (цементи вогнетривкі, 
розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші), млн доларів США

Продукція для кам’яної кладки та пов’язана з цим продукція, штучні вироби для 
кам’яної кладки, будівельний розчин, допоміжні деталі 
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 3816000000 «Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні 
суміші, крім продукції товарної позиції 3801».
Через обмеженність публічно доступного рівня деталізації зовнішньоторговельної 
статистики,  деталізувати різні види продукції, зокрема вогнетривкі цементи та 
будівельні розчини, фактично неможливо. 
Вогнетривкі цементи використовується здебільшого у промисловості для виробництва 
вогнетривкої продукції. При цьому, будівельні розчини є дуже важливим матеріалом 
для використання в будівельних роботах.

Графік 36. Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 381600 
(цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші), тис. доларів США
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Відповідно до загальних статистичних даних, ця група продукції має вкрай незначний 
обсяг експорту у зовнішній торгівлі та цілком складається з імпорту. Обсяги річного 
імпорту після 2014-го року суттєво, приблизно у 2.5 рази, впали – переважно за рахунок 
таких країн як Німеччина, Російська Федерація та Китай (поставки з останнього 
поступово зростають наприкінці десятиліття).

Графік 35. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 381600 
(цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші)

Згідно з даними «Укрстату», внутрішнє виробництво даної групи товарів у 2019 році 
склало 425.3 тис. тонн. Обсяг імпорту становив 56.1 тис. тонн, а експорт – 1.2 тис. тонн. 
Отже, частка нетто-імпорту у споживанні становила близько 11.4%, що є досить значною 
величиною.

Покриття підлоги

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за декількома 
кодами УКТЗЕД, зокрема:

 � 6907000000 «Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, печей, 
камінів або стін, керамічні неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 
для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї»,

 � 6908000000 «Плитка для мостіння, облицювальна для підлоги, печей, камінів 
чи стін керамічна глазурована; кубики керамічні глазуровані для мозаїчних 
робіт та аналогічні вироби, на основі або без неї».
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Графік 37. Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 690700, 690800 
(плитка та плити для покриття підлоги, стін тощо), млн доларів США

За даними «Укрстату», 2019-го року в Україні вироблено 49.9 млн. м2 керамічної плитки 
та плит, тобто приблизно 825 тис. тонн. Також було вироблено 71 тис. тонн керамічних 
блоків для підлоги. 
Сумарне внутрішнє виробництво співставної групи товарів сягає майже 900 тис. тонн. 

Зовнішньоторговельні обороти при цьому склали приблизно 500 тис. тонн. За 
структурою: 230 тис. тонн − імпорт та 270 тис. тонн − експорт.

Графік 38. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 
690700, 690800 (плитка та плити для покриття підлоги, стін тощо)

Український ринок даної продукції є відкритим й українські виробники є 
конкурентоспроможними на ньому.
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Але треба відзначити, що після 2014 року треки середніх цін імпорту та експорту дуже 
сильно «розійшлись», чого не спостерігалося до того.

Графік 39. Зовнішньоторгівельний баланс за УКТЗЕД 690700, 690800 (плитка та плити 
для покриття підлоги, стін тощо), тис. доларів США

Графік 40.  Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 690700, 
690800 (плитка та плити для покриття підлоги, стін тощо), тис. доларів США

Основним експортним ринком залишається Російська Федерація. Серед країн-
імпортерів після 2014 року суттєво зменшилася частка Польщі та Китаю, при цьому 
поставки з Іспанії та Італії впали не так сильно й поступово зростають.

Металоконструкції і допоміжні деталі
Металоконструкції та їхні частини у зовнішньоторговому обігу обліковується за 
декількома кодами УКТЗЕД, зокрема:

 � 7308100000 -  мости та секції мостів,
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 � 7308200000 -  башти та решітчасті щогли,
 � 7308400000 -  устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок 

або кріплень для шахт,
 � 7308900000 – інші.

Графік 41. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 730810 (мости та секції мостів), 
млн доларів США

У 2019 році Україна посіла 13-е місце у світовому рейтингу виробників сталі13. Розрив 
між виплавкою сталі та її споживанням на внутрішньому ринку у 2018 р. становив 
78,2%, або 16,5 млн тонн, дещо знизившись порівняно з попередніми роками. 
Частка профіциту в загальному обсязі виплавки металу у середньому впродовж 2013–
2018 рр. становила 82,1%, або 20,5 млн тонн14. Це свідчить про незатребуваність такого 
обсягу сталевої продукції на внутрішньому ринку, наслідком чого є необхідність її 
експорту, що ставить галузь у залежність від зовнішніх ринків збуту.

Графік 42. Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 730820 
(башти та решітчасті щогли), млн доларів США

13 https://interfax.com.ua/news/economic/637731.html
14  https://rating.zone/ekonomichnyj-ohliad-metalurhijnoi-haluzi-ukrainy/ 

https://interfax.com.ua/news/economic/637731.html
https://rating.zone/ekonomichnyj-ohliad-metalurhijnoi-haluzi-ukrainy/
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У деяких сегментах внутрішнє споживання сталі не є ефективним. Так, багато 
металоконструкцій мостів на початку десятиріччя імпортувалися. Після 2014 року 
обсяги експортних та імпортних операцій за металоконструкціям мостів, башт та 
решітчастих щогл впали фактично до нуля (обсяг внутрішнього виробництва по цим 
групам у 2019 році склав лише 18.9 тис. тонн).

Графік 43. Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 730840 (устаткування для 
металевих риштувань, опалубок, підпірок або кріплень для шахт), млн доларів США

У сегменті устаткування для металевих риштувань, опалубок та інших подібних 
конструкцій криза 2014 року призвела, навпаки, до розширення зовнішньоторговельних 
операцій, при чому як експортних, так і імпортних.

Графік 44. Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 730840 
(устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок або кріплень для шахт), 

тис. доларів США

При цьому імпорт (переважно з Німеччини та Польщі) зростав більш високими 
темпами, ніж експорт. З цієї причини певний час показник зовнішньоторговельного 
балансу навіть був від’ємний. Основним експортером у цьому сегменті продукції 
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залишається Російська Федерація.

Обсяг внутрішнього виробництва у 2019 році склав 86.3 тис. тонн,  експорту  − 15.3 тис. 
тонн, імпорту − 4.4 тис. тонн.

Графік 45. Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 730890 
(металоконструкції та їх частини інші), млн доларів США

Графік 46.  Зовнішньоторгівельний баланс за УКТЗЕД 730890 
(металоконструкції та їх частини інші), тис. доларів США

Для інших металоконструкцій зміна умов ринку у 2014 році (деякі виробники 
опинилися на окупованих територіях) призвела до дуже суттєвих наслідків. Якщо 
раніше експорт був приблизно співставний з імпортом як у натуральному виразі, так 
і за вартістю, то після первинного шоку у середині десятиліття стрімкими темпами 
розпочав зростати імпорт (переважно з Туреччини). У 2019 році обсяг імпорту за цією 
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групою товарів склав 100.5 тис.тонн (експорт – 28 тис.тонн, внутрішнє виробництво – 
339 тис.тонн). Тобто нетто-імпорт склав більше 17%, що є досить відчутним фактором у 
структурі споживання.

Графік 47. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 730840 (устаткування для металевих риштувань, опалубок, 

підпірок або кріплень для шахт)

Графік 48. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 
730890 (металоконструкції та їх частини інші)

Отже, можна констатувати, що збройний конфлікт на сході України істотно вплинув на 
ринок металоконструкцій. З урахуванням величезного профіциту виробництва сталі в 
країні, що зберігається на даний час, негативні тенденції на ринку металоконструкцій 
підсилюють залежність економіки України від кон›юнктури зовнішніх сировинних 
ринків.
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Продукція для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стель. Комплекти внутрішніх 
перегородок
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 6809110000 «Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу,  покритi або армованi 
папером або картоном».

У 2019 році обсяг внутрішнього виробництва даної товарної групи становив 
51318.1 тис. м2, при цьому обсяг експорту дорівнював 2825.4, а імпорту 2817.5 тис. м2. 
Зовнішньоторговельні операції займають 11% від обсягу внутрішнього виробництва (у 
натуральному вигляді), а нетто-експорт дорівнює лише 0.02% від обсягу виробництва 
в Україні.

Графік 49. Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 680911 (вироби з гіпсу або сумішей 
на основі гіпсу,  покритi або армованi папером або картоном)

Графік 50. Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 680911 
(вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу,  покритi або армованi папером або 

картоном), тис. доларів США
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Варто відзначити, що середня ціна імпортної продукції дещо вища за експортні ціни, 
тому за вартістю імпорт переважає експорт. До 2014 року більшість імпортних поставок 
припадала на Польщу, останнім часом відчутна частка імпорту надходить з Білорусі. 

Основною країною-експортером українського гіпсокартону наприкінці десятиліття є 
Молдова. До 2014 року більшість експорту відправлялася до Російської Федерації, але 
наразі цей ринок майже повністю втрачено).

Покрівельні матеріали, світлові отвори (ліхтарі) даху, вікна горищ і допоміжна 
продукція. Комплекти даху

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 7016000000 «Блоки для мостіння (брукування), плитка, цегла, кахлі, черепиця 
та інші вироби з пресованого або литого скла, армовані або неармовані, для 
будівництва; кубики, квадратики та інші невеликі скляні форми, на основі чи без неї».

У 2019 році в Україні було вироблено 2026,5 тонн блоків для брукування, плитки та 
інших виробів зі скла. Цього ж року обсяг експорту становив 623 тонни, а імпорту − 1175 
тонн.

Отже, нетто-імпорт у структурі внутрішнього споживання у 2019 році склав понад 21%, 
і це один із найнижчих показників за даною продукцією за десятиріччя. У 2011 році 
імпорт становив рекордні 18199 т, що значно перевищує поточне споживання після 
кризи 2014-го року.

Графік 51. Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 701600 (блоки для мостіння, плитка, 
цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; тощо), млн доларів США
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Графік 52. Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 701600 
(блоки для мостіння, плитка, цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з пресованого або 

литого скла, армовані або неармовані, для будівництва; тощо), тис. доларів США

Основною країною-імпортером традиційно є Китай. Останніми роками українські 
виробники змогли відкрити для себе ринок збуту в Австрії.

Опалювальні прилади для приміщень 
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 7322000000 «Радіатори для центрального опалення з неелектричним 
нагрівом та їх частини з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого 
повітря (включаючи пристрої, що можуть подавати свіже або кондиційоване повітря), 
з неелектричним нагрівальним елементом».

Група товарної продукції, яка могла б абсорбувати величезний профіцит внутрішнього 
виробництва сталі в Україні, але, на жаль, не змогла, – це опалювальні радіатори з 
чорних металів. 

Обсяг власного виробництва у 2019 році становив 16 040 тонн, експорт – 10 725 тонн, 
імпорт – 16 529 тонн. Таким чином, внутрішнє споживання у 2019 році можна оцінити 
у 32 570 тонн, 50% з якого покривається за рахунок імпорту. Рівень нетто-імпорту теж 
доволі високий – 27%.

На початку десятиріччя рівень імпорту був ще вищий, незважаючи на те, що середні 
ціни імпорту не є нижчими за продукцію власних виробників.
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Графік 53. Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 732200 (радіатори для центрального 
опалення з неелектричним нагрівом з чорних металів…), млн доларів США

Графік 54. Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту 
за УКТЗЕД 732200 (радіатори для центрального опалення 

з неелектричним нагрівом з чорних металів…)  

Основні країни імпорту: ТУРЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА, ЧЕХІЯ, БОЛГАРІЯ. 

До 2014 року більшість експорту припадала на Російську Федерацію. В останні роки 
структура експорту зазнала суттєвих змін – українська продукція знайшла нові ринки 
збуту у Білорусі, Молдові, Узбекистані, Азербайджані і навіть у Данії, Латвії та Канаді. 
Однак експортні постачання до Російської Федерації також поступово відновлюються. 
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Продукція з плоского скла, профільованого скла і скляних блоків
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за декількома 
кодами УКТЗЕД, зокрема:

 � 7003000000 Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване, 
з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи 
без нього, але не оброблене іншим способом

 � 7004000000 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, 
відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не 
оброблене іншим способом

 � 7005000000 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою 
поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або 
невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим 
способом

 � 7006000000 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, 
гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим 
способом, але не оправлене або не комбіноване з іншими 
матеріалами

Товарні позиції с кодами УКТЗЕД 700400 та 700600 малоцікаві за обсягами ринку (як 
для загального споживання, так і зовнішньоторговельного). Інші дві групи товарів 
демонструють протилежну одна до одної динаміку, тому їх слід розглядати окремо.

Графік 55. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 700300 (скло лите і прокатне, у 
вигляді листів, пластин або профільоване…), млн доларів США
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Графік 56.  Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 700300 
(скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване…), тис. доларів США 

Отже, виробництво необробленого листового прокатного скла є профіцитним в 
Україні. Відповідно, й зовнішньоторговельний баланс також є позитивним. Абсолютна 
більшість українського експорту листового прокатного скла знаходить ринок збуту в 
Російській Федерації, при чому після 2014 року обсяги поставок впали на одну третину 
і стабілізувалися на цьому рівні.

Загальні показники експорту необробленого листового прокатного скла є доволі 
незначними.

Оброблене листове прокатне скло постачається в Україну у великих обсягах, причому 
імпорт має сталу тенденцію на збільшення (у натуральному вигляді). Обсяги імпорту 
доходили до 350 тис. тонн (35 млн м2). 

Графік 57.  Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 700500 
(скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах…)
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Графік 58.  Зовнішньоторгівельний баланс за окремими країнами за УКТЗЕД 700500 
(скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах…), тис. доларів США

Основними країнами-імпортерами є Російська Федерація та Білорусь. До 2014 року 
значні обсяги також надходили з Польщі, але в останні роки такі поставки значно 
зменшилися.

Дані про власне виробництво листового скла не оприлюднюються «Укрстатом», на 
виконання вимог законодавства, тому дані про обсяги зовнішніх операцій не можна 
співвідносити із внутрішнім споживанням цієї продукції.

Силові, контрольні кабелі і кабелі зв’язку
Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 8544000000 «Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), 
кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із 
з›єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон 
з індивідуальними оболонкам».

Ринок силових, контрольних і кабелів зв’язку є важливим ринком для українського 
експорту. У вартісному вимірі експорт має тенденцію до постійного зростання і сягнув 
значення в 1.5 млрд доларів США наприкінці минулого десятиліття. Важливо, що 
експортується українська продукція з високою доданою вартістю, тож середня ціна 
експорту майже у два рази вища за середню ціну імпорту.
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Графік 59.   Вартість експорту та імпорту за  УКТЗЕД 854400 
(проводи ізольовані, кабелі; кабелі волоконно-оптичні…), млн доларів США

Графік 60.   Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 
854400 (проводи ізольовані, кабелі; кабелі волоконно-оптичні…)

У 2019 році власне виробництво в Україні становило 183.4 тис. тонн, експорт − 74.8 та 
імпорт − 62.7 тис. тонн.

Головними експортними ринками збуту української кабельної продукції є країни 
Європейського союзу: Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Нідерланди та 
інші. Торговий профіцит у відносинах із зазначеними країнами за десятиріччя виріс 
майже у три рази, і дві третини з цього приросту припадають на другу половину 
десятиріччя. 
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Таблиця 4. Зовнішньоторговельний баланс (експорт мінус імпорт) 
за УКТЗЕД 854400 (проводи ізольовані, кабелі, включаючи волоконно-оптичні) 

за  окремими країнами, тис. доларів США:

тис. доларів 
США 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всього

КИТАЙ -32’567 -44’865 -44’129 -40’746 -30’491 -19’318 -24’784 -39’872 -56’588 -60’346 -393’706

ІТАЛІЯ -10’063 -6’913 -6’551 -9’661 -4’068 -2’448 -2’978 -2’158 -7’007 -9’585 -61’433

США -1’795 -3’970 -5’032 -6’731 -6’081 -2’918 -7’077 -5’141 -4’889 -5’399 -49’035

ФРАНЦІЯ -2’606 -4’540 -2’510 -5’092 -2’506 -2’346 -4’931 -7’093 -8’107 -7’244 -46’976

ТУРЕЧЧИНА -3’107 -4’850 -8’213 -7’785 -4’292 -1’377 -1’575 -2’326 -4’154 -8’201 -45’881

ЯПОНІЯ -716 -3’175 -4’710 -4’611 -3’853 -3’156 -4’354 -3’496 -2’432 -2’032 -32’534

ШВЕЙЦАРІЯ -1’369 -1’162 -2’225 -2’326 -3’329 -1’195 -2’334 -1’146 -1’886 -8’554 -25’525

БЕЛЬГІЯ 1’752 -839 -916 -3’124 -4’697 -3’259 -2’805 -3’062 -3’434 -2’833 -23’216

МЕКСИКА -63 -181 -604 -1’167 -1’003 -940 -1’975 -3’641 -5’241 -4’217 -19’031

ТУНІС -526 -654 -387 -946 -1’542 -1’431 -1’404 -1’934 -2’172 -5’451 -16’448

МОЛДОВА, 
РЕСПУБЛІКА 15’938 15’330 12’376 12’303 10’848 9’986 9’980 13’119 16’293 15’860 132’033

ПОРТУГАЛІЯ -347 -124 -27 14’289 37’005 29’932 26’456 27’876 18’770 18’992 172’823

РОСІЙСЬКА 
ФЕДЕРАЦІЯ 40’628 24’254 30’606 20’129 49’451 21’702 5’092 5’332 6’148 9’056 212’398

ВЕЛИКА 
БРИТАНІЯ 32’295 46’567 26’969 20’598 24’960 17’573 5’371 2’866 2’376 34’438 214’012

НІДЕРЛАНДИ -1’292 -1’332 -1’425 -629 9’511 14’206 25’735 64’539 84’306 74’085 267’702

РУМУНІЯ -759 9’579 25’328 31’143 21’111 12’162 54’834 81’914 87’684 131’828 454’823

УГОРЩИНА 87’108 128’979 103’218 108’338 81’517 58’280 43’384 41’465 26’630 28’478 707’398

СЛОВАЧЧИНА 45’437 77’175 57’196 68’222 68’763 70’006 70’638 75’224 141’227 107’795 781’683

ЧЕХІЯ 36’854 41’886 45’021 77’811 101’374 89’580 84’817 104’715 137’950 133’286 853’295

ПОЛЬЩА 91’825 111’147 65’163 109’702 129’913 128’426 125’216 145’449 181’743 196’423 1’285’006

НІМЕЧЧИНА 135’498 198’126 184’380 173’111 212’942 197’607 222’169 273’368 269’112 262’776 2’129’090

Інші (149 країн) 22’230 24’207 10’033 2’506 7’910 25’305 24’116 21’985 -7’273 -9’472 121’547

Всього 454’355 604’644 483’561 555’335 693’444 636’374 643’592 787’983 869’056 889’682 6’618’025

Отже, можна констатувати, що українська кабельна продукція знайшла своє місце у 
міжнародних кооперативних зв’язках на машинобудівному ринку Європи й займає 
міцні позиції в зовнішній торгівлі країни.
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Будівельні комплекти, частини і збірні елементи
Графік 61. Вартість експорту та імпорту за УКТЗЕД 940600 

(конструкції будівельні збiрнi), млн доларів США

Дана група товарної продукції у зовнішньоторговому обігу обліковується за кодом 
УКТЗЕД 9406000000 «Конструкції будівельні збiрнi».

У 2019 році в Україні було вироблено більше  72 тис. тонн збірних будівельних 
конструкцій металевих та з пластмаси, а також 2 тис. бетонних та понад 16,5 
тис. дерев’яних будівельних конструкцій. Суттєву частину ринку складають 
зовнішньоторговельні операції. 

До кризи 2014 року імпортні поставки переважали експортні як за натуральними 
показниками, так і за вартісними. Потім експорт почав поступово збільшуватися у 
тоннах, але суттєво подешевшав за середніми цінами – підсумкове зростання обсягів 
у вартісному вигляді було дуже помірним. У цей же час імпорт почав відновлюватися 
і майже досяг докризового рівня у 2018-му році.

Графік 62.  Фізичні обсяги та середньозважені ціни експорту та імпорту за УКТЗЕД 
940600 (конструкції будівельні збiрнi)
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Графік 63.  Зовнішньоторгівельний баланс за  УКТЗЕД 940600 
(конструкції будівельні збiрнi), тис. доларів США

На кінець 2020-х років зовнішній ринок збірних будівельних конструкцій майже 
збалансувався – імпорт менший за експорт у 2,6 разів за обсягами, але дорожчий у 
2,9 разів за середніми цінами. Таке становище є незвичним і прогнозувати розвиток 
вищезазначеного тренду на даний момент складно.

1.3.  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ГРУП ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ 
СТОРІН
Аналіз основних груп заінтересованих сторін

Специфіка тематики цієї Зеленої книги прямо впливає й на аналіз основних груп 
заінтересованих сторін. Фактично, ці групи можуть бути утворені за принципом 
естафети в ланцюжку розміщення на ринку та супутніх процесах:

 � Економічні оператори:  національні виробники (великий бізнес), 
міжнародні виробники (регіон CPR), міжнародні виробники (поза регіоном 
CPR), національні виробники МСБ, імпортери, інші виробники будівельної 
продукції, дистриб’ютори/ ритейл;

 � Проміжні споживачі:  особи та організації зі сфери містобудування, 
будівельні компанії;

 � Кінцеві споживачі: Юридичні та фізичні особи
 � Особи та організації інфраструктури CPR

Оскільки загальна суть CPR полягає в регулюванні процесу розміщення будівельної 
продукції на ринку та контроль за її обігом, то логічно, що найбільшого впливу від 
запровадження Регламенту (ЄС) № 305/2011 зазнають групи, що можуть бути об’єднані 
в категорію економічних операторів. Тобто це особи та організації, що забезпечують 
вироблення та доступність будівельної продукції на ринку.

Важливою метою прийняття CPR було забезпечення безперешкодної транскордонної 
торгівлі. Завдяки тому факту, що країни «регіону CPR» (тобто сукупності країн, де 
Регламент (ЄС) № 305/2011 вже імплементований та діє) фактично станом на 2016 рік 
завершили підготовчі процеси, вплив на міжнародних виробників буде мінімальним. 
Для них відкриваються позитивні можливості з розвитку транскордонного 
безбар’єрного розміщення товарів на ринку України. 
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Можна також зазначити, що представники національного великого бізнесу переважно 
враховують у своїй діяльності гармонізовані європейські стандарти та підготовлені 
до запровадження декларування у відповідності з CPR. На них вплив запровадження 
буде більшим, як з огляду на збільшення витрат на впровадження системи CPR, 
так і з огляду на відкриття можливостей щодо розвитку транскордонного збуту 
української будівельної продукції. Позитивний вплив виробники також отримують 
від впровадження CPR через посилення захисту від недобросовісної конкуренції 
та фальсифікату. Це, у свою чергу, забезпечить збільшення доходів виробників, що 
одночасно нівелює негативний вплив від витрат на запровадження регулювання 
через імплементацію Регламенту (ЄС) № 305/2011. Вплив на економічних операторів, 
які імпортують будівельну продукцію на ринок України не з «регіону CPR», може бути 
порівняний з впливом на національних виробників. 

Попри той факт, що підприємства малого та середнього бізнесу (включно з 
мікропідприємствами) також підпадають під CPR, як у Регламенті (ЄС) № 305/2011, так і в 
українському Законі щодо імплементації положень передбачений механізм спрощеної 
процедури для МСБ. Завдяки цьому існують механізми щодо зниження впливу на 
розвиток індустрії будівельної продукції в сегменті малих та середніх підприємств, що 
традиційно займають значну частку в структурі ринку й орієнтовані, у першу чергу, на 
задоволення потреб локального або національного ринку будівництва.

Окремо варто виділити групи осіб, що забезпечують фінальні етапи представлення 
будівельної продукції на ринок, – дистриб’юторів та роздрібно-гуртову мережу. 
Ці сторони отримують механізми контролю за якістю та походженням продукції й 
можливість спрощення процесу розширення асортименту для задоволення потреб 
кінцевих споживачів через розвиток безбар’єрної транскордонної торгівлі.

Заінтересованою в розвитку системи CPR також можна зазначити умовну групу 
проміжних споживачів. У першу чергу, до них можна зарахувати осіб та організацій зі 
сфери містобудування: проєктувальників, інженерів технічного нагляду, дизайнерів, 
архітекторів. Такі особи та організації отримають надійний механізм контролю за 
якістю та інструментарій забезпечення основних вимог до будівель і споруд через 
дотримання основних характеристик будівельної продукції. Також значно спроститься 
можливість виконувати роботи та надавати послуги на умовах експорту в країни, де 
працює CPR.

Головний вплив від впровадження зазнають кінцеві споживачі, яким запровадження 
положень Регламенту (ЄС) №  305/2011 гарантуватиме максимальний доступ до 
інформації про характеристики будівельної продукції, її безпечність, екологічність, 
походження тощо. Також значний вплив матиме посилення функцій ринкового 
контролю та нагляду за будівельною продукцією. Проте дієвий ринковий нагляд, 
як цього вимагає й передбачає CPR, напряму залежить від дій держави щодо 
безпосереднього створення інфраструктури та підтримки ефективної системи захисту 
споживачів.

Умовна група, що в даному розділі може бути означена як «Уповноважені та органи 
оцінки», − це безпосередньо інфраструктура підтримки та розвитку CPR. Єврокомісією 
прямо передбачається функціонування та розвиток незалежних органів оцінки 
відповідності, органів з визначення технічної прийнятності, органів з акредитації 
тощо. 

Хоча прямо про це не заявлено, опосередковано система CPR передбачає можливість 
формування значної ніші з комерційних підприємств (в першу чергу – сегменту 
МСБ), які можуть надавати (за умови акредитації таких підприємств чи осіб за чіткою, 
передбаченою законодавством країни процедурою) незалежні послуги з навчання, 
підготовки персоналу, проведення випробувань, сертифікації тощо. Потенційно 
формується суттєвий професійний ринок з високою доданою вартістю.



53НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

Схема 2.  Аналіз основних груп за критеріями впливовості та заінтересованості

Джерело: розроблено BRDO 
 Примітка. Дана схема демонструє можливість впливати на рішення щодо розвитку запровадження в дію 
положень CPR в Україні та, одночасно, рівень заінтересованості в імплементації цих положень різними групами 
осіб. За абсцисою (вісь х) зазначено рівень заінтересованості груп: чим більше значення – тим більше рівень 
заінтересованості в імплементації положень CPR у групи. За ординатою (вісь y) зазначено рівень можливості 
впливати на рішення груп: чим більше значення – тим більше можливостей у групи. Розмір круга на графіку умовно 
відповідає розміру групи осіб. 

Всі дані отримані експертним опитуванням та є результатами експертних висновків. Детальніше про опис та аналіз 
основних груп заінтересованих осіб, які використані для побудови схеми, наведено в Таблиці 5 далі за текстом.
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Таблиця 5. Опис та аналіз основних груп заінтересованих сторін за критеріями 
впливовості та заінтересованості 

№ 
з/п

Група 
заінтересованих 

сторін

Інтерес групи 
заінтересованих сторін

Значимість 
впливу ринку 

для групи 
заінтересованих 

сторін

Розмір 
групи

Рівень 
впливу 

на ринок

Рівень 
заінтересованості 

в ринку

1

Національні 
виробники 
(великий бізнес)

Захист від 
недоброчесної 
конкуренції та 
фальсифікату, 
забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
належної якості 
та відповідності 
стандартам, скасування 
нетарифних бар’єрів 
під час транскордонної 
торгівлі, отримання 
доходу від діяльності на 
ринку

Висока 1,5 9 9

2

Міжнародні 
виробники 
(регіон CPR)

Захист від 
недоброчесної 
конкуренції та 
фальсифікату, 
скасування нетарифних 
бар’єрів під час 
транскордонної торгівлі, 
збільшення частки 
ринку

Висока 1,5 8 9,5

3

Міжнародні 
виробники (поза 
регіоном CPR)

Захист від 
недоброчесної 
конкуренції та 
фальсифікату, 
забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
належної якості 
та відповідності 
стандартам, отримання 
доходу від діяльності 
ринку, збільшення 
частки ринку

Середня 1,5 5,5 8

4

Національні 
виробники МСБ

Захист від 
недоброчесної 
конкуренції та 
фальсифікату, 
забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
належної якості 
та відповідності 
стандартам,  дотримання 
конкурентного рівня 
собівартості для 
отримання прибутку від 
діяльності на ринку

Висока 1,7 7,5 5
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5

Імпортери Захист від 
недоброчесної 
конкуренції та 
фальсифікату, 
скасування нетарифних 
бар’єрів під час 
транскордонної торгівлі, 
отримання доходу від 
діяльності на ринку

Висока 0,4 6 9,9

7

Інші виробники 
будпродукції

Забезпечення 
відповідності продукції 
вимогам до будівель та 
споруд 

Низька 0,4 3 6

6

Дистриб’ютори/ 
Ритейл

Захист від 
недоброчесної 
конкуренції та 
фальсифікату, 
розширення 
асортименту через 
скасування нетарифних 
бар’єрів, отримання 
доходу від діяльності на 
ринку

Висока 1,7 8 8

8

Особи та 
організації 
(сфера 
містобудування)

Врахування при 
діяльності вимог до 
будівель та споруд через 
основні характеристики 
продукції, глобалізація 
(транскордонність) у 
застосуванні продукції 
при проєктуванні

Середня 0,2 7 7,5

9

Будівельні 
компанії

Забезпечення 
відповідності продукції 
вимогам до будівель та 
споруд, забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
належної якості 
та відповідності 
стандартам

Середня 1 6,4 6

10

Юридичні особи 
- замовники 
(кінцеві 
споживачі)

Захист від фальсифікату 
та підробок, дотримання 
вимог до будівель та  
споруд в експлуатації, 
забезпечення 
виконання вимог 
законодавства щодо 
належної якості 
та відповідності 
стандартам

Висока 1,5 5,5 6

11

Фізичні особи 
(споживачі)

Захист від фальсифікату 
та підробок, безпечність 
в експлуатації, 
розширення 
можливостей вибору 
при придбанні 
продукції, дотримання 
принципу «ціна-якість»

Висока 1,7 4,5 6,5

12
Уповноважені та 
органи оцінки

Розвиток ринку через 
діяльність та контроль за 
дотриманням

Висока 0,4 9 9,5
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1.4.  АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ УКРАЇНИ ІЗ 
НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ

Однією з цілей Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншого15 (далі – Угода Україна-ЄС), є запровадження умов для посилення 
економічних та торговельних відносин, що вестимуть до поступової інтеграції України 
до внутрішнього ринку ЄС. Зокрема завдяки створенню поглибленої і всеохопної 
зони вільної торгівлі та підтримання зусиль України у завершенні переходу до дієвої 
ринкової економіки, також і шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis 
ЄС. 

Відповідно до Угоди, жодна Сторона не повинна запроваджувати або зберігати 
в силі будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо імпорту 
будь-якого товару іншої Сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого 
товару, призначеного для території іншої Сторони. Сторони мають зміцнювати своє 
співробітництво у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, 
акредитації та робіт з оцінки відповідності.

Для цього Україна мала імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого 
законодавства та здійснити необхідні адміністративні та інституційні реформи (згідно з 
графіком, встановленим Додатком III16 до Угоди). Додаток ІІІ передбачає імплементацію 
європейського законодавства щодо будівельних виробів до кінця 2020 року.

Виконання вимог Додатка ІІІ визначає необхідність імплементації в національне 
законодавство Регламенту (ЄС) №  305/2011 Європейського Парламенту і Ради, що 
визначає гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельної продукції та 
скасовує Директиву Ради 89/106/ЕЕС. 

Національний механізм імплементації міжнародно-правових норм полягає у 
виробленні норм у рамках національного права, що встановлюють процесуальний 
порядок реалізації міжнародно-правових норм, що регламентують організаційно-
правову діяльність органів держави і правозастосовну практику у зв’язку з реалізацією 
міжнародно-правових норм, направлену на фактичне виконання прийнятих 
державою міжнародних зобов’язань. Головною вимогою, що висувається до реалізації 
норм даного інституту, є несуперечність внутрішньому законодавству. 

Імплементація Регламенту (ЄС) № 305/2011 в Україні здійснюється шляхом прийняття 
ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку» та внесення змін до ЗУ «Про 
будівельні норми». 

ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку» встановив положення щодо 
декларування показників будівельної продукції; обов’язки виробників, імпортерів, 
дистриб’юторів та розповсюджувачів; вимоги до застосування регламентних технічних 
специфікацій (гармонізованих європейських стандартів та документів з визначення 
прийнятності); урегулював діяльність органів з визначення технічної прийнятності 
та питання здійснення ринкового нагляду щодо будівельної продукції. Змінами 
до ЗУ «Про будівельні норми» визначені основні вимоги до споруд. При цьому для 
імплементації всіх положень CPR необхідно прийняти ще близько 30 нормативно-
правових актів (орієнтовний перелік їх наведено у Додатку 1 до цієї Зеленої книги). 
Нормативно-правові акти мають бути прийняті протягом шести місяців з дня 
опублікування Закону17.

Оскільки Україна не є державою-членом ЄС, закон, що імплементує Регламент (ЄС) 
№  305/2011, не може бути тотожним європейському регламенту чи ідентичним − ні 

15  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
16  https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/03_Annexes.pdf
17  ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку» опубліковано у «Голосі України» 03.10. 2020
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за структурою, ні за змістом. Він має забезпечити певний ступінь відповідності CPR 
з метою досягнення мети правового регулювання, передбаченої статтею 56 Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, та враховувати національне законодавство й 
особливості правової системи. 

Варто зауважити, що у березні 2021 року Association4U18 та CPM Consulting Group19 
на запит Міністерства розвитку громад та територій України й Урядового офісу з 
координації ЕІ було підготовлено «Report. Supporting information and correlation table 
to the Law of Ukraine «On placing the construction products on the market» against the 
Regulation (EU) No 305/2011 laying down harmonized conditions for the marketing of 
construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC under the Chapter 3 
“Technical Barriers to Trade” of Title IV “Trade and Trade-Related Matters” of the EU-Ukraine 
Association Agreement». За попередніми висновками авторів звіту, ЗУ «Про надання 
будівельної продукції на ринку» є прикладом вдалої імплементації законодавчого 
акта. 

18  https://association4u.in.ua/
19  http://cpmconsulting.eu/

https://association4u.in.ua/
http://cpmconsulting.eu/
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1.5.  ОПИС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА МІЖНАРОДНОГО 
ДОСВІДУ ЩОДО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ
Євросоюз
З моменту прийняття Директиви 89/106/ЕЕС від 21 грудня 1988 щодо зближення 
законів, регламентів та адміністративних норм держав-членів, що стосуються 
будівельної продукції (далі за текстом також − CPD) на кінець 90-х років 20 століття 
багато її положень вимагали оновлення. З метою осучаснення підходів до технічної 
гармонізації та оцінки відповідності, Радою Європейського Союзу були прийняті 
Резолюція Ради від 7-го травня 1985 р. про новий підхід до технічної гармонізації й 
норм (85/С 136/01)20 та Резолюція Ради від 21-го грудня 1989 р. про глобальний підхід 
до оцінки відповідності (90/C 10/01)21. Як чергове законодавче осучаснення підходів, на 
заміну Директиви 89/106/ЄЕС був прийнятий 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/ЕЕС22 
(CPR). 

Після прийняття CPR його положення імплементувала до свого законодавства 31 
країна та 7 країн визнали його й приєдналися на підставі міжнародних договорів. Як 
правило, всі країни, що застосовують положення регламенту, належать до економічно 
розвинених та мають значний рівень як ВВП, так і будівельного ринку.

Малюнок 1. Країни, де працюють положення Регламенту (ЄС) № 305/201123

Джерело: European Commission, NANDO

За результатами угоди24, що набрала чинність із 01.01.2021, Велика Британія вийшла з 
Євросоюзу й втратила можливість використовувати положення CPR як країна ЄС. При 
цьому варто зазначити, що відповідно до окремого протоколу щодо Ірландії/Північної 
Ірландії25 на їхній території дія регламенту залишилась.
20  Новий підхід.
21  Глобальний підхід.
22  Далі за текстом також - Регламент (ЄС) № 305/2011 або CPR.
23  Станом на 01.01.2021, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main
24  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:029:FULL&from=EN
25  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ireland.main

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:029:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ireland.main
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За оцінками Єврокомісії, гармонізовані європейські стандарти (hEN) охоплюють 
близько 75-80% всієї будівельної продукції26. Таким чином можна припустити, що саме 
така частка ринку будівельної продукції є об’єктом регулювання CPR в Євросоюзі.

CPR покликаний адаптувати вимоги до будівельних матеріалів на європейських 
ринках. Регламент набув чинності 24 квітня 2011 року, а  перехідний період тривав 
до 1 липня 2013. Саме з цього моменту будівельні матеріали, що реалізовуються на 
ринку ЄС, повинні бути сертифіковані відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011. А для 
цього вибудована нова система (інфраструктура) підтримки положень зазначеного 
регламенту.

Євросоюз
Проведені у 2018 році публічні консультації про правила ЄС щодо продукції, 
що використовується у будівництві будівель та інфраструктурних роботах, 
продемонстрували, що попри відсутність належних доказів щодо впливу CPR на 
внутрішній ринок, зацікавлені сторони загалом сприймають позитивний вплив 
Регламенту (ЄС) № 305/2011, у першу чергу, на транскордонну торгівлю. 

Оцінка показала27, що витрати на дотримання CPR становлять 0,6-1,1% від сектора 
товарообороту, які в основному несуть виробники. Аналіз підтверджує, що витрати 
можуть бути досить значними для малого та середнього бізнесу (МСБ), особливо 
мікропідприємств.

Система та інфраструктура підтримки запровадження та реалізації положень 
Регламенту (ЄС) № 305/2011 була закладена в самій структурі CPR, у його положеннях. 

Всю інфраструктуру підтримки впровадження та функціонування CPR в Євросоюзі 
умовно можна розділити на два рівні: наднаціональний та національний. 

Головним регуляторним актом у системі виступає Регламент (ЄС) №  305/2011, що є 
нормативно-правовим актом прямої дії. Також ціла низка регламентів, директив та 
рішень Європейської комісії впливає на регулювання у сфері розміщення на ринку 
будівельної продукції. 

Національний рівень підтримки впровадження та функціонування CPR 
регламентується також в окремих випадках, окрім документів Європейської Комісії, 
національним законодавством. Зокрема щодо питань здійснення ринкового нагляду 
за будівельною продукцією.

Головним регулятором CPR на наднаціональному рівні є безпосередньо 
Європейська Комісія (ЄК), вищий орган виконавчої влади Європейського союзу. У 
рамках організаційної структури функціонують профільні підрозділи – генеральні 
директорати – своєрідні аналоги міністерств на наднаціональному рівні. Одним із 
ключових підрозділів у структурі Єврокомісії щодо CPR є Генеральний директорат з 
питань підприємств та промисловості.

Також важливим елементом наднаціональної інфраструктури щодо підтримки 
функціонування Регламенту (ЄС) № 305/2011 є Постійний комітет з будівництва (SCC )28 − 
профільний експертно-консультаційний орган ЄК. Відповідно до статті 64 Регламенту 
(ЄС) №  305/2011 комітет допомагає Єврокомісії в управлінні CPR. Членами цього 
Постійного комітету є делегати держав-членів. Представники ЄАВТ та асоційованих 
країн, а також представники виробників та інших зацікавлених сторін галузі можуть 
брати участь як спостерігачі у засіданнях SCC. Комісія консультується з Постійним 
комітетом з будівництва щодо мандатів із стандартизації, у разі офіційних заперечень 
проти гармонізованих європейських стандартів або європейських документів з 
підтвердження прийнятності, у випадку процедур захисних застережень у зв’язку із 
заходами національних органів нагляду за ринком тощо. Для організації ефективної 
роботи Єврокомісії та Постійного комітету з будівництва можуть створюватися окремі 
експертні робочі групи. Як приклад, можна навести діяльність неформальної постійної 

26  Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the implementation of Regulation (EU) 
No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of 
construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, 7.7.2016, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=147065864569
7&uri=CELEX:52016DC0445
27  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43301/attachments/1/translations/en/renditions/native, Review of the Construction 
Products Regulation - Revised roadmap, 
28  https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/viou5e9hsnxj, Standing Committee on Construction, SCC 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43301/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/viou5e9hsnxj
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Консультативної групи з питань будівельної продукції (E01329)29, мета якої допомагати 
Комісії у питаннях, пов’язаних із CPR, зокрема щодо підготовки делегованих актів.

До наднаціональної інфраструктури CPR можна умовно зарахувати Європейську 
обсерваторію будівельного сектору (ECSO), що є ініціативою в рамках COSME30. ECSO 
регулярно аналізує та проводить порівняльні оцінки будівельного сектору в усіх 27 
країнах ЄС та Великобританії, маючи на меті підтримувати європейських політиків та 
зацікавлені сторони в курсі ринкових умов та розвитку політики.

Безпосередніми учасниками процесу управління CPR є Європейський комітет зі 
стандартизації (CEN) та Європейський комітет з електротехнічної стандартизації 
(CENELEC). За положеннями CPR вони визнаються як компетентні організації для 
прийняття hEN відповідно до загальних керівних принципів співпраці між Комісією 
та цими двома організаціями, підписаних 28 березня 2003 року. 

Організацією, що займається адаптацією та розробкою європейських документів з 
визначення прийнятності (EAD), є Європейська організація з визначення технічної 
прийнятності в галузі будівельної продукції (European Organisation for Technical 
Assessment, EOTA)31. EOTA − це некомерційна організація, що, використовуючи 
науково-технічний досвід своїх членів, розробляє та приймає EAD. Вона базується в 
Брюсселі (Бельгія).

EOTA − це організація з визначення технічної прийнятності, утворена органами з 
визначення технічної  прийнятності (TAB) відповідно до статті 31 Регламенту (ЄС) 
№  305/2011. Саме їй відведено ключову роль у переході від колишньої системи 
підтвердження продукції згідно з Директивою Ради 89/106/ЕЕС (CPD) до Регламенту 
(ЄС) № 305/2011 (CPR).

EOTA також пропонує виробникам альтернативний шлях отримання знаку сертифікації 
в ЄС для будівельної продукції, на яку не поширюються або яка не повністю охоплена 
hEN, розроблений Європейським комітетом зі стандартизації (CEN). Для споживачів 
продукції, виробники можуть використовувати європейську технічну оцінку (ETA), що 
буде підставою для видачі декларації показників та нанесення маркування СЕ. 

EOTA координує застосування процедур, викладених для запиту на європейську 
технічну оцінку (ETA), та процедури прийняття європейського документа з визначення 
прийнятності (EAD) на підставі мандату Єврокомісії. EOTA також інформує Європейську 
Комісію та Постійний комітет з питань будівництва щодо будь-яких питань, пов’язаних 
із підготовкою EAD, та пропонує вдосконалення на основі її досвіду.

Станом на середину 2019 року, за даними EOTA, 12 європейських технічних схвалень 
(ETAG) (з усіма їхніми частинами) були перетворені та опубліковані в Офіційному 
Журналі ЄС, а 14 ETAG перебували на стадії переробки.

Іншим аспектом наднаціональної інфраструктури CPR є система взаємозв’язку 
наднаціональних та органів національного рівня. Через повідомлення держава-
член інформує Європейську Комісію та інші держави-члени про те, що орган, який 
відповідає вимогам, призначений для проведення оцінки відповідності. Повідомлення 
нотифікованих органів та їх вилучення є відповідальністю нотифікуючої держави-
члена.

Європейський Союз веде онлайнову базу даних акредитованих уповноважених 
органів. Інформаційна система NANDO (New Approach Notified and Designated 
Organisations)32 створена та підтримується Генеральним директоратом ЄК з питань 
підприємств та промисловості. Ця система є мережевою точкою доступу до 
нормативної інформації про органи, відповідальні за проведення процедур оцінки 
відповідності для продуктів, що продаються в Європейському Союзі, та їх відповідних 
областей компетенції. На даний час NANDO охоплює всі опубліковані директиви ЄС, 
включно з Регламентом (ЄС) № 305/2011 та Директивою низької напруги 73/23/ЕEC.

Держави-члени, країни ЄАВТ (члени європейської економічної зони) та інші країни, з 
якими ЄК уклала Угоди про взаємне визнання (MRA) та Протоколи до Європейських 

29  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1329
30  COSME — одна з ключових програм Євросоюзу, спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу (МСБ). Функціонує з 2014 року.
31  https://www.eota.eu/ 
32  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

https://www.eota.eu/
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угод про оцінку відповідності й прийняття промислових товарів (PECA), призначили 
уповноважені органи, створені відповідно до директиви.

Уповноважені органи умовно можна зарахувати до національного рівня CPR. Загалом, 
умовно система органів національного рівня у відповідності з нормами Регламенту 
(ЄС) № 305/2011 характеризується такими особливостями:

1. Кожна країна, що приєднується до CPR, визначає один орган з акредитації 
(національний орган з акредитації, NAB).

2. Для ефективної комунікації та взаємного обміну інформацією державою 
призначається орган, що виконує функції контактного пункту.

3. У залежності від необхідності та особливостей ринків країн, акредитується 
обмежений перелік органів з визначення технічної прийнятності (TAB). 

4. Кількість органів з оцінки відповідності (NB) формується в залежності від 
потреб економіки та можливостей суб’єктів господарювання виконувати 
передбачені Регламентом (ЄС) № 305/2011 умови.

5. Згідно з умовами Регламенту (ЄС) № 305/2011, для врахування національних 
особливостей напрямок системи ринкового нагляду за будівельною 
продукцією зараховано до національного рівня регулювання. Всі принципи 
ринкового нагляду та контролю в кожній країні окремо базуються на 
особливостях національного законодавства. Але обов’язковою умовою для 
всіх членів є необхідність врахування положень Регламенту (ЄС) № 305/2011 
щодо будівельної продукції та імплементації загальних для всіх членів CPR 
принципів у національне законодавство.

Загалом, станом на 01.01.2021 у сфері відповідальності CPR діяло 37 органів з акредитації 
(NAB) та 47 органів з визначення технічної прийнятності (TAB). Перелік органів з 
оцінки відповідності (NB) налічує 658 чинних організацій.
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Схема 3. Модель органів за Регламентом (ЄС) № 305/2011 в Євросоюзі

Джерело: підготовлено BRDO
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Таблиця 6 .Загальна система органів в рамках реалізації положень Регламенту 
(ЄС) № 305/2011

Країна Органи з акредитації 
(NAB/AB)

Органи з 
визначення 

технічної 
прийнятності 

(TAB)

Органи 
з оцінки 

відповідності 
(NB)

Примітка

Чинні Не 
чинні Чинні Не 

чинні

Австрія

AKKREDITIERUNG 
AUSTRIA 
Federal Ministry of 
Digital and Economic 
Affairs

1 0 33 3 ЄС

Бельгія Belgian Accreditation 
Body (BELAC) 1 0 23 2 ЄС

Болгарія

Executive Agency 
«Bulgarian 
Accreditation Service» 
(BAS)

0 0 24 4 ЄС

Велика 
Британія

The United Kingdom 
Accreditation Service 
(UKAS) 

9 0 47 7 Екс-ЄС (Brexit)

Греція Hellenic Accreditation 
System (ESYD) 0 0 15 4 ЄС

Данія Danish Accreditation 
Fund (DANAK) 1 0 11 2 ЄС

Естонія Estonian Accreditation 
Centre (EAK) 0 0 6 1 ЄС

Ірландія
Irish National 
Accreditation Board 
(INAB)

3 0 8 0 ЄС

Ісландія - 0 0 0 0

European Economic 
Area (EEA)/European 

Free Trade Association 
(EFTA)

Іспанія Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) 3 0 25 19 ЄС

Італія
L’Ente Italiano di 
Accreditamento 
(ACCREDIA)

2 0 71 13 ЄС

Кипр
Cyprus Organization 
for the Promotion of 
Quality (CYS-CYSAB)

1 0 3 0 ЄС

Латвія
Latvian National 
Accreditation Bureau 
State Agency (LATAK)

1 0 9 0 ЄС

Литва
Lithuanian National 
Accreditation Bureau 
(LA)

1 0 8 1 ЄС
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Країна Органи з акредитації 
(NAB/AB)

Органи з 
визначення 

технічної 
прийнятності 

(TAB)

Органи 
з оцінки 

відповідності 
(NB)

Примітка

Чинні Не 
чинні Чинні Не 

чинні

Ліхтенштейн - 0 0 1 1

European Economic 
Area (EEA)/European 

Free Trade Association 
(EFTA)

Люксембург Luxembourg Office of 
Accreditation (OLAS) 1 0 1 0 ЄС

Мальта National Accreditation 
Board (NAB-Malta) 0 0 0 0 ЄС

Нідерланди Raad voor Accreditatie 
(RvA) 4 1 20 3 ЄС

Німеччина
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 
GmbH (DAkkS)

1 0 123 9 ЄС

Норвегія Norsk Akkreditering 
(NA) 1 0 8 2

European Economic 
Area (EEA)/European 

Free Trade Association 
(EFTA)

Польща Polish Centre for 
Accreditation (PCA) 5 1 37 1 ЄС

Португалія Instituto Português de 
Acreditação, I.P. (IPAC) 2 1 11 0 ЄС

Румунія Romanian Accreditation 
Association (RENAR) 3 0 19 2 ЄС

Словаччина
Slovak National 
Accreditation Service 
(SNAS)

2 0 11 1 ЄС

Словенія
Slovenian Accreditation 
(Slovenska akreditacija) 
(SA)

1 0 10 2 ЄС

Туреччина Turkish Accreditation 
Agency (TURKAK) 2 0 26 2

DECISION No 1/2006 
OF THE EC-TURKEY 

ASSOCIATION 
COUNCIL of 15 

May 2006 on the 
implementation 

of Article 9 of 
Decision No 1/95 
of the EC-Turkey 

Association Council 
on implementing 
the final phase of 

the Customs Union 
(2006/654/EC)

Угорщина

National Accreditation 
Authority (Nemzeti 
Akkreditáló Hatóságról) 
(NAH)

4 0 10 0 ЄС
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Країна Органи з акредитації 
(NAB/AB)

Органи з 
визначення 

технічної 
прийнятності 

(TAB)

Органи 
з оцінки 

відповідності 
(NB)

Примітка

Чинні Не 
чинні Чинні Не 

чинні

Фінляндія Finnish Accreditation 
Service (FINAS) 1 0 9 2 ЄС

Франція
Comité français 
d’accréditation 
(COFRAC)

2 0 33 3 ЄС

Хорватія Croatian Accreditation 
Agency (HAA) 1 1 11 4 ЄС

Чеська 
Республіка

Czech Accreditation 
Institute (CAI) 2 2 27 2 ЄС

Швеція

Swedish Board for 
Accreditation and 
Conformity Assessment 
(SWEDAC)

1 0 8 2 ЄС

Швейцарія Swiss Accreditation 
Service (SAS) 1 0 10 1

European Free Trade 
Association (EFTA)/

(MRA and LTA)

Австралія
Joint Accreditation 
System of Australia and 
New Zealand (JAS-ANZ)

нд нд нд нд
MRA

Нова 
Зеландія

Joint Accreditation 
System of Australia and 
New Zealand (JAS-ANZ)

нд нд нд нд
MRA

США
American National 
Standards Institute 
(ANSI)

нд нд нд нд
MRA

Канада Standards Council of 
Canada (SCC) нд нд нд нд

CETA

Японія

Japan Accreditation 
System for Product 
Certification Bodies of 
JIS Mark (JASC)

нд нд нд нд

MRA
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Значну роль у системі імплементації та реалізації положень CPR відведено 
інформаційним та цифровим технологіям. Яскравим прикладом є NANDO – 
Інформаційна система нотифікованих та призначених організацій за новим підходом 
Єврокомісії. Система NANDO дозволяє громадянам та суб›єктам господарювання 
здійснювати пошук та перевіряти статус повідомлення уповноваженого органу 
щодо певних положень та директив. Переліки включають ідентифікаційний номер 
кожного нотифікованого органу, а також завдання, щодо яких він був повідомлений, і 
підлягають регулярному оновленню.

Основна інфраструктура підтримки впровадження та реалізації положень Регламенту 
(ЄС) №  305/2011 (CPR) була сформована на вже наявній інфраструктурі реалізації 
Директиви 89/106/ЕЕС (CPD). Україна свого часу також враховувала положення цієї 
Директиви у формуванні системи технічного регулювання в будівництві, але остаточно 
так і не завершила її імплементацію. Попри це, чинна система регулювання на ринку 
будівельної продукції на даний момент враховує саме положення Директиви 89/106/
ЕЕС і потребує докорінного переформатування у відповідності із CPR.

У процесі прийняття положень Регламенту (ЄС) № 305/2011 та адаптації національного 
законодавства деякі країни досі не скасували норми національного законодавства, 
що призводить до конфліктності. Деякі держави-члени за перехідний період 
обмежили або скасували законодавство, що базувалося на підходах CPD. Тому їхня 
нинішня правова система значною мірою базується на структурі CPR. Але існують 
і держави, що частково скасували старі національні правові норми й одночасно 
запровадили нові, з потенційними конфліктами на межі цих двох підходів. Наразі ця 
загальноєвропейська проблема ще вирішується шляхом діалогу на наднаціональному 
рівні через Постійний комітет з будівництва, Консультативну групу та інші органи. 
Тобто запровадження єдиних норм на рівні національного законодавства у державах-
членах триває навіть зараз, після закінчення передбаченого Регламентом (ЄС) 
№  305/2011 перехідного періоду. Через такі неузгодженості, спрощення доступу на 
загальний ринок на даний момент, за констатацією експертів Єврокомісії, є нижчим 
за прогнозований раніше рівень. Однак, цей фактор водночас є певним позитивом 
для України. Оскільки дискусія з цього питання ще не завершена, вчасне долучення 
до обговорення проблематики взаємоузгодження законодавчих вимог допоможе у 
випадку своєчасного підключення українських органів з системи CPR, які необхідно 
створити чи призначити/визначити. Саме завдяки долученню до дискусії Україна 
отримає можливість знизити ризики стосовно врахування інтересів національних 
виробників та підтримки виробників сегменту малого та середнього бізнесу. 

За логікою та принципами CPR питання ринкового нагляду за ринком будівельної 
продукції зараховано до компетенції національного законодавства, але з урахуванням 
положень Регламенту (ЄС) №  305/2011. Попри зарахування ринкового нагляду за 
ринком будівельної продукції до рівня національного законодавства, у Євросоюзі 
існує тенденція напрацювання єдиних стандартів та правил щодо цього питання. Така 
тенденція не отримує підтримки на рівні більшості держав-членів ЄС через значний 
масив питань, що потрібно узгодити щодо контролю, вилучення, призупинення обігу 
на ринку будівельної продукції неналежної якості в умовах вільного транскордонного 
ринку. 

Одним із прикладів спроб розробити та впровадити єдиний підхід до ринкового 
нагляду за будівельною продукцією є пропозиція Construction Products Europe (CPE)33, 
оприлюднена в описі загальної моделі CPR в Євросоюзі. 

33  Міжнародна некомерційна асоціація, у складі якої є національні та європейські асоціації, що представляють малі та 
середні підприємства та світові компанії. CPE націлена на просування європейської будівельної галузі, обмін інформацією щодо 
законодавства та стандартизації ЄС та забезпечення внеску у всі європейські будівельні галузеві ініціативи
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Малюнок 2. Загальна схема реалізації Регламенту (ЄС) № 305/2011 та місце 
ринкового нагляду за версією Construction Products Europe34

Джерело: Construction Products Europe 

Підхід, який Construction Products Europe пропонує застосовувати глобально в 
системі CPR, базується на максимальному використанні інформаційних технологій та 
максимальній доступності інформації про продукцію.

Належність до системи CPR, як правило, характерна для «потужних» розвинених 
економік і є загальним документом держав-членів Європейського Союзу. Попри 
цей факт, щоб стати повноцінним учасником системи Регламенту (ЄС) № 305/2011, не 
обов’язково бути членом ЄС або мати угоду про вільну торгівлю.

До держав-членів ЄС, які імплементують єдині правила CPR, за різними угодами 
приєднуються й інші країни: Швейцарія, США, Канада, Туреччина тощо. Характерно, 
що це країни з високонкурентною та великою за обсягами економікою, зі значним 
потенціалом реалізації проєктів у будівельній сфері, зокрема інфраструктурних. 
Цей факт буде корисним для врахування в процесі імплементації в Україні завдяки 
реалізації Національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом 
України у 2020 році35.

Зокрема, у запровадженні CPR корисними та цікавими мають бути приклади 
організації системи забезпечення реалізації положень Регламенту (ЄС) № 305/2011 в 
державах-членах Євросоюзу колишніх суб’єктів СРСР та держав, що входили до так 
званого переліку країн Варшавського договору. Фактично, приклади трансформації 
систем регулювання на ринку будівельної продукції від планової або напівринкової 
моделі економіки до суто ринкової є надзвичайно показовими для застосування в 
Україні. 

Для України дуже цікавим також є досвід Туреччини, яка тісно співпрацює з ЄС з 

34           https://www.construction-products.eu/application/files/1015/8997/0842/2020.05.15_CPR_principles.pdf 
35  https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f6114e96a5654f2b8a75ec7f4901abd9

https://www.construction-products.eu/application/files/1015/8997/0842/2020.05.15_CPR_principles.pdf
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початку його заснування і не лише приєдналася до системи CPR на підставі угод про 
вільну торгівлю та взаємовизнання, а й повноцінно імплементувала Регламент (ЄС) 
№ 305/2011 без застережень.

Литва, Латвія, Естонія
Литва та Латвія, на відміну від  Естонії, мають власні зареєстровані в системі CPR 
національні органи з акредитації. 

У Латвії функції органу з акредитації виконує Latvian National Accreditation Bureau State 
Agency (LATAK). Функції контактного органу виконує Департамент зовнішньої торгівлі 
Міністерства економіки. Процес повідомлення базується на Законі про відповідність 
продукції та на положеннях Регламенту № 305/2011. 

Латвія лише у 2019 році внесла в базу ЄС один орган з технічної оцінки − BM Certification, 
що має можливість працювати за однією категорією продукції − BUILDING KITS, UNITS, 
AND PREFABRICATED ELEMENTS. Також у Латвії діють 9 органів з технічної оцінки.

У Литві функції органу з акредитації виконує Lithuanian National Accreditation Bureau 
(LA).

У 2013 Литва внесла в базу ЄС Statybos produkcijos sertifikavimo centras – SPSC як орган 
технічної оцінки. На початку діяльності TAB зареєстрував можливість працювати з 35 
категоріями будівельної продукції. У 2018 році цей перелік був зменшений до роботи 
з 15 категоріями.

Естонія не реєструвала свій орган з національної акредитації. Естонським 
уповноваженим органом є Міністерство економіки та зв’язку. Процес нотифікації 
базується на Законі про відповідність продукції та на положеннях регламенту 
№ 305/2011.

Особливістю естонського підходу є призначення контактним органом Consumer 
Protection and Technical Regulatory Authority. Генеральний директор Естонського 
органу захисту прав споживачів та технічного регулювання видає рішення про 
надання, призупинення дії або анулювання ліцензії особам, які здійснюють 
розміщення будівельної продукціїї на ринку Естонії. Фактично, цей орган, окрім інших, 
також виконує функції ринкового нагляду.

Польща
Національним органом акредитації в Польщі є Polish Centre for Accreditation (PCA). 
У країні працюють 5 органів з технічної оцінки. Найстаршим (за акредитацією в ЄС) 
є Instytut Techniki Budowlanej, який з 2013 року працює з 33 категоріями будівельної 
продукції в рамках CPR. Інші 4 органи з технічної оцінки працюють з обмеженим 
переліком категорій.

Наприклад, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA 
I GORNICTWA SKALNEGO з 2015 року працює з 3 категоріями й підтверджував їх у 2015, 
2016, 2017, 2019 роках. У свою чергу, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, акредитований у 2014 році з 2 категоріями, поступово 
розширив можливості до 10 категорій у 2016 році.

Станом на сьогодні у країні діють 37 органів з оцінки відповідності.

Румунія
Національним органом акредитації в Румунії є Romanian Accreditation Association 
(RENAR). Контактним органом визначено Ministry of Regional Development and Public 
Administration.

У країні працюють 3 органи з технічної оцінки та 19 органів з оцінки відповідності. Всі 
органи з технічної оцінки працюють з 34 категоріями з 2014 року. 

Словаччина
Національним органом акредитації в Словаччині є Slovak National Accreditation Service 
(SNAS). Контактним органом визначено Ministry of Transport and Construction of the 
Slovak Republic.
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У країні працюють 2 органи з технічної оцінки та 11 органів з оцінки відповідності.  
Найбільшим органом з технічної оцінки є Technický a skušobný ústav stavebný, що з 
2013 року працює з усіма 35 категоріями за CPR. 

Також функціонує FIRES, S.R.O., що з 2015 року працює з категорією FIRE STOPPING, FIRE 
SEALING AND FIRE PROTECTIVE PRODUCTS. FIRE RETARDANT PRODUCTS. У 2020 році 
орган розширив компетенції до 2 категорій, додавши DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, 
GATES AND RELATED BUILDING HARDWARE. 

Особливості розвитку системи органів з технічної оцінки в окремих країнах 
Євросоюзу

№ 
з/п Країна Тип 

органу

Назва 
нотифікованого 

органу

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація)

Визначення щодо груп
 (із загальної кількості 35* на кінець року) Орган

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Останнє 
підтвер-
дження

1
Словаччина

TAB FIRES, S.R.O. 25.10.2011 - - 1 - 1 - 1 2 25.10.2011

2 TAB Technický a skušobný 
ústav stavebný, n. o. 14.06.2013 35 - - 35 - - 35 - 23.07.2013

3

Румунія

TAB Institutul National de 
Cercetare-Dezvoltare in 
Constructii, Urbanism 
si Dezvoltare Teritoriala 
Durabila URBAN-
INCERC

18.09.2014 - 34 - 34 - - - - 05.10.2016

4
TAB Institutul de Cercetari 

in Transporturi 
INCERTRANS SA

18.09.2014 - 34 - 34 - - - - 25.08.2017

5

TAB Institutul de Cercetari 
pentru Echipamente 
si Tehnologii in 
Constructii ICECON

18.09.2014 - 34 - 34 - - - - 16.11.2017

6

Польща

TAB CENTRUM NAUKOWO-
BADAWCZE OCHRONY 
PRZECIWPOZAROWEJ 
IM. JÓZEFA 
TULISZKOWSKIEGO 
– PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY

26.08.2016 - - - 2 2 - 2 - 19.01.2015

7 TAB Instytut Badawczy 
Drog i Mostow 09.04.2014 - 19 - 19 19 - 19 - 08.04.2014

8 TAB Instytut Techniki 
Budowlanej 15.11.2013 33 - - 33 33 - 33 - 14.11.2013

9

TAB SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ - 
INSTYTUT CERAMIKI 
I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

24.06.2014 - 2 5 10 10 - 10 - 22.05.2019

10

TAB SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ 
- INSTYTUT 
MECHANIZACJI 
BUDOWNICTWA 
I GORNICTWA 
SKALNEGO

04.06.2015 - - 3 3 3 - 3 - 10.06.2019

11

Угорщина

TAB CEMKUT CEMENTIPARI 
KUTATÓ-FEJLESZTO 
KFT.

08.06.2018 - - - - - 15 - - 26.09.2018

12
TAB KTI 

Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft.

04.06.2015 - - 21 - 22 - - - 21.07.2010

13

TAB TÜV Rheinland 
InterCert Műszaki 
Felügyeleti és Tanúsító 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság

06.05.2014 - 8 - - - 10 - - 23.04.2014

14

TAB ÉMI Építésügyi 
Minoségellenorzo 
Innovációs Nonprofit 
Kft.

25.10.2013 35 - - - - 34 - - 25.10.2013
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15 Латвія TAB BM Certification 13.08.2019 - - - - - - 1 - 09.03.2020

16 Литва
TAB Statybos produkcijos 

sertifikavimo centras 
- SPSC

27.09.2013 31 - - - - 15 - - 04.01.2018

17

Нідерланди

TAB Element Materials 
Technology Rotterdam 
B.V.

12.11.2020 - - - - - - - 11 10.11.2020

18 TAB Kiwa Nederland B.V. 10.04.2014 - 35 - - 35 - - - 01.06.2017

19 TAB SGS Intron Certificatie 
BV 10.04.2014 - 5 - - 5 - - - 12.01.2017

20 TAB SKG-IKOB Certificatie 
BV 17.06.2014 - 9 - 11 11 - - - 17.01.2017

Туреччина

Турецька Республіка приєдналася до країн ЄС, що імплементувати Регламент (ЄС) 
№ 305/2011, на підставі Рішення № 1/2006 Ради Асоціації ЄС - Туреччина від 15 травня 
2006 року щодо імплементації статті 9 Рішення № 1/95 Ради ЄС - Туреччина про 
впровадження заключного етапу Митного союзу (опубліковане в Офіційному журналі 
Європейського Союзу 30 вересня 2006 року36).

Дана ситуація подібна до української: країна, що не є членом ЄС, визнає регламент 
Євросоюзу й робить його частиною власної нормативно-правової бази.

З 1999 року працює турецьке агентство з акредитації (TÜRKAK)37, що підпорядковане 
Міністерству закордонних справ Туреччини, штаб-квартира якого розташовується в 
Анкарі. Воно є юридичною особою публічного права, некомерційною організацією, 
має адміністративну та фінансову автономію та спеціальний бюджет. TÜRKAK є єдиним 
національним органом з акредитації, що діє з метою акредитації органів з оцінки 
відповідності та забезпечення того, щоб такі органи діяли відповідно до національних 
та міжнародних стандартів, а отже, забезпечує, щоб сертифікати, видані органами з 
оцінки відповідності, мали національне та міжнародне визнання.

На даний момент у Туреччині визначено нотифікуючий орган – Міністерство економіки 
Турецької Республіки (на момент призначення мало назву Міністерство розвитку 
та урбанізації)38, відповідальне за створення та проведення необхідних процедур 
оцінки, повідомлення органів з оцінки відповідності та моніторинг уповноважених 
органів. Процедури, що розробляються Міністерством економіки Туреччини, описані 
в покроковому керівництві, датованому 2013 роком39. 

Мінекономіки країни має законодавчі повноваження щодо таких європейських 
регламентів та директив: 90/385/EEC; 92/42/EEC; 93/42/EEC; 98/79/EC; 2000/14/EC; 
2006/42/EC; Regulation (EU) № 305/2011; 2013/29/EU; 2013/53/EU; 2014/28/EU; 2014/29/EU; 
2014/30/EU; 2014/31/EU; 2014/32/EU; 2014/33/EU; 2014/34/EU; 2014/68/EU; Regulation (EU) 
2016/424; Regulation (EU) 2016/426; Regulation (EU) 2016/425.

З 2006 року в Туреччині національним органом для здійснення процедур оцінки 
відповідності згідно з чинним законодавством Євросоюзу про гармонізацію (в 
рамках Regulation (EU) №  305/2011) офіційно були призначені 26 органів з оцінки 
відповідності40. Загалом були визначені41: 

 � 26 органів з оцінки відповідності (NB) згідно з положеннями Регламенту 
(ЄС) № 305/2011;  

 � 4 органи з оцінки відповідності, уповноважені виконувати завдання, 
викладені у статті 20 Директиви 2014/68/ЄС про обладнання під тиском 
(RTPO);

 � 2 органи з визначення технічної прийнятності (TAB).

Детальну систему органів в Туреччині можна переглянути в Додатку 9.

36  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:271:0058:0060:EN:PDF
37  https://www.turkak.org.tr/en/institutional/about.html 
38  www.economy.gov.tr
39  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.opendocpopup&odc_id=9434&open=yes
40  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792
41  За даними Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System (https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/nando/index.cfm)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:271:0058:0060:EN:PDF
https://www.turkak.org.tr/en/institutional/about.html
http://www.economy.gov.tr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.opendocpopup&odc_id=9434&open=yes
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
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Загальні висновки
Ще у 2012 році Єврокомісія оприлюднила Стратегію стійкої конкурентоспроможності 
будівельного сектору та його підприємств42, де основна увага приділяється просуванню 
сприятливих ринкових умов для сталого зростання в будівельному секторі. Серед 
п’яти основних сфер визначаються дві, що безпосередньо регулюються Регламентом 
(ЄС) № 305/2011 і на які він впливає:

 � нормативно-правова база: акцент на зменшенні адміністративного тягаря 
для підприємств, особливо МСП;

 � міжнародна конкуренція: заохочення впровадження Єврокодів та сприяння 
розповсюдженню нових фінансових інструментів та договірних угод у 
країнах, що не входять до ЄС.

Цей факт наочно демонструє важливість, яку вбачає ЄС у повноцінному розвитку CPR. 

Одним із головних досягнень запровадження Регламенту (ЄС) №305/2011 є дієве та 
ефективне запровадження фактично єдиної технічної мови у сфері регулювання 
будівельних виробів для всіх учасників системи CPR. Таким чином, досягається не 
лише нівелювання нетарифних бар’єрів у транскордонній торгівлі, а й забезпечується 
можливість рівномірного розвитку науково-технічного та промислового потенціалу 
всіх країн. Завдяки цьому Україна може отримати можливість для ефективного та 
прискореного розвитку індустрії будівельних виробів, у порівнянні із закритою 
національною моделлю регулювання, завдяки доступу до загальних європейських 
інтелектуальних, дослідницьких та фінансових ресурсів. Отримання доступу до 
таких ресурсів та результатів загальноєвропейської практики допоможе осучаснити 
систему технічного регулювання у країні за суттєво коротший термін та зменшити 
витрати на цей процес.

Загалом організаційна структура CPR як на наднаціональному, так і національному 
вже сформована й може бути прямо імплементована в Україні за чинними зразками 
з різних країн. При цьому важливим фактором при створенні ефективної системи 
підтримки Регламенту (ЄС) № 305/2011 в Україні виступатиме своєчасне визначення 
органу ринкового контролю за будівельними виробами на ринку.

Завдяки тому, що впровадження CPR проходило не «з нуля», можна констатувати, 
що остаточно основні органи управління та підтримки положень Регламенту (ЄС) 
№ 305/2011 в Євросоюзі як на національному, так і на наднаціональному рівнях були 
повністю призначені досить оперативно: вже станом на 2016 рік у Report from the 
Commission to the European Parliament and to the Council on the implementation of 
Regulation (EU) № 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products 
and repealing Council Directive 89/106/ЄEC було констатовано, що усіма державами-
учасниками були призначені контактні пункти, національні органи акредитації 
та визначені органи з технічної оцінки. Також було констатовано повноцінне 
функціонування по всій Європі органів з оцінки відповідності. Фактично, за неповних 
3 роки (з 2013 до 2016) перехідного періоду з CPD до CPR наявна інфраструктура була 
адаптована й розпочала працювати.

Загальною тенденцією є те, що контактними пунктами щодо CPR у країнах визначаються 
державні структури: міністерства або департаменти міністерств. Інколи, як, наприклад, 
в Естонії, функції контактного центру делеговані структурі, що відповідає за здійснення 
ринкового нагляду.

Під час формування системи органів можна застосовувати поступову схему 
нарощування компетенцій щодо груп будівельної продукції (для TAB) та розширення 
можливостей застосування різних систем сертифікації (для органів з відповідності, 
NB). Попри той факт, що кількість органів з технічної оцінки не обмежується, у 
державах-членах CPR не створюють їх велику кількість. Це пов’язано насамперед із 
необхідністю органів забезпечувати незалежність та неупередженість, брати участь 
в роботі над гармонізованими стандартами на наднаціональному рівні, що потребує 
суттєвих інтелектуальних та фінансових ресурсів, потужної матеріальної бази. Також 
кількість органів оцінки прямо залежить від обсягу економіки країни. Досить часто 
трапляються випадки, коли навіть наявний у країні орган з технічної оцінки не заявляє 

42  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0433
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про повний перелік компетенцій за групами будівельної продукції. Непоодинокими є 
випадки, коли TAB нарощує компетенції поступово (поетапно) або навпаки – оптимізує 
кількість компетенцій за групами будівельної продукції під час своєї діяльності, 
відмовляючись від незатребуваних у країні компетенцій за категоріями. Досвід саме 
такого, поетапного, створення органів з технічної оцінки буде корисним для України 
й допоможе ефективно використати обмежені фінансові та інтелектуальні ресурси 
країни, поступово підвищуючи спроможність індустрії і нарощуючи інтелектуальний 
потенціал за рахунок залучення та розвитку дослідницького, науково-освітнього та 
інженерного підґрунтя діяльності в будівельній сфері.

Процес адаптації стандартів триває в ЄС і зараз. Проблема пов’язана, у першу 
чергу, з тим, що гармонізовані стандарти потребують постійного доопрацювання на 
наднаціональному рівні з подальшим прямим масштабуванням на національний. 
На даний момент в ЄС щодо CPR є системні проблеми, проти яких відсутні засоби 
правового захисту: 

 � недостатня якість гармонізованих стандартів, що заважає системі 
задовольняти потреби держав-членів та потреб галузі; 

 � подальше існування національних знаків та сертифікації у поєднанні з 
неефективним та нерівномірним наглядом за ринком. 

У звітах про процес імплементації CPR експерти Єврокомісії неодноразово зазначали, 
що відносний успіх альтернативного маршруту (через EOTA) під час стандартизації 
є, в основному, наслідком недостатності процесу стандартизації (пом›якшення 
слабких сторін шляху стандартизації, а не надання реальної альтернативи). Щодо 
цього питання триває ефективна дискусія, й Україні варто врахувати цей фактор 
та своєчасно приєднатися до роботи над гармонізованими стандартами, щоб 
забезпечити врахування державних та національних інтересів, зокрема для 
забезпечення повноцінної конкуренції на ринку між національними виробниками та 
транскордонними компаніями.

Регламент (ЄС) №  305/2011, попри запобіжники, закладені в ньому, має значний 
фінансовий та матеріальний вплив на витрати підприємств МСБ. Для вирівнювання 
умов для малих, середніх і мікропідприємств Регламентом (ЄС) № 305/2011 
передбачені спрощені процедури розміщення будівельних виробів на ринку. Навіть 
в ЄС, за твердженням самої Єврокомісії, на сучасному етапі реалізації досвід все ще 
обмежений у практичному використанні цих варіантів, за винятком правил щодо 
спрощених процедур щодо класифікації без тестування, спільного використання 
та каскадування43. Ці положення часто використовуються там, де це можливо. Але 
досить часто підприємствами МСБ не застосовуються через необізнаність про такі 
можливості. У чинному законодавстві України дана проблема вже врахована й дає 
можливість реалізувати спрощену схему CPR для таких суб’єктів. 

Як відзначають регулярні звіти Єврокомісії з відстеження ефективності запровадження 
CPR, попри той факт, що Регламент (ЄС) № 305/2011 на даному етапі справляє більший 
позитивний вплив на розвиток транскордонної торгівлі будівельними виробами, 
економіки країн на національному ринку також отримують позитивний імпульс. У 
першу чергу, це пов’язано з розвитком добросовісної конкуренції та встановленням 
запобіжників від обігу фальсифікату на ринку44. Витрати, що змушені нести виробники 
для врахування вимог CPR, компенсуються за рахунок зниження рівня фальсифікованої 
та контрафактної продукції. З 1 січня 2018 року в Україні була скасована обов’язкова 
сертифікація продукції, що виконувалася відповідно до Декрету Кабінету Міністрів 
№46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» (та власне втратив чинність сам Декрет). 
Наразі всі будівельні вироби, що сертифікувалися та містилися в Переліку продукції, 
що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому Наказом Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 
2005 року № 28, не контролюються. Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України планувало до 2020 року створити адаптовану до вимог Світової організації 
торгівлі та Євросоюзу систему технічного регулювання, що дозволить українським 
виробникам гарантувати якість, безпечність походження та безперешкодно виходити 
на іноземні ринки. За фактом, лише зараз у сфері будівельних виробів було ініційовано 
цей процес. 
43  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0445 
44  За умови існування в країні дієвої інституції ринкового нагляду.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0445
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CPR є складною комплексною інфраструктурою й потребує значних зусиль та 
ресурсів для його роз’яснення. Значні ресурси Єврокомісія витрачає на роз’яснення 
та інформаційну підтримку запровадження Регламенту (ЄС) № 305/2011. В обговоренні 
будь-яких змін беруть участь не лише представники державних структур держав-
членів, а й експертні та громадські організації. Для супроводу CPR реалізується значна 
кількість інформаційних кампаній, орієнтованих головним чином на економічних 
операторів, зокрема МСП, а також на державні інституції та споживачів будівельної 
продукції. 
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1.6. ВИСНОВОК ЗА РОЗДІЛОМ 1

Навіть поверхневий аналіз ринку будівельної продукції в Україні 
дає підстави стверджувати, що він некерований. Так, тривалий час 

не здійснюється державний контроль якості будівельної продукції, 
а ринковий нагляд взагалі не розпочато. Саме після прийняття 
Закону усуваються значні прогалини в питанні налагодження дієвого 
ринкового нагляду та контролю за будівельною продукцією. Норми 
Закону, зокрема, спрямовані на упорядкування ринку будівельної 
продукції та нівелювання системних чинників негативного впливу. 

На основі проведеного вибіркового аналізу статистичних даних за 
останні 10 років щодо експорту-імпорту Україною будівельної продукції 
більшості категорій, що підпадають під дію Закону, можна зазначити, 
що вектори експорту-імпорту динамічно змінюються. До 2014 р. логіку 
балансу можна розглядати через наявність національних ресурсів та 
усталений рівень цін у країні походження продукції. Починаючи з 2014 
року, у впливі на баланс превалюють зовнішні фактори, перш за все, 
відносини з Російською Федерацією через воєнну агресію. 

Головними системними чинниками негативного впливу вбачаються 
орієнтація більшості національних виробників та нормативи 
відповідності, що не мають поширення за межами країни, 
непристосованість національних виробників до механізму надання 
на ринок продукції в зоні дії СРR, недовіра потенційних імпортерів 
щодо якості продукції національних виробників, виробленої в Україні 
(головним чином, через відсутність ринкового нагляду).

Разом із тим, можна відмітити певні переваги сегментів виробництва, 
субʼєкти яких обʼєднані у дієві профільні асоціації (наприклад, 
виробники цементу, кабельної продукції, металевих конструкцій). 
Такі переваги можна пояснити активною участю асоціацій у 
нормоутворенні, зокрема розробленні гармонізованих стандартів та 
налаштуванні підприємств-учасників асоціації на виконання таких 
нормативних документів, ініціюванні контрольних заходів тощо. 
Головною проблемою в таких сегментах виробництва є необхідність 
розширення сфер використання та забезпечення умов добросовісної 
конкуренції на внутрішньому ринку споживання.

Завдання, що вирішує Закон, не обмежені виключно інтересами 
виробників, а спрямовані на забезпечення балансу інтересів 
багатьох груп учасників процесу будівництва, серед яких кінцеві 
споживачі продукту галузі (будівель та споруд) – населення країни, 
проєктувальники, будівельники тощо. Групи заінтересованих 
сторін різняться за чисельністю та впливом на ринок, проте кожна 
з них зацікавлена у впровадженні Закону і матиме певні позитивні 
результати у процесі життєдіяльності.

Глобалізація економіки та інтеграційні процеси – це даність, умови 
якої необхідно розуміти, сприймати та використовувати на користь 
суспільства. Прийняття Закону, гармонізованого з СРR, надає змогу 
враховувати у будівельній галузі досвід технічно розвинутих країн під 
час реалізації інвестиційних проєктів.
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2   ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ

2.1.  РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Значну роль у надані будівельної продукції на ринку відіграють регламентні технічні 
специфікації. Вони визначають ключові аспекти щодо виробництва будівельної 

продукції та надання її на ринок, зокрема: 

 � вимоги до застосування систем оцінки та перевірки стабільності показників 
(контроль виробництва на підприємстві); 

 � показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними 
характеристиками, яким вона має відповідати;

 � передбачене використання будівельної продукції.

До регламентних технічних специфікацій належать: 

 � національні стандарти, що є ідентичними до гармонізованих європейських 
стандартів (hEN);

 � європейські документи з визначення прийнятності;
 � національні документи України з визначення прийнятності.

Головним базисом регламентних технічних специфікацій є основні вимоги до 
будівель і споруд. Тобто всі регламентні технічні специфікації встановлюють вимоги 
до характеристик будівельної продукції, її виробництва та контролю якості, що 
забезпечуватимуть виконання  основних вимог до будівель і споруд протягом 
всього їх життєвого циклу. У свою чергу, виконання вимог регламентних технічних 
специфікацій є підтвердженням виконання Закону в Україні (CPR в Євросоюзі).

Національні стандарти
Національні стандарти, що належать до регламентних технічних специфікацій, мають 
бути  ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам і прийняті 
як ДСТУ EN.

Європейські гармонізовані (узгоджені всіма державами-членами ЄС) стандарти hEN 
є інструментом для підтримки інтересів суспільства і важливим фактором підтримки 
законодавства. Вони розробляються в одній з трьох європейських організацій зі 
стандартизації:

 � Європейський комітет зі стандартизації (CEN) – має справу з усіма секторами, 
крім електротехніки і телекомунікацій;

 � Європейський комітет зі стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC) – 
займається стандартами в електротехнічному секторі;

 � Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI) – займається 
стандартами у сфері телекомунікацій і деяких аспектах радіо- і телевізійних 
передач.

Відповідно до прийнятих процедур, усі зацікавлені сторони або ті, кого може 
стосуватися  прийняття нових стандартів, можуть внести свій вклад у їх розроблення 
на національному рівні (формуючи громадську думку щодо hEN) або безпосередньо 
на європейському рівні (передавши свої зауваження). Експерти, до яких належать 
представники промисловості, уряду, вчених та професійних організацій, за напрямами 
діяльності обговорюють проєкти стандартів. 

Однією з головних цілей європейських організацій зі стандартизації є те, що експерти, 
які беруть участь в їхній роботі, представляють інтереси різних спільнот, і це сприяє 
прийняттю і застосуванню стандартів після їх опублікування. 

Європейські стандарти (EN) розробляються тоді, коли є потреба у цих стандартах у 
виробників, споживачів або суспільства. 

Гармонізовані європейські стандарти hEN забезпечують презумпцію відповідності 
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основним вимогам (визначеним у технічних регламентах), які вони охоплюють. 
Інформація про наявні гармонізовані hEN публікуються в Офіційному журналі 
Європейського Союзу (OJEU). 

Часто hEN повністю або частково засновані на міжнародних стандартах (ISO), 
розроблених та прийнятих Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) або 
Міжнародною електротехнічною комісією. 

Застосування hEN не є єдиним способом підтвердження її відповідності будь-якої 
продукції. Разом з тим, гармонізовані стандарти є єдиними способом, що автоматично 
забезпечує презумпцію відповідності основним вимогам. Виробник може вибирати, 
застосовувати і посилатися на гармонізовані стандарти чи ні. У разі, якщо виробник 
вирішує не застосовувати hEN, він зобов’язаний продемонструвати, що його продукція 
відповідає основним вимогам, використовуючи інші способи, що забезпечують рівень 
безпеки та захисту, як того вимагає чинне законодавство. Це можуть бути національні 
стандарти, міжнародні стандарти, європейські негармонізовані стандарти, що були 
опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу, або власні стандарти 
виробника. У цих випадках виробник не користується презумпцією відповідності і 
повинен сам доводити відповідність. Як правило, це значно дорожче та триваліше, 
що призводить до перевитрат виробника та зниження рентабельності. 

Відповідно до законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації, національні 
стандарти можуть передбачати презумпцію відповідності як перехідний захід, за умови, 
що для продукції не існує hEN. Для цього держави-члени повідомляють Комісії текст 
національних стандартів, які вони вважають такими, що задовольняють виконання 
основних вимог. Після консультації з державами-членами Комісія повідомляє їх про 
те, чи може національний стандарт застосовуватися як презумпція відповідності чи 
ні. Дані про такі національні стандарти також опубліковуються в Офіційному журналі 
Європейського Союзу.

CEN/CENELEC мають давню історію розвитку стандартів, що належать до сфери 
будівництва. Випуск будівельних стандартів активно розпочався в 1990-х роках у 
результаті мандатів, виданих відповідно до CPD. За результатами розроблення наразі 
кількість будівельних стандартів CEN/CENELEC становить близько 500 і постійно 
збільшується (будівельних сектор − третій за величиною сектор у CEN). Основними 
цілями стандартів будівельних виробів CEN/CENELEC є:

 � задоволення потреб зацікавлених сторін будівельного ринку;
 � стимулювання внутрішнього ринку;
 � усунення технічних торгових бар’єрів шляхом встановлення гармонізованих 

умов збуту будівельної продукції в ЄС;
 � забезпечення загальної технічної мови для оцінки відповідності будівельних 

виробів (доступність підтвердженої інформації для всіх стейкхолдерів).

Незважаючи на значні темпи стандартизації відповідно до Position Paper on the 
implications of the Construction Products Regulation (Regulation (EU) № №  305/2011) 
on the European Standardization System45, підготовленого CEN / CENELEC, скасування 
CPD та прийняття CPR передбачало плавний перехід. Однак на практиці зросла 
кількість процедурних неузгодженостей, виникли неоднозначність тлумачень та 
потреба у зміні або перегляді процедур. Важливим аспектом стало прийняття 
Регламенту зі стандартизації (ЄС) № 1025/2012, з яким змінився європейський підхід 
до стандартизації, що безпосередньо вплинуло на впровадження Регламенту (ЄС) 
№ 305/2011. Поточна ситуація змусила CEN / CENELEC переглянути свій стратегічний 
підхід до розроблення стандартів на будівельну продукцію. 

Основною неузгодженістю між Регламентом (ЄС) № 305/2011 та Регламентом (ЄС) 
№ 1025/2012 є підхід до методів та критеріїв оцінки експлуатаційних характеристик 
будівельної продукції, як визначено у пункті 1 статті 2 Регламенту (ЄС) № 305/2011. 
hEN, як правило, визначають вимоги, що слід виконати, та встановлюють необхідні 
характеристики, включно з: рівнями та класами, експлуатаційними характеристиками, 
сумісністю, захистом навколишнього середовища, охороною праці, геометричними 
розмірами, термінологією, позначеннями, методами випробувань, вимогами 
до пакування, маркуванням та процедурами оцінки відповідності, що за своєю 

45  https://www.cencenelec.eu/news/policy_opinions/PolicyOpinions/Position-CPR.pdf

https://www.cencenelec.eu/news/policy_opinions/PolicyOpinions/Position-CPR.pdf
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суттю є обов’язковими. CEN / CENELEC розробляє стандарти, які за визначенням 
є добровільними, оскільки їх користувачами є виробники та органи з оцінки 
відповідності, що можуть не бути представниками держав-членів ЄС. Однак, коли 
регулятор, національний або європейський, вимагає використання стандарту, це 
ставить під сумнів його добровільне використання, що не відповідає принципам 
Нового підходу. 

В Україні для цілей застосування Закону приймаються національні стандарти ДСТУ EN, 
що є ідентичними відповідним hEN. Процедура прийняття національних стандартів 
визначена ЗУ «Про стандартизацію»46 та ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. 
Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів 
(ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Зазначений закон 
визначає EN (hEN) як регіональні стандарти: «європейський стандарт – регіональний 
стандарт, прийнятий європейською організацією стандартизації». Регіональні / 
міжнародні стандарти, кодекси усталеної практики та зміни до них приймаються як 
національні стандарти ДСТУ EN / ДСТУ ISO, кодекси усталеної практики та зміни до 
них Національним органом стандартизації (НОС)47. 

Національний орган стандартизації було створено в 2015 році відповідно до статті 
11 ЗУ «Про стандартизацію». Функції НОС покладені на державне підприємство 
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції 
національного органу стандартизації»48).

ДП «УкрНДНЦ» представляє Україну в таких міжнародних та регіональних організаціях 
як:

 � Міжнародна організація зі стандартизації (ISO);
 � Міжнародна електротехнічна комісія (IEC);
 � Європейський комітет стандартизації (CEN);
 � Європейський комітет стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC);
 � Європейський інститут  телекомунікаційних стандартів (ETSI);
 � Міжрегіональна асоціація стандартизації (Irsa-MAC-BASB).

Національний орган стандартизації:

 � приймає, скасовує та відновлює дію національних стандартів, кодексів 
усталеної практики та змін до них;

 � готує та затверджує програми робіт з національної стандартизації;
 � приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних 

комітетів стандартизації, визначення сфери їхньої діяльності;
 � координує діяльність технічних комітетів стандартизації;
 � видає, відтворює та розповсюджує національні стандарти, кодекси усталеної 

практики, зміни до них;
 � формує та веде національний фонд нормативних документів;
 � складає та веде каталог національних стандартів та кодексів усталеної 

практики.

В Україні європейські стандарти приймаються виключно з ідентичним ступенем 
відповідності. ЗУ «Про стандартизацію» визначає, що у разі прийняття європейського 
стандарту як національного має забезпечуватися ідентичність національного 
стандарту відповідному європейському стандарту. Важливо, що з дня набрання 
чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, 
повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать 
положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському 
стандарту. 

Згідно з міжнародною практикою та вимогами ДСТУ 1.7, національний стандарт 
вважається ідентичним за таких умов:

а) національний стандарт ідентичний за технічним змістом, структурою і викладом 

46  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text
47  http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-ukrndnts/
48  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2014-%D1%80#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18%23Text
http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-ukrndnts/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2014-%D1%80%23Text
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(тотожний переклад);

б) національний стандарт ідентичний за технічним змістом, хоча може містити такі 
незначні редакційні зміни як:

 � зміни крапки на кому як вказівник десяткових знаків;
 � виправлення будь-яких друкарських помилок (наприклад, помилок 

написання) або зміну з нумерації сторінок;
 � виправлення авторських (редакторських) помилок укладання тексту 

оригіналу (наприклад, немає посилань на додатки чи таблиці);
 � вилучення тексту однією чи декількома мовами з багатомовного 

стандарту міжнародного або регіонального стандарту;
 � долучення будь-яких виданих технічних поправок чи змін до 

міжнародного або регіонального стандарту;
 � зміну назви для узгодження її з чинними національними стандартами, 

системами;
 � заміну «цей міжнародний стандарт» на «цей стандарт»;
 � долучення будь-якого національного довідкового матеріалу (тобто 

довідкових додатків, які не суперечать, не доповнюють і не вилучають 
нічого з положень міжнародного або регіонального стандарту); 
прикладами довідкового матеріалу є поради користувачам, навчальні 
настанови, пропоновані форми чи повідомлення;

 � вилучення попереднього довідкового матеріалу з міжнародного або 
регіонального стандарту;

 � зміни слововживання;
 � довідковий додаток, який містить перелік значень одиниць величин, 

якщо в країні, що приймає стандарт, використовують відмінну систему 
одиниць фізичних величин.

Гармонізовані стандарти з ідентичним ступенем відповідності приймаються як 
національні методами підтвердження, передруку або перекладу.

Метод підтвердження означає, що це національний стандарт, є гармонізованим 
з міжнародним чи регіональним нормативним документом та його подано у 
незмінному вигляді мовою оригіналу (переважно англійською). Метод підтвердження 
є найпростіший та найменш затратний з усіх методів прийняття. У разі застосування 
методу передруку міжнародний або регіональний стандарт друкують безпосереднім 
репродукуванням опублікованого документа (наприклад, фотографуванням, 
скануванням або з електронного файлу), стандарт виходить мовою оригіналу, до якого 
можуть розроблятися національні структурні елементи, технічні відхили та додатки 
українською мовою. У деяких випадках додається технічний переклад у вигляді 
додатку (робочий або чорновий варіант). Під час застосування методу перекладу 
виконують ідентичний переклад, до якого долучають національні структурні елементи 
та додатки. Метод перекладу є найбільш затратним з трьох, проте і найбільш зручним 
для застосування фаховою спільнотою. 

Таким чином, національні стандарти, що є ідентичними європейським 
гармонізованим стандартам, які застосовуються в рамках реалізації Закону, містять 
тотожні європейським методи та критерії оцінки показників будівельної продукції, 
пов’язаних із її суттєвими характеристиками. У разі якщо це передбачено відповідним 
гармонізованим європейським стандартом, національний стандарт визначає 
використання за призначенням будівельної продукції. Крім того, у таких стандартах 
визначається застосовний контроль виробництва на підприємстві (система оцінки 
та перевірки стабільності показників будівельної продукції), що має враховувати 
конкретні умови процесу виробництва будівельної продукції. Стандарти містять 
відомості технічного характеру, необхідні для застосування системи оцінки та 
перевірки стабільності показників.

Перелік національних стандартів складає та затверджує Мінрегіон на основі переліку 
назв і позначень hEN. Мінрегіон вносить затверджений перелік національних 
стандартів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 

Наразі в Україні більш ніж 90% чинних національних стандартів, ідентичних 
європейським гармонізованим стандартам (hEN), прийняті методом підтвердження. 
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Це становить певну незручність для їх розуміння та застосування і ставить під загрозу 
своєчасне та повноцінне запровадження Регламенту (ЄС) № 305/2011. Тому одним із 
важливих завдань із імплементації в Україні Регламенту (ЄС) № 305/2011 є прийняття 
близько 500 національних стандарти методом перекладу.

Перелік hEN та прийнятих національних стандартів, ідентичних до hEN, наведено у 
Додатку 2.

Європейські документи з визначення прийнятності EAD
Європейські документи з визначення прийнятності EAD застосовуються, якщо 
будівельна продукція не охоплена або не повністю охоплена національним стандартом, 
що є ідентичним до європейського гармонізованого стандарту. Європейський 
документ з визначення прийнятності застосовується для видачі висновку про технічну 
прийнятність ЕТА за рішенням виробника будівельної продукції. Тексти європейських 
документів з визначення прийнятності розміщені на сайті Європейської організації 
органів з технічної прийнятності EOTA 49.

EAD містить, щонайменше:

 � загальний опис будівельної продукції та інформацію щодо її використання 
за призначенням;

 � перелік основних характеристик, що мають значення для передбачуваного 
використання, та методи та критерії для оцінки показників продукту;

 � принципи впровадження системи оцінки та перевірки сталості результатів.

EAD розробляються групою EOTA, що складається з майже 50 висококваліфікованих 
органів технічної оцінки (TAB), уповноважених їхніми державами видавати ETA та 
координованих Секретаріатом EOTA. EOTA співпрацює також із зовнішніми експертами 
та зацікавленими сторонами для розробки найсучасніших технічних специфікацій 
для будівельного сектору (там, де це дозволяє конфіденційність).

Процедура ETA відкрита для виробників будівельної продукції всіх груп, незалежно від 
того, чи регулюються ці товари законодавчо чи ні. ETA може видаватися для будь-якої 
продукції, що не охоплена або не повністю охоплена вже наявним гармонізованим 
стандартом (hEN). Виробник, що подав запит на відповідний ETA, бере активну участь 
у формуванні змісту EAD і може надати вхідні дані на будь-якій стадії процесу через 
TAB, з яким співпрацює.

ЕТА містить таку інформацію:

 � подробиці про виробника (власника ETA);

 � посилання на відповідний європейський з визначення прийнятності EAD;

 � торгове найменування та опис товару та його використання (призначення);

 � характеристики продукту та посилання на методи, що використовуються 
для оцінки;

 � відповідну систему оцінки AVCP та технічні деталі, необхідні для 
впровадження системи AVCP.

Виробники можуть подати запит на ETA до будь-якого Органу технічної оцінки 
(TAB), призначеного для даної товарної галузі державою-членом. ETA базується на 
європейському документі з визначення прийнятності (EAD), який є регламентною 
технічною специфікацією, розробленою EOTA як основа для ETA.

Якщо розглянутий продукт ще не (повністю) охоплений чинним EAD, EOTA розробить 
новий або адаптує наявний Європейський документ про оцінку. У загальному вигляді 
процедура50 виглядає таким чином:

Крок 1. Заявка (запит на ETA)
Виробник подає запит на ETA. RTAB дає вказівки щодо застосовності 

49  https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/
50  https://www.eota.eu/ckfinder/userfiles/files/GD_01-ETA_process_and_EAD_DP_step-by-step_Jul2017_for_public_use.pdf

https://www.eota.eu/en-GB/content/find-a-tab-for-your-eta-project/55/
https://www.eota.eu/en-GB/content/how-to-find-a-tab/55/
https://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/
https://www.eota.eu/en-GB/content/how-an-ead-is-developed/40/
https://www.eota.eu/en-GB/content/how-an-ead-is-developed/40/
https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/
https://www.eota.eu/ckfinder/userfiles/files/GD_01-ETA_process_and_EAD_DP_step-by-step_Jul2017_for_public_use.pdf
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гармонізованих технічних специфікацій (hEN, EAD або ETAG, що використовуються 
як EAD). RTAB надає пропозицію, угоду про надання послуг / загальні умови / 
угоду про конфіденційність.
Крок 2. Реєстрація запиту на ЕТА в EOTA та надання інформації Європейській 
комісії щодо початкової роботи та програми оцінки.
Крок 3. Отримання результату консультації, включно з робочою програмою та     
програмою оцінки, погодженою групу експертів (експерти TAB, що діють спільно) 
та, за необхідності, консультації в EOTA (внесення змін до програми роботи) та 
надання інформації Європейській комісії.
Крок 4. Складання першої редакції drEAD (можливо кілька проміжних версій − v1, 
v2…).
Крок 5. Прийняття проєкту EAD (1-й drEAD). 
Крок 6. Завершення законодавчих процедур ЄС.
Крок 7. Зауваження Європейської Комісії та прийняття EAD (остаточна редакція 
EAD).
Крок 8. Консультація щодо проєкту ЕТА. Випуск ETA на основі прийнятої EAD 
та публікація посилання на технічну оцінку в ЕТА. Публікація на веб-сайті з 
посиланням на EAD в OJEU та NANDO-IS, а також повного тексту EAD на веб-сайті 
EOTA.

Форма висновку про технічну прийнятність ЕТА затверджена COMMISSION 
IMPLEMENTING REGULATION (EU) № 1062/201351.

Під час процедури розробки EAD зміст і навіть той факт, що розробляється EAD, 
підлягають конфіденційності на вимогу виробника.  Лише після випуску першого 
ETA EOTA робить EAD загальнодоступним. Посилання на остаточні EAD (крок 8) 
розміщується на веб-сайті EOTA після випуску першого ETA. Посилання на EAD 
публікується  Європейською Комісією  в Офіційному віснику Європейського Союзу 
(OJEU) та надається в NANDO. Як тільки посилання на EAD буде опубліковане в OJEU, 
EOTA надає повний текст остаточних EAD безкоштовно для завантаження на цьому 
веб-сайті.

З моменту набуття чинності CPR до кінця 2019 року EOTA розробила 439 EAD, на основі 
яких TAB видали 7 708 ETA.

Перелік EAD та ETAG наведено у Додатку 3.

В Україні наразі відсутня процедура отримання висновку про технічну прийнятність 
на підставі застосування європейського документу з визначення прийнятності. 
Разом із тим, Закон визначає для виробника таку можливість і передбачає створення 
Національної організації органів з визначення технічної прийнятності (аналога EOTA) 
та призначення органів з визначення технічної прийнятності (аналогічних ТАВ). Тож за 
потреби виробник зможе звернутися до призначеного органу з визначення технічної 
прийнятності з метою отримання висновку про технічну прийнятність на підставі 
застосування європейського документу з визначення прийнятності та довести 
відповідність своєї продукції основним вимогам до будівель і споруд.

Національні документи України з визначення прийнятності
Національні документи України з визначення прийнятності розробляє Національна 
організація органів з визначення технічної прийнятності. 

Національна організація органів з визначення технічної прийнятності має бути 
створена в Україні призначеними органами з технічної прийнятності. Порядок видачі, 
відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення 
технічної прийнятності, розширення сфери призначення встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. Органом, що призначає, є Мінекономіки.

Національна організація органів з визначення технічної прийнятності:

 � організовує координацію діяльності органів з визначення технічної 
прийнятності та (за потреби) забезпечує співпрацю та консультації з іншими 

51  https://www.eota.eu/ckfinder/userfiles/files/0%20EU-1062-2013%20Regulation%20on%20ETA-Format.pdf

https://www.eota.eu/ckfinder/userfiles/files/0%20EU-1062-2013%20Regulation%20on%20ETA-Format.pdf
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заінтересованими сторонами;
 � забезпечує обмін інформацією про кращі практики між органами з 

визначення технічної прийнятності з метою сприяння підвищенню 
ефективності їхньої діяльності та зростання рівня послуг, що надаються 
виробникам;

 � координує застосування процедур, передбачених Порядком розроблення 
та прийняття національних документів України з визначення прийнятності, 
та надає необхідну для цього підтримку;

 � розробляє та приймає національні документи України з визначення 
прийнятності;

 � інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері будівництва, щодо будь-яких питань, пов’язаних 
із підготовкою національних документів України з визначення технічної 
прийнятності, а також про будь-які аспекти застосування процедур 
розроблення та прийняття національних документів України з визначення 
технічної прийнятності;

 � надає органу, що призначає, інформацію про орган з визначення технічної 
прийнятності, що не виконує своїх обов’язків відповідно до цього Закону, 
а також своїх завдань відповідно до Порядку розроблення та прийняття 
національних документів України з визначення прийнятності;

 � за домовленістю з європейською організацією органів з визначення 
технічної прийнятності забезпечує вільний доступ в електронному форматі 
на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва до 
текстів європейських документів з визначення прийнятності та посилань 
на висновки про технічну прийнятність, видані органами з визначення 
технічної прийнятності, що є членами зазначеної організації;

 � співпрацює з національним органом стандартизації України з питань 
розроблення національних стандартів для цілей застосування цього Закону 
щодо будівельної продукції.

Національний документ України з визначення прийнятності розробляється у разі 
подання виробником заявки на видачу висновку про технічну прийнятність для будь-
якої будівельної продукції, не охопленої або не повністю охопленої національними 
стандартами, що є ідентичними до гармонізованих європейських стандартів, для якої 
показники, пов’язані із суттєвими експлуатаційними характеристиками, не можуть 
бути повністю оцінені відповідно до чинного національного стандарту, зокрема тому 
що:

 � на продукцію не поширюється дія жодного чинного національного стандарту;
 � принаймні щодо однієї суттєвої експлуатаційної характеристики такої 

продукції метод оцінки, передбачений у національному стандарті, не є 
належним;

 � національний стандарт не передбачає жодного методу оцінки хоча б однієї 
суттєвої експлуатаційної характеристики такої продукції.

Орган з визначення технічної прийнятності, який одержав заявку на видачу висновку 
про технічну прийнятність, розглядає її та повідомляє виробника:

 � що висновок про технічну прийнятність не може бути виданий, якщо 
продукція повністю охоплюється національним стандартом для цілей 
застосування цього Закону;

 � про можливість використання європейського документа з визначення 
прийнятності або про необхідність використання національного документа 
України з визначення прийнятності як основи для видачі висновку про 
технічну прийнятність, якщо продукція повністю охоплюється європейським 
або національним документом України з визначення прийнятності;

 � про необхідність застосування процедури, передбаченої Порядком 
розроблення та прийняття національних документів України з визначення 
прийнятності, якщо продукція не охоплюється або не повністю охоплюється 
жодною регламентною технічною специфікацією.

Національний документ України з визначення прийнятності містить загальний 
опис будівельної продукції, перелік суттєвих експлуатаційних характеристик, що 
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відповідають використанню за призначенням продукції, що передбачено виробником 
та погоджено між виробником і національною організацією органів з визначення 
технічної прийнятності, а також методи і критерії оцінки показників зазначеної 
продукції, пов’язаних із такими суттєвими експлуатаційними характеристиками. У 
цьому документі визначаються принципи контролю виробництва на підприємстві з 
урахуванням умов процесу виробництва відповідної будівельної продукції.

Висновок про технічну прийнятність вноситься до Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва органом з визначення технічної прийнятності не пізніше 
наступного робочого дня з дня його прийняття.

Розроблення національних документів України з визначення прийнятності, видача 
висновку про технічну прийнятність здійснюються за рахунок заявника − виробника 
будівельної продукції.

Вартість робіт з розроблення національних документів України з визначення 
прийнятності, видачі висновку про технічну прийнятність визначається згідно з 
правилами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок розроблення та прийняття національних документів України з визначення 
прийнятності та Форма висновку про технічну прийнятність затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. Порядок і Форма висновку про технічну прийнятність 
наразі відсутні, проте імплементація передбачає, що вони мають бути максимально 
наближеними до європейських процедур та форм документа. 

2.2.  ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ПРИЙНЯТНОСТІ

До набрання чинності Закону «Про надання будівельної продукції на ринку», що 
відбудеться 01.01.2023 року, процедури оцінки відповідності та підтвердження 

прийнятності реалізуються відповідно до ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності», ТР та Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів 
для застосування52.

ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначено, що оцінка 
відповідності вимогам технічних регламентів здійснюється у випадках, визначених у 
технічних регламентах, шляхом застосування процедур оцінки відповідності.

Виробники та уповноважені представники застосовують процедури оцінки 
відповідності вимогам ТР самостійно або із залученням відповідних органів з оцінки 
відповідності, якщо це передбачено у ТР.

Для виконання завдань з оцінки відповідності вимогам ТР у випадках, визначених 
у технічних регламентах,  повинні або можуть бути залучені такі органи з оцінки 
відповідності:

 � призначені органи;
 � визнані незалежні організації − для затвердження технологічних процесів 

виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні 
з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно 
з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском;

 � акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності виробників − 
для проведення випробувань та перевірок продукції згідно з деякими 
процедурами оцінки відповідності, якими для виробника передбачено 
вибір щодо залучення його акредитованого внутрішнього органу з оцінки 
відповідності чи призначеного органу.

При цьому, забороняється вимагати видачу протоколів випробувань та документів 
про відповідність, зазначених у ТР та передбачених ними процедурах оцінки 
відповідності, виключно акредитованими органами з оцінки відповідності, якщо 
законодавством не встановлені вимоги щодо акредитації таких органів.

52  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-2006-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-2006-%D0%BF%23Text
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Чинним ТР встановлено, що підтвердження відповідності продукції встановленим 
вимогам здійснюється шляхом декларування виробником відповідності будівельної 
продукції  зі складенням декларації або шляхом сертифікації призначеним органом 
з оцінки відповідності і видачею сертифіката відповідності. При цьому можуть 
застосовуватися такі процедури оцінки відповідності: 

 � випробування виробником виробу певного типу; 
 � випробування органом оцінки продукції певного типу; 
 � здійснення контролю за виробництвом на підприємстві; 
 � випробування виробником зразків продукції, відібраних на підприємстві 

відповідно до програми випробувань; 
 � проведення органом оцінки перевірки та оцінки системи контролю за 

виробництвом; 
 � подальше випробування виробником зразків виробу, відібраних на 

підприємстві відповідно до програми випробувань; 
 � проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки системи 

контролю за виробництвом; 
 � випробування органом оцінки зразків виробу, відібраних на підприємстві, 

ринку або будівельному майданчику відповідно до програми аудиту. 

Усі застосовані процедури оцінки відповідності повинні бути задокументовані 
виробником. 

Для оцінки відповідності вимогам ТР застосують національні стандарти, визначені 
Мінрегіоном у Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію 
відповідності виробів вимогам ТР53.

Нові вироби, виготовлення, застосування та експлуатація яких не регламентовані 
нормативними документами, визначеними у Переліку, встановленому Мінрегіоном, 
підлягають підтвердженню їх прийнятності для застосування шляхом здійснення 
процедури перевірки на відповідність основним вимогам щодо забезпечення безпеки 
життя і здоров›я людини, майна та захисту навколишнього природного середовища 
відповідно до Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для 
застосування54. Зазначеними Правилами встановлено, що Мінрегіон видає технічне 
свідоцтво придатності (прийнятності) нової будівельної продукції для застосування 
на підставі поданої замовником заявки, документації з характеристиками будівельної 
продукції, а також у разі потреби – на основі результатів науково-технічної експертизи 
та випробувань такої продукції. 

У технічному свідоцтві залежно від призначення будівельної продукції зазначаються: 

 ◇ опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального призначення  
будівельної продукції (у разі потреби додаються креслення, схеми тощо); 

 ◇ показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров›я людини, 
майна та навколишнього природного середовища; 

 ◇ умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення контролю якості; 
 ◇ перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо підтвердження 

придатності такої продукції для застосування. 

Станом на квітень 2021 року налічується 22 призначених органи з сертифікації 
будівельної продукції55 та 12 призначених органів з оцінки відповідності продукції 
вимогам ТР56.

Незважаючи на те, що ТР та Правила підтвердження придатності нових будівельних 
виробів для застосування вважаються чинними, з 2016 року Мінрегіоном на видано 
жодного технічного свідоцтва підтвердження придатності, що говорить про недієвість 
встановленої процедури. За данними Мінрегіону, у період з 2006 по 2016 роки було 
видано 324 технічних свідоцтва. Єдиний реєстр виданих сертифікатів якості на 
будівельну продукцію наразі відсутній.

З 01.01.2023 року для підтвердження відповідності будівельної продукції вимогам 

53  https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/perelik-natsionalnih-standartiv-yaki-v-razi-dobrovilnogo-zastosuvannya-ye-
dokazom-vidpovidnosti-produktsiyi-vimogam-tehnichnogo-reglamentu-budivelnih-virobiv-budivel-i-sporud/
54  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-2006-%D0%BF#Text
55  https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/
56  https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=95f429b5-7a93-4fd3-b8e8-b84b52194afc&title=RestrPriznachenikhOrganivZOtsinkiVidpovidnos
ti-oov-VimogamTekhnichnikhReglamentiv

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/perelik-natsionalnih-standartiv-yaki-v-razi-dobrovilnogo-zastosuvannya-ye-dokazom-vidpovidnosti-produktsiyi-vimogam-tehnichnogo-reglamentu-budivelnih-virobiv-budivel-i-sporud/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/perelik-natsionalnih-standartiv-yaki-v-razi-dobrovilnogo-zastosuvannya-ye-dokazom-vidpovidnosti-produktsiyi-vimogam-tehnichnogo-reglamentu-budivelnih-virobiv-budivel-i-sporud/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-2006-%D0%BF%23Text
https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=95f429b5-7a93-4fd3-b8e8-b84b52194afc&title=RestrPriznachenikhOrganivZOtsinkiVidpovidnosti-oov-VimogamTekhnichnikhReglamentiv
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=95f429b5-7a93-4fd3-b8e8-b84b52194afc&title=RestrPriznachenikhOrganivZOtsinkiVidpovidnosti-oov-VimogamTekhnichnikhReglamentiv
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Закону слід застосовувати національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим 
європейським стандартам, європейські документи з визначення прийнятності 
або національні документи з визначення прийнятності (далі – регламентні технічні 
специфікації). 

Винятки стосуються тільки випадків, коли вимоги щодо виконання основних вимог до 
будівель і споруд урегульовуються національними не гармонізованими документами 
щодо:

 ◇ реакції на вогонь;
 ◇ стійкості до вогню;
 ◇ зовнішніх показників вогню;
 ◇ викидів небезпечних речовин; 
 ◇ поглинання шуму.

Регламентні технічні специфікації є документами, що визначають необхідну для 
застосування систему оцінки та перевірки стабільності показників. Системи оцінки та 
перевірки стабільності показників будівельної продукції затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.

До призначених органів з оцінки відповідності, що залучаються до оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної продукції, належать:

 � орган із сертифікації будівельної продукції;
 � орган із сертифікації виробничого контролю на підприємстві;
 � акредитована випробувальна лабораторія. 

Застосування системи оцінки та перевірки стабільності показників дозволяє 
виробнику здійснювати необхідний контроль якості продукції та оцінювати суттєві 
експлуатаційні характеристики, що мають бути зазначені в декларації показників, 
яку виробник зобов’язаний скласти. Закон зобов’язує виробника оприлюднювати 
декларацію на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, 
що забезпечить вільний доступ споживачів та органів ринкового нагляду до заявленої 
інформації.

Виконання всіх визначених процедур надає право виробнику здійснювати 
маркування продукції знаком відповідності.
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Схема 3. Завдання виробників та призначених органів з оцінки відповідності в 
процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

Завдання 
Системи

1+ 1 2 2+ 3 4

Виробник

Оцінка експлуатаційних 
характеристик будівельної 
продукції на основі 
випробування (включно з 
відбором зразків), розрахунків, 
табличних значень або 
описової документації 
продукції

Подальші випробування 
зразків, відібраних на 
підприємстві, відповідно 
до встановленого плану 
випробувань

Контроль виробництва на 
підприємстві

Призначений 
орган з оцінки 
відповідності 

Оцінка експлуатаційних 
характеристик будівельної 
продукції на основі 
випробування (включно з 
відбором зразків), розрахунків, 
табличних значень або 
описової документації 
продукції

Випробування зразків, 
відібраних на виробничому 
підприємстві або на 
складі виробника, перед 
розміщенням виробу на ринку

Первинне інспектування 
виробничого підприємства 
та контролю виробництва на 
підприємстві

Безперервний нагляд, 
оцінка та аналіз контролю 
виробництва на підприємстві

Джерело: підготовлено BRDO
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2.3. МАРКУВАННЯ ЗНАКОМ ВІДПОВІДНОСТІ
Малюнок 3. Національний знак відповідності

Україна не є членом Євросоюзу та наразі не має підписаної Угоди про оцінку 
відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА), тому не може наносити 

маркування CE, а натомість застосовує національний знак відповідності.

Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними 
принципами маркування таким знаком, встановленими  Законом України «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності», та наноситься на будівельну продукцію, 
щодо якої виробником складена декларація показників.

З нанесенням знака відповідності виробник бере на себе відповідальність за 
відповідність будівельної продукції задекларованим показникам, а також за її 
відповідність усім застосовним вимогам, визначеним законодавством.

Для будь-якої будівельної продукції, що охоплена національним стандартом, що є 
ідентичним до гармонізованого європейського стандарту, або щодо якої виданий 
висновок про технічну прийнятність, знак відповідності технічним регламентам є 
єдиним маркуванням, що засвідчує відповідність будівельної продукції задекларованим 
показникам, пов’язаним із суттєвими експлуатаційними характеристиками.

Надання на ринку або використання на території України будівельної продукції, 
на яку нанесено знак відповідності, не може бути заборонено чи обмежено, якщо 
задекларовані показники такої будівельної продукції відповідають вимогам щодо її 
використання в Україні.

Знак відповідності наноситься на будівельну продукцію або на етикетку, що кріпиться 
до неї, таким чином, щоб він був видимим, розбірливим та незмивним. У разі якщо це 
неможливо або невиправдано через характер продукції, знак відповідності технічним 
регламентам наноситься на упаковку або на супровідні документи.

Знак відповідності технічним регламентам супроводжується:

 � двома останніми цифрами року, у якому його вперше нанесено;
 � найменуванням та місцезнаходженням виробника або ідентифікаційним 

знаком, що дає змогу легко та недвозначно встановити найменування та 
місцезнаходження виробника;

 � унікальним ідентифікаційним кодом типу продукції;
 � реєстраційним номером декларації показників у Єдиній державній 

електронній системі у сфері будівництва;
 � рівнем або класом показників, що декларуються;
 � позначенням застосованої регламентної технічної специфікації;
 � ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності у 

разі його залучення;
 � інформацією про передбачене використання, визначене у застосованій 

регламентній технічній специфікації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19
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2.4.  РИНКОВИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ

Контроль відповідності продукції вимогам ТР здійснюється шляхом державного 
ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, що урегульовується ЗУ «Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». 

Закон поширюється на відносини щодо:
 � здійснення ринкового нагляду за продукцією, що охоплюється 

встановленими ТР вимогами;
 � здійснення контролю всієї продукції.

Закон не поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням нагляду та контролю 
на об’єктах будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) 
заходів із відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка 
при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і за 
належного встановлення та технічного обслуговування становить загрозу суспільним 
інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Метою здійснення контролю продукції є забезпечення відповідності продукції, що 
ввозиться на митну територію України, встановленим вимогам до моменту її випуску у 
вільний обіг на митній території України та недопущення ввезення на митну територію 
України продукції, що становить серйозний ризик суспільним інтересам.

Основною ціллю ринкового нагляду є захист споживачів від небезпечних товарів 
та захист бізнесу від недобросовісних конкурентів, що порушують правила безпеки у 
виробництві для отримання конкурентної переваги через зменшення витрат.

Дотримання вимог безпечності контролюється державою через встановлення 
загальних вимог до видів продукції у технічних регламентах, з подальшою оцінкою 
відповідності / підтвердженням прийнятності на етапі виробництва продукції. 

Відповідальний орган ринкового нагляду контролює відповідність вимогам шляхом 
оперативних та реактивних дій. Для реактивного ринкового нагляду підставою є 
летальний нещасний випадок чи скарга споживача стосовно продукції. Перевіряється 
саме продукція, використання якої призвело до нещасного випадку чи звернення 
споживача. 

Проактивний ринковий нагляд здійснюється у відповідності з секторальним планом 
компетентного органу ринкового нагляду. Продукція для перевірки обирається у разі 
належності до підвищеного ступеня ризику чи наявності підстави вважати, що вона є 
небезпечною чи не відповідає встановленим вимогам.

До органів ринкового нагляду належать:
 � Міністерство економіки України, що формує політику у сфері ринкового 

нагляду;
 � Держпродспоживслужба;
 � Держлікслужба; 
 � Держпраці;
 � ДСНС; 
 � Держекоінспекція;
 � Укртрансбезпека; 
 � Морська адміністрація.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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Схема 4. Перелік продукції, що підлягає риноквому нагляду,
 та уповноважені органи.

 

Джерело: офіційний веб-сайт Мінекономіки57

Ринковий нагляд за будівельною продукцією та уповноважений орган щодо 
здійснення ринкового нагляду на сьогодні відсутні.

Законом «Про надання будівельної продукції на ринку» визначається обов’язковість 
здійснення ринкового нагляду та встановлюються повноваження Кабінету Міністрів 
України визначити орган ринкового нагляду щодо будівельної продукції. Крім того, 
запроваджується чіткий алгоритм дій виробника, уповноважених представників, 
імпортерів та розповсюджувачів будівельної продукції у разі виявлення продукції, що 
не відповідає заявленим у декларації показників експлуатаційним характеристикам, 
прописуються особливості здійснення ринкового нагляду щодо будівельної продукції.

Зокрема, якщо орган державного ринкового нагляду виявив, що будівельна 
продукція становить серйозний ризик або якщо будівельна продукція, охоплена 
національним стандартом, гармонізованим з hEN, або щодо якої виданий висновок 
про технічну прийнятність, не відповідає задекларованим показникам та становить 
ризик для виконання основних вимог до будівель і споруд, передбачених Законом 
України «Про будівельні норми», такий орган вживає обмежувальних (корегувальних) 
заходів відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, 
затвердженої Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про державний 
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», що мають бути пропорційними 
рівню загрози такої продукції суспільним інтересам.

Рівень загрози визначається органом державного ринкового нагляду шляхом 
проведення оцінки ризику, що становить чи може становити будівельна продукція.

Оцінка ризику проводиться органом ринкового нагляду відповідно до методики 

57  https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d1d85cf-be91-4ef8-8cd8-c17a6d769d8e&title=SkhemaperelikVidivProduktsii-
SchodoYakikhOrganiDerzhavnogoRinkovogoNagliaduZdiisniuiutDerzhavniiRinkoviiNagliad

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d1d85cf-be91-4ef8-8cd8-c17a6d769d8e&title=SkhemaperelikVidivProduktsii-SchodoYakikhOrganiDerzhavnogoRinkovogoNagliaduZdiisniuiutDerzhavniiRinkoviiNagliad
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d1d85cf-be91-4ef8-8cd8-c17a6d769d8e&title=SkhemaperelikVidivProduktsii-SchodoYakikhOrganiDerzhavnogoRinkovogoNagliaduZdiisniuiutDerzhavniiRinkoviiNagliad
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вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. Суб’єкти господарювання зобов’язані 
співпрацювати (у межах своєї діяльності) з органами державного ринкового нагляду 
з питань вжиття заходів для уникнення ризиків, що становить будівельна продукція, 
яка була поставлена або постачається ними.

Якщо під час оцінки ризику органом державного ринкового нагляду встановлено, що 
будівельна продукція не відповідає вимогам цього Закону, такий орган відповідно 
до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів невідкладно вимагає 
від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку всіх 
належних обмежувальних (корегувальних) заходів для приведення такої продукції у 
відповідність із вимогами Закону, зокрема із задекларованими показниками, вилучити 
її з обігу та/або відкликати її впродовж розумного строку залежно від характеру 
визначеного ризику.

Орган державного ринкового нагляду повідомляє про будівельну продукцію, що 
становить серйозний ризик, виявлену невідповідність вимогам Закону та вжиті 
обмежувальні (корегувальні) заходи призначеним органам з оцінки відповідності, які 
виконували оцінку та перевірку стабільності показників такої продукції.

Інформацію про будівельну продукцію, що становить серйозний ризик, виявлену 
невідповідність вимогам Закону та вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи орган 
державного ринкового нагляду надає центральному органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, через засоби 
електронного зв’язку.

Таким чином, Закон відіграє важливу роль у запроваджені дієвого ринкового нагляду 
за будівельною продукцією, підвищення її якості, суттєвого зниження кількості 
фальсифікату та, як наслідок, якісного та сталого будівнитцва.
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2.5.  ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2

Впровадження CPR у Євросоюзі, з урахуванням попереднього 
впровадження СPD, тривало понад чверть сторіччя. І це зрозуміло. 

Як коментували європейські експерти: «У нас існують директиви 
«Старого підходу», «Нового підходу», «Глобального підходу» та СPD». 

Специфіка будівельної продукції (зокрема строк ефективної 
експлуатації, зміна показників суттєвих характеристик у процесі 
експлуатації, регулювання на національному рівні вимог до споруд, 
складовими яких є будівельна продукція) вимагає особливих підходів 
до визначення її експлуатаційних показників та забезпечення їхньої 
сталості. 

Впровадження Закону обумовлює необхідність опанування 
професійною спільнотою нової термінології (регламентні технічні 
специфікації, підтвердження прийнятності, рівні та класи, 
декларування експлуатаційних показників суттєвих характеристик, 
системи оцінки та перевірки стабільності показників тощо), а 
також запровадження непритаманних для України процедур із 
підтвердження прийнятності та оцінки відповідності. Слід зазначити, 
що в України є певна перевага у запровадженні CPR, що базується на 
уже наявному європейському досвіді. Використання європейського 
досвіду дозволяє не тільки прискорити процес запровадження 
Закону, але й надати певні прогнозні ознаки його впливу на ринок 
будівельної продукції на кожному етапі  реалізації. 

При цьому, 2023 рік – рік, коли Закон набуде чинності в повному обсязі 
− вважати за впровадження можна у значному ступені умовно. Разом 
із тим, підписання АССА має стати підтвердженням відповідності 
системи надання на ринок будівельної продукції в Україні вимогам 
CPR, а також може вважатися за позитивну оцінку впровадження 
та відліком наступного етапу – кваліфікованого застосування. Таким 
чином, опанування CPR можна умовно розподілити на 2 етапи: 

1) з січня 2023 року − до підписання Угоди АССА;

2) після підписання угоди АССА.

Виходячи з європейського досвіду та досвіду країн, що приєдналися 
до CPR, можна спрогнозувати такі ознаки впливу на ринок будівельної 
продукції за етапами:

ЕТАП І:
 � імпорт із країн зони CPR утримується на усталеному рівні;
 � імпорт із країн поза зоною CPR суттєво знизиться; 
 � експорт у країни зони CPR утримується на усталеному рівні; 
 � експорт у країни поза зоною CPR – підвищиться (головним 

чином, за рахунок опанування нових сегментів закордонного 
ринку); 

 � очікується підвищення цін на будівельну продукцію.

ЕТАП ІІ 
 � суттєве підвищення експортно-імпортних операцій із 

країнами зони CPR з превалюванням імпорту; 
 � імпорт із країн поза зоною CPR перебуває на рівні 

попереднього етапу; 
 � експорт у країни поза зоною CPR має тенденції до поступового 
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зростання; 
 � ціни на будівельні вироби коливатимуться біля рівня, 

досягнутого наприкінці попереднього етапу.

Від того, наскільки досконало основні групи зацікавлених осіб 
опанують терміни, процеси та процедури, залежить ефективність 
використання механізмів CPR на національному рівні. Як наслідок, 
від цього залежить підвищення безпеки будівель і споруд та 
конкурентоспроможності національних виробників загалом. 



92НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

3    АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА РИЗИКІВ. ОПИС 
ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ 

3.1. НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ 
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПІД ЧАС 
ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ ПРИЙНЯТОГО ЗАКОНУ 
ШЛЯХОМ РОЗРОБЛЕННЯ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ.

БІЗНЕС-ПРОЦЕС: надання на ринок будівельної продукції.

ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ: Розпорядження Кабінету Міністрів України

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ:
 � Забезпечення основних вимог до будівель і споруд на об’єктах, що будуються. 
 � Формування умов добросовісної конкуренції на ринку будівельної продукції.

Закон України «Про надання на ринок будівельної продукції» імплементував основні 
положення Регламенту (ЄС) № 305/2011. Впровадження Закону обумовлює прийняття 
більше 20 нормативно-правових актів і здійснення певних організаційних заходів, 
що також потребують нормативно-методичного забезпечення. Компетентність 
відпрацювання правової та методичної бази обумовлює можливість застосування 
механізмів, визначених Законом.

При цьому, значна частина передбачених Законом механізмів раніше взагалі не 
використовувалася у нашій державі, наприклад: декларування показників суттєвих 
характеристик продукції, визначення прийнятності до застосування, функціонування 
інформаційних центрів з питань будівельної продукції. Певні наявні механізми 
необхідно спеціалізувати відповідно до поставлених завдань: ринковий нагляд 
за будівельною продукцією, визначення рівнів та класів будівельної продукції, 
застосування оцінки відповідності за визначеними системами оцінки стабільності 
технічних показників тощо.

Відповідно до прикінцевих положень Закон набуває чинності з 1 січня 2023 року, тобто 
для реалізації підзаконних актів і здійснення організаційних заходів є понад 2 роки. 
У ЄС відповідна реформа здійснювалася у 2 етапи протягом чверті сторіччя. Угодою 
Україна-ЄС передбачено впровадження Регламенту (ЄС) № 305/2011 зі здійсненням 
імплементаційних заходів у 2020 році. Роботу з розроблення підзаконних актів 
центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) розпочато. Однак стислі терміни 
впровадження, значна кількість стейкхолдерів та необхідність вирішення завдань, 
що містять не тільки процедурну, але й технічну складову, утворюють певні ризики. 
Наприклад, певна кількість нормативно-правових актів не мають відповідного аналогу, 
легалізованого на рівні ЄС, та вимагають суттєвих зусиль при їх розробленні. Разом із 
тим, відповідальними виконавцями з розроблення спроможні бути різні міністерства, 
зокрема Мінрегіон або Мінекономіки. Виходячи з визначеного головного виконавця 
(розробника нормативно-правового акта), у кожному випадку змінюється рівень 
корупційних ризиків під час реалізації актів, що наразі розробляються. Відсутність 
координації діяльності з впровадження Закону з боку Кабінету Міністрів України та 
системного контролю за строками виконання завдань, спрямованих на імплементацію, 
викликає загрозу прийняття нормативно-правових актів низької якості та затягування 
строків імплементації.

У період стрімкої зміни законодавства з метою скорочення бюрократичних процедур 
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з Регламенту Кабінету Міністрів України була виключена норма щодо обов’язковості 
формалізації контролю за планом впровадження законів через надання доручення 
КМУ. Разом із тим, Регламентом не виключена можливість здійснення такої дії Кабінетом 
Міністрів України. Так, п.2 §30 розділу 4, зокрема, визначено, що розпорядження 
Кабінету Міністрів видається з питань «затвердження плану заходів».

Виходячи з виключної складності впровадження Закону та можливості формалізації 
в межах законодавства, плану заходів із впровадження, така формалізація вбачається 
за доцільну. 

ВИСНОВОК:

Регулювання не досягає мети (проблема не вирішується) за відсутності 
скоординованих дій відповідальних виконавців із впровадження Закону. Є нагальна 
потреба у розробленні та прийнятті плану заходів із впровадження Закону, яким 
слід передбачити як розроблення підзаконних нормативно-правових актів, так і 
здійснення найбільш важливих організаційних заходів, що підлягають контролю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розроблення Мінрегіоном Плану заходів із впровадження Закону України «Про 
надання будівельної продукції на ринку», з урахуванням дорожньої карти наведеної 
у Додатку 1, та затвердження розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з п.2 
§30 розділу 4 Регламенту.

3.2.  ВІДСУТНІСТЬ СУСПІЛЬНО ПРИЙНЯТНОГО 
ТА ФОРМАЛІЗОВАНОГО БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
БУДІВНИЦТВА НА ДОВГОТРИВАЛИЙ ПЕРІОД.
БІЗНЕС-ПРОЦЕС: будівництво та виготовлення будівельної продукції.

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ: 
 � забезпечення суспільних вимог щодо функціонального призначення 

будівель і споруд;
 � формування безпечної та комфортної середи життя та життєдіяльності.

Відповідно до законодавства, будівництво розподіляється на нове будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт. Отже, зрозуміло, коли йдеться про технічне 
регулювання будівництва, процес охоплює також наявні об’єкти нерухомості (споруди).

Відтак, доречно звернутися до загальновідомого визначення «культура будівництва», 
яку обумовлюють основні складові: технічне регулювання, рівень якості ресурсу 
та нагляд і контроль. Зрозуміло, що перша складова визначає ідеологію процесу і 
є вирішальною. Розвиток технічного регулювання повинен здійснюватися через 
системні заходи, що мають позитивний та незворотний характер і, у свою чергу, 
слугувати за базис для подальшого розвитку.

Зрозуміло, що такий розвиток можливий за наявності перспективного бачення 
перетворень системи, іншими словами, концепції, якою доцільно передбачити 
щонайменше: 

 � проблеми, що підлягають розв’язанню протягом визначеного терміну; 
 � принципи, яких необхідно дотримуватися під час реалізації заходів; 
 � основні завдання розвитку системи на встановлений час; 
 � складові системи та їхні характеристика; 
 � механізми реалізації концепції; 
 � основні показники реалізації заходів, їхні прогнозовані наслідки.

З метою забезпечення обґрунтованості та послідовності здійснення заходів 
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реалізації, концепція має бути формалізована на рівні Кабінету Міністрів України, 
що передбачено §56 глави 8 Регламенту КМУ, затвердженого Постановою КМУ від 
18.07.2007 № 950. Вказаною главою Регламенту означені положення, яких необхідно 
дотримуватися з метою схвалення розпорядженням КМУ концепції для вирішення 
питань суспільно-економічного життя. Зокрема, Регламентом визначено комплект 
документів для надання у КМУ, зокрема: політична пропозиція, концепція, склад, 
зміст та форми надання таких документів.

Зміни у законодавстві, що відбулися у 2019–2020 рр., зокрема прийняття змін до ЗУ 
«Про будівельні норми» та прийняття ЗУ «Про надання будівельної продукції на 
ринку», створили підґрунтя для якісно нових підходів розвитку системи технічного 
регулювання будівництвом.

Виходячи з запроваджених новацій, нагальної потреби удосконалення системи 
технічного регулювання, міжнародних зобов’язань України, формалізації нормативно-
правовою базою процедур, а також з метою планового та обґрунтованого розвитку 
системи технічного регулювання вбачається за доцільне розроблення професійною 
спільнотою концептуальних засад розвитку системи на тривалий період часу та 
формалізація утвореного документу відповідно до законодавства у вигляді Концепції.

ВИСНОВОК

Регулювання не досягає мети (проблема не вирішується) за відсутності сформованого 
професійною спільнотою та формалізованого КМУ концептуального бачення розвитку 
системи технічного регулювання будівництвом на довготривалий період часу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Розроблення Мінрегіоном із залученням професійної спільноти Концепції розвитку 
системи технічного регулювання будівництва та схвалення її розпорядженням КМУ 
відповідно до §56 Глави 8 Регламенту КМУ, з урахуванням пропозицій, наведених у 
Додатку 4.

3.3. ВІДСУТНІСТЬ ПРИЙНЯТИХ ПІДЗАКОННИХ 
АКТІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ІМПЛЕМЕНТУВАТИ 
ПОЛОЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 305/2011 У 
ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
БІЗНЕС-ПРОЦЕС: надання будівельної продукції на ринку.

МЕТА ЕГУЛЮВАННЯ: виконання Угоди Укрїна-ЄС.
Відповідно до законодавства ЄС регламенти, що приймає Європейський парламент 
та Рада Європейського Союзу, є законами прямої дії і їхні норми діють безпосередньо 
у всіх державах-членах ЄС.

У процесі адаптації законодавства до вимог Регламенту (ЄС) № 305/2011 країнами, 
що не є членами ЄС, приймається низка законів та підзаконних актів відповідно 
до національної усталеної практики нормоутворення. Виходячи з того, що процес 
нормоутворення у кожній країні має специфіку, існують ризики викривлення 
розуміння положень Регламенту (ЄС) № 305/2011, перш за все, у процесі прийняття 
підзаконних актів. Тому з метою встановлення контрольних (реперних) точок доцільно 
структурувати норми Регламенту, що імплементуються на рівні підзаконних актів 
та обумовлюють загальну відповідність механізму надання на ринок будівельної 
продукції, визначеному у CPR. Такі положення умовно можна структурувати так: 
типи будівельної продукції, що регулюються законами; загальна структура системи 
забезпечення надання на ринок будівельної продукції, форми та зміст документації, 
що повинна застосовуватися у процесі надання на ринок будівельної продукції; склад 
та зміст процедур, що здійснюються в процесі надання на ринок будівельної продукції.

Перед підписанням угоди АССА щодо будівельної продукції представники ЄК 
ретельно вивчають чинне законодавство нашої країни на предмет адаптованості 
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до вимог європейського законодавства з питань надання будівельної продукції 
на ринку. За досвідом укладання аналогічних угод з іншими країнами, вірогідність 
невідповідностей у підзаконних нормативно-правових актах є високою.

ВИСНОВОК

Регулювання не досягає мети (проблема не вирішується) через відсутність 
підзаконних нормативно-правових актів та можливу вірогідність відхилень від 
положень законодавства ЄС у процесі їх прийняття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, гармонізованих 
із положеннями законодавства ЄС відповідно до Додатка 5.

3.4. ВІДСУТНІСТЬ ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ 
СПЕЦИФІЧНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ   
ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ВІДПОВІДНО ДО 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ». 

БІЗНЕС-ПРОЦЕС: надання на ринок будівельної продукції.

ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ: нормативно-правові акти КМУ, ЦОВВ.

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ: організаційно-технічне забезпечення процесів надання на 
ринок будівельної продукції.
Угодою Україна-ЄС, зокрема, передбачено впровадження Регламенту (ЄС) № 305/2011 
зі здійсненням імплементаційних заходів. Зрозуміло, що ключові норми регулювання 
ринку будівельної продукції повинні відповідати вимогам законодавства ЄС, разом 
з тим, Україна не є членом ЄС, і ми вимушені визначати та впроваджувати певні 
норми законодавства, що дозволяють у правовому та економічному просторі нашої 
держави забезпечити умови функціонування ринку будівельної продукції на кшталт 
європейського. Формування та впровадження таких положень викликає певні 
складнощі, оскільки у межах країни відсутній досвід здійснення таких заходів, а 
безпосередніх аналогів у ЄС не існує.

Виходячи з наведеного зрозуміло, що розроблення таких заходів, процедур, положень 
тощо містить певні ризики щодо їхньої подальшої реалізації. Найбільш поширені 
ризики: 

 � технічна та організаційна складність виконання заходів; 
 � низький рівень ефективності мобілізації інтелектуального потенціалу; 
 � корупційні ризики.

Об’єктивна наявність ризиків у процесі формування правових норм вимагає їхнього 
розроблення випереджувальним порядком з організацією широкого обговорення 
професійною спільнотою та тестовим впровадженням до набуття чинності Закону 
України «Про надання будівельної продукції на ринку» у повному обсязі.

З метою зосередження уваги на вищеозначених імплементаційних заходах доцільно 
їх систематизувати таким чином: заходи, що передбачають використання державної 
електронної системи у сфері будівництва для цілей Закону (реалізація таких заходів 
містить проблеми технічного характеру під час формування системи та допомоги 
користувачам у її використанні); інженерно-технічні заходи (складність таких заходів 
полягає у низькому рівні ефективності залучення ЦОВВ професійної спільноти, 
наприклад, у визначенні рівнів та класів будівельної продукції); організаційні 
заходи (передбачають, зокрема, відмінності фінансування системи забезпечення 
регулювання ринку будівельної продукції).
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За досвідом приєднання до Регламенту (ЄС) № 305/2011 країн, які не є членами ЄС, 
специфічні нормативно-правові акти найбільш коригуються під час укладання 
відповідних документів про визнання (договорів, угод тощо). Разом із тим, дієвість 
таких актів критично впливає на формування системи регулювання ринку та її 
готовність на приєднання до Регламенту (ЄС) № 305/2011.

ВИСНОВОК

Регулювання не досягає мети (проблема не вирішується) через відсутність 
нормативно-правових актів забезпечення регулювання ринку будівельної продукції і 
таке регулювання є специфічним для України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Прискорення розроблення нормативно-правових актів із залученням професійної 
спільноти відповідно до Додатка 6 та їх тестове впровадження. 

3.5. НЕДОСТАТНІСТЬ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З 
ПИТАНЬ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО БУДІВЕЛЬ ТА 
СПОРУД
БІЗНЕС-ПРОЦЕС: проєктування та експлуатація будівель і споруд.

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ:
 � забезпечення стейхолдерів нормативною та методичною базою щодо 

виконання основних вимог до будівель і споруд;
 � забезпечення функціональної придатності будівель і споруд.

Функціональна придатність будівель і споруд обумовлена дотриманням основних 
вимог до них, виконання яких є ознакою безпеки використання об’єктів нерухомості 
протягом тривалого часу, а також відповідності таких будівель і споруд суспільним 
потребам.

На функціональному рівні основні вимоги до будівель і споруд визначені Законом 
України «Про будівельні норми». На нижчих рівнях пояснюються, тлумачаться та 
конкретизуються підходи до виконання вимог. Так, в Україні прийнято шість ДБН, 
розроблених на основі тлумачних документів до Директиви Ради 89/106/ЕЕС. Однак, 
із часу прийняття вказаних будівельних норм, а тим паче тлумачних документів до 
Директиви, розширювалися уявлення про сутність вимог, змінювалися способи їх 
досягнення та перевірки, удосконалювалися методики ризик-орієнтованого підходу до 
визначення нормативних показників, розроблялися програмні засоби моделювання 
впливів, ситуацій та станів тощо. Розширення інформаційного простору надало 
можливість фахівцям нашої країни ближче ознайомитися з досвідом нормування 
технічно розвинутих країн, зокрема, будівельними нормами Великобританії, 
міжнародними модельними будівельними кодексами, що впроваджуються суб’єктами 
федерації США, досвідом нормування Нової Зеландії та іншим. Зрозуміло, що чинні 
в Україні будівельні норми, що надають тлумачення стосовно виконання основних 
вимог до будівель і споруд, наразі потребують перегляду та суттєвого розвитку 
положень, відповідно до набутого світового та власного досвіду. 

Що стосується сьомої основної вимоги – «раціональне використання природних 
ресурсів» − за наявної інформації підходи до її нормування не можна вважати за 
усталені. Разом із тим, полишити поза увагою законодавчо визначену основну вимогу 
неможливо, тому на даному етапі розвитку нормативної бази доцільно здійснити 
кроки щодо розвитку методичної бази стосовно виконання вимоги, а також прийняти 
відповідний стандарт-настанову як національний стандарт.

ВИСНОВОК

Регулювання не досягає мети (проблема не вирішується) через неврахування 
сучасних ризик-орієнтованих підходів та набутого досвіду нормативними актами 
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стосовно шести основних вимог до будівель і споруд та відсутності нормативних і 
методичних документів щодо використання сьомої вимоги.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перегляд Мінрегіоном шести ДБН з урахуванням набутого досвіду та застосуванням 
ризик-орієнтованих підходів, приймаючи до уваги приклад, наведений у Додатку 7:

 � ДБН В.1.2-6:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та 
стійкість»; 

 � ДБН В.1.2-7:202008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;
 � ДБН В.1.2-8:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і 

здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища»;
 � ДБН В.1.2-9: 2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації»;
 � ДБН В.1.2-10: 2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму та 

вібрації»;
 � ДБН В.1.2-11: 2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії».

Прийняття ДСТУ-Н «Настанова щодо забезпечення збалансованого використання 
природних ресурсів при проєктуванні споруд» та розроблення Мінрегіоном 
методичних рекомендацій із урахуванням положень наведених у Додатку 8.

3.6. ВІДСУТНІСТЬ СИСТЕМНИХ ЗАСАД 
ФОРМУВАННЯ БАЗИ НОРМАТИВІВ 
ВІДПОВІДНОСТІ НА БУДІВЕЛЬНУ ПРОДУКЦІЮ

БІЗНЕС-ПРОЦЕС: надання будівельної продукції на ринок.

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ:
 � забезпечення інформованості виробників та споживачів щодо нормативних 

вимог до експлуатаційних показників суттєвих характеристик будівельної 
продукції;

 � надання можливості здійснювати ринковий нагляд.

Положеннями законодавства ЄС визначено право виробника обирати нормативи 
відповідності для посилання у декларації показників у такій послідовності: якщо діють 
гармонізовані стандарти, наведені у переліку, – посилання на них є обов’язковим; за 
відсутності або недостатності таких стандартів виробник обирає нормативи посилання 
серед європейських чи національних документів з визначення прийнятності або 
національних стандартів. Такий демократичний механізм обумовлений наявністю 
національних та територіальних особливостей держав-членів, а також переліком 
вимог, що не вимагають посилання на гармонізовані європейські стандарти. Вказані 
положення в ідентичному вигляді реалізовані законодавством України.

Щоб забезпечити можливість виробників реалізувати своє право відповідно до 
встановлених норм законодавства, необхідно мати у загальному доступі актуальну 
інформацію щодо нормативів відповідності, про які йдеться. Така інформація має 
постійно оновлюватися та аналізуватися щонайменше виходячи з такого: 

 � визначення переліку документів для прийняття методом підтвердження або 
обкладинки; 

 � визначення послідовності для здійснення перекладу таких документів; 
 � визначення конфліктуючих національних стандартів у зв’язку з прийняттям 

гармонізованих; 
 � визначення необхідності розроблення національних стандартів для 

встановлення вимог, що не врегульовані гармонізованими європейськими 
стандартами.

На сьогодні така база даних, що повинна бути доступною та зрозумілою як для 
виробників будівельної продукції, так і для технічних комітетів зі стандартизації, 
відсутня.
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Планування робіт з перекладу гармонізованих європейських стандартів та 
європейських документів з визначення прийнятності здійснюється за поданням 
технічних комітетів зі стандартизації без визначення пріоритетності виконання робіт та 
комплексності охоплення спектру будівельної продукції, вимоги до якої регулюються 
законодавством.

ВИСНОВОК
Регулювання не досягає мети (проблема не вирішується) за відсутності 
загальнодоступної актуальної бази даних чинних нормативів відповідності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Прийняття Мінрегіоном організаційного наказу про ведення та оприлюднення 
бази даних нормативів відповідності на будівельну продукцію та формування такої 
бази з використанням актуальних переліків європейських документів з визначення 
прийнятності58 та гармонізованих європейських стандартів59.

58  Див. Додаток 3
59  Див. Додаток 4
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3.7. НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВРАХУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ 
ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ РИНКУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ 
ФАХОВИХ ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ
Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» прийнято на виконання 
Угоди Україна-ЄС. Закон спрямований на виконання двох головний завдань: 

 � внутрішніх – упорядкування ринку будівельної продукції;
 � зовнішніх – взаємовизнання декларацій показників на основі Регламенту 

(ЄС) № 305/2011 через підписання з ЄС Угоди АССА.

Прийняття Закону доцільно сприймати як перший крок на шляху до підписання 
Угоди АССА. Наступним кроком має стати експертиза законодавства України 
(підзаконні нормативно-правові акти включно) щодо гармонійного врахування 
положень Регламенту (ЄС) № 305/2011. Так, порівняльний аналіз Закону України «Про 
надання будівельної продукції на ринку» щодо врахування положень CPR свідчить, 
що значна частина положень Регламенту (ЄС) № 305/2011 перенесена для реалізації на 
рівень підзаконних нормативно-правових актів. На стадії попередніх консультацій з 
експертами ЄС визначено, що висновку Єврокомісії підлягає сукупність нормативно-
правових актів і віднесення реалізації тих чи інших положень Регламенту (ЄС) 
№ 305/2011 на рівень Закону або підзаконних актів не вважається за невідповідність, 
однак підвищує ризик викривлення через можливу неузгодженність підзаконних 
НПА із Законом без попередньої фахової експертизи. 

Порівняльний аналіз також свідчить про високий ступінь відповідності Закону 
положенням Регламенту (ЄС) № 305/2011. Однак, одне зауваження містить потенційну 
проблему для подальшого просування до Угоди АССА. Ця пересторога − інституційне 
забезпечення виваженого врахування груп інтересів учасників ринку (включно зі 
споживачами) під час формування нормативної бази технічного характеру через 
фахові дорадчі органи. Зокрема, Законом не відображена організаційна структура, яка 
б, у межах держави, виконувала фахово-дорадчі функції у процесі прийняття рішень 
технічного характеру аналогічно «Постійному комітету з будівництва», що діє при ЄК.

На даний момент можна помітити такі тенденції: 

 � суттєво знизилася потужність системи базових організацій Мінрегіону, 
 � значно скорочено розгляд питань Науково-технічною Радою Мінрегіону, 
 � скорочено строк оприлюднення проєктів будівельних норм для надання 

зауважень,
 � з’являється можливість прийняття змін до будівельних норм без проведення 

експертиз тощо. 

Зниження інституційного потенціалу, зокрема чисельності підрозділів ЦОВВ, 
відповідальних за технічне регулювання у будівництві, можна було компенсувати 
активізацією взаємодії ЦОВВ із професійною спільнотою.

Утворення окремої структури, наприклад, агенції, що спеціалізуватиметься на 
технічному регулюванні будівництва, може очікувано призвести до розпорошеня 
функцій Мінрегіону й утворення додаткових бар’єрів на шляху розвитку нормативної 
бази. Однак, із високим ступенем вірогідності, це ніяк не вирішуватиме визначеного 
питання – забезпечення широкого залучення професійного експертного середовища 
до формування нормативної бази технічного характеру.

ВИСНОВОК:

Регулювання не досягає мети (питання не вирішується) через відсутність законодавчих 
вимог залучення професійного експертного середовища до розроблення нормативної 
бази технічного характеру.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Законодавче визначення засад залучення професійного експертного 
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середовища під час формування нормативної бази технічного характеру.
2. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення 
змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність».
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4 ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1. ПРОПОЗИЦІЇ ДО  ПЛАНУ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВПРОВА-
ДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
РИНКУ» № 850-IX ВІД 02.10.2020 (ДОРОЖНЯ КАРТА)

Заходи з імплементації60  

№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

І. Заходи нормативно-правового характеру

1. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
систем оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної 
продукції

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження систем 
оцінки та перевірки 
стабільності показників 
будівельної продукції»

Частина перша 
статті 28, 
частина перша 
статті 39, 
абзац третій 
підпункту 1  
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 3-х 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

2. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
переліку категорій будівельної 
продукції 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження переліку 
категорій будівельної 
продукції»

Абзац другий 
частини першої 
статті 29, 
абзац другий 
підпункту 1 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 3-х 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

3. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
форми та інструкції зі складання 
декларації показників

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження форми та 
інструкцій зі складання 
декларації показників»

Абзац другий 
частини 
четвертої статті 
6, абзац другий 
підпункту 
2 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

60  Деякі нормативно-правові акти можуть бути об’єднані.
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

4. Розроблення, внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів України 
та прийняття актів Кабінету 
Міністрів України, спрямованих 
на затвердження порядку 
складення декларації показників 
з використанням державної 
електронної системи у сфері 
будівництва

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
порядку складення 
декларації показників 
будівельної продукції 
з використанням 
державної електронної 
системи у сфері 
будівництва»

Абзац перший 
частини 
четвертої статті 
6, абзац другий 
підпункту 
2 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінцифра
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

5. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
порядку внесення інформації про 
небезпечні або шкідливі хімічні 
речовини та суміші до державної 
електронної системи у сфері 
будівництва

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження порядку 
внесення інформації про 
небезпечні або шкідливі 
хімічні речовини та 
суміші до державної 
електронної системи у 
сфері будівництва»

Частина п’ята 
статті 6, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінцифра
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

6. Розроблення, внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України та прийняття акта 
Кабінету Міністрів України щодо 
затвердження правил, обсягів та 
випадків внесення інформації про 
небезпечні або шкідливі хімічні 
речовини та суміші до державної 
електронної системи у сфері 
будівництва

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження правил, 
обсягу та випадків 
внесення інформації про 
небезпечні або шкідливі 
хімічні речовини та 
суміші до державної 
електронної системи у 
сфері будівництва»

Частина п’ята 
статті 6, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінцифра
Мінекології
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

7. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України, спрямованого на 
затвердження умов та підстав 
делегування функцій контактного 
пункту

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження умов та 
підстав делегування 
функцій контактного 
пункту»

Абзац другий 
частини першої 
статті 10, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

8. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
порядку розроблення та прийняття 
національних документів з 
визначення прийнятності

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
порядку розроблення та 
прийняття національних 
документів з визначення 
прийнятності»

Частина третя 
статті 19 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

9. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
порядку внесення національних 
документів України з визначення 
прийнятності  та їх переліку до 
електронної системи

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження порядку 
внесення національних 
документів України 
з визначення 
прийнятності та їх 
переліку до державної 
електронної системи у 
сфері будівництва»

Абзац другий 
частини першої 
статті 22, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінцифра
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

10. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
форми висновку про технічну 
прийнятність

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження форми 
висновку про технічну 
прийнятність»

Частина третя 
статті 26, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

11. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження вимог 
щодо компетентності органів з 
визначення технічної прийнятності

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження вимог 
щодо компетентності 
органів з визначення 
технічної прийнятності»

Абзац 
четвертий 
частини першої 
статті 30, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

12. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо встановлення 
правил визначення вартості робіт 
з розроблення національних 
документів України з визначення 
прийнятності та видачі висновку  
про технічну прийнятність

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
встановлення  правил 
визначення вартості 
робіт з розроблення 
національних 
документів з визначення 
прийнятності та видачі 
висновку про технічну 
прийнятність»

Частина друга 
статті 34, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінекономіки
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

13. Розроблення, внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України та прийняття акта 
Кабінету Міністрів України щодо 
встановлення порядку розподілу 
коштів, отриманих від замовника, 
між відповідним органом з 
визначення технічної прийнятності 
та національною організацією 
органів з визначення технічної 
прийнятності на виконання їхніх 
завдань  і функцій, передбачених 
Законом України «Про надання 
будівельної продукції на ринку»

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про встановлення 
порядку розподілу 
коштів, отриманих 
від замовника, між 
відповідним органом 
з визначення технічної 
прийнятності та 
національною 
організацією органів з 
визначення технічної 
прийнятності на 
виконання їхніх завдань  
і функцій, передбачених 
Законом України «Про 
надання будівельної 
продукції на ринку»»

Частина третя  
статті 34, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінекономіки
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

14. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо визначення 
випадків суттєвих експлуатаційних 
характеристик, у яких посилання 
на відповідні регламенті технічні 
специфікації не є обов’язковим

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
випадки суттєвих 
експлуатаційних 
характеристик, у яких 
посилання на відповідні 
регламенті технічні 
специфікації не є 
обов’язковим»

Абзац шостий 
частини 
четвертої статті 
35, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

15. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо  визначення 
систем оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної 
продукції, для яких дозволяється 
використання матеріально-
технічної бази поза межами власної 
акредитованої випробувальної 
лабораторії призначеного органу з 
оцінки відповідності

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
визначення  систем 
оцінки та перевірки 
стабільності показників 
будівельної продукції, 
для яких дозволяється 
використання 
матеріально-технічної 
бази поза межами 
власної акредитованої 
випробувальної 
лабораторії призначеного 
органу з оцінки 
відповідності»

Частина друга 
статті 38, 
абзац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінекономіки 
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

16. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження змін 
до Порядку видачі або відмови у 
видачі свідоцтва про призначення, 
розширення або скорочення 
сфери призначення, призупинення 
чи поновлення дії або анулювання 
такого свідоцтва, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від…. №….

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку 
видачі або відмови 
у видачі свідоцтва 
про призначення, 
розширення або 
скорочення сфери 
призначення, 
призупинення чи 
поновлення дії або 
анулювання такого 
свідоцтва»

Частина шоста 
статті 35, аб-
зац третій 
підпункту 2 
пункту 4
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінекономіки
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

17. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
Порядку видачі або відмови у 
видачі свідоцтва про призначення, 
розширення сфери призначення, 
анулювання свідоцтва про 
призначення органу з визначення  
технічної прийнятності

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
видачі або відмови у 
видачі свідоцтва про 
призначення, розширення 
сфери призначення, 
анулювання свідоцтва 
про призначення органу 
з визначення  технічної 
прийнятності»

Частина 
шістнадцята 
статті 29, аб-
зац другий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінекономіки
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

18. Розроблення, внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України та 
прийняття акта Кабінету Міністрів 
України щодо визначення органу 
державного ринкового нагляду та 
сфери його відповідальності для 
здійснення державного ринкового 
нагляду у сфері будівельної 
продукції

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про внесення змін 
до постанови Кабінету 
Міністрів України від 
28.12.2016 № 1069»

- в строк до 6-и 
місяців з дати 
опублікування 
Закону

Мінекономіки 
Мінрегіон

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

19. Розроблення, внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів України 
та прийняття актів Кабінету 
Міністрів України, спрямованих на 
внесення змін до Положення про 
Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України та Положення про 
Міністерство розвитку громад та 
територій України у відповідності із 
положеннями Закону України «Про 
надання будівельної продукції на 
ринку» 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про внесення змін 
до Положення про 
Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
України» 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про внесення змін 
до Положення про 
Міністерство розвитку 
громад та територій 
України»

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінекономіки

Мінрегіон

Постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України 
прийнята

20. Розроблення та прийняття актів 
Міністерства розвитку громад та 
територій України, спрямованих 
на визначення  суттєвих 
експлуатаційних характеристик, 
за якими виробник декларує 
показники будівельної продукції 
при введенні її в обіг

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України «Про 
визначення суттєвих 
експлуатаційних 
характеристик, за якими 
виробник декларує 
показники будівельної 
продукції при введенні її 
в обіг»

Абзац перший 
частини третьої 
статті 4, аб-
зац четвертий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

21. Розроблення та прийняття 
актів Міністерства розвитку 
громад та територій України, 
спрямованих на визначення 
порогових рівней показників 
будівельної продукції, пов’язаних 
з її суттєвими експлуатаційними 
характеристиками, що підлягають 
декларуванню

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України «Про 
визначення порогових 
рівней показників 
будівельної продукції, 
пов’язаних з її суттєвими 
експлуатаційними 
характеристиками, 
що підлягають 
декларуванню»

Абзац другий 
частини третьої 
статті 4, 
абзац 
четвертий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
технічні комітети,
базові організації 
у будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів господа-
рювання, що 
здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий

22. Розроблення та прийняття акта 
Міністерства розвитку громад та 
територій України, спрямованих 
на встановлення класів показників 
будівельної продукції, пов’язаних 
з її суттєвими експлуатаційними 
характеристиками 

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України 
«Про встановлення 
класів показників 
будівельної продукції, 
пов’язаних з її суттєвими 
експлуатаційними 
характеристиками»

Частина перша 
статті 27, 
абзац 
четвертий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
технічні комітети,
базові організації 
у будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів господа-
рювання, що 
здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий

23. Розроблення та прийняття актів 
Міністерства розвитку громад та 
територій України, спрямованих 
на визначення умов, за яких 
будівельна продукція вважається 
такою, що відповідає певному 
рівню або класу показників, 
без проведення випробувань 
або необхідності подальшого 
проведення випробувань

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України 
«Про визначення умов, 
за яких будівельна 
продукція вважається 
такою, що відповідає 
певному рівню або 
класу показників, 
без проведення 
випробувань 
або необхідності 
подальшого проведення 
випробувань»

Частина п’ята 
статті 27, 
абзац 
четвертий 
підпункту 2 
пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
технічні комітети,
базові організації 
у будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва 

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

24. Розроблення та прийняття актів 
Міністерства розвитку громад та 
територій України, спрямованих 
на визначення системи або систем 
оцінки та перевірки стабільності 
показників, які застосовуються  до 
конкретної будівельної продукції 
чи групи будівельної продукції 
або до конкретної суттєвої 
експлуатаційної характеристики 
будівельної продукції

Накази Міністерства 
розвитку громад та 
територій України «Про 
систему або системи 
оцінки та перевірки 
стабільності показників, 
які застосовуються до … 
(конкретна будівельна 
продукція чи група 
продукції або конкретна 
суттєва експлуатаційна 
характеристика  
будівельної продукції)»

Частина друга 
статті 28, аб-

зац четвертий 
підпункту 
2 пункту 4 

розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 

опублікування 
Закону

Мінрегіон
технічні комітети,
базові організації 

у будівництві
громадські 
об’єднання 

суб’єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
діяльність у сфері 

будівництва

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий

25. Розроблення та прийняття акта 
Міністерства розвитку громад 
та територій України щодо 
затвердження порядку прийняття 
рішення щодо національного 
документа України з визначення 
прийнятності, стосовно якого 
органи з визначення технічної 
прийнятності не досягли згоди

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України «Про 
затвердження порядку 
прийняття рішення 
щодо національного 
документа України 
з визначення 
прийнятності, стосовно 
якого органи з 
визначення технічної 
прийнятності не досягли 
згоди»

Частина перша 
статті 23, аб-
зац четвертий 
підпункту 
2 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 6-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
технічні комітети,
базові організації 
у будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий

ІІ. Заходи організаційного характеру

26. Розроблення та прийняття актів 
Міністерства розвитку громад та 
територій України, спрямованих 
на зміни строків зберігання 
технічної документації та декларації 
показників  для певних груп 
будівельної продукції

Накази Міністерства 
розвитку громад та 
територій України «Про 
строки зберігання 
технічної документації 
та декларації показників 
для … (певні групи 
будівельної продукції)»

Абзац другий 
частини другої 
статті 11, аб-
зац четвертий 
підпункту 
2 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 9-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
технічні комітети,
базові організації 
у будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва

Накази 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

27. Розроблення та прийняття 
акта Міністерства розвитку 
громад та територій України 
щодо  затвердження переліку 
національних стандартів для цілей 
застосування Закону України «Про 
надання будівельної продукції на 
ринку»

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України «Про 
затвердження переліку 
національних стандартів 
для цілей застосування 
Закону України «Про 
надання будівельної 
продукції на ринку»

Частина 
четверта 
статті 17, аб-
зац четвертий 
підпункту 
2 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 9-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
технічні комітети,
базові організації 
у будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий

28. Розроблення та прийняття 
актів Міністерства розвитку 
громад та територій України 
щодо затвердження переліку 
європейських документів з 
визначення прийнятності, які 
можуть застосовуватись для 
видачі висновку про технічну 
прийнятність

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України 
«Про затвердження 
переліку європейських 
документів з визначення 
прийнятності, які можуть 
застосовуватись для 
видачі висновку про 
технічну прийнятність»

Частина друга 
статті 18, аб-
зац четвертий 
підпункту 
2 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 9-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Мінекономіки
технічні комітети,
базові організації 
у будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва 

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий

29. Прийняття актів Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
щодо призначення органів з 
визначення технічної прийнятності

Накази Міністерства 
розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України 
«Про призначення 
органів з визначення 
технічної прийнятності»

Стаття 29 в строк до 9-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону та 
постійно у 
подальшому

Мінекономіки
Мінрегіон
наукові та 
проєктні установи, 
заклади освіти, 
науково-технічні 
та інженерні 
товариства 
(спілки), 
громадські 
об’єднання 
суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва

Накази 
Міністерства 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

30. Прийняття актів Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, 
щодо призначення органів з 
оцінки відповідності на виконання 
як третіми сторонами завдань 
у процесі оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної 
продукції

Накази Міністерства 
розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України 
«Про призначення 
органів з оцінки 
відповідності»

Стаття 35 в строк до 9-и 
місяців з дати 
опублікування 
Закону та 
постійно у 
подальшому

Мінекономіки
Мінрегіон

Накази 
Міністерства 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України

31. Утворення національної організації 
органів з визначення технічної 
прийнятності і обрання її 
керівника, формування наглядової 
ради національної організації 
органів технічної прийнятності, 
затвердження положення про 
наглядову раду національної 
організації органів з визначення 
технічної прийнятності та її складу

Статут національної 
організації органів з 
визначення технічної 
прийнятності
Положення про 
наглядову раду 
національної організації 
органів з визначення 
технічної прийнятності
Склад наглядової ради 
національної організації 
органів з визначення 
технічної прийнятності

Частина третя 
статті 31, 
частина перша 
статті 32, 
частина перша 
та восьма  
статті 33

в строк до 12-и 
місяців з дати 
опублікування 
Закону

Органи з 
визначення 
технічної 
прийнятності 
за переліком 
категорій 
будівельної 
продукції 
Мінрегіон

Статут 
національної 
організації 
органів з 
визначення 
технічної 
прийнятності 
затверджено
Положення про 
наглядову раду 
націо-нальної 
організації 
органів з 
визначення 
технічної 
прийнятності
Склад нагля-
дової ради 
національної 
організації 
органів з 
визначення 
технічної 
прийнятності
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

32. Прийняття акта Міністерства 
розвитку громад та територій 
України щодо затвердження 
переліку національних документів 
України з визначення прийнятності

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України 
«Про затвердження 
переліку національних 
документів України 
з визначення 
прийнятності»

Частина перша 
статті 22

в строк до 15-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону

Мінрегіон
Органи з визна-
чення технічної 
прийнятності 
за переліком 
категорій будіве-
льної продукції,
базові організації 
у будівництві,
громадські об’єд-
нання суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва

Наказ 
Міністерства 
розвитку 
громад та 
територій 
України 
прийнятий

33. Внесення до державної 
електронної системи у сфері 
будівництва затвердженого 
переліку національних стандартів 
для цілей застосування Закону 
України «Про надання будівельної 
продукції на ринку», переліку та 
текстів європейських документів 
з визначення прийнятності та 
їх текстів (за домовленістю з 
європейською організацією 
органів з визначення технічної 
прийнятності), переліку та текстів 
національних  документів з 
визначення прийнятності 

переліків національних 
стандартів, європей-
ських документів з 
визначення прийнят-
ності (за домовленістю 
з європейською орга-
нізацією органів з 
визначення технічної 
прийнятності), націо-
нальних документів 
України з визначення 
прийнятності для цілей 
застосування Закону 
України «Про надання 
будівельної продукції 
на ринку» у відкритому 
доступі, з можливістю їх 
пошуку за параметрами, 
визначеними Кабінетом 
Міністрів України в 
Порядку ведення 
електронної системи;

Абзац другий 
частини 
четвертої 
статті 17, 
частина третя 
статті 18, 
частина перша 
статті 22, 
абзац восьмий 
частини 
четвертої 
статті 31

в строк до 15-и 
місяців з дати 
опублікування 
Закону 
(у тестовому 
режимі) та 
постійно у 
подальшому

Мінрегіон
Мінцифри

Перелік 
національних 
стандартів 
для цілей 
застосування 
Закону України 
«Про надання 
будівельної 
продукції 
на ринку», 
перелік 
та тексти 
європейських 
документів з 
визначення 
прийнятності, 
національні 
документи з 
визначення 
прийнятності  
та їх перелік 
внесені до 
державної 
електронної 
системи 
у сфері 
будівництва
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма Закону 
про будівельну 

продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Індикатор 
виконання

34. Внесення до державної 
електронної системи у сфері 
будівництва посилань на висновки 
про технічну прийнятність

Абзац восьмий 
частини 
четвертої 
статті 31

в строк до 15-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону (у 
тестовому 
режимі) та 
постійно у 
подальшому

Національна 
організація  
органів з 
визначення 
технічної 
прийнятності

Посилання 
на висновки 
про технічну 
прийнятність 
внесені до 
державної 
електронної 
системи 
у сфері 
будівництва

35. Внесення до державної 
електронної системи у сфері 
будівництва переліку національних 
стандартів, визначеного частиною 
першою статті 33 закону України 
«Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності»

Частина друга 
статті 36

в строк до 15-и 
місяців  
з дати 
опублікування 
Закону (у 
тестовому 
режимі) та 
постійно у 
подальшому

Мінрегіон Перелік 
національних 
стандартів, 
визначений 
частиною 
першою 
статті 33 за-
кону України 
«Про технічні 
регламенти 
та оцінку 
відповідності», 
внесено до 
державної 
електронної 
системи 
у сфері 
будівництва
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Пропозицій до Плану заходів, необхідних для впровадження Закону України 
«Про надання будівельної продукції на ринку» № 850-IX від 02.10.2020

(дорожня карта)
Заходи з приведення у відповідність національного законодавства

№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма 
Закону про 
будівельну 
продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання Індикатор виконання

І. Заходи нормативно-правового характеру

1. Розроблення, внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України та прийняття акта 
Кабінету Міністрів України 
щодо встановлення порядку 
затвердження переліку 
національних стандартів на 
будівельну продукцію, що не 
охоплюється або не повністю 
охоплюється національними 
стандартами для цілей 
застосування Закону України 
«Про надання будівельної 
продукції на ринку» 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
порядок затвердження  
переліку національних 
стандартів на будівельну 
продукцію, що не 
охоплюється або не 
повністю охоплюється 
національними 
стандартами для цілей 
застосування Закону 
України «Про надання 
будівельної продукції на 
ринку»

Підпункт 
1 пункту 2 
розділу VІІІ

в строк до 
6-и місяців з 
дати опубліку-
вання Закону

Мінрегіон 
Мінекономіки

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
прийнята

2. Розроблення, внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України та прийняття акта 
Кабінету Міністрів України 
щодо втрати чинності 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 грудня 2006 р. 
№ 1764 «Про затвердження 
Технічного регламенту 
будівельних виробів, будівель 
і споруд»

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про визнання такої, 
що втратила чинність 
постанова Кабінету 
Міністрів України від 20 
грудня 2006 р. № 1764 
«Про затвердження 
Технічного регламенту 
будівельних виробів, 
будівель і споруд»

Підпункт 
1 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 
6-и місяців з 
дати опубліку-
вання Закону

Мінрегіон Постанова Кабінету 
Міністрів України 
прийнята
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№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма 
Закону про 
будівельну 
продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання Індикатор виконання

3. Розроблення, внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України та прийняття акта 
Кабінету Міністрів України 
щодо втрати чинності 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 01 березня 2006 
р. № 240 «Про затвердження 
Правил підтвердження 
придатності нових 
будівельних виробів для 
застосування»

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про визнання такої, 
що втратила чинність 
постанова Кабінету 
Міністрів України 01 
березня 2006 р. № 240 
«Про затвердження 
Правил підтвердження 
придатності нових 
будівельних виробів для 
застосування»

Підпункт 
1 пункту 4 
розділу VІІІ

в строк до 
6-и місяців з 
дати опубліку-
вання Закону

Мінрегіон Постанова Кабінету 
Міністрів України 
прийнята

4. Розроблення та прийняття 
акта Міністерства розвитку 
громад та територій України 
щодо затвердження переліку 
національних стандартів на 
будівельну продукцію, що не 
охоплюється або не повністю 
охоплюється національними 
стандартами для цілей 
застосування Закону України 
«Про надання будівельної 
продукції на ринку»

Наказ Міністерства 
розвитку громад та 
територій України 
«Про затвердження 
національних стандартів 
на будівельну продукцію, 
що не охоплюється або 
не повністю охоплюється 
національними 
стандартами для цілей 
застосування Закону 
України «Про надання 
будівельної продукції на 
ринку»

Підпункт 
1 пункту 2 
розділу VІІІ

в строк до 
9-и місяців з 
дати опубліку-
вання Закону

Мінрегіон
технічні 
комітети, базові 
організації у 
будівництві
громадські 
об’єднання 
суб’єктів 
господарювання, 
що здійснюють 
діяльність у сфері 
будівництва 
діяльність у сфері 
будівництва

Наказ 
Міністерства розвитку 
громад та територій 
України прийнятий



115НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
з/п Найменування завдання Найменування

заходу

Норма 
Закону про 
будівельну 
продукцію

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання Індикатор виконання

ІІ. Заходи організаційного характеру
5. Внесення до державної 

електронної системи у 
сфері будівництва переліку 
національних стандартів на 
будівельну продукцію, що не 
охоплюється або не повністю 
охоплюється національними 
стандартами для цілей 
застосування Закону України 
«Про надання будівельної 
продукції на ринку»

Підпункт 
5 пункту 2 
розділу VІІІ

в строк до 
15-и місяців з 
дати опубліку-
вання Закону 
(у тестовому 
режимі) та 
постійно у 
подальшому

Мінрегіон
Мінцифри

Перелік національних 
стандартів для 
цілей застосування 
закону «Про 
надання будівельної 
продукції на ринку», 
на будівельну 
продукцію, що не 
охоплюється або не 
повністю охоплюється 
національними 
стандартами для 
цілей застосування 
Закону України «Про 
надання будівельної 
продукції на ринку» 
внесені до державної 
електронної системи у 
сфері будівництва
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ДОДАТОК 2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 
ЄВРОПЕЙСБКИХ ГАРМОНІЗОВАНИХ СТАНДАРТІВ

№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

1
EN 1:1998 - Flued oil stoves 
with vaporizing burners

Рідкомасляні 
печі з випарними 
форсунками

EN 1: 1998 / A1: 
2007 так

2

EN 40-4:2005 - Lighting 
columns - Part 4: Require-
ments for reinforced and 
prestressed concrete light-
ing columns

Опори освітлення. 
Частина 4. Вимоги 
до опор освітлення 
з армованого 
та попередньо 
напруженого бетону

EN 40-4: 2005 / 
AC: 2006 

так

3

EN 40-5:2002 - Lighting 
columns - Part 5: Require-
ments for steel lighting col-
umns

Опори освітлення. 
Частина 5. Вимоги 
до сталевих опор 
освітлення

так

4

EN 40-6:2002 - Lighting 
columns - Part 6: Require-
ments for aluminium light-
ing columns

 Світлові опори. 
Частина 6. Вимоги 
до алюмінієвих 
освітлювальних опор

так

5

EN 40-7:2002 - Lighting 
columns -Part 7: Require-
ments for fibre reinforced 
polymer composite lighting 
columns

Опори освітлення. 
Частина 7. Вимоги 
до опор освітлення 
з полімерних 
композиційних 
матеріалів, армованих 
волокном

так

6

EN 54-2:1997 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 2: Control and indicat-
ing equipment

Системи виявлення та 
пожежної сигналізації - 
Частина 2: Обладнання 
контролю та індикації

EN 54-2: 1997 / A1: 
2006  
EN 54-2: 1997 / AC: 
1999

так

7

EN 54-3:2001/A1:2002 - Fire 
detection and fire alarm 
systems - Part 3: 
Fire alarm devices - Sound-
ers

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 3. 
Оповіщувачі пожежні 
звукові.

EN 54-3:2001/
A2:2006

ні

8

EN 54-4:1997 - Fire detec-
tion and fire alarm sys-
tems - Part 4: Power supply 
equipment

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 4. 
Прилади приймально-
контрольні пожежні

EN 54-4:1997/
A1:2002 
EN 54-4:1997/
A2:2006 EN 54-
4:1997/AC:1999

так

9

EN 54-5:2000/A1:2002 - Fire 
detection and fire alarm 
systems - Part 5: Heat de-
tectors - Point detectors

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 5. 
Сповіщувачі пожежні 
теплові точкові.

EN 54-
5:2017+A1:2018

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

10

EN 54-7:2000/A1:2002 - Fire 
detection and fire alarm 
systems - Part 7: Smoke 
detectors - Point detectors 
using scattered light, trans-
mitted light or ionization

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 7. 
Сповіщувачі пожежні 
димові точкові 
розсіяного світла, 
пропущеного світла або 
іонізаційні

EN 54-7:2000/
A2:2006  
EN 54-7:2018

так

11

EN 54-10:2002 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 10: Flame detectors - 
Point detectors

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 10. 
Сповіщувачі пожежні 
полум’я точкові.

EN 54-10:2002/
A1:2005 

так

12

EN 54-11:2001 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 11: Manual call points

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 11. 
Сповіщувачі пожежні 
ручні.

EN 54-11:2001/
A1:2005 

так

13

EN 54-12:2002 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 12: Smoke detectors - 
Line detectors - Line detec-
tors using an optical beam

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 
12. Сповіщувачі 
пожежні димові лінійні 
пропущеного світла.

EN 54-12:2015

так 

14

EN 54-16:2008 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 16: Voice alarm con-
trol and indicating equip-
ment

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 
16. Устатковання 
керування та індикації 
мовленнєвого 
оповіщування.

так

15

EN 54-17:2005 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 17: Short-circuit isola-
tors

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 
17. Ізолятори короткого 
замикання.

EN 54-17:2005/
AC:2007 

так

16

EN 54-18:2005 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 18: Input/output de-
vices

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 18. 
Пристрої вводу-виводу.

EN 54-18:2005/
AC:2007 

так

17

EN 54-20:2006 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 20: Aspirating smoke 
detectors

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 20. 
Сповіщувачі пожежні 
димові аспіраційні.

EN 54-20:2006/
AC:2008 

так

18

EN 54-21:2006 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 21: Alarm transmis-
sion and fault warning rout-
ing equipment

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 21. 
Пристрої передавання 
пожежної тривоги та 
попередження про 
несправність.

так

19

EN 54-23:2010 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 23: Fire alarm devices 
- Visual alarm devices

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 23. 
Оповіщувачі пожежні 
світлові.

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

20

EN 54-24:2008 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 24: Components of 
voice alarm systems - Loud-
speakers

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 
24. Компоненти 
систем мовленнєвого 
оповіщування. 
Гучномовці.

так

21

EN 54-25:2008 - Fire detec-
tion and fire alarm systems 
- Part 25: Components us-
ing radio links

Системи пожежної 
сигналізації. Частина 25. 
Компоненти системи, 
які використовують 
радіозв›язок.

EN 54-25:2008/
AC:2012 

так

22

EN 179:2008 - Building 
hardware - Emergency exit 
devices operated by a lever 
handle or push pad, for use 
on escape routes - Require-
ments and test methods

Будівельні вироби 
металеві - Замки 
аварійного виходу 
регульовані за 
допомогою рукоятки 
важеля або натискної 
колодки, для 
використання на 
шляхах евакуації - 
Вимоги та методи 
випробувань.

так

23

EN 197-1:2011 - EN 197-1:2011 
Cement - Part 1: Composi-
tion, specifications and con-
formity criteria for common 
cements

Цементи. Частина 1. 
Склад, технічні умови та 
критерії відповідності 
для звичайних 
цементів.

так 

24

EN 295-1:2013 - Vitrified clay 
pipe systems for drains and 
sewers - Part 1: Require-
ments for pipes, fittings 
and joints

Системи керамічних 
глазурованих труб для 
дренажу та каналізації. 
Частина 1. Вимоги 
до труб, фітингів та 
з’єднувачів

так

25

EN 295-4:2013 - Vitrified clay 
pipe systems for drains and 
sewers - Part 4: Require-
ments for adaptors, connec-
tors and flexible couplings

Системи керамічних 
глазурованих труб для 
дренажу та каналізації. 
Частина 4. Вимоги до 
спеціальних фітингів, 
перехідних пристроїв 
і взаємозамінної 
арматури

так

26

EN 295-5:2013 - Vitrified clay 
pipe systems for drains and 
sewers - Part 5: Require-
ments for perforated pipes 
and fittings

Системи керамічних 
глазурованих труб для 
дренажу та каналізації. 
Частина 5. Вимоги 
до перфорованих 
керамічних труб і 
фітингів

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

27

EN 295-6:2013 - Vitrified clay 
pipes systems for drain and 
sewers - Part 6: Require-
ments for components of 
manholes and inspection 
chambers

Системи керамічних 
глазурованих труб для 
дренажу та каналізації. 
Частина 6. Вимоги до 
компонентів оглядових 
колодязів та оглядових 
камер

так

28

EN 295-7:2013 - Vitrified clay 
pipe systems for drains and 
sewers - Part 7: Require-
ments for pipes and joints 
for pipe jacking

Системи керамічних 
глазурованих труб для 
дренажу та каналізації. 
Частина 7. Вимоги 
до труб та з’єднань 
для прокладання 
трубопроводів методом 
продавлювання

так

29

EN 331:1998 - Manually oper-
ated ball valves and closed 
bottom taper plug valves 
for gas installations for 
buildings

Крани запірні та 
пробкові з конічним 
дном, керовані вручну, 
для газових пристроїв в 
будівлях

EN 331:1998/
A1:2010 

так

30

EN 413-1:2011 - EN 413-1:2011 
Masonry cement - Part 1: 
Composition, specifications 
and conformity criteria

Цемент для кладочних 
розчинів - Частина 
1: Склад, технічні 
вимоги та критерії 
відповідності

так

31

EN 416-1:2009 - Single 
burner gas-fired overhead 
radiant tube heaters for 
non-domestic use - Part 1: 
Safety

Нагрівачі 
газові трубчасті 
випромінювального 
типу стельові з одним 
пальником непобутової 
призначеності. - 
Частина 1: Безпека.

так

32

EN 438-7:2005 - High-pres-
sure decorative laminates 
(HPL) - Sheets based on 
thermosetting resins (Usu-
ally called Laminates) - Part 
7: Compact laminate and 
HPL composite panels for 
internal and external wall 
and ceiling finishes

Декоративні ламінати 
високого тиску (HPL). 
Листи на основі 
термореактивних смол 
(зазвичай їх називають 
ламінати). 
Частина 7. Ламінат і 
композитні панелі HPL 
для внутрішньої та 
зовнішньої обробки 
стін і стелі.

так

33

EN 442-1:1995/ A1:2003 - 
Radiators and convectors 
- Part 1: Technical specifica-
tions and requirements

Радіатори і конвектори 
- Частина 1: Технічні 
умови та вимоги

EN 442-1:2014

так

34

EN 450-1:2012 - EN 450-
1:2012 Fly ash for concrete 
- Part 1: Definition, speci-
fications and conformity 
criteria

Зола виносу для бетону 
- Частина 1: Визначення, 
технічні вимоги та 
критерії відповідності

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

35

EN 459-1:2010 - EN 459-
1:2010 Building lime - Part 1: 
Definitions, specifications 
and conformity criteria

Вапно будівельне - 
Частина 1: Визначення, 
технічні вимоги та 
критерії відповідності

так

36

EN 490: 2011 - EN 490:2011 
Concrete roofing tiles and 
fittings for roof covering 
and wall cladding - Product 
specifications

Бетонні черепиці та 
фітинги для покрівлі та 
обшивки стін – Технічні 
вимоги

EN 490:2011 + 
A1:2017

так

37

EN 492:2012 - EN 492:2012 
Fibre cement slates and 
fittings – Product specifica-
tion and test methods

Фіброцементні 
покрівельні плити 
та фітинги  - Технічні 
вимоги та методи 
випробувань

EN 
492:2012+A2:2018 

так

38

EN 494:2012+A1:2015 - Fi-
bre-cement profiled sheets 
and fittings - Product speci-
fication and test methods

Фіброцементні 
гофровані листи та 
фітинги  - Технічні 
вимоги та методи 
випробувань

так

39

EN 516:2006 - Prefabricated 
accessories for roofing - In-
stallations for roof access - 
Walkways, treads and steps

Збірні комплектуючі 
для покрівлі - 
Установки для доступу 
на дах - Проходи, 
доріжки і сходи

ні

40
EN 517:2006 - Prefabricated 
accessories for roofing - 
Roof safety hooks

Збірні комплектуючі 
для покрівлі - Гаки 
безпеки на даху

ні

41

EN 520:2004+A1:2009 - EN 
520:2004+A1:2009 Gypsum 
plasterboards - Definitions, 
requirements and test 
methods

Гіпсокартонні плити - 
Визначення, вимоги та 
методи випробувань так

42

EN 523:2003 - Steel strip 
sheaths for prestressing 
tendons - Terminology, re-
quirements, quality control

Оболонки сталеві 
для попереднього 
напруження арматури 
- Термінологія, вимоги, 
контроль якості

так

43

EN 534:2006+A1:2010 - Cor-
rugated bitumen sheets 
- Product specification and 
test methods

Гофровані бітумні листи 
- Технічні вимоги та 
методи випробувань так

44

EN 544:2011 - EN 544:2011 
Bitumen shingles with min-
eral and/or synthetic rein-
forcements - Product speci-
fication and test methods

Бітумна черепиця з 
мінеральними та/або 
синтетичними 
арму-вальними 
наповнювачами - 
Технічні вимоги та 
методи випробувань

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

45

EN 572-9:2004 - Glass in 
building - Basic soda lime 
silicate glass products - Part 
9: Evaluation of conformity/
Product standard

Скло в будівництві. 
Вироби з натрій-
кальцієвого 
силікатного скла. 
Частина 9. Оцінювання 
відповідності/
Виробничий стандарт

так

46

EN 588-2:2001 - Fibre ce-
ment pipes for drains and 
sewers - Part 2: Manholes 
and inspection chambers

Фіброцементні труби 
для дренажу та 
каналізації - Частина 
2: Оглядові колодязі і 
оглядові камери

так

47

EN 598:2007+A1:2009 - 
Ductile iron pipes, fittings, 
accesories and their joints 
for sewerage applications 
- Requirements and test 
methods

Труби, фітинги, 
допоміжні деталі з 
ковкого чавуну та 
їхні з’єднання для 
каналізаційних систем. 

так

48

EN 621:2009 - Non-do-
mestic gas-fired forced 
convection air heaters for 
space heating not exceed-
ing a net heat input of 300 
kW, without a fan to assist 
transportation of combus-
tion air and/or combustion 
products

Повітронагрівачі газові 
примусової конвекції 
номінальною тепловою 
потужністю не більше 
ніж 300 кВт без 
вентилятора подавання 
повітря для горіння 
та (або) відведення 
продуктів згоряння, 
для опалювання 
непобутових 
приміщень

так

49

EN 671-1:2012 Fixed fire-
fighting systems - Hose 
systems - Part 1: Hose reels 
with semi-rigid hose

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Кран-комплекти 
пожежні. Частина 
1. Кран-комплекти 
з напівжорсткими 
рукавами.

так

50

EN 671-2:2012 Fixed fire-
fighting systems - Hose sys-
tems - Part 2: Hose systems 
with lay-flat hose

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Кран-комплекти 
пожежні. Частина 2. 
Кран-комплекти з 
плоскоскладаними 
рукавами. 

так

51

EN 681-1:1996 Elastomeric 
seals - Material require-
ments for pipe joint seal 
used in water and drainage 
applications - Part 1 : Vulca-
nized rubber

Ущільнювачі 
еластомерні. Вимоги 
до ущільнювальних 
матеріалів для з’єднань 
водопровідних 
та дренажних 
трубопроводів. Частина 
1. Вулканізована гума

EN 681-1:1996/
A1:1998  
EN 681-1:1996/
A2:2002  
EN 681-1:1996/
A3:2005 так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

52

EN 681-2:2000 Elastomeric 
seals - Material require-
ments for pipe joint seals 
used in water and drainage 
applications - Part 2: Ther-
moplastic elastomers

Ущільнювачі 
еластомерні. Вимоги 
до ущільнювальних 
матеріалів для з’єднань 
водопровідних 
та дренажних 
трубопроводів. Частина 
2. Термопластичні 
еластомери 

EN 681-2:2000/
A1:2002 
EN 681-2:2000/
A2:2005 

так

53

EN 681-3:2000 Elastomeric 
seals - Material require-
ments for joint seals used in 
water and drainage applica-
tions - Part 3: Cellular mate-
rials of vulcanized rubber

Ущільнювачі 
еластомерні. Вимоги 
до ущільнювальних 
матеріалів для з’єднань 
водопровідних 
та дренажних 
трубопроводів. Частина 
3. Гуми вулканізовані 
пористі

EN 681-3:2000/
A1:2002 
EN 681-3:2000/
A2:2005 

ні

54

EN 681-4:2000 Elastomeric 
seals - Material require-
ments for pipe joint seals 
used in water and drainage 
applications - Part 4: Cast 
polyurethane sealing ele-
ments

Ущільнювачі 
еластомерні. Вимоги 
до ущільнювальних 
матеріалів для з’єднань 
водопровідних 
та дренажних 
трубопроводів. Частина 
4. Ущільнювальні 
елементи поліуретанові 
литі 

EN 681-4:2000/
A1:2002 
EN 681-4:2000/
A2:2005 

так

55

EN 682:2002 - Elastomeric 
Seals - Materials require-
ments for seals used in 
pipes and fittings carrying 
gas and hydrocarbon fluids

Ущільники 
еластомерні. Вимоги 
до ущільнювальних 
матеріалів, які 
застосовують для 
труб і фітингів під час 
подавання газу та 
вуглеводневих рідин

EN 682:2002/
A1:2005 

так

56

EN 771-1:2011 -  Specification 
for masonry units - Part 1: 
Clay masonry units

Технічні умови для 
каменів стінових - 
Частина 1: Вироби 
стінові з глини.

EN 771-
1:2011+A1:2015

ні

57

EN 771-2:2011 - Specification 
for masonry units - Part 2: 
Calcium silicate masonry 
units

Технічні умови для 
каменів стінових - 
Частина 2: Вироби 
стінові з силікату 
кальцію.

EN 771-
2:2011+A1:2015 

ні

58

EN 771-3:2011 - Specification 
for masonry units - Part 3: 
Aggregate concrete mason-
ry units (Dense and light-
weight aggregates)

Технічні умови для 
каменів стінових - 
Частина 3. Вироби 
стінові бетонні з 
щільним та легким 
заповнювачами.

EN 771-
3:2011+A1:2015 

ні
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

59

EN 771-4:2011 - Specification 
for masonry units - Part 4: 
Autoclaved aerated con-
crete masonry units

Технічні умови для 
каменів стінових - 
Частина 4: Вироби 
стінові з автоклавного 
газобетону. 

EN 771-
4:2011+A1:2015 

ні

60

EN 771-5:2011 - Specification 
for masonry units - Part 5: 
Manufactured stone ma-
sonry units

Технічні умови для 
каменів стінових - 
Частина 5: Вироби 
стінові зі штучного 
каменю

EN 771-
5:2011+A1:2015 

ні

61

EN 771-6:2011 - Specification 
for masonry units - Part 
6: Natural stone masonry 
units

Технічні умови для 
каменів стінових - 
Частина 6: Вироби 
стінові з природного 
каменю

EN 771-
6:2011+A1:2015 

ні

62

EN 777-1:2009 - Multi-burn-
er gas-fired overhead radi-
ant tube heater systems for 
non-domestic use - Part 1: 
System D - Safety

Багатопальникові 
газові підвісні 
опалювальні системи 
з випромінювальними 
трубами для 
промислового 
застосування. Частина 1. 
Система типу D. Вимоги 
щодо безпеки.

 ні

63

EN 777-2:2009 - Multi-burn-
er gas-fired overhead radi-
ant tube heater systems for 
non-domestic use - Part 2: 
System E - Safety

Багатопальникові 
газові підвісні 
опалювальні системи 
з випромінювальними 
трубами для 
промислового 
застосування. Частина 
2. Система типу Е - 
Вимоги щодо безпеки.

так

64

EN 777-3:2009 - Multi-burn-
er gas-fired overhead radi-
ant tube heater systems for 
non domestic use - Part 3: 
System F - Safety

Багатопальникові 
газові підвісні 
опалювальні системи 
з випромінювальними 
трубами для 
промислового 
застосування. Частина 
3. Система типу F - 
Вимоги щодо безпеки.

так

65

EN 777-4:2009 - Multi-burn-
er gas-fired overhead radi-
ant tube heater systems for 
non-domestic use - Part 4: 
System H - Safety

Багатопальникові 
газові підвісні 
опалювальні системи 
з випромінювальними 
трубами для 
промислового 
застосування. Частина 
4. Система типу F - 
Вимоги щодо безпеки.

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
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попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

66

EN 778:2009 - Domestic 
gas-fired forced convec-
tion air heaters for space 
heating not exceeding a 
net heat input of 70 kW, 
without a fan to assist 
transportation of combus-
tion air and/or combustion 
products

Повітронагрівачі 
побутові газові 
з примусовою 
конвекцією 
номінальною тепловою 
потужністю не більше 
70 кВт, без вентилятора 
подавання повітря 
для горіння та/чи 
відведення продуктів 
згоряння.

так

67

EN 845-1:2013+A1:2016 - 
Specification for ancillary 
components for masonry 
- Part 1: Wall ties, tension 
straps, hangers and brack-
ets

Технічні умови на 
допоміжні елементи 
для кладки. Частина 1: 
Стяжки, розтягувальні 
скоби, підвісні 
кронштейни та 
накладки.

так

68

EN 845-2:2013+A1:2016 - 
Specification for ancillary 
components for masonry - 
Part 2: Lintels

Технічні умови на 
допоміжні елементи 
для кладки. Частина 2: 
Перемички.

так

69

EN 845-3:2013+A1:2016 - 
Specification for ancillary 
components for masonry — 
Part 3: Bed joint reinforce-
ment of steel meshwork.

Технічні умови на 
допоміжні елементи 
для кладки. Частина 
3: Армування 
горизонтальних швів 
кладки металевою 
сіткою.

так

70

EN 858-1:2002 - Separator 
systems for light liquids (e.g. 
oil and petrol) - Part 1: Prin-
ciples of product design, 
performance and testing, 
marking and quality control

Сепараторні 
системи для легких 
рідин (наприклад, 
нафти та бензину). 
Частина 1. Принципи 
проектування, робочі 
характеристики 
та випробування, 
маркування та 
контролювання якості.

EN 858-1:2002/
A1:2004 

так

71

EN 877:1999 - Cast iron 
pipes and fittings, their 
joints and accessories for 
the evacuation of water 
from buildings - Require-
ments, test methods and 
quality assurance

Чавунні труби та 
фітинги, їхні з’єднання 
та допоміжні деталі 
для відведення води 
з будинків. Вимоги, 
методи випробування 
та забезпечення якості.

877:1999/A1:2006/
AC:2008

так

72

EN 934-2:2009+A1:2012 - 
Admixtures for concrete, 
mortar and grout - Part 
2: Concrete admixtures - 
Definitions, requirements, 
conformity, marking and 
labelling

Добавки для бетонів і 
будівельних розчинів. 
Частина 2: Добавки для 
бетонів - Визначення, 
вимоги, відповідність, 
маркування, 
етикетування.

так
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№ 
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Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
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ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

73

EN 934-3:2009+A1:2012 - 
Admixtures for concrete, 
mortar and grout - Part 3: 
Admixtures for masonry 
mortar - Definitions, re-
quirements, conformity and 
marking and labelling

Домішки до бетону та 
будівельних розчинів. 
Частина 3: Домішки 
до розчину для 
кладки - Визначення, 
вимоги, відповідність, 
маркування, 
етикетування.

так

74

EN 934-4:2009 - Admixtures 
for concrete, mortar and 
grout - Part 4: Admixtures 
for grout for prestressing 
tendons - Definitions, re-
quirements, conformity, 
marking and labelling

Добавки для бетонів і 
будівельних розчинів. 
Частина 4: Добавки для 
ін’єкційного розчину 
для попередньо 
напружених виробів 
- Визначення, 
вимоги, відповідність, 
маркування та 
етикетування

так

75

EN 934-5:2007 - Admix-
tures for concrete, mortar 
and grout - Part 5: Admix-
tures for sprayed concrete 
- Definitions, requirements, 
conformity, marking and 
labelling

Добавки для бетонів і 
будівельних розчинів. 
Частина 5: Добав-
ки для торкрет-
бетону - Визначення, 
вимоги, відповідність, 
маркування та 
етикетування.

так

76

EN 969:2009 - Ductile iron 
pipes, fittings, accessories 
and their joints for gas pipe-
lines - Requirements and 
test methods

Труби з ковкого 
чавуну, фітинги, 
допоміжні деталі та їхні 
з’єднання для газових 
трубопроводів. Технічні 
вимоги та методи 
випробування.

так

77
EN 997:2012 - WC pans and 
WC suites with integral trap

Унітази та унітазні 
системи із вбудованим 
сифоном.

EN 997:2012/
AC:2012 так

78

EN 998-1:2010 - Specifica-
tion for mortar for mason-
ry – Part 1: Rendering and 
plastering mortar

Технічні умови для 
розчину для кладки - 
Частина 1: Штукатурка 
та штукатурний розчин.

EN 998-1:2016

так

79

EN 998-2:2010 - Specifica-
tion for mortar for masonry 
– Part 2: Masonry mortar

Технічні умови для 
розчину для кладки - 
Частина 2: Розчин для 
кладки.

EN 998-2:2016

так

80

EN 1013:2012 - Light trans-
mitting single skin profiled 
plastics sheets for internal 
and external roofs, walls 
and ceilings - Requirements 
and test methods

Світлопропускальні 
одношарові 
профільовані пластики, 
листи для внутрішніх 
і зовнішніх дахів, стін 
і стель - Вимоги та 
методи випробування.

EN 
1013:2012+A1:2014 

так
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гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
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європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

81

EN 1020:2009 - Non-domes-
tic forced convection gas-
fired air heaters for space 
heating not exceeding a 
net heat input of 300 kW 
incorporating a fan to as-
sist transportation of com-
bustion air or combustion 
products

Повітронагрівачі 
газові примусової 
конвекції номінальною 
тепловою потужністю 
не більше ніж 300 
кВт із вентилятором 
подавання повітря для 
горіння або відведення 
продуктів згоряння, 
для непобутових 
приміщень.

так

82

EN 1036-2:2008 - Glass in 
building - Mirrors from sil-
ver-coated float glass for 
internal use - Part 2: Evalua-
tion of conformity; product 
standard

Скло в будівництві. 
Дзеркала з 
полірованого 
листового скла зі 
срібним покриттям для 
внутрішніх приміщень 
- Частина 2: Оцінка 
відповідності. Стандарт 
на продукцію.

так

83

EN 1051-2:2007 - Glass in 
building - Glass blocks and 
glass pavers - Part 2: Evalu-
ation of conformity/Product 
standard

Скло для будівництва. 
Склоблоки і скляні 
плити. Частина 
2: Оцінювання 
відповідності. Стандарт 
продукції. 

 ні

84

EN 1057:2006+A1:2010 - 
Copper and copper alloys 
- Seamless, round copper 
tubes for water and gas in 
sanitary and heating appli-
cations

Мідь та мідні сплави. 
Безшовні круглі мідні 
труби для води та 
газу в санітарних 
та опалювальних 
системах.

так

85

EN 1090-1:2009+A1:2011 - Ex-
ecution of steel structures 
and aluminium structures 
- Part 1: Requirements for 
conformity assessment of 
structural components

 Виконання сталевих 
і алюмінієвих 
конструкцій - Частина 
1: Вимоги до оцінки 
відповідності 
компонентів 
конструкцій.

так

86

EN 1096-4:2004 - Glass in 
building - Coated glass - 
Part 4: Evaluation of confor-
mity/Product standard

Скло в будівництві. 
Скло з покриттям - 
Частина 4: Оцінка 
відповідності / Стандарт 
на продукцію.

EN 1096-4:2018 

так

87

EN 1123-1:1999 - Pipes and 
fittings of longitudinally 
welded hot-dip galvanized 
steel pipes with spigot and 
socket for waste water sys-
tems - Part 1: Requirements, 
testing, quality control

Труби та фітинги зі 
зварених поздовжнім 
швом сталевих труб, 
оцинкованих гарячим 
способом, з муфтами та 
розтрубами для систем 
видалення стічних вод 
- Частина 1: Вимоги, 
випробування, кон-
троль якості.

EN 1123-1:1999/
A1:2004

так
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88

EN 1124-1:1999 - Pipes and 
fittings of longitudinally 
welded stainless steel pipes 
with spigot and socket for 
waste water systems - Part 
1: Requirements, testing, 
quality control

Труби та фітинги зі 
зварених поздовжнім 
швом труб з неіржавких 
сталей з муфтами та 
розтрубами для систем 
видалення стічних вод 
- Частина 1: Вимоги, 
випробування, кон-
троль якості.

EN 1124-1:1999/
A1:2004 

так

89

EN 1125:2008 - Building 
hardware - Panic exit devic-
es operated by a horizon-
tal bar, for use on escape 
routes - Requirements and 
test methods

Будівельна техніка - 
Пристрої аварійного 
виходу, керовані 
горизонтальною 
перекладиною, для 
використання на 
евакуаційних шляхах 
- Вимоги та методи 
випробувань

так

90

EN 1154:1996/A1:2002 - Build-
ing hardware - Controlled 
door closing devices - Re-
quirement and test meth-
ods

Вироби будівельні 
залізні. Механізми для 
зачинення дверей з 
контрольованим ходом 
закриття - Вимоги та 
методи випробування. 

EN 1154:1996/
A1:2002/AC:2006 
- EN 

так

91

EN 1155:1996/A1:2002/
AC:2006 - Building hard-
ware - Electrically powered 
hold-open devices for swin 
doors - Requirements and 
test methods

Будівельні кріплення. 
Пристрої фіксації з 
електричним приводом 
для відчинення 
двійчастих дверей 
- Вимоги та методи 
випробування.

EN 1155:1997/
A1:2002

так

92

EN 1158:1997/A1:2002 - Build-
ing hardware - Door coor-
dinator devices - Require-
ments and test methods

Вироби будівельні 
залізні. Регулятор 
послідовності закриття 
/дверей/. Вимоги та 
методи випробування

EN 1158:1997/
A1:2002/AC:2006 

так

93
EN 1168:2005+A3:2011 - Pre-
cast concrete products - 
Hollow core slabs

Вироби залізобетонні 
збірні. Плити 
багатопустотні.

так

94

EN 1279-5:2005+A2:2010 - 
Glass in building - Insulat-
ing glass units - Part 5: Eval-
uation of conformity

Скло в будівництві. 
Склопакети - Частина 5: 
Оцінка відповідності / 
Стандарт продукції.

EN 1279-5:2018

так

95

EN 1304:2005 - Clay roofing 
tiles and fittings - Product 
definitions and specifica-
tions

Черепиця керамічна 
і фітинги. Визначення 
продукції і технічні 
умови.

ні

96

EN 1317-5:2007+A2:2012 
- Road restraint systems 
- Part 5: Product require-
ments and evaluation of 
conformity for vehicle re-
straint systems

Дорожні стримувальні 
системи. Частина 5: 
Вимоги до продукції 
та оцінювання 
відповідності дорожніх 
стримувальних систем.

EN 1317-
5:2007+A2:2012/
AC:2012 

так
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97

EN 1319:2009 - Domestic 
gas-fired forced convection 
air heaters for space heat-
ing, with fan-assisted burn-
ers not exceeding a net 
heat input of 70 kW

Повітронагрівачі 
газові примусової 
конвекції для обігріву 
побутових приміщень 
з вентиляторними 
пальниками 
номінальною тепловою 
потужністю не більше 
ніж 70 кВт.

так

98
EN 1337-3:2005 - Structural 
bearings - Part 3: Elasto-
meric bearings

Опори будівельних 
конструкцій. Частина 3: 
Опори еластомерні

99

EN 1337-4:2004 - Structur-
al bearings - Part 4: Roller 
bearings

Опорні частини 
будівельних 
конструкцій. Частина 4: 
Коткові опорні частини

EN 1337-4:2004/
AC:2007 

так

100

EN 1337-5:2005 - Structural 
bearings - Part 5: Pot bear-
ings

Опорні частини 
будівельних 
конструкцій. Частина 
5: Опорні частини 
стаканного типу.

так

101

EN 1337-6:2004 - Structural 
bearings - Part 6: Rocker 
bearings

Опорні частини 
будівельних 
конструкцій. 
Частина 6. Балансирні 
опорні частини.

так

102

EN 1337-7:2004 - Structural 
bearings - Part 7: Spherical 
and cylindrical PTFE bear-
ings

Опорні частини 
будівельних 
конструкцій. 
Частина 7. Опо-
ри сферичні та 
циліндричні з ПТФЕ

так

103

EN 1337-8:2007 - Structur-
al bearings - Part 8: Guide 
Bearings and Restraint 
Bearings

Опорні частини 
будівельних 
конструкцій. Частина 
8. Лінійні напрямні 
та утримувальні 
конструкції 

так

104
EN 1338:2003 - Concrete 
paving blocks - Require-
ments and test methods

Брущатка бетонна. 
Вимоги і методи 
випробувань

EN 1338:2003/
AC:2006 ні

105

EN 1339:2003 - Concrete 
paving flags - Require-
ments and test methods

Плити бетонні для 
пішохідних доріжок 
і тротуарів. Вимоги і 
методи випробувань

EN 1339:2003/
AC:2006 

ні

106
EN 1340:2003 - Concrete 
kerb units - Requirements 
and test methods

Бордюри бетонні. 
Вимоги і методи 
випробувань

EN 1340:2003/
AC:2006 ні

107

EN 1341:2012 - Slabs of natu-
ral stone for external paving 
- Requirements and test 
methods

Плити з природного 
каменю для мостіння 
вулиць. Вимоги та 
методи випробування 

так
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108

EN 1342:2012 Setts of natu-
ral stone for external paving 
- Requirements and test 
methods

Брущатка із 
природного каменю 
для мостіння вулиць. 
Вимоги і методи 
випробування

 ні

109

EN 1343:2012 - Kerbs of nat-
ural stone for external pav-
ing - Requirements and test 
methods

Бордюри з природного 
каменю для мостіння 
вулиць. Вимоги і 
методи випробування

110
EN 1344:2013 - Clay pavers 
— Requirements and test 
methods

Укладачі глини. 
Вимоги та методи 
випробування

так

111

EN 1423:2012 - Road mark-
ing materials - Drop on 
materials - Glass beads, an-
tiskid aggregates and mix-
tures of the two

Матеріали для 
дорожньої розмітки. 
Наплавні матеріали. 
Скляні кульки, 
протиковзкі засоби та 
їхні суміші

EN 1423:2012/
AC:2013 

так

112

EN 1433:2002 - Drainage 
channels for vehicular and 
pedestrian areas - Classifi-
cation, design and testing 
requirements, marking and 
evaluation of conformity

Лотки водовідвідні 
для транспортних 
і пішохідних зон. 
Класифікація, вимоги 
до проектування 
та випробувань, 
маркування та оцінка 
відповідності 

EN 1433:2002/
A1:2005

 ні

113

EN 1457-1:2012 - Chimneys 
- Clay/Ceramic Flue Liners – 
Part 1: Flue liners operating 
under dry conditions - Re-
quirements and test meth-
ods

Конструкції для 
видалення димових 
газів. Внутрішні труби 
з кераміки. Частина 
1. Внутрішні труби 
для сухого режиму 
експлуатації. Вимоги та 
методи випробування 

так

114

EN 1457-2:2012 - Chimneys 
- Clay/Ceramic Flue Liners 
- Part 2: Flue liners operat-
ing under wet conditions 
-Requirements and test 
methods

Конструкції для 
видалення димових 
газів. Внутрішні труби 
з кераміки. Частина 
1. Внутрішні труби 
для вологого режиму 
експлуатації. Вимоги та 
методи випробування 

так

115

EN 1463-1:2009 - Road 
marking materials - Retro-
flecting road studs - Part 1: 
Initial performance require-
ments

Матеріали 
дорожньої розмітки. 
Світлоповертальні 
дорожні катафоти. 
Частина 1. Початкові 
вимоги до виробу

 ні

116
EN 1469:2004 - Natural 
stone products - Slabs for 
cladding - Requirements

Вироби з природного 
каменю. Облицювальні 
плити. Вимоги

EN 1469:2015
так



130НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

117

EN 1504-2:2004 - Products 
and systems for the protec-
tion and repair of concrete 
structures - Definitions, re-
quirements, quality control 
and evaluation of conformi-
ty - Part 2: Surface protec-
tion systems for concrete

Вироби і системи 
для захисту і ремонту 
бетонних конструкцій 
- Визначення, вимоги, 
контроль якості та 
оцінка відповідності 
- Частина 2: Системи 
захисту поверхні бетону

ні

118

EN 1504-3:2005 - Products 
and systems for the protec-
tion and repair of concrete 
structures - Definitions, re-
quirements, quality control 
and evaluation of confor-
mity - Part 3: Structural and 
non-structural repair

Вироби і системи 
для захисту і ремонту 
бетонних конструкцій 
- Визначення, вимоги, 
контроль якості та 
оцінка відповідності 
- Частина 3: Ремонт 
несучих та ненесучих 
конструкцій

ні

119

EN 1504-4:2004 - Products 
and systems for the protec-
tion and repair of concrete 
structures - Definitions, 
requirements, quality con-
trol and evaluation of con-
formity - Part 4: Structural 
bonding

Вироби і системи 
для захисту і ремонту 
бетонних конструкцій 
- Визначення, вимоги, 
контроль якості та 
оцінка відповідності - 
Частина 4: З’єднання 
елементів конструкцій

ні

120

EN 1504-5:2004 - Products 
and systems for the protec-
tion and repair of concrete 
structures - Definitions, 
requirements, quality con-
trol and evaluation of con-
formity - Part 5: Concrete 
injection

Вироби і системи 
для захисту і ремонту 
бетонних конструкцій 
- Визначення, вимоги, 
контроль якості та 
оцінки відповідності - 
Частина 5: Закачування 
бетону

ні

121

EN 1504-6:2006 - Products 
and systems for the protec-
tion and repair of concrete 
structures - Definitions, re-
quirements, quality control 
and evaluation of confor-
mity - Part 6: Anchoring of 
reinforcing steel bar

Вироби і системи 
для захисту і ремонту 
бетонних конструкцій 
- Визначення, вимоги, 
контроль якості та 
оцінка відповідності - 
Частина 6: Закріплення 
арматурного стрижня

ні

122

EN 1504-7:2006 - Products 
and systems for the protec-
tion and repair of concrete 
structures - Definitions, re-
quirements, quality control 
and evaluation of conformi-
ty - Part 7: Reinforcement 
corrosion protection

Вироби і системи 
для захисту і ремонту 
бетонних конструкцій 
- Визначення, вимоги, 
контроль якості та 
оцінка відповідності 
- Частина 7: Захист 
арматури від корозії

ні



131НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

123

EN 1520:2011 - Prefabricat-
ed reinforced components 
of lightweight aggregate 
concrete with open struc-
ture with structural or 
non-structural reinforce-
ment

Збірні армовані 
компоненти з легкого 
заповнюваного бетону 
з відкритою структурою 
з структурним або 
неконструкційним 
армуванням

так

124

EN 1748-1-2:2004 - Glass 
in building - Special ba-
sic products - Borosilicate 
glasses - Part 1-2: Evaluation 
of conformity/Product stan-
dard

Скло в будівництві. 
Спеціальні основні 
вироби. Боросилікатне 
скло. Частина 1-2. 
Оцінка відповідності. 
Стандарт на продукцію

так

125

EN 1748-2-2:2004 - Glass 
in building - Special basic 
products - Glass ceramics 
- Part 2-2: Evaluation of con-
formity/Product standard

Скло в будівництві. 
Спеціальні основні 
вироби. Склокераміка. 
Частина 2-2. Оцінка 
відповідності. Стандарт 
на продукцію

так

126

EN 1806:2006 - Chimneys - 
Clay/ceramic flue blocks for 
single wall chimneys - Re-
quirements and test meth-
ods

Труби димові. 
Глиняні, керамічні 
димовентиляційні 
блоки для одностінних 
димоходів. Вимоги та 
методи випробування

так

127

EN 1825-1:2004 - Grease sep-
arators - Part 1: Principles of 
design, performance and 
testing, marking and quali-
ty control

Оливовіддільники 
(жировіддільники). 
Частина 1. Принципи 
проектування, робочі 
характеристики 
та випробування, 
маркування та 
контролювання якості

EN 1825-1:2004/
AC:2006 

так

128

EN 1856-1:2009 - Chimneys 
- Requirements for metal 
chimneys - Part 1: System 
chimney products

Конструкції для 
видалення димових 
газів. Вимоги до 
металевих димових 
труб. Частина 1. 
Складові вироби 
систем видалення 
димових газів 

так

129

EN 1856-2:2009 - Chimneys 
- Requirements for metal 
chimneys - Part 2: Metal 
liners and connecting flue 
pipes

Конструкції для 
видалення димових 
газів. Вимоги до 
металевих димових 
труб. Частина 
2. Газоходи та 
з’єднувальні труби з 
металу

так

130
EN 1857:2010 Chimneys - 
Components - Concrete 
flue liners

Труби димові. Складові 
частини. Бетонне 
футерування

так



132НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

131

EN 1858:2008+A1:2011 - 
Chimneys - Components - 
Concrete flue blocks

Труби димові. 
Складові частини. 
Димовентиляційні 
бетонні блоки 

так

132

EN 1863-2:2004 - Glass in 
building - Heat strength-
ened soda lime silicate 
glass - Part 2: Evaluation of 
conformity/Product stan-
dard

Скло в будівництві. 
Скло загартоване 
вапняно-натрієве 
силікатне. Частина 
2. Оцінювання 
відповідності / стандарт 
продукції 

так

133

EN 1873:2005 - Prefabricat-
ed accessories for roofing 
- Individual roof lights of 
plastics - Product specifica-
tion and test methods

Устатковання 
допоміжне заводського 
виготовлення для 
облаштування 
покрівлі. Індивідуальні 
пластмасові зенітні 
ліхтарі. Технічні вимоги 
на продукцію та методи 
випробування

так

134

EN 1916:2002 - Concrete 
pipes and fittings, unrein-
forced, steel fibre and rein-
forced

Труби бетонні та 
оснащення неармовані, 
армовані сталевими 
волокнами та 
залізобетонні

EN 1916:2002/
AC:2008 

так

135

EN 1917:2002 - Concrete 
manholes and inspection 
chambers, unreinforced, 
steel fibre and reinforced

Колодязі оглядові та 
шахти контрольні з 
бетону, залізобетону 
та бетону, армованого 
сталевим волокном 

EN 1917:2002/
AC:2008 

так

136

EN 1935:2002 - Building 
hardware - Single-axis hing-
es - Requirements and tests 
methods

Вироби будівельні 
залізні. Одноосьові 
петлі. Вимоги та методи 
випробування 

EN 1935:2002/
AC:2003 

так

137

EN 10025-1:2004 - Hot rolled 
products of structural steels 
- Part 1: General technical 
delivery conditions

Вироби гарячекатані 
з конструкційної сталі. 
Частина 1. Загальні 
технічні умови 
постачання

так

138

EN 10088-4:2009 - Stainless 
steels - Part 4: Technical de-
livery conditions for sheet/
plate and strip of corrosion 
resisting steels for construc-
tion purposes

Сталі неіржавкі. Частина 
4. Технічні умови 
постачання тонкого/
товстого листа та штаби 
з корозійнотривких 
сталей конструкційного 
призначення 

так



133НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

139

EN 10088-5:2009 - Stainless 
steels - Part 5: Technical 
delivery conditions for bars, 
rods, wire, sections and 
bright products of corrosion 
resisting steels for construc-
tion purposes

Сталі неіржавкі. 
Частина 5. Технічні 
умови постачання 
прутків, стрижнів, 
дроту, профілів та 
полірованих виробів 
з корозійнотривких 
сталей конструкційного 
призначення

так

140

EN 10210-1:2006 - Hot fin-
ished structural hollow sec-
tions of non-alloy and fine 
grain steels - Part 1: Techni-
cal delivery conditions

Профілі порожнисті 
гарячого оброблення 
з нелегованих і 
дрібнозернистих 
сталей для конструкцій. 
Частина 1. Технічні 
умови постачання

так

141

EN 10219-1:2006 - Cold 
formed welded structural 
hollow sections of non-alloy 
and fine grain steels - Part 
1: Technical delivery condi-
tions

Профілі порожнисті 
зварні холодного 
формування з 
нелегованих і 
дрібнозернистих 
сталей для конструкцій. 
Частина 1. Технічні 
умови постачання

так

142

EN 10224:2002 - Non-alloy 
steel tubes and fittings for 
the conveyance of aque-
ous liquids including water 
for human consumption 
- Technical delivery condi-
tions

Труби та фітинги з 
нелегованої сталі 
для транспортування 
води та інших водних 
рідин для споживання 
людиною. Технічні 
умови постачання

EN 10224:2002/
A1:2005

так

143

EN 10255:2004+A1:2007 
- Non-Alloy steel tubes 
suitable for welding and 
threading - Technical deliv-
ery conditions

Труби з нелегованої 
сталі, придатні для 
зварювання та 
нарізання різьби. 
Технічні умови 
постачання

так

144

EN 10311:2005 - Joints for 
the connection of steel 
tubes and fittings for the 
conveyance of water and 
other aqueous liquids

З’єднання сталевих 
труб і фітингів для 
транспортування води 
та інших рідин 

так

145

EN 10312:2002 - Welded 
stainless steel tubes for the 
conveyance of aqueous liq-
uids including water for hu-
man consumption - Techni-
cal delivery conditions

Труби зварні з 
неіржавкої сталі для 
транспортування 
водної рідини 
охоплюючи питну 
воду для споживання 
людиною. Технічні 
умови постачання 

EN 10312:2002/
A1:2005 

так

146
EN 10340:2007 - Steel cast-
ing for structural uses

Сталеві виливки для 
застосування в несучих 
елементах конструкцій

EN 10340:2007/
AC:2008  ні



134НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

147

EN 10343:2009 - Steels for 
quenching and tempering 
for construction purposes 
- Technical delivery condi-
tions

Сталі для гартування 
та відпускання для 
застосування в 
конструкціях. Технічні 
умови постачання

так

148

EN 12004:2007+A1:2012 - Ad-
hesives for tiles - Require-
ments, evaluation of con-
formity, classification and 
designation

Клейові суміші 
для керамічних 
плиток. Вимоги, 
оцінка відповідності, 
класифікація та 
маркування

 ні

149

EN 12050-1:2001 - Wastewa-
ter lifting plants for build-
ings and sites- Principles 
of construction and testing 
- Part 1: Lifting plants for 
wastewater containing fae-
cal matter

Обладнання насосне 
для відведення стічних 
вод від будівель та 
ділянок забудови. 
Принципи будівництва 
і випробування.
Частина 1. Насосні 
установки для 
відведення стічних вод, 
що містять фекальні 
забруднення

так

150

EN 12050-2:2000 - Wastewa-
ter lifting plants for build-
ings and sites - Principles 
of construction and testing 
- Part 2: Lifting plants for 
faecal-free wastewater

Обладнання насосне 
для відведення стічних 
вод від будівель та 
ділянок забудови. 
Принципи будівництва 
і випробування. 
Частина 2. Насосні 
установки для 
відведення стічних 
вод, що не містять 
фекальних забруднень

так

151

EN 12050-3:2000 - Wastewa-
ter lifting plants for build-
ings and sites - Principles 
of construction and testing 
- Part 3: Lifting plants for 
wastewater containing fae-
cal matter for limited appli-
cations

Обладнання насосне 
для відведення стічних 
вод від будівель та 
ділянок забудови. 
Принципи будівництва 
і випробування. 
Частина 3. Насосні 
установки для стічних 
вод, що містять 
фекальні забруднення, 
з обмеженою сферою 
застосування

так

152

EN 12050-4:2000 - Waste-
water lifting plants for 
buildings and sites - Prin-
ciples of construction and 
testing - Part 4 : Non-return 
valves for faecal-free waste-
water and wastewater con-
taining faecal matter

Обладнання насосне 
для відведення стічних 
вод від будівель та 
ділянок забудови. 
Принципи будівництва 
і випробування. 
Частина 4. Оброблення 
клапанів для стічних 
вод, що містять чи 
не містять фекальні 
забруднення

так



135НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

153
EN 12057:2004 - Natural 
stone products - Modular 
tiles - Requirements

Вироби з природного 
каменю. Модульні 
плитки. Вимоги

154

EN 12058:2004 - Natural 
stone products - Slabs for 
floors and stairs - Require-
ments

Вироби з природного 
каменю. Плитки для 
підлоги та сходів. 
Вимоги 

так

155

EN 12094-1:2003 - Fixed fire-
fighting systems - Compo-
nents for gas extinguishing 
systems - Part 1: Require-
ments and test methods for 
electrical automatic control 
and delay devices

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 1. Вимоги до 
електричних пристроїв 
автоматичного 
управління і 
затримки та методи їх 
випробування 

так

156

EN 12094-2:2003 - Fixed fire-
fighting systems - Compo-
nents for gas extinguishing 
systems - Part 2: Require-
ments and test methods 
for non-electrical automatic 
control and delay devices

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 2. Вимоги та 
методи випробування 
неелектричних 
автоматичних 
пристроїв управління 
та затримування 

так

157

EN 12094-3:2003 - Fixed fire-
fighting systems - Compo-
nents for gas extinguishing 
systems - Part 3: Require-
ments and test methods for 
manual triggering and stop 
devices

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 3. Вимоги та 
методи випробування 
пристроїв ручного 
пуску та зупинення

так

158

EN 12094-4:2004 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
4: Requirements and test 
methods for container valve 
assemblies and their actu-
ators

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 4. Запірно-
пускові пристрої та 
їх пускачі. Загальні 
вимоги і методи 
випробування

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

159

EN 12094-5:2006 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
5: Requirements and test 
methods for high and low 
pressure selector valves and 
their actuators for CO2 sys-
tems

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 5. Розподільчі 
пристрої та їх пускачі. 
Загальні вимоги та 
методи їх випробування

так

160

EN 12094-6:2006 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
6: Requirements and test 
methods for non-electrical 
disable devices for CO2 sys-
tems

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 6. Вимоги та 
методи випробування 
неелектричних 
пристроїв вимикання

так

161

EN 12094-7:2000 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
7: Requirements and test 
methods for nozzles for CO2 
systems

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 7. Вимоги та 
методи випробування 
форсунок систем 
пожежогасіння 
діоксидом вуглецю

EN 12094-7:2000/
A1:2005

так

162

EN 12094-8:2006 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
8: Requirements and test 
methods for connectors

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 8. З`єднувачі. 
Загальні вимоги та 
методи їх випробування

так

163

EN 12094-9:2003 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
9: Requirements and test 
methods for special fire de-
tectors

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 9. Вимоги до 
спеціальних пожежних 
сповіщувачів та методи 
їх випробовування

так

164

EN 12094-10:2003 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
10: Requirements and test 
methods for pressure gaug-
es and pressure switches

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння.  
Частина 10. Манометри 
та реле тиску. Вимоги і 
методи випробування.

 ні
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

165

EN 12094-11:2003 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
11: Requirements and test 
methods for mechanical 
weighing devices

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 11. Зважувальні 
механічні пристрої. 
Загальні вимоги та 
методи їх випробування

так

166

EN 12094-12:2003 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
12: Requirements and test 
methods for pneumatic 
alarm devices

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. 
Частина 12. Вимоги 
до пневматичних 
сигнальних пристроїв 
та методи їх 
випробовувань

так

167

EN 12094-13:2001 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for gas extin-
guishing systems - Part 
13: Requirements and test 
methods for check valves 
and non-return valves

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
систем газового 
пожежогасіння. Частина 
13. Вимоги та методи 
випробування запірних 
і зворотних клапанів

EN 12094-13:2001/
AC:2002 

так

168

EN 12101-1:2005 - Smoke and 
heat control systems - Part 
1: Specification for smoke 
barriers

Системи димо- та 
тепловидалення. 
Частина 1. Технічні 
вимоги до 
протидимових завіс

EN 12101-1:2005/
A1:2006 

так

169

EN 12101-2:2003 - Smoke 
and heat control systems 
- Part 2: Specification for 
natural smoke and heat ex-
haust ventilators

Системи димо- та 
тепловидалення. 
Частина 2. 
Технічні вимоги 
до вентиляційних 
пристроїв систем 
природного димо- та 
тепловидалення 

так

170

EN 12101-3:2002 - Smoke 
and heat control systems 
- Part 3 : Specification for 
powered smoke and heat 
exhaust ventilators

Системи протидимного 
захисту. Частина 
3. Технічні вимоги 
до вентиляційних 
пристроїв систем 
примусового димо- та 
тепловидалення

EN 12101-3:2002/
AC:2005

так

171

EN 12101-6:2005 - Smoke 
and heat control systems 
- Part 6: Specification for 
pressure differential sys-
tems - Kits

Системи протидимного 
захисту. Частина 6. 
Технічні вимоги до 
систем зі створення 
різниці тисків

EN 12101-6:2005/
AC:2006 

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

172

EN 12101-7:2011 - Smoke and 
heat control systems - Part 
7: Smoke duct sections

Системи протидимного 
захисту. Частина 7. 
Повітроводи систем 
димовидалення

так

173
EN 12101-8:2011 - Smoke and 
heat control systems - Part 
8: Smoke control dampers

Системи протидимного 
захисту. Частина 8. 
Димові клапани

так

174
EN 12101-10:2005 - Smoke 
and heat control systems - 
Part 10: Power supplies

Системи протидимного 
захисту. Частина 10. 
Джерела живлення

EN 12101-10:2005/
AC:2007 так

175

EN 12150-2:2004 - Glass in 
building - Thermally tough-
ened soda lime silicate 
safety glass - Part 2: Evalua-
tion of conformity/Product 
standard

Скло в будівництві. 
Загартоване вапняно-
натрієве силікатне 
захисне скло. 
Частина 2. Оцінювання 
відповідності / стандарт 
продукції 

так

176

EN 12209:2003 - Building 
hardware - Locks and latch-
es - Mechanically operated 
locks, latches and locking 
plates - Requirements and 
test methods

Будівельна фурнітура. 
Замки та засувки. 
Механічні замки, 
засувки та замкові 
пластини. Вимоги та 
методи випробування

EN 12209:2003/
AC:2005 

так

177

EN 12259-1:1999 + A1:2001 - 
Fixed firefighting systems 
- Components for sprinkler 
and water spray systems - 
Part 1: Sprinklers

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
спринклерних і 
водорозпилювальних 
систем. Частина 1. 
Спринклери 

EN 12259-
1:1999+A1:01/A2:04

EN  
12259-1:1999+A1:01/
A3:06 

так

178

EN 12259-2:1999/A1:2001 - 
Fixed firefighting systems 
- Components for sprinkler 
and water spray systems - 
Part 2: Wet alarm valve as-
semblies

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Компоненти 
спринклерних і 
водорозпилювальних 
систем. Частина 2. 
Водозаповнені вузли 
керування 

EN 12259-2:1999/
A2:2005  
EN 12259-2:1999/
AC:2002 

так

179

EN 12259-3:2000/A1:2001 - 
Fixed firefighting systems 
- Components for sprinkler 
and water spray systems 
- Part 3: Dry alarm valve as-
semblies

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Елементи 
спринклерних та 
водорозпилювальних 
систем. Частина 3. 
Повітрозаповнені вузли 
керування 

EN 12259-3:2000/
A2:2005 

так

180

EN 12259-4:2000/A1:2001 - 
Fixed firefighting systems 
- Components for sprinkler 
and water spray systems - 
Part 4: Water motor alarms

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Елементи 
спринклерних і 
водорозпилювальних 
систем. Частина 4. 
Пристрої водосигнальні

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

181

EN 12259-5:2002 - Fixed 
firefighting systems - Com-
ponents for sprinkler and 
water spray systems - Part 
5: Water flow detectors

Стаціонарні системи 
пожежогасіння. 
Елементи 
спринклерних і 
водорозпилювальних 
систем. Частина 5. 
Сигналізатори протоку 
води

так

182
EN 12271:2006 - Surface 
dressing - Requirements

Влаштування 
поверхневого шару 
дороги. Вимоги.

ні

183

EN 12273:2008 - Slurry 
surfacing - Requirements

Влаштування 
поверхневого шару 
дороги з  бітумно-
емульсійної суміші. 
Вимоги.

 ні

184

EN 12285-2:2005 - Workshop 
fabricated steel tanks - Part 
2: Horizontal cylindrical 
single skin and double skin 
tanks for the aboveground 
storage of flammable and 
non-flammable water pol-
luting liquids

Резервуари сталеві 
заводського 
виготовлення. Частина 
2. Горизонтальні 
циліндричні одностінні 
та двостінні резервуари 
для наземного 
зберігання горючих і 
негорючих рідин, що 
забруднюють воду

так

185

EN 12326-1:2004 - Slate and 
stone for discontinuous 
roofing and external clad-
ding - Part 1: Specifications 
for slate and carbonate 
slate

Шифер і камінь для 
покрівлі та зовнішнього 
облицювання стін. 
Частина 1. Технічні 
характеристики 
шиферу та шиферу з 
умістом карбонату

так

186

EN 12326-1:2014 - Slate and 
stone products for discon-
tinuous roofing and clad-
ding - Part 1: Product speci-
fication

Вироби з шиферу і 
каменю для покрівлі 
та  облицювання стін. 
Частина 1. Технічні 
характеристики 
продукції

так

187

EN 12337-2:2004 - Glass 
in building - Chemically 
strengthened soda lime 
silicate glass - Part 2: Evalu-
ation of conformity/Product 
standard

Скло в будівництві. 
Скло хімічно зміцнене 
вапняно-натрієве 
силікатне. Частина 
2. Оцінювання 
відповідності / стандарт 
продукції

так

188

EN 12352:2006 - Traffic con-
trol equipment - Warning 
and safety light devices

Устатковання 
для регулювання 
дорожнього 
руху. Світлові 
попереджувальні та 
захисні пристрої 

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

189

EN 12368:2006 - Traffic 
control equipment - Signal 
heads

Устатковання 
для регулювання 
дорожнього руху. 
Світлофори

так

190

EN 12380:2002 - Air admit-
tance valves for drainage 
systems - Requirements, 
tests methods and evalua-
tion of conformity

Клапани доступу 
повітря для дренажних 
систем. Вимоги, методи 
випробування та оцінка 
відповідності

так

191

EN 12446:2011 - Chimneys 
- Components - Concrete 
outer wall elements

Конструкції для 
видалення димових 
газів. Будівельні 
елементи. Зовнішні 
оболонки з бетону

так

192

EN 12467:2012 - Fibre-ce-
ment flat sheets - Prod-
uct specification and test 
methods

Листи 
волокнистоцементні 
плоскі. Технічні 
умови та методи 
випробування

EN 12467:2012
+A2:2018

так

193

EN 12566-1:2000/A1:2003 
- Small wastewater treat-
ment systems for up to 50 
PT - Part 1: Prefabricated 
septic tanks

Споруди очисні 
малої каналізації 
для використання 
до 50 РТ. Частина 1. 
Септичні резервуари 
заводського 
виготовлення

так

194

EN 12566-3:2005+A2:2013 
- Small wastewater treat-
ment systems for up to 50 
PT - Part 3: Packaged and/
site assembled domes-
tic wastewater treatment 
plants

Споруди очисні 
малої каналізації для 
використання до 50 PT. 
Частина 3. Комплектні 
та/або складені на 
місці побутові очисні 
установки

так

195

EN 12566-4:2007 - Small 
wastewater treatment sys-
tems for up to 50 PT - Part 
4: Septic tanks assembled 
in situ from prefabricated 
kits

Споруди очисні 
малої каналізації для 
використання до 50 
PT. Частина 4. Септичні 
резервуари, що 
складають на місці з 
комплектів заводського 
виготовлення

так

196

EN 12566-6:2013 - Small 
wastewater treatment sys-
tems for up to 50 PT - Part 
6: Prefabricated treatment 
units for septic tank effluent

Споруди очисні 
малої каналізації для 
використання до 50 
PT. Частина 6. Уста-
новки заводського 
виготовлення для 
очищення стічних вод 
септичних резервуарів 

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

197

EN 12566-7:2013 - Small 
wastewater treatment sys-
tems for up to 50 PT — Part 
7: Prefabricated tertiary 
treatment units

Споруди очисні 
малої каналізації для 
використання до 50 
PT. Частина 7. Уста-
новки заводського 
виготовлення для 
доочищення стічних 
вод 

так

198

EN 12591:2009 - Bitumen 
and bituminous binders - 
Specifications for paving 
grade bitumen

Бітум та бітумні в`яжучі. 
Технічні вимоги до 
дорожніх бітумів так

199

EN 12602:2016 - Prefabricat-
ed reinforced components 
of autoclaved aerated con-
crete.

Збірні залізобетонні 
компоненти з 
автоклавного 
ніздрюватого бетону

 ні

200 EN 12620:2002+A1:2008 - 
Aggregates for concrete

Заповнювачі для бетону  ні

201

EN 12676-1:2000/A1:2003 - 
Anti-glare screens for roads 
- Part 1: Performance and 
characteristics

Системи для доріг 
бликопригнічувальні. 
Частина 1. 
Експлуатаційні вимоги 
та характеристики

так

202

EN 12737:2004+A1:2007 - 
Precast concrete products 
- Floor slats for livestock

Вироби залізобетонні 
збірні. Щілинні 
підлоги в будівлях для 
утримання худоби 

так

203

EN 12764:2004+A1:2008 - 
Sanitary appliances - Speci-
fication for whirlpool baths

Устатковання 
санітарно-технічне. 
Технічні вимоги до 
вихрових ванн

так

204
EN 12794:2005+A1:2007 - 
Precast concrete products 
- Foundation piles

Вироби залізобетонні 
збірні. Фундаментні 
палі 

EN 12794:2005+
A1:2007/
AC:2008

так

205

EN 12809:2001 - Residential 
independent boilers fired 
by solid fuel - Nominal heat 
output up to 50 kW - Re-
quirements and test meth-
ods

Котли опалювальні 
побутові, що працюють 
на твердому 
паливі. Номінальна 
теплопродуктивність 
до 50 кВт. Вимоги та 
методи випробування

EN 12809:2001/
A1:2004 
EN 12809:2001/
A1:2004/AC:2007  
EN 12809:2001/
AC:2006 

так

206

EN 12815:2001 - Residential 
cookers fired by solid fuel 
- Requirements and test 
methods

Плити побутові, що 
працюють на твердому 
паливі. Вимоги та 
методи випробування 

EN 12815:2001/
A1:2004 
EN 12815:2001/
A1:2004/AC:2007 
EN 12815:2001/
AC:2006 

так

207
EN 12839:2012 - Precast con-
crete products - Elements 
for fences

Вироби залізобетонні 
збірні. Елементи 
огорож

так
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208
EN 12843:2004 - Precast 
concrete products - Masts 
and poles

Вироби залізобетонні 
збірні. Щогли та стовпи так

209
EN 12859:2011 - Gypsum 
blocks - Definitions, require-
ments and test methods

Гіпсові блоки. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування 

так

210

EN 12860:2001 - Gypsum 
based adhesives for gyp-
sum blocks - Definitions, 
requirements and test 
methods

Клеї на гіпсовій основі 
для гіпсових блоків. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

EN 12860:2001/
AC:2002 

так

211

EN 12878:2005 - Pigments 
for the colouring of building 
materials based on cement 
and/or lime - Specifications 
and methods of test

Пігменти для 
фарбування 
будівельних матеріалів 
на основі цементу та/
або вапна. Технічні 
умови та методи 
випробування

EN 12878:2005/
AC:2006 

так

212

EN 12899-1:2007 - Fixed, ver-
tical road traffic signs - Part 
1: Fixed signs

Стаціонарні 
вертикальні дорожні 
знаки - Частина 1: 
Стаціонарні знаки

ні

213

EN 12899-2:2007 - Fixed, 
vertical road traffic signs 
- Part 2: Transilluminated 
traffic bollards (TTB)

Стаціонарні 
вертикальні дорожні 
знаки - Частина 
2: Освітлювальні 
стовпчики безпеки

ні

214

EN 12899-3:2007 - Fixed, 
vertical road traffic signs - 
Part 3: Delineator posts and 
retroreflectors

Стаціонарні 
вертикальні дорожні 
знаки - Частина 3: 
Стовпчики дорожні 
розділові  і катафоти

ні

215

EN 12951:2004 - Prefabricat-
ed accessories for roofing - 
Permanently fixed roof lad-
ders - Product specification 
and test methods

Пристосування збірні 
для покрівельних робіт. 
Стаціонарні драбини. 
Технічні умови на 
продукцію та методи 
випробування

так

216

EN 12966-1:2005+A1:2009 
- Road vertical signs - Vari-
able message traffic signs - 
Part 1: Product standard

Знаки дорожні 
вертикальні. Змінні 
знаки, що регулюють 
правила дорожнього 
руху. Частина 1. Стан-
дарт на вироби

так

217

EN 13024-2:2004 - Glass in 
building - Thermally tough-
ened borosilicate safety 
glass - Part 2: Evaluation of 
conformity/Product stan-
dard

Скло в будівництві. 
Скло загартоване 
боросилікатне захисне. 
Частина 2. Оцінювання 
відповідності / стандарт 
продукції

так
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218

EN 13043:2002 - Aggregates 
for bituminous mixtures 
and surface treatments for 
roads, airfields and other 
trafficked areas

Заповнювачі для 
бітумомінеральних 
сумішей і поверхневих 
обробок доріг, 
аеродромів та інших 
проїзжих частин

EN 13043:2002/
AC:2004 

ні 

219

EN 13055-1:2002 - Light-
weight aggregates - Part 1: 
Lightweight aggregates for 
concrete, mortar and grout

Заповнювачі легкі. 
Частина 1. Заповнювачі 
легкі для бетону та 
будівельного розчину

EN 13055-1:2002/
AC:2004

так

220

EN 13055-2:2004 - Light-
weight aggregates - Part 2: 
Lightweight aggregates for 
bituminous mixtures and 
surface treatments and for 
unbound and bound appli-
cations

Заповнювачі легкі. 
Частина 2. Легкі 
заповнювачі для 
бітумних сумішей 
та поверхневого 
оброблення, а також 
для оброблених 
та необроблених 
в›яжучими речовинами 
шарів

так

221

EN 13063-1:2005+A1:2007 
- Chimneys - System chim-
neys with clay/ceramic flue 
liners - Part 1: Requirements 
and test methods for soot-
fire resistance

Конструкції для 
видалення димових 
газів. Димохідні 
системи з внутрішніми 
керамічними трубами. 
Частина 1. Вимоги та 
методи випробування 
на стійкість до 
займання сажі 

так

222

EN 13063-2:2005+A1:2007 
- Chimneys - System chim-
neys with clay/ceramic flue 
liners - Part 2: Require-
ments and test methods 
under wet conditions

Конструкції для 
видалення димових 
газів. Димохідні 
системи з внутрішніми 
керамічними трубами. 
Частина 2. Вимоги та 
методи випробування 
для вологого режиму 
експлуатації

так

223

EN 13063-3:2007 - Chim-
neys - System chimneys 
with clay/ceramic flue liners 
- Part 3: Requirements and 
test methods for air flue 
system chimneys

Димарі. Систе-
ма димоходів з 
глиняною, керамічною 
футеровкою. Частина 
3. Вимоги та методи 
випробування 
витяжних 
вентиляційних 
системних димових 
труб

так

224

EN 13069:2005 - Chimneys - 
Clay/ceramic outer walls for 
system chimneys - Require-
ments and test methods

Димарі. Система 
димоходів з глиняними, 
керамічними 
зовнішніми стінками. 
Вимоги та методи 
випробування

так
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225

EN 13084-5:2005 - 
Free-standing chimneys - 
Part 5: Material for brick lin-
ers - Product specifications

Труби димові 
самонесні. Частина 
5. Матеріал для 
цегельного 
облицювання. Технічні 
умови на продукцію

EN 13084-5:2005/
AC:2006 

так

226

EN 13084-7:2012 - 
Free-standing chimneys 
- Part 7: Product specifi-
cations of cylindrical steel 
fabrications for use in single 
wall steel chimneys and 
steel liners

Труби димові 
самонесні. Частина 7. 
Сталеві циліндричні 
елементи для 
одностінних сталевих 
димових труб та 
сталевих обсадних 
труб. Технічні умови на 
продукцію

так

227

EN 13101:2002 - Steps for 
underground man entry 
chambers - Reguirements, 
marking, testing and evalu-
ation of conformity

Сходинки для 
підземних переходів. 
Вимоги, маркування, 
випробування 
та оцінювання 
відповідності 

так

228

EN 13108-1:2006 - Bitumi-
nous mixtures - Material 
specifications - Part 1: As-
phalt Concrete

Бітумомінеральні 
суміші. Технічні вимоги 
до матеріалів. Частина 1. 
Асфальтобетон

EN 13108-1:2006/
AC:2008 

так

229

EN 13108-2:2006 - Bitumi-
nous mixtures - Material 
specifications - Part 2: As-
phalt Concrete for very thin 
layers

Бітумомінеральні 
суміші. Технічні вимоги 
до матеріалів. Частина 
2. Асфальтобетон для 
надтонких шарів

EN 13108-2:2006/
AC:2008 

так

230

EN 13108-3:2006 - Bitumi-
nous mixtures - Material 
specifications - Part 3: Soft 
Asphalt

Бітумомінеральні 
суміші. Технічні 
вимоги до матеріалів. 
Частина 3. М’який 
асфальтобетон

EN 13108-3:2006/
AC:2008 

так

231

EN 13108-4:2006 - Bitumi-
nous mixtures - Material 
specifications - Part 4: Hot 
Rolled Asphalt

Бітумомінеральні 
суміші. Технічні вимоги 
до матеріалів. Частина 
4. Гарячекатаний 
асфальтобетон

EN 13108-4:2006/
AC:2008 

так

232

EN 13108-5:2006 - Bitumi-
nous mixtures - Material 
specifications - Part 5: 
Stone Mastic Asphalt

Бітумомінеральні 
суміші. Технічні 
вимоги до матеріалів. 
Частина 5. Щебенево-
мастиковий 
асфальтобетон

EN 13108-5:2006/
AC:2008

так

233

EN 13108-6:2006 - Bitumi-
nous mixtures - Material 
specifications - Part 6: Mas-
tic Asphalt

Бітумомінеральні 
суміші. Технічні вимоги 
до матеріалів. Частина 
6. Литий асфальтобетон

EN 13108-6:2006/
AC:2008 

так
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234

EN 13108-7:2006 - Bitumi-
nous mixtures - Material 
specifications - Part 7: Po-
rous Asphalt

Бітумомінеральні 
суміші. Технічні 
вимоги до матеріалів. 
Частина 7. Пористий 
асфальтобетон

EN 13108-7:2006/
AC:2008

так

235 EN 13139:2002 - Aggregates 
for mortar

Заповнювачі для 
розчину

EN 13139:2002/
AC:2004 так

236
EN 13160-1:2003 - Leak de-
tection systems � Part 1: 
General Principles

Системи виявлення 
витоків. Частина 1. 
Основні принципи 

так

237

EN 13162:2012+ A1:2015 Ther-
mal insulation products for 
buildings - Factory made 
mineral wool (MW) prod-
ucts - Specification

Матеріали будівельні 
теплоізоляційні. 
Промислові вироби з 
мінеральної вати (MW). 
Технічні умови

EN 
13162:2012+A1:2015

так

238

EN 13163:2012 - Thermal 
insulation products for 
buildings - Factory made 
products of expanded poly-
styrene (EPS) - Specification

Матеріали будівельні 
теплоізоляційні. 
Вироби зі спіненого 
полістиролу (EPS). 
Технічні умови

EN 
13163:2012+A1:2015

так

239

EN 13164:2012 +A1:2015 Ther-
mal insulation products for 
buildings - Factory made 
products of extruded poly-
styrene foam (XPS) prod-
ucts - Specification

Матеріали будівельні 
теплоізоляційні. 
Вироби з 
екструдованого 
пінополістиролу (XPS). 
Технічні умови

EN 
13164:2012+A1:2015

так

240

EN 13165:2012 - Thermal in-
sulation products for build-
ings - Factory made rigid 
polyurethane foam (PUR) 
products - Specification

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Промислові 
вироби із жорсткого 
пінополіуретану (PU). 
Технічні умови

EN 
13165:2012+A1:2015 
EN 
13165:2012+A2:2016 так

241

EN 13166:2012 - Thermal 
insulation products for 
buildings - Factory made 
products of phenolic foam 
(PF) - Specification

Матеріали 
теплоізоляційні 
для будівель. 
Промислові вироби з 
пінофенопласту (PF). 
Технічні умови

EN 
13166:2012+A1:2015 
EN 
13166:2012+A2:2016 так

242

EN 13167:2012 - Thermal in-
sulation products for build-
ings - Factory made cellular 
glass (CG) products - Speci-
fication

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Промислові 
вироби з піноскла (СG). 
Технічні умови

EN 
13167:2012+A1:2015

так

243

EN 13168:2012 - Thermal in-
sulation products for build-
ings - Factory made wood 
wool (WW) products - Spec-
ification

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Промислові 
вироби з деревинної 
вовни (WW). Технічні 
умови

EN 
13168:2012+A1:2015

так
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244

EN 13169:2012 - Thermal in-
sulation products for build-
ings - Factory made prod-
ucts of expanded perlite 
(EPB) - Specification

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Промислові 
вироби з панелей 
спученого перліту 
(EPB). Технічні умови

EN 
13169:2012+A1:2015 

так

245

EN 13170:2012 - Thermal in-
sulation products for build-
ings - Factory made prod-
ucts of expanded cork (ICB) 
- Specification

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Промислові 
вироби з експандованої 
пробки (ICB). Технічні 
умови

EN 
13170:2012+A1:2015

так

246

EN 13171:2012 - Thermal in-
sulating products for build-
ings - Factory made wood 
fibre (WF) products - Speci-
fication

Матеріали будівельні 
теплоізоляційні. 
Вироби з деревинної 
фібри (WF). Технічні 
умови

EN 
13171:2012+A1:2015 

так

247
EN 13224:2011 - Precast con-
crete products - Ribbed 
floor elements

Вироби залізобетонні 
збірні. Елементи 
перекриттів ребристі

так

248
EN 13225:2013 - Precast con-
crete products — Linear 
structural elements

Вироби залізобетонні 
збірні. Лінійні елементи 
конструкції

так

249

EN 13229:2001 - Inset appli-
ances including open fires 
fired by solid fuels - Re-
quirements and test meth-
ods

Каміни та камінні 
вставки, що працюють 
на твердому паливі. 
Вимоги та методи 
випробування

EN 13229:2001/
A1:2003 
EN 13229:2001/
A2:2004  
EN 13229:2001/
A2:2004/AC:2007  
EN 13229:2001/
AC:2006 

так

250

EN 13240:2001 - Room 
heaters fired by solid fuel 
- Requirements and test 
methods

Обігрівачі кімнатні, які 
працюють на твердому 
паливі. Вимоги та 
методи випробування

EN 13240:2001/
A2:2004  
EN 13240:2001/
A2:2004/AC:2007 
EN 13240:2001/
AC:2006 

так

251

EN 13241-1:2003+A1:2011 In-
dustrial, commercial and 
garage doors and gates 
- Product standard - Part 
1: Products without fire re-
sistance or smoke control 
characteristics

Двері та ворота 
промислових, 
торговельних та 
гаражних приміщень. 
Стандарт на продукцію. 
Частина 1. Технічні 
вимоги до виробів, 
крім вимог щодо 
вогнетривкості та 
димозахисту

EN 13241:2003
+A2:2016 

так

252

EN 13242:2002+A1:2007 - 
Aggregates for unbound 
and hydraulically bound 
materials for use in civil 
engineering work and road 
construction

Заповнювачі для 
сумішей, які оброблені 
і які не оброблені 
гідравлічними 
в`яжучими, для 
цивільного та 
дорожнього 
будівництва 
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253

EN 13245-2:2008 - Plastics 
- Unplasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-U) profiles 
for building applications - 
Part 2: PVC-U profiles and 
PVC-UE profiles for internal 
and external wall and ceil-
ing finishes

Пластмаса. Профілі з 
непластифікованого 
полівінілхлориду 
(PVC-U) для будівель. 
Частина 2. Профілі 
PVC-U і PVC-UE для 
внутрішніх і зовнішніх 
стін та оздоблення 
стель

EN 13245-2:2008/
AC:2009 

так

254

EN 13249:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products - Characteristics 
required for use in the con-
struction of roads and other 
trafficked areas (excluding 
railways and asphalt inclu-
sion).

Геотекстиль та віднесені 
до геотекстилю 
вироби. Характе-
ристики, потрібні 
для використання в 
будівництві доріг та 
інших транспортних 
площадок (за винятком 
залізничних колій та 
асфальтових покриттів) 

так

255

EN 13250:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for use in the con-
struction of railways

Геотекстиль та 
супутні геотекстильні 
продукти. Необхідні 
характеристики для 
застосування під час 
будування залізничних 
колій 

так

256

EN 13251:2016 - Geotextiles 
and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for use in earth-
works, foundations and re-
taining structures

Геотекстиль та вироби, 
що належать до 
геотекстилю. Характе-
ристики, потрібні для 
використання під час 
виконання земляних 
робіт, будівництва 
фундаментів та 
підпорних конструкцій

так

257

EN 13252:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for use in drainage 
systems

Геотекстиль та віднесені 
до геотекстилю 
вироби. Характе-
ристики, потрібні 
для використання в 
дренажних системах 

так

258

EN 13253:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for use in erosion 
control works (coastal pro-
tection, bank revetments)

Геотекстиль та вироби, 
що належать до 
геотекстилю. Харак-
теристики, потрібні 
для використання 
під час виконання 
робіт з ерозійного 
контролювання 
(зміцнення берегів, 
зміцнення берегових 
укосів) 

так
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259

EN 13254:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for the use in the 
construction of reservoirs 
and dams

Геотекстиль та вироби, 
що належать до 
геотекстилю. Харак-
теристики, потрібні 
для використання 
під час будівництва 
водосховищ та гребель 

так

260

EN 13255:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for use in the con-
struction of canals

Геотекстиль та вироби, 
що належать до 
геотекстилю. Характе-
ристики, потрібні для 
використання під час 
будівництва ровів

так

261

EN 13256:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for use in the con-
struction of tunnels and 
underground structures

Геотекстиль та вироби, 
що належать до 
геотекстилю. Характе-
ристики, потрібні для 
використання під час 
будівництва тунелів та 
підземних конструкцій

так

262

EN 13257:2016 - Geotextiles 
and geotextile-related prod-
ucts — Characteristics re-
quired for use in solid waste 
disposals

Геотекстиль та вироби, 
що належать до 
геотекстилю. Харак-
теристики, потрібні 
для використання під 
час утилізації твердих 
відходів

так

263

EN 13263-1:2005+A1:2009 - 
EN 13263-1:2005+A1:2009 Sil-
ica fume for concrete - Part 
1: Definitions, requirements 
and conformity criteria

Мікрокремнезем для 
бетону. Частина 1. 
Визначення, вимоги та 
критерії відповідності

так

264

EN 13265:2016 - Geotex-
tiles and geotextile-related 
products — Characteristics 
required for use in liquid 
waste containment projects

Геотекстиль та вироби, 
що належать до 
геотекстилю. Харак-
теристики, потрібні 
для використання в 
проектах з локалізації 
рідких відходів

так

265

EN 13279-1:2008 - Gypsum 
binders and gypsum plas-
ters - Part 1: Definitions and 
requirements

Гіпсові в›яжучі та гіпсові 
штукатурки - Частина 1: 
Визначення і вимоги ні

266

EN 13282-1:2013 - Hydraulic 
road binders - Part 1: Rapid 
hardening hydraulic road 
binders - Composition, 
specifications and confor-
mity criteria

В’яжучі дорожні 
гідравлічні. Частина 
1. В’яжучі дорожні 
гідравлічні швидкого 
тверднення. Склад, 
технічні умови та 
критерії відповідності 

так
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267

EN 13310:2003 - Kitchen 
sinks - Functional require-
ments and test methods

Мийки кухонні. 
Функціональні 
вимоги та методи 
випробування 

так

268

EN 13341:2005+A1:2011 - EN 
13341:2005+A1:2011 Ther-
moplastics static tanks for 
above ground storage of 
domestic heating oils, kero-
sene and diesel fuels - Blow 
moulded polyethylene, 
rotationally moulded poly-
ethylene and polyamide 6 
by anionic polymerization 
tanks - Requirements and 
test methods

Баки статичні 
термопластмасові 
наземні для 
зберігання побутового 
опалювального 
палива, газу та дизель-
ного палива. Баки, 
виготовлені видувним 
формуванням та 
відцентровим литтям з 
поліетилену й аніонної 
полімеризації з 
поліаміду 6. Вимоги та 
методи випробування

так

269

EN 13361:2004 - Geosynthet-
ic barriers - Characteristics 
required for use in the con-
struction of reservoirs and 
dams

Геосинтетичні 
бар’єри. Характе-
ристики, потрібні 
для використання 
під час будівництва 
водосховищ та гребель 

EN 13361:2004/
A1:2006 

так

270

EN 13362:2005 - Geosyn-
thetic Barriers - Character-
istics required for use in the 
construction of canals

Геосинтетичні 
бар’єри. Необхідні 
характеристики 
для використання у 
спорудженні каналів

так

271

EN 13383-1:2002 - 
Armourstone - Part 1: 
Specification

Заповнювачі для 
гідротехнічного 
будівництва. Частина 1. 
Технічні умови

EN 13383-1:2002/
AC:2004 

так

272
EN 13407:2006 - Wall-hung 
urinals - Functional require-
ments and test methods

Пісуари настінні. 
Функційні вимоги та 
методи випробування 

так

273
EN 13450:2002 - Aggregates 
for railway ballast

Заповнювачі для 
баластного шару 
залізничного полотна

EN 13450:2002/
AC:2004 так

274

EN 13454-1:2004 - Binders, 
composite binders and fac-
tory made mixtures for floor 
screeds based on calcium 
sulfate - Part 1: Definitions 
and requirements

В’язкі, композитні 
в’яжучі та заводські 
суміші на основі 
сульфату кальцію для 
стяжок підлог. 
Частина 1. Визначення 
та вимоги

так

275

EN 13479:2017 - Welding 
consumables - General 
product standard for filler 
metals and fluxes for fusion 
welding of metallic mate-
rials.

Зварювальні матеріали. 
Загальні вимоги 
до зварювальних 
матеріалів та флюсів 
для зварювання 
плавленням металевих 
матеріалів

так
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276

EN 13491:2004 - Geosyn-
thetic barriers - Character-
istics required for use as a 
fluid barrier in the construc-
tion of tunnels and under-
ground structures

Геосинтетичні 
бар’єри. Характери-
стики, потрібні для 
використання під час 
будівництва тунелів 
та пов’язаних з ними 
підземних споруд

EN 13491:2004/
A1:2006 

так

277

EN 13492:2004 - Geosyn-
thetic barriers - Character-
istics required for use in the 
construction of liquid waste 
disposal sites, transfer sta-
tions or secondary contain-
ment

Геосинтетичні бар’єри. 
Характеристики, 
потрібні для 
використання під час 
будівництва звалищ 
для рідких відходів, 
перевантажувальних 
станцій або вторинної 
захисної оболонки

EN 13492:2004/
A1:2006 

так

278

EN 13493:2005 - Geosyn-
thetic barriers - Character-
istics required for use in the 
construction of solid waste 
storage and disposal sites

Геосинтетичні бар’єри. 
Характеристики, 
потрібні для 
використання під час 
будівництва об’єктів 
для зберігання та 
утилізації твердих 
відходів 

так

279

EN 13502:2002 - Chimneys 
- Requirements and test 
methods for clay/ceramic 
flue terminals

Димарі. Вимоги та 
методи випробування 
глиняних і керамічних 
оголовків димоходів

так

280

EN 13561:2004+A1:2008 - EN 
13561:2004+A1:2008 External 
blinds - Performance re-
quirements including safety

Зовнішні жалюзі. 
Експлуатаційні вимоги 
та вимоги щодо 
безпеки

так

281

EN 13564-1:2002 - An-
ti-flooding devices for build-
ing - Part 1: Requirements

Пристрої захисту 
будівель від 
затоплення. Частина 1. 
Вимоги 

так

282

EN 13616:2004 - Overfill pre-
vention devices for static 
tanks for liquid petroleum 
fuels

Пристрої запобігання 
переповненню 
статичних резервуарів 
для зберігання рідкого 
нафтового палива

EN 13616:2004/
AC:2006 

так

283

EN 13658-1:2005 - Metal lath 
and beads - Definitions, 
requirements and test 
methods - Part 1: Internal 
plastering

Сітка та профілі 
металеві під 
штукатурку. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування. 
Частина 1. Внутрішні 
штукатурні роботи

так
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284

EN 13658-2:2005 - Metal lath 
and beads - Definitions, 
requirements and test 
methods - Part 2: External 
rendering

Сітка та профілі 
металеві під 
штукатурку. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування. 
Частина 2. Зовнішні 
штукатурні роботи

так

285

EN 13659:2004+A1:2008 - EN 
13659:2004+A1:2008 Shut-
ters - Performance require-
ments including safety

Зовнішні жалюзі. 
Експлуатаційні вимоги, 
зокрема вимоги щодо 
безпеки

так

286

EN 13693:2004+A1:2009 - EN 
13693:2004+A1:2009 Precast 
concrete products - Special 
roof elements

Вироби залізобетонні 
збірні. Спеціальні 
покрівельні елементи так

287

EN 13707:2004+A2:2009 
- EN 13707:2004+A2:2009 
Flexible sheets for water-
proofing - Reinforced bitu-
men sheets for roof water-
proofing - Definitions and 
characteristics

Матеріали покрівельні 
гідроізоляційні м’які. 
Просочені бітумом 
листи для гідроізоляції 
покрівлі. Визначення та 
характеристики

так

288

EN 13747:2005+A2:2010 - 
Precast concrete products 
- Floor plates for floor sys-
tems

Вироби залізобетонні 
збірні. Плити настилу 
для конструкцій 
перекриття

так

289

EN 13748-1:2004 - Terrazzo 
tiles - Part 1: Terrazzo tiles 
for internal use

Плити бетонно-
мозаїчні. Частина 1. 
Плити бетонно-мозаїчні 
для внутрішнього 
застосування

EN 13748-1:2004/
A1:2005  
EN 13748-1:2004/
AC:2005 так

290

EN 13748-2:2004 - Terrazzo 
tiles - Part 2: Terrazzo tiles 
for external use

Плити бетонно-
мозаїчні. Частина 2. 
Плити бетонно-мозаїчні 
для зовнішнього 
застосування

так

291

EN 13808:2013 - Bitumen 
and bituminous binders — 
Framework for specifying 
cationic bituminous emul-
sions

Бітум та бітумні в’яжучі. 
Структура технічних 
вимог до катіонних 
бітумних емульсій

так

292

EN 13813:2002 - Screed 
material and floor screeds 
- Screed materials - Proper-
ties and requirements

Матеріал штукатурний 
та стяжка для підлоги. 
Властивості та вимоги так

293

EN 13815:2006 - Fibrous 
gypsum plaster casts - Defi-
nitions, requirements and 
test methods

Виливки з 
волокнистого гіпсу. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

так

294 EN 13830:2003 - Curtain 
walling - Product standard

Фасади навісні. Технічні 
умови так
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295

EN 13859-1:2010 - EN 13859-
1:2010 Flexible sheets for 
waterproofing - Definitions 
and characteristics of un-
derlays - Part 1: Underlays 
for discontinuous roofing

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Визначення та 
характеристики 
підкладкових шарів. 
Частина 1. Шари 
підкладки для 
несуцільного покриття 
покрівлі

так

296

EN 13859-2:2010 - EN 13859-
2:2010 Flexible sheets for 
waterproofing - Definitions 
and characteristics of un-
derlays - Part 2: Underlays 
for walls

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Визначення та 
характеристики 
підкладок. Частина 2. 
Підкладки для стін

так

297

EN 13877-3:2004 - Con-
crete pavements - Part 3: 
Specifications for dowels to 
be used in concrete pave-
ments

Бетонні дорожні 
покриття - 
Частина 3: Технічні 
характеристики анкерів 
для використання в 
бетонних дорожних 
покриттях

 ні

298

EN 13915:2007 - EN 
13915:2007 - Prefabricated 
gypsum plasterboard pan-
els with a cellular paper-
board core - Definitions, 
requirements and test 
methods

Панелі збірні з 
гіпсокартонних листів з 
картонною комірчастою 
серцевиною. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

так

299

EN 13924:2006 - Bitumen 
and bituminous binders - 
Specifications for hard pav-
ing grade bitumens

Бітум і бітумні в’яжучі. 
Технічні вимоги до 
твердих бітумів для 
дорожніх покриттів

EN 13924:2006/
AC:2006 

так

300

EN 13950:2005 - Gypsum 
plasterboard thermal/
acoustic insulation com-
posite panels - Definitions, 
requirements and test 
methods

Панелі багатошарові 
гіпсокартонні 
теплозвукоізоляційні. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

EN 13950:2014 

так

301

EN 13956:2012 - EN 
13956:2012 Flexible sheets 
for waterproofing - Plastic 
and rubber sheets for roof 
waterproofing - Definitions 
and characteristics

Гнучкі листи для 
гідроізоляції. Гумові 
та пластмасові листи 
для гідроізоляції 
покрівлі. Визначення і 
характеристики

так

302

EN 13963:2005 - Jointing 
materials for gypsum plas-
terboards - Definitions, re-
quirements and test meth-
ods

Матеріали для 
ущільнення швів між 
гіпсовими плитами. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

EN 13963:2005/
AC:2006 

так

303
EN 13964:2004 - Suspended 
ceilings - Requirements and 
test methods

Стелі підвісні. Вимоги та 
методи випробування

EN 13964:2004/
A1:2006  
EN 13964:2014

так
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304

EN 13967:2012 - EN 
13967:2012 Flexible sheets 
for waterproofing - Plastic 
and rubber damp proof 
sheets including plastic and 
rubber basement tanking 
sheet - Definitions and 
characteristics

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Пластикові та гумові 
вологостійкі листи, 
зокрема листи 
для гідроізоляції 
фундаментів. 
Визначення та 
характеристики

так

305

EN 13969:2004 - Flexible 
sheets for waterproofing 
- Bitumen damp proof 
sheets including bitumen 
basement tanking sheets 
- Definitions and character-
istics

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Бітумні вологостійкі 
листи, зокрема й 
листи для гідроізоляції 
фундаментів. 
Визначення та 
характеристики 

EN 13969:2004/
A1:2006 

так

306

EN 13970:2004 - Flexible 
sheets for waterproofing - 
Bitumen water vapour con-
trol layers - Definitions and 
characteristics

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Бітумні шари, що 
перешкоджають 
проникненню водяної 
пари. Визначення та 
характеристики

EN 13970:2004/
A1:2006 

так

307

EN 13978-1:2005 - Precast 
concrete products - Precast 
concrete garages - Part 
1: Requirements for rein-
forced garages monolithic 
or consisting of single sec-
tions with room dimensions

Вироби залізобетонні 
збірні. Гаражі зі 
збірного бетону. 
Частина 1. Вимоги до 
монолітних армованих 
гаражів або гаражів, що 
складаються з однієї 
секції, яка має розмір 
кімнати

так

308

EN 13984:2013 - EN 
13984:2013 Flexible sheets 
for waterproofing - Plastic 
and rubber vapour control 
layers - Definitions and 
characteristics

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Пластикові та 
гумові шари, що 
перешкоджають 
проникненню пари. 
Визначення та 
характеристики 

так

309

EN 13986:2004+ A1:2015 - 
Wood-based panels for use 
in construction - Character-
istics, evaluation of confor-
mity and marking

Плити деревинні, 
застосовні у 
конструкціях. Характе-
ристики, оцінювання 
відповідності та 
маркування

EN 13986:2004
+A1:2015

так

310

EN 14016-1:2004 - Bind-
ers for magnesite screeds 
- Caustic magnesia and 
magnesium chloride - Part 
1: Definitions, requirements

Речовини в’яжучі 
для магнезитових 
стягувань. Каустична 
магнезія та хлорид 
магнію. Частина 1. 
Визначення та вимоги

так
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№ 
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Позначення та назва 
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попраки до  
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ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

311

EN 14023:2010 - EN 
14023:2010 Bitumen and 
bituminous binders - Speci-
fication framework for poly-
mer modified bitumens

Бітум і бітумні в’яжучі. 
Технічні вимоги до 
бітумів, модифікованих 
полімерами

так

312

EN 14037-1:2016 - Free hang-
ing heating and cooling 
surfaces for water with a 
temperature below 120°C - 
Part 1: Pre-fabricated ceiling 
mounted radiant panels for 
space heating - Technical 
specifications and require-
ments

Поверхні нагрівально-
охолоджувальні підвісні 
з водопідігрівом при 
температурі води не 
більше 120 °C. 
Частина 1. 
Складені стельові 
тепловипромінюючі 
панелі для опалення 
приміщень. Технічні 
характеристики та 
вимоги

так

313

EN 14041:2004 - Resilient, 
textile and laminate floor 
coverings - Essential char-
acteristics

Покриви на підлогу 
пружні, текстильні і 
ламінатні. Основні 
характеристики 

EN 14041:2004/
AC:2006 

так

314 EN 14055:2010 - WC and uri-
nal flushing cisterns

Бачки змивні для 
унітазів і пісуарів так

315

EN 14063-1:2004 - Thermal 
insulation materials and 
products - In-situ formed 
expanded clay lightweight 
aggregate products (LWA) - 
Part 1: Specification for the 
loose-fill products before 
installation

Матеріали 
теплоізоляційні 
для будівель. Легкі 
заповнювачі з 
керамзиту, виготовлені 
на місці виконання 
робіт. 
Частина 1. Технічні 
вимоги до засипних 
матеріалів перед 
монтуванням 

EN 14063-1:2004/
AC:2006 

так

316

EN 14064-1:2010 - Thermal 
insulation products for 
buildings - In-situ formed 
loose-fill mineral wool (MW) 
products - Part 1: Specifica-
tion for the loose-fill prod-
ucts before installation

Матеріали 
теплоізоляційні 
для будівель. 
Засипні матеріали з 
мінеральною ватою 
(MW), виготовлені на 
місці виконання робіт. 
Частина 1. Технічні 
вимоги до засипних 
матеріалів перед 
монтуванням

так

317

EN 14080:2013 - Timber 
structures — Glued laminat-
ed timber and glued solid 
timber — Requirements

Конструкції дерев’яні. 
Шарувата клеєна 
деревина та масивна 
клеєна деревина. 
Вимоги

так
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№ 
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Позначення та назва 
європейського 
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європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

318

EN 14081-1:2005+A1:2011 Tim-
ber structures - Strength 
graded structural timber 
with rectangular cross 
section - Part 1: General re-
quirements

Конструкції 
дерев’яні. Будівельні 
лісоматеріали 
з прямокутним 
перетином, сортовані 
за міцністю. Частина 1. 
Загальні вимоги

так

319

EN 14178-2:2004 - Glass in 
building - Basic alkaline 
earth silicate glass products 
- Part 2: Evaluation of con-
formity/Product standard

Скло в будівництві. 
Основні вироби 
із солончакового 
силікатного скла. 
Частина 2. Оцінка 
відповідності. Стандарт 
на продукцію

так

320

EN 14179-2:2005 - Glass in 
building - Heat soaked ther-
mally toughened soda lime 
silicate safety glass - Part 2: 
Evaluation of conformity/
Product standard

Скло в будівництві. 
Загартоване 
термовитримане 
натрій-кальцій-
силікатне безпечне 
скло. Частина 2. Оцінка 
відповідності. Стандарт 
на продукцію

так

321

EN 14188-1:2004 - Joint fill-
ers and sealants - Part 1: 
Specifications for hot ap-
plied sealants

Заповнювачі швів і 
герметики. 
Частина 1. Технічні 
вимоги до герметика, 
що наноситься в 
гарячому стані

так

322

EN 14188-2:2004 - Joint fill-
ers and sealants - Part 2: 
Specifications for cold ap-
plied sealants

Заповнювачі швів і 
герметики. 
Частина 2. Технічні 
вимоги до герметика, 
що наноситься в 
холодному стані

так

323

EN 14188-3:2006 - Joint 
fillers and sealants - Part 
3: Specifications for pre-
formed joint seals

Матеріали для 
заповнення швів та 
герметики. 
Частина 3. Технічні 
умови для попередньо 
сформованих 
ущільнювачів швів

так

324

EN 14190:2005 - Gypsum 
plasterboard products from 
reprocessing - Definitions, 
requirements and test 
methods

Плити гіпсокартонні 
з переробленого 
матеріалу. Визначення, 
вимоги та методи 
випробування

EN 14190:2014 

так

325

EN 14195:2005 - Metal fram-
ing components for gyp-
sum plasterboard systems 
- Definitions, requirements 
and test methods

Профілі металеві для 
гіпсокартонних систем. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

EN 14195:2005/
AC:2006 

 ні
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гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

326

EN 14209:2017 - Preformed 
plasterboard cornices — 
Definitions, requirements 
and test methods

Карнизи гіпсокартонні. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування так

327

EN 14216:2004 - Cement - 
Composition, specifications 
and conformity criteria for 
very low heat special ce-
ments

Цемент. Склад, 
технічні умови та 
критерії відповідності 
спеціальних 
цементів з низьким 
тепловиділенням

EN 14216:2015

ні 

328

EN 14229:2010 - Structural 
timber – Wood poles for 
overhead lines

Лісоматеріали 
будівельні. Дерев’яні 
опори для ліній 
електропередач

так

329

EN 14246:2006 - Gypsum el-
ements for suspended ceil-
ings - Definitions, require-
ments and test methods

Елементи гіпсові 
для підвісних стель. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

EN 14246:2006/
AC:2007 

так

330

EN 14250:2010 - Timber 
structures - Product re-
quirements for prefabri-
cated structural members 
assembled with punched 
metal plate fasteners

Конструкції дерев’яні. 
Вимоги до елементів 
конструкції заводського 
виготовлення з 
перфорованими 
металевими 
кріпленнями

так

331

EN 14296:2005 - Sanitary 
appliances - Communal 
washing troughs

Устатковання 
санітарно-технічне. 
Комунальні багатомісні 
рядні умивальники

так

332

EN 14303:2009+A1:2013 - EN 
14303:2009+A1:2013 Ther-
mal insulation products for 
building equipment and 
industrial installations - Fac-
tory made mineral wool 
(MW) products - Specifica-
tion

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Промислові 
вироби з мінеральної 
вати (MW). Технічні 
умови 

так

333

EN 14304:2009+A1:2013 
- Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations 
- Factory made flexible elas-
tomeric foam (FEF) prod-
ucts - Specification

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Промислові 
вироби з еластичної 
піногуми (FEF). Технічні 
умови

так

334

EN 14305:2009+A1:2013 - 
Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations 
- Factory made cellular 
glass (CG) products - Speci-
fication

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Промислові 
вироби з піноскла (CG). 
Технічні умови

так
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335

EN 14306:2009+A1:2013 - 
Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations 
- Factory made calcium sil-
icate (CS) products - Speci-
fication

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Промислові 
вироби на основі 
силікату кальцію (CS). 
Технічні умови

так

336

EN 14307:2009+A1:2013 - 
Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations 
- Factory made extruded 
polystyrene foam (XPS) 
products - Specification

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. 
Промислові вироби 
з екструдованого 
пінополістиролу (XPS). 
Технічні умови

так

337

EN 14308:2009+A1:2013 - 
Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations 
- Factory made rigid poly-
urethane foam (PUR) and 
polyisocyanurate foam (PIR) 
products - Specification

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Промислові 
вироби з жорсткого 
пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату 
(PIR). Технічні умови

так

338

EN 14309:2009+A1:2013 - 
Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations 
- Factory made products of 
expanded polystyrene (EPS) 
- Specification

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. 
Промислові вироби 
з експандованого 
полістиролу (EPS). 
Технічні умови

так

339

EN 14313:2009+A1:2013 - 
Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations - 
Factory made polyethylene 
foam (PEF) products - Spec-
ification

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. 
Промислові вироби з 
пінополіетилену (PEF). 
Технічні умови

так

340

EN 14314:2009+A1:2013 - 
Thermal insulation prod-
ucts for building equipment 
and industrial installations 
- Factory made phenolic 
foam (PF) products - Speci-
fication

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. 
Промислові вироби з 
пінофенопласту (PF). 
Технічні умови 

так
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ДСТУ EN

341

EN 14315-1:2013 - Thermal 
insulating products for 
buildings - In-situ formed 
sprayed rigid polyurethane 
(PUR) and polyisocyanurate 
(PIR) foam products - Part 
1: Specification for the rigid 
foam spray system before 
install

Матеріали 
теплоізоляційні 
для будівель. 
Вироби з жорсткого 
пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату 
(PIR), виготовлені 
методом напилювання 
на будівельному 
майданчику. 
Частина 1. Технічні 
вимоги до системи 
напилення жорстких 
піноматеріалів перед 
їхним застосуванням

так

342

EN 14316-1:2004 - Thermal 
insulation products for 
buildings - In-situ thermal 
insulation formed from 
expanded perlite (EP) prod-
ucts - Part 1: Specification 
for bonded and loose-fill 
products before installation

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Теплоізоляція 
на основі розширеного 
(спученого) перліту 
(ЕР), виготовлена 
на будівельному 
майданчику. Часть 1. 
Технічні вимоги до 
сипких матеріалів та 
таких, що склеюються 
перед їхнім 
застосуванням

так

343

EN 14317-1:2004 - Thermal 
insulation products for 
buildings - In-situ thermal 
insulation formed from 
exfoliated vermiculite (EV) 
products - Part 1: Specifica-
tion for bonded and loose-
fill products before installa-
tion

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Теплоізоляція 
на основі спученого 
вермикуліту (ЕV), 
виготовлена на 
будівельному 
майданчику. 
Частина 1. Технічні 
вимоги до сипких 
матеріалів та таких, що 
склеюються перед їхнім 
застосуванням

так

344

EN 14318-1:2013 - Thermal in-
sulating products for build-
ings - In-situ formed dis-
pensed rigid polyurethane 
(PUR) and polyisocyanurate 
(PIR) foam products - Part 
1: Specification for the rigid 
foam dispensed system be-
fore installation

Матеріали 
теплоізоляційні для 
будівель. Виготовлені 
на будівельному 
майданчику 
вироби з жорсткого 
пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату 
(PIR). Частина 1. Технічні 
вимоги до системи 
заливання жорстких 
піноматеріалів щодо 
їхнього застосування

так
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345

EN 14319-1:2013 - Thermal 
insulating products for 
building equipment and in-
dustrial installations - In-si-
tu formed dispensed rigid 
polyurethane (PUR) and 
polyisocyanurate foam (PIR) 
products - Part 1: Specifi-
cation for the rigid foam 
dispensed system before 
installation

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Вироби, 
що заливаються, 
виготовлені на 
будівельному 
майданчику 
з жорсткого 
пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату 
(PIR). Частина 1. Технічні 
вимоги до системи 
заливання жорстких 
піноматеріалів щодо 
їхнього застосування

так

346

EN 14320-1:2013 - Thermal 
insulating products for 
building equipment and 
industrial installations - 
In-situ formed sprayed rigid 
polyurethane (PUR) and 
polyisocyanurate foam (PIR) 
products - Part 1: Specifica-
tion for the rigid foam spray 
system before installation

Вироби теплоізоляційні 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Виготовлені 
на будівельному 
майданчику 
вироби з жорсткого 
пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату 
(PIR). Частина 1. Технічні 
вимоги до системи 
напилення жорстких 
піноматеріалів щодо 
їхнього застосування

так

347

EN 14321-2:2005 - Glass in 
building - Thermally tough-
ened alkaline earth silicate 
safety glass - Part 2: Evalua-
tion of conformity/Product 
standard

Скло в будівництві. 
Скло загартоване 
лужноземельне 
силікатне безпечне. 
Частина 2. Оцінка 
відповідності. Стандарт 
на продукцію

так

348 EN 14339:2005 - 
Underground fire hydrants

Гідранти пожежні 
підземні так

349

EN 14342:2013 - Wood floor-
ing and parquet — Charac-
teristics, evaluation of con-
formity and marking

Підлоги дерев’яні і 
паркет. Характеристика, 
оцінка відповідності та 
маркування 

так

350

EN 14351-1:2006+A1:2010 - 
Windows and doors - Prod-
uct standard, performance 
characteristics - Part 1: Win-
dows and external pedestri-
an doorsets without resis-
tance to fire and/or smoke 
leakage characteristics

Вікна та двері. Стандарт 
на  продукцію, технічні 
характеристики. 
Частина 1. Вікна та 
зовнішні дверні блоки 
без характеристик 
вогнестійкості та/або 
витоку диму

EN 14351-
1:2006+A2:2016

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

351

EN 14353:2007+A1:2010 - 
Metal beads and feature 
profiles for use with gyp-
sum plasterboards - Defi-
nitions, requirements and 
test methods

Кульки металеві та 
спеціальні профілі, 
використовувані 
в гіпсових плитах 
під штукатурку. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

так

352

EN 14374:2004 - Timber 
structures - Structural lam-
inated veneer lumber - Re-
quirements

Конструкції дерев’яні. 
Конструкційний 
шаруватий шпонковий 
пиломатеріал. Вимоги

так

353 EN 14384:2005 - Pillar fire 
hydrants

Гідранти пожежні 
наземні так

354

EN 14388:2005 - Road traffic 
noise reducing devices - 
Specifications

Пристрої для зниження 
шуму дорожнього 
транспорту. Технічні 
умови

EN 14388:2005/
AC:2008 

так

355 EN 14396:2004 - Fixed lad-
ders for manholes

Сходи стаціонарні 
оглядових колодязів так

356

EN 14399-1:2005 - High-
strength structural bolting 
assemblies for preloading 
- Part 1: General require-
ments

З’єднання болтові 
високоміцні для 
попереднього 
напруження. Частина 1. 
Загальні вимоги

EN 14399-1:2015 

так

357

EN 14411:2012 - EN 14411:2012 
Ceramic tiles - Definitions, 
classification, characteris-
tics, evaluation of conformi-
ty and marking

Плитки керамічні. 
Визначення, 
класифікація, харак-
теристики, оцінка 
відповідності та 
маркування

так

358

EN 14428:2004+A1:2008 - 
Shower enclosures - Func-
tional requirements and 
test methods

Кабіни душові. 
Функційні вимоги та 
методи випробування так

359

EN 14449:2005 - Glass in 
building - Laminated glass 
and laminated safety glass 
- Evaluation of conformity/
Product standard

Скло в будівництві. 
Багатошарове скло 
і багатошарове 
безпечне скло. Оцінка 
відповідності. Стандарт 
на продукцію

EN 14449:2005/
AC:2005 

так

360

EN 14471:2005 - Chimneys 
- System chimneys with 
plastic flue liners - Require-
ments and test methods

Димарі. Систе-
ма димоходів з 
пластмасовою 
футеровкою. Вимоги та 
методи випробування

EN 
14471:2013+A1:2015

так

361

EN 14496:2005 - Gypsum 
based adhesives for ther-
mal/acoustic insulation 
composite panels and 
plasterboards - Definitions, 
requirements and test 
methods

Клеї на основі гіпсу для 
багатошарових панелей 
та гіпсокартонних 
плит для тепло- 
та звукоізоляції. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

362

EN 14509:2013 - Self-sup-
porting double skin metal 
faced insulating panels — 
Factory made products — 
Specifications

Панелі теплоізоляційні 
самонесійні з 
двостороннім 
металевим 
облицюванням. 
Вироби заводського 
виготовлення. Технічні 
умови

так

363
EN 14516:2006+A1:2010 - 
Baths for domestic purpos-
es

Ванни побутового 
призначення так

364
EN 14527:2006+A1:2010 - 
Shower trays for domestic 
purposes

Піддони душові 
побутового 
призначення

так

365
EN 14528:2007 - Bidets - 
Functional requirements 
and test methods

Біде. Функційні 
вимоги та методи 
випробування 

так

366
EN 14545:2008 - Timber 
structures - Connectors - 
Requirements

Конструкції дерев’яні. 
З’єднувачі. Вимоги так

367

EN 14566:2008+A1:2009 - 
Mechanical fasteners for 
gypsum plasterboard sys-
tems - Definitions, require-
ments and test methods

Вироби кріпильні 
механічні для систем 
гіпсових плит. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування

так

368

EN 14592:2008+A1:2012 - 
Timber structures - Dow-
el-type fasteners - Require-
ments

Конструкції дерев’яні. 
Кріпильні деталі типу 
штифта. Вимоги так

369 EN 14604:2005 - Smoke 
alarm devices

Сигналізатори диму 
пожежні

EN 14604:2005/
AC:2008 так

370

EN 14647:2005 - Calcium 
aluminate cement - Com-
position, specifications and 
conformity criteria

Цемент кальцієво-
алюмінатний. Склад, 
технічні умови та 
критерії відповідності 

EN 14647:2005/
AC:2006 

 ні

371

EN 14680:2006 - Adhesives 
for non-pressure thermo-
plastic piping systems - 
Specifications

Клеї для систем 
безнапірних 
трубопроводів з 
термопластичних 
матеріалів. Технічні 
вимоги

так

372

EN 14688:2006 - Sanitary 
appliances - Wash basins 
- Functional requirements 
and test methods

Устатковання 
санітарно-технічне. 
Умивальники. 
Функційні вимоги та 
методи випробування

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

373

EN 14695:2010 - Flexible 
sheets for waterproof-
ing - Reinforced bitumen 
sheets for waterproofing of 
concrete bridge decks and 
other trafficked areas of 
concrete - Definitions and 
characteristics

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Армовані бітумні 
листи для гідроізоляції 
бетонних мостових 
настилів та інших 
бетонних поверхонь 
для руху транспорту. 
Визначення та 
характеристики

так

374
EN 14716:2004 - Stretched 
ceilings - Requirements and 
test methods

Стелі натяжні. 
Вимоги та методи 
випробування 

так

375

EN 14782:2006 - Self-sup-
porting metal sheet for 
roofing, external cladding 
and internal lining - Prod-
uct specification and re-
quirements

Листи металеві 
самонесучі для 
покрівлі, зовнішнього 
обшиття і внутрішнього 
облицювання. Технічні 
умови на продукцію та 
вимоги

 ні

376

EN 14783:2013 - Fully sup-
ported metal sheet and 
strip for roofing, external 
cladding and internal lin-
ing — Product specification 
and requirements

Листи та смуги 
металеві, які повністю 
обпираються на 
поверхню, для покрівлі, 
зовнішнього обшиття 
і внутрішнього 
облицювання. Технічні 
умови на продукцію та 
вимоги

 ні

377

EN 14785:2006 - Residential 
space heating appliances 
fired by wood pellets - Re-
quirements and test meth-
ods

Пристрої опалювальні 
для житлових 
приміщень, які 
працюють на деревних 
паливних гранулах. 
Вимоги та методи 
випробування

так

378

EN 14800:2007 - Corrugated 
safety metal hose assem-
blies for the connection of 
domestic appliances using 
gaseous fuels

Гофровані захисні 
металеві шлангові 
вузли для підключення 
побутових приладів 
з використанням 
газоподібного палива

так

379

EN 14814:2007 - Adhesives 
for thermoplastic piping 
systems for fluids under 
pressure - Specifications

Клеї для систем 
трубопроводів з 
термопластичних 
матеріалів для плинних 
середовищ під тиском. 
Технічні умови

так

380
EN 14843:2007 - EN 
14843:2007 - Precast con-
crete products - Stairs

Вироби залізобетонні 
збірні. Сходи так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

381

EN 14844:2006+A2:2011 - EN 
14844:2006+A2:2011 Precast 
concrete products - Box 
culverts

Вироби залізобетонні 
збірні. Водопропускні 
труби коробчатого 
перетину 

так

382

EN 14846:2008 - Building 
hardware - Locks and latch-
es - Electromechanically 
operated locks and striking 
plates - Requirements and 
test methods

Будівельна фурнітура. 
Замки та засувки. 
Електромеханічні 
замки, засувки та 
запірні накладки. 
Вимоги та методи 
випробування

так

383

EN 14889-1:2006 - Fibres for 
concrete - Part 1: Steel fibres 
- Definitions, specifications 
and conformity

Волокна для бетону. 
Частина 1. Сталеві 
волокна. Визначення, 
технічні характеристики 
і відповідність

 ні

384

EN 14889-2:2006 - Fibres for 
concrete - Part 2: Polymer 
fibres - Definitions, specifi-
cations and conformity

Волокна для бетону. 
Частина 2. Полімерні 
волокна. Визначення, 
технічні характеристики 
і відповідність

 ні

385

EN 14891:2012 - Liquid-ap-
plied water impermeable 
products for use beneath 
ceramic tiling bonded with 
adhesives - Requirements, 
test methods, evaluation of 
conformity, classification 
and designation

Продукти 
водонепроникні 
рідкого нанесення 
для використання під 
адгезивно пов’язаною 
керамічною плиткою. 
Вимоги, методи 
випробування, 
оцінка відповідності, 
класифікація та 
позначення

EN 14891:2012/
AC:2012 

так

386

EN 14904:2006 - Surfaces 
for sports areas - Indoor sur-
faces for multi-sports use - 
Specification

Покриття для 
спортивних 
майданчиків. Покриття 
багатоцільового 
використання для 
майданчиків усередині 
приміщень. Технічні 
умови 

так

387

EN 14909:2012 - Flexible 
sheets for waterproofing - 
Plastic and rubber damp 
proof courses - Definitions 
and characteristics

Матеріали листові 
гнучкі гідроізоляційні. 
Пластикові та гумові 
гідроізоляційні 
прошарки. Визначення 
та характеристики

так

388

EN 14915:2013 - Solid wood 
panelling and cladding — 
Characteristics, evaluation 
of conformity and marking

Обшивка з суцільної 
деревини внутрішня 
та зовнішня. 
Характеристики, 
оцінювання 
відповідності та 
маркування

 ні
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

389

EN 14933:2007 - Thermal in-
sulation and light weight fill 
products for civil engineer-
ing applications - Factory 
made products of expand-
ed polystyrene (EPS) - Spec-
ification

Теплоізоляція та 
легкі наповнювачі 
для застосування в 
цивільному будівництві. 
Промислові вироби 
з експандованого 
полістиролу (EPS). 
Технічні умови 

так

390

EN 14934:2007 - EN 
14934:2007 - Thermal insu-
lation and light weight fill 
products for civil engineer-
ing applications - Factory 
made products of extruded 
polystyrene foam (XPS) - 
Specification

Теплоізоляція та 
легкі наповнювачі 
для застосування в 
цивільному будівництві. 
Промислові вироби 
з екструдованого 
пінополістиролу (XPS). 
Технічні умови 

так

391

EN 14963:2006 - Roof cover-
ings - Continuous rooflights 
of plastics with or without 
upstands - Classification, 
requirements and test 
methods

Покриття покрівлі. 
Суцільні покрівельні 
покриття із пластмаси з 
бортиком або без нього. 
Класифікація, вимоги та 
методи випробування 

так

392

EN 14964:2006 - Rigid un-
derlays for discontinuous 
roofing – Definitions and 
characteristics

Шари жорсткі 
гідроізолюючі для 
несуцільного покриття 
покрівлі. Визначення і 
характеристики

так

393

EN 14967:2006 - Flexible 
sheets for waterproofing - 
Bitumen damp proof cours-
es - Definitions and charac-
teristics

Гнучкі листи для 
гідроізоляції. Бітумні 
гідроізоляційні 
прошарки. Визначення 
та характеристики

так

394

EN 14989-1:2007 - Chimneys 
- Requirements and test 
methods for metal chim-
neys and material indepen-
dent air supply ducts for 
roomsealed heating appli-
cations - Part 1: Vertical air/
flue terminals for C6-type 
appliances

Труби димові. 
Вимоги та методи 
випробування 
металевих димових 
труб і каналів 
подавання повітря, 
незалежних від 
матеріалів, для 
опалювальних 
установок закритого 
типу. Частина 
1. Вертикальні 
повітроводи/димоходи 
для обладнання типу

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

395

EN 14989-2:2007 - Chim-
neys - Requirements and 
test methods for metal 
chimneys and material in-
dependent air supply ducts 
for roomsealed heating ap-
plications - Part 2: Flue and 
air supply ducts for room 
sealed appliances

Труби димові. 
Вимоги та методи 
випробування 
металевих димових 
труб і каналів 
подавання повітря, 
незалежних від 
матеріалів, для 
опалювальних 
установок закритого 
типу. Частина 2. 
Відведення повітря та 
диму для побутових 
установок закритого 
типу 

так

396
EN 14991:2007 - Precast 
concrete products - Foun-
dation elements

Збірні залізобетонні 
вироби. Елементи 
фундаменту

 ні

397
EN 14992:2007+A1:2012 - 
Precast concrete products 
- Wall elements

Вироби залізобетонні 
збірні. Збірні стінні 
елементи

так

398

EN 15037-1:2008 - Precast 
concrete products - Beam-
and-block floor systems - 
Part 1: Beams

Вироби залізобетонні 
збірні. Системи 
перекриттів з балок 
із заповненням 
міжбалкового простору 
блоками. Частина 1. 
Балки

так

399

EN 15037-2:2009+A1:2011 - 
Precast concrete products 
- Beam-and-block floor 
systems - Part 2: Concrete 
blocks

Вироби залізобетонні 
збірні. Системи 
перекриттів з балок 
із заповненням 
міжбалкового простору 
блоками. Частина 2. 
Бетонні блоки

так

400

EN 15037-3:2009+A1:2011 - 
Precast concrete products 
- Beam-and-block floor sys-
tems - Part 3: Clay blocks

Вироби залізобетонні 
збірні. Системи 
перекриттів з балок 
із заповненням 
міжбалкового простору 
блоками. Частина 3. 
Керамічні стінні блоки

так

401

EN 15037-4:2010+A1:2013 - 
Precast concrete products 
— Beam-and-block floor 
systems — Part 4: Expand-
ed polystyrene blocks

Вироби залізобетонні 
збірні. Системи 
перекриттів з балок 
із заповненням 
міжбалкового 
простору блоками. 
Частина 4. Блоки з 
пінополістиролу 

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

402

EN 15037-5:2013 - Precast 
concrete products — Beam-
and-block floor systems — 
Part 5: Lightweight blocks 
for simple formwork

Вироби залізобетонні 
збірні. Системи 
перекриттів з балок 
із заповненням 
міжбалкового простору 
блоками. Частина 5. 
Легкі блоки для простої 
опалубки 

так

403

EN 15048-1:2007 - Non-pre-
loaded structural bolting 
assemblies - Part 1: General 
requirements

З’єднання болтові 
без попереднього 
напруження. Частина 1. 
Загальні вимоги 

так

404

EN 15050:2007+A1:2012 - EN 
15050:2007+A1:2012 Precast 
concrete products - Bridge 
elements

Вироби бетонні збірні. 
Елементи мосту так

405

EN 15069:2008 - Safety gas 
connection valves for metal 
hose assemblies used for 
the connection of domestic 
appliances using gaseous 
fuel

Безпека запобіжних 
клапанів для газових 
з›єднань для металевих 
шлангів у комплекті, 
які застосовують для 
підімкнення побутових 
приладів, які працюють 
на газовому паливі

так

406

EN 15088:2005 - Alumini-
um and aluminium alloys - 
Structural products for con-
struction works - Technical 
conditions for inspection 
and delivery

Алюміній та алюмінієві 
сплави. Будівельні 
вироби для будівельних 
робіт. Технічні умови 
контролювання та 
постачання

так

407
EN 15102:2007+A1:2011 - Dec-
orative wall coverings - Roll 
and panel form

Шпалери декоративні. 
Шпалери в рулонах і 
листах

так

408 EN 15129:2009 - Anti-seismic 
devices

Пристрої антисейсмічні так

409

EN 15167-1:2006 - Ground 
granulated blast furnace 
slag for use in concrete, 
mortar and grout - Part 1: 
Definitions, specifications 
and conformity criteria

Шлак мелений 
гранульований 
доменний для 
використання в бетоні, 
будівельному та 
цементному розчинах. 
Частина 1. Визначення, 
технічні вимоги та 
критерії відповідності

так

410

EN 15250:2007 - Slow heat 
release appliances fired by 
solid fuel - Requirements 
and test methods

Теплоакумулювальні 
джерела тепла на 
твердому паливі. 
Вимоги та методи 
випробування

так

411
EN 15258:2008 - Precast 
concrete products - Retain-
ing wall elements

Збірні залізобетонні 
вироби. Елементи 
підпірних стін

 ні
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

412

EN 15274:2007 - Gener-
al purpose adhesives for 
structural assembly - Re-
quirements and test meth-
ods

Клеї загальної 
призначеності для 
конструкційних вузлів. 
Вимоги та методи 
випробувань

EN 15274:2015

так

413

EN 15275:2007 - Structural 
adhesives - Characterisation 
of anaerobic adhesives for 
co-axial metallic assembly 
in building and civil engi-
neering structures

Клеї конструкційні. 
Визначення 
характеристик 
анаеробних клеїв 
для коаксіального 
металевого складання 
в конструкціях будівель 
та цивільних споруд

EN 15275:2007/
AC:2010 
EN 15275:2015 

так

414

EN 15283-1:2008+A1:2009 
- EN 15283-1:2008+A1:2009 
Gypsum boards with fi-
brous reinforcement - Defi-
nitions, requirements and 
test methods - Part 1: Gyp-
sum boards with mat rein-
forcement

Плити гіпсові 
з волокнистою 
арматурою. 
Визначення, 
вимоги та методи 
випробування. Частина 
1. Лист гіпсокартонний 
армований 
волокнистою сіткою

так

415

EN 15283-2:2008+A1:2009 
- EN 15283-2:2008+A1:2009 
Gypsum boards with fi-
brous reinforcement - Defi-
nitions, requirements and 
test methods - Part 2: Gyp-
sum fibre boards

Плити гіпсові 
з волокнистою 
арматурою. 
Визначення, вимоги та 
методи випробування. 
Частина 2. Гіпсокартон з 
фіброволокном 

так

416

EN 15285:2008 - Agglomer-
ated stone - Modular tiles 
for flooring and stairs (inter-
nal and external)

Агломерований камінь. 
Модульні плитки 
для підлоги та сходів 
(внутрішніх і зовнішніх)

EN 15285:2008/
AC:2008 

так

417

EN 15286:2013 - Agglomer-
ated stone — Slabs and tiles 
for wall finishes (internal 
and external)

Агломерований камінь. 
Плити та плитки 
для оздоблення стін 
(внутрішніх і зовнішніх)

так

418

EN 15322:2013 - Bitumen 
and bituminous binders — 
Framework for specifying 
cut-back and fluxed bitumi-
nous binders

Бітум та бітумні 
в’яжучі. Технічні 
вимоги до бітумних 
в’яжучих, розріджених 
летким або нелетким 
розріджувачем

так

419

EN 15368:2008+A1:2010 
- Hydraulic binder for 
non-structural applications 
- Definition, specifications 
and conformity criteria

Гідравлічне в’яжуче 
для для застосування у 
ненесучих конструкціях. 
Визначення, технічні 
вимоги та критерії 
відповідності 

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

420

EN 15381:2008 - Geotextiles 
and geotextile-related prod-
ucts - Characteristics re-
quired fro use in pavements 
and asphalt overlays

Геотекстиль та віднесені 
до геотекстилю 
вироби. Необхідні 
характеристики 
для використання в 
дорожніх конструкціях 
і асфальтобетонних 
покриттях

так

421

EN 15382:2013 - Geosynthet-
ic barriers — Characteristics 
required for use in transpor-
tation infrastructure

Геосинтетичні 
бар`єри. Характе-
ристики, потрібні 
для використання 
в транспортній 
інфраструктурі

так

422

EN 15435:2008 - Precast 
concrete products - Normal 
weight and lightweight 
concrete shuttering blocks 
- Product properties and 
performance

Вироби залізобетонні 
збірні. Блоки опа-
лубки з важкого 
та легкого бетону. 
Властивості продукції 
та експлуатаційні 
характеристики

так

423

EN 15497:2014 - Structural 
finger jointed solid timber - 
Performance requirements 
and minimum production 
requirements

Деревина масивна 
будівельна з 
зубчастими 
з’єднаннями. 
Експлуатаційні вимоги 
та мінімальні вимоги 
щодо виготовлення

так

424

EN 15498:2008 - Precast 
concrete products - Wood-
chip concrete shuttering 
blocks - Product properties 
and performance

Вироби залізобетонні 
збірні. Блоки 
опалубки з бетону з 
деревостружковим 
заповнювачем. 
Властивості продукції 
та експлуатаційні 
характеристики 

так

425

EN 15501:2013 - Thermal in-
sulation products for build-
ing equipment and indus-
trial installations — Factory 
made expanded perlite (EP) 
and exfoliated vermiculite 
(EV) products — Specifica-
tion

Теплоізоляційні вироби 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Промислові 
вироби зі спученого 
перліту (EP) і спученого 
вермикуліту (EV). 
Технічні умови

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

426

EN 15599-1:2010 - Thermal 
insulation products for 
building equipment and 
industrial installations - 
In-situ thermal insulation 
formed from expanded 
perlite (EP) products - Part 
1: Specification for bonded 
and loose-fill products be-
fore installation

Теплоізоляційні вироби 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Сформована 
на місці теплоізоляція 
зі спученого перліту 
(EP). Частина 1. 
Вимоги до в’яжучих 
та амортизаційного 
сипкого матеріалу

так

427

EN 15600-1:2010 - Thermal 
insulation products for 
building equipment and 
industrial installations - 
In-situ thermal insulation 
formed from exfoliated 
vermiculite (EV) products 
- Part 1: Specification for 
bonded and loose-fill prod-
ucts before installation

Теплоізоляційні вироби 
для будівельного 
обладнання та 
промислових 
установок. Сформована 
на місці теплоізоляція зі 
спученого вермикуліту 
(EV). Частина 1. 
Вимоги до в’яжучих 
та амортизаційного 
сипкого матеріалу

так

428
EN 15650:2010 - Ventilation 
for buildings - Fire dampers

Вентиляція в будинках. 
Протипожежні 
заслонки

так

429

EN 15651-1:2012 - Sealants for 
non-structural use in joints 
in buildings and pedestrian 
walkways - Part 1: Sealants 
for facade elements

Герметики для 
застосування у швах 
ненесних конструкцій 
будівель та пішохідних 
доріжок. 
Частина 1. Герметики 
для фасадних елементів

так

430

EN 15651-2:2012 - Sealants 
for non-structural use in 
joints in buildings and pe-
destrian walkways - Part 2: 
Sealants for glazing

Герметики для 
застосування у швах 
ненесних конструкцій 
будівель та пішохідних 
доріжок. 
Частина 2. Герметики 
для скління

так

431

EN 15651-3:2012 - Sealants 
for non-structural use in 
joints in buildings and pe-
destrian walkways - Part 3: 
Sealants for sanitary joints

Герметики для 
застосування у швах 
ненесних конструкцій 
будівель та пішохідних 
доріжок. 
Частина 3. Герметики 
для санітарних з’єднань

так

432

EN 15651-4:2012 - Sealants 
for non-structural use in 
joints in buildings and pe-
destrian walkways - Part 
4: Sealants for pedestrian 
walkway

Герметики для 
застосування у швах 
ненесних конструкцій 
будівель та пішохідних 
доріжок. 
Частина 4. Герметики 
для пішохідних доріжок

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

433

EN 15681-2:2017 - Glass in 
Building - Basic alumino 
silicate glass products - Part 
2: Product standard

Скло в будівництві. 
Основні вироби з 
алюмосилікатного скла. 
Частина 2. Стандарт на 
продукцію

так

434

EN 15682-2:2013 - Glass in 
building — Heat soaked 
thermally toughened al-
kaline earth silicate safety 
glass — Part 2: Evaluation 
of conformity/Product stan-
dard

Скло в будівництві. 
Термовитримане 
загартоване 
лужноземельне 
силікатне безпечне 
скло. Частина 2. Оцінка 
відповідності. Стандарт 
на продукцію 

так

435

EN 15683-2:2013 - Glass 
in building — Thermally 
toughened soda lime sili-
cate channel shaped safety 
glass — Part 2: Evaluation 
of conformity/Product stan-
dard

Скло в будівництві. 
Термічно загартоване 
натрій-кальцій-
силікатне безпечне 
скло зі швелерним 
профілем. Частина 2. 
Оцінка відповідності. 
Стандарт на продукцію

так

436

EN 15732:2012 - Light weight 
fill and thermal insulation 
products for civil engineer-
ing applications (CEA) - Ex-
panded clay lightweight 
aggregate products (LWA)

Легкі заповнювачі 
та термоізоляційні 
вироби для цивільного 
будівництва (CEA). 
Керамзитобетонні 
вироби

так

437

EN 15743:2010 - Supersulfat-
ed cement - Composition, 
specifications and confor-
mity criteria

Цемент сульфатно-
шлаковий. Склад, 
технічні умови та 
критерії відповідності

EN 
15743:2010+A1:2015

 ні

438

EN 15814:2011+A1:2012 - Poly-
mer modified bituminous 
thick coatings for water-
proofing - Definitions and 
requirements

Модифіковані 
полімерами бітумні 
товстошарові покриття 
для гідроізоляції. 
Визначення та вимоги

EN 
15814:2011+A2:2014

так

439

EN 15821:2010 - EN 
15821:2010 Multi-firing sau-
na stoves fired by natural 
wood logs - Requirements 
and test methods

Мультинагрівачі для 
саун багаторазового 
розпалювання 
на натуральному 
деревному паливі. 
Вимоги та методи 
випробування

так

440

EN 15824: 2017 - Specifica-
tions for external renders 
and internal plasterss based 
on organic binders

Технічні вимоги 
до зовнішньої та 
внутрішньої штукатурки 
на основі органічних 
в’яжучих речовин

так
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№ 
зп

Позначення та назва 
європейського 

гармонізованого стандарту 
мовою оригіналу

Назва  європейського 
гармонізованого 

стандарту українською 
мовою

Зміни та 
попраки до  

європейського 
гармонізованого 

стандарту

Наявність 
прийнятого 

національного 
стандарту, що є 
ідентичним до 
європейського 

гармонізованого 
стандарту  
ДСТУ EN

441

EN 16034:2014 - Pedestrian 
doorsets, industrial, com-
mercial, garage doors and 
openable windows - Prod-
uct standard, performance 
characteristics - Fire resist-
ing and/or smoke control 
characteristics

Блоки дверні, двері 
промислових, 
торгових та гаражних 
приміщень і вікна, які 
відкриваються. Стан-
дарт на продукцію, 
експлуатаційні 
характеристики. 
Характеристики 
вогнестійкості та/або 
димозахисту

так

442

EN 16069:2012 - Thermal in-
sulation products for build-
ings - Factory made prod-
ucts of polyethylene foam 
(PEF) - Specification

Вироби теплоізоляційні 
для будівель. 
Промислові вироби з 
пінополіетилену (PEF). 
Технічні умови

EN 
16069:2012+A1:2015

так

443

EN 16153:2013 - Light trans-
mitting flat multiwall poly-
carbonate (PC) sheets for 
internal and external use 
in roofs, walls and ceilings 
- Requirements and test 
methods

Листи світлопроникні 
пласкі багатошарові 
з полікарбонату (PC) 
для внутрішнього 
та зовнішнього 
застосування для 
покрівель, стін і стель. 
Вимоги та методи 
випробування

EN 
16153:2013+A1:2015

так

444

EN 16240:2013 - Light 
transmitting flat solid poly-
carbonate (PC) sheets for 
internal and external use 
in roofs, walls and ceilings 
— Requirements and test 
methods

Листи світлопроникні 
пласкі суцільні з 
полікарбонату (PC) 
для внутрішнього 
та зовнішнього 
застосування для 
покрівель, стін і стель. 
Вимоги та методи 
випробування

ні 

445

EN 16581-2 - Glass in Build-
ing - Basic alumino silicate 
glass products - Part 2: 
Product standard

Скло у будівництві. 
Основні вироби з 
алюмосилікатного скла. 
Частина 2: Стандарт 
продукції.

 ні

446

EN 50575:2014+A1:2016 - 
Power, control and com-
munication cables - Cables 
for general applications in 
construction works subject 
to reaction to fire require-
ments

Кабелі силові, 
контрольні та зв’язку. 
Кабелі для загального 
використання в 
будівельних спорудах 
згідно з вимогами щодо 
реакції на вогонь 

так

Джерело: Офіційний вісник Європейського Союзу та Каталог національних 
нормативних документів
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ДОДАТОК 3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ З 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ

№ 
з/п

Позначення 
документа Назва документа Перклад документа українською Заміняє ETAG

1. EAD 010001-00-
0301

Precast concrete composite wall with 
point connectors

Прецизійна бетонна композитна стіна 
з точковими соединителями

2. EAD 010003-00-
0301

Precast balcony elements made of 
Ultra High Performance Fibre Rein-
forced Concrete (UHPFRC)

Збірні балконні елементи, виготовлені 
з залізобетонного волокна

3. EAD 010013-00-
0301

 Lightweight panel made of mortar 
of cement and granulated EPS rein-
forced by a glass fibre mesh and an 
internal steel railing

Легка панель з цементного розчину 
та гранульованого EPS, армована 
сіткою зі скловолокна та внутрішніми 
сталевими перилами

4. EAD 010028-00-
0103

 Shallow and reusable foundation kit 
for lightweight structures

Неглибокий і багаторазовий 
комплект фундаменту для легких 
конструкцій

5. EAD 020001-01-
0405

Multi-axis concealed hinge assem-
blies

Багатовісні приховані шарнірні вузли

6. EAD 020002-00-
0404

Balcony (and terrace) glazing system 
without vertical frames

Система скління балкона (і тераси) 
без вертикальних рам

7. EAD 020002-01-
0404

Balcony (and terrace) glazing system 
without vertical frames

Система скління балкона (і тераси) 
без вертикальних рам

8. EAD 020011-00-
0405

Roof, floor, wall and ceiling hatch-
es providing access or for use as an 
emergency door / with or without 
fire resistance

Люки на даху, підлозі, стіні та стелі, 
що забезпечують доступ або для 
використання в якості аварійних 
дверей / з вогнестійкістю або без неї

9. EAD 020029-00-
1102

Internal pedestrian fire resisting and/
or smoke control single or double 
leaf doorsets made of steel

Внутрішні пішохідні вогнестійкі та / 
або протидимні одно- або двостулкові 
дверні набори зі сталі

10. EAD 020062-00-
1102

Internal fire resisting and/or smoke 
control single and double leaf door-
sets made of special steel-frame pro-
files

Внутрішні вогнестійкі та / або 
протидимні одно- та двостулкові 
дверні набори виготовлені із 
спеціальних профілів із сталевої рами
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№ 
з/п

Позначення 
документа Назва документа Перклад документа українською Заміняє ETAG

11. EAD 030016-00-
0402

Corrugated bitumen tiles/sheets Гофрована бітумна плитка / листи

12. EAD 030019-00-
0402

Liquid applied roof waterproofing on 
the basis of polysiloxane

Рідка гідроізоляція покрівлі на основі 
полісилоксану

13. EAD 030065-00-
0402

Composite roof waterproofing kit Набір для гідроізоляції композитного 
даху

14. EAD 030092-00-
0605

Non-flexible mineral sealing slurry kit 
on the basis of cement

Негнучкий мінеральний 
герметизуючий навозний розчин на 
основі цементу

15. EAD 030155-00-
0402

One component bitumen-polyure-
thane resin for flashing application

Однокомпонентна бітумно-
поліуретанова смола для нанесення 
блискавки

16. EAD 030218-00-
0402

Membrane for use as roof underlay Мембрана для підкладки даху

17. EAD 030219-00-
0501

Acoustic spray coating based on a 
water-based organic binder

Акустичне розпилювальне покриття 
на основі органічного сполучного на 
водній основі

18. EAD 030271-00-
0605

E Humidity-dependent vapour con-
trol layers

Залежні від вологості контрольні 
шари пари
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№ 
з/п

Позначення 
документа Назва документа Перклад документа українською Заміняє ETAG

19. EAD 030350-00-
0402

Liquid applied roof waterproofing 
kits

Рідкі комплекти гідроізоляції даху ETAG 005; Liquid Applied Roof Water-
proofing Kits 
Part 1: General 
Part 2: Specific stipulations for Kits bas-
es on Polymer Modified Bitumen 
Part 3: Specific stipulations for Kits 
based on Glass Reinforced Resilient 
Unsaturated Polyester Resin 
Part 4: Specific stipulations for Kits on 
Flexible Unsaturated Polyester 
Part 5: Specific stipulations for Kits 
based on Hot Applied Polymer Modi-
fied Bitumen 
Part 6: Specific stipulations for Kits 
based on Polyethurane 
Part 7: Specific stipulations for Kits 
based on Bitumen Emulsions and 
Solutions 
Part 8: Specific stipulations for Kits 
based on Water Dispersable Polymers

20. EAD 030351-00-
0402

Systems of mechanically fastened 
flexible roof waterproofing sheets

Системи механічно закріплених 
гнучких гідроізоляційних листів

ETAG 006; Systems of Mechanically 
Fastened Flexible Roof Waterproofing 
Membranes

21. EAD 030352-00-
0503

Liquid applied watertight covering 
kits for wet room floors and/or walls

Рідкі водонепроникні покривні 
набори для мокрих кімнатних підлог 
та / або стін

ETAG 022; Watertight Covering Kits for 
Wet Room floors and or walls 
Part 1: Liquid Applied Coverings with or 
without wearing surface 
Part 2: Kits based on flexible Sheets 
Part 3: Kits based on inherently water-
tight Boards

22. EAD 030378-00-
0605

Fully bonded, pre-applied flexible 
sheet for waterproofing

Повністю склеєний, попередньо 
нанесений гнучкий лист для 
гідроізоляції
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23. EAD 030400-00-
0605

Waterproofing kit based on polymer-
ic membranes for in- and outdoor 
walls and floors of wet areas and 
swimming pools

Комплект гідроізоляції на основі 
полімерних мембран для внутрішніх 
та зовнішніх стін та підлоги вологих 
приміщень та басейнів

24. EAD 030436-00-
0503

Watertight covering kits based on 
flexible sheets for wet room floors 
and/or walls

Водонепроникні покривні комплекти 
на основі гнучких простирадл для 
вологих кімнатних підлог та / або стін

ETAG 022; Watertight Covering Kits for 
Wet Room floors and or walls Part 1: 
Liquid Applied Coverings with or with-
out wearing surface Part 2: Kits based 
on flexible Sheets Part 3: Kits based on 
inherently watertight Boards

25. EAD 030437-00-
0503

Watertight covering kits based on 
inherently watertight boards for wet 
room floors and/or walls

Водонепроникні покривальні 
комплекти на основі непроникних за 
своєю суттю дощок для мокрих підлог 
та / або стін

ETAG 022; Watertight Covering Kits for 
Wet Room floors and or walls Part 1: 
Liquid Applied Coverings with or with-
out wearing surface Part 2: Kits based 
on flexible Sheets Part 3: Kits based on 
inherently watertight Boards

26. EAD 040005-00-
1201

EFactory-made thermal and/or 
acoustic insulation products made of 
vegetable or animal fibres

Заводські теплотехнічні та / або 
звукоізоляційні вироби з рослинних 
або тваринних волокон

27. EAD 040007-00-
1201

Thermal insulation products for 
buildings with radiant heat reflective 
component

Теплоізоляційні вироби для будівель 
із променевим тепловідбивальним 
компонентом

28. EAD 040010-00-
1201

Insulation product made of expand-
ed perlite (EPB)

Ізоляційний виріб з експандованого 
перліту (EPB)

29. EAD EAD 040011-
00-1201

Vacuum insulation panels (VIP) with 
factory applied protection layers

Вакуумні ізоляційні панелі (VIP) із 
заводськими захисними шарами

30. EAD 040012-00-
1201

Thermal insulation board made of 
mineral material

Теплоізоляційна плита з мінерального 
матеріалу

31. EAD 040016-00-
0404

Glass fibre mesh for reinforcement of 
cement-based renderings

Сітка зі скловолокна для армування 
штукатурки на основі цементу
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32. EAD 040016-01-
0404

Glass fibre mesh for reinforcement of 
cementitious or cement-based ren-
derings

Сітка зі скловолокна для армування 
цементних або цементних штукатурок

33. EAD 040036-00-
0501

Mineral pre-coated ceiling panels Стельові панелі з мінеральним 
попереднім покриттям

34. EAD 040037-00-
1201

Low lambda composite boards made 
of mineral wool fibres and aerogel 
additives

Композитні дошки з низькою 
лямбда-кладкою, виготовлені з 
волокон мінеральної вати та добавок 
аерогелю

35. EAD 040048-01-
0502

Rubber fibre mat to be used for im-
pact sound insulation

Килимок з гумоволокна, який буде 
використовуватися для звукоізоляції 
ударного звуку

36. EAD 040049-00-
0502

Polyurethane (PU) foam mat to be 
used for impact sound insulation

Поліуретановий (PU) пінопластовий 
килимок, що застосовується для 
звукоізоляції удару

37. EAD 040049-01-
0502

Polyurethane (PU) foam mat to be 
used for impact sound insulation

Поліуретановий (PU) пінопластовий 
килимок, що застосовується для 
звукоізоляції удару

38. EAD 040057-00-
1201

Thermal insulation board made of 
microporous silica

Теплоізоляційна плита з 
мікропористого кремнезему

39. EAD 040065-00-
1201

Thermal insulation an/or sound ab-
sorbing boards based on expanded 
polystyrene and cement

Теплоізоляційні та / або 
звукопоглинаючі плити на основі 
пінополістиролу та цементу

40. EAD 040083-00-
0404

External thermal insulation compos-
ite systems (ETICS) with renderings

Зовнішні композиційні 
теплоізоляційні системи (ETICS) із 
штукатурками

ETAG 004; External Thermal Insulation 
Composite Systems with Rendering

41. EAD 040089-00-
0404

External Thermal Insulation Compos-
ite Systems with renderings for the 
use on timber frame buildings

Зовнішні композиційні системи 
теплоізоляції із штукатурками 
для використання на дерев›яних 
каркасних будівлях
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42. EAD 040090-00-
1201

Factory-made boards and products 
formed by moulding of an expanded 
polylactic acid (E-PLA) for thermal 
and/ or acoustical insulation

Фабрично виготовлені дошки та 
вироби, утворені формуванням 
експандованої полімолочної кислоти 
(E-PLA) для теплової та / або звукової 
ізоляції

43. EAD 040138-01-
1201

In-situ formed loose fill thermal and/
or acoustic insulation products made 
of vegetable fibres

Теплові та / або звукоізоляційні 
вироби з рослинних волокон, що 
формуються на місці

44. EAD 040146-00-
1201

Thermal insulation for buidlings 
made of straw bales

Теплоізоляція для споруд з рулонів 
соломи

45. EAD 040179-00-
1201

Factory-made products of extruded, 
foamed Polyethylene terephthalate 
(PET) for thermal and or acoustical 
insulation

Виробничі вироби екструдованого 
спіненого поліетилентерефталату 
(PET) для теплової та / або звукової 
ізоляції

46. EAD 040287-00-
0404

Kits for external thermal insulation 
composite system (ETICS) with pan-
els as thermal insulation and discon-
tinuous claddings as exterior skin

Набори для зовнішньої 
теплоізоляційної композитної 
системи (ETICS) з панелями в якості 
теплоізоляції та переривчастими 
облицюваннями як зовнішня 
обшивка

47. EAD 040288-00-
1201

Factory-made thermal and acoustic 
insulations made of polyester fibres

Теплові та акустичні ізоляції 
заводського виробництва з 
поліефірних волокон

48. EAD 040313-00-
1201

In-situ formed loose fill thermal and/
or acoustic insulation product made 
of granulated expanded cork

Тепло- та / або звукоізоляційний 
виріб, виготовлений із гранульованої 
керамзитової пробки, формується на 
місці

49. EAD 040369-00-
1201

Insulation made of loose-fill or com-
pound granulated expanded cork

Ізоляція з сипучої або композитної 
гранульованої експандованої пробки

50. EAD 040394-00-
1201

Factory made cellular glass loose fill Клітинне скляне сипуче наповнення
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51. EAD 040419-00-
1201

Thermal insulation board made of 
pressed rigid polyurethane foam

Теплоізоляційна плита з пресованого 
твердого пінополіуретану

52. EAD 040427-00-
0404

Kits for external thermal insulation 
composite system (ETICS) with mor-
tar as thermal insulation product and 
renderings or discontinuous clad-
dings as exterior skin

Комплекти для зовнішньої 
теплоізоляційної композитної 
системи (ETICS) з розчином в 
якості теплоізоляційного продукту 
і штукатурки або переривчастого 
облицювання у якості зовнішньої 
обшивки

53. EAD 040456-00-
1201

In-situ formed loose-fill thermal and/
or acoustic insulation material made 
of animal fibres

Тепло- та / або звукоізоляційний 
матеріал, виготовлений із 
волокон тваринного походження, 
розроблений на місці

54. EAD 040461-00-
1201

Thermal insulation product made of 
loose fill expanded perlite (EP)

Теплоізоляційний виріб з пухкого 
заповненого перліту (ЕР)

55. EAD 040465-00-
0404

ETICS with renderings on mono-layer 
or multi-layer wall made of timber

ETICS з нанесенням на одношарову 
або багатошарову стіну з деревини

56. EAD 040635-00-
1201

Thermal and/or sound insulation 
based on bound expanded polysty-
rene bulk material

Тепло- та / або звукоізоляція на основі 
зв’язаного пінополістирольного 
сипучого матеріалу

57. EAD 040643-00-
1201

Fiber reinforced silica aerogel ther-
mal insulation

Теплоізоляція з армованого 
силікагелем аерогелю

58. EAD 040650-00-
1201

Extruded polystyrene foam boards 
as load bearing layer and/or thermal 
insulation outside the waterproofing

Екструдовані плити з пінополістиролу 
в якості несучого шару і / або 
теплоізоляції зовні гідроізоляції

59. EAD 040685-00-
1201

Factory-made insulation on glass 
fibers’ support loaded with silica 
amorphous

Заводське виготовлення ізоляції на 
опорі зі скловолокна, навантаженої 
аморфним кремнеземом

60. EAD 040708-00-
0402

Impact sound insulation mat with 
additional function of rainwater 
drainage and protection of external 
waterproofing layers

Ударний звукоізоляційний килимок 
з додатковою функцією відведення 
дощової води та захистом зовнішніх 
гідроізоляційних шарів

61. EAD 040729-00-
1201

Thermal insulation made of loose fill 
mineral wool

Теплоізоляція з сипучої мінеральної 
вати
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62. EAD 040759-00-
0404

External thermal insulation compos-
ite system (ETICS) with rendering 
on boards based on polystyrene and 
cement

Зовнішня теплоізоляційна 
композитна система (ETICS) з 
нанесенням на плити на основі 
пінополістиролу та цементу

63. EAD 040773-00-
1201

Expanded polystyrene foam boards 
as load bearing layer and thermal 
insulation outside the waterproofing

Пінополістирольні плити як 
несучий шар та теплоізоляція поза 
гідроізоляцією

64. EAD 040777-00-
1201

Cellular glass boards as load bearing 
layer and thermal insulation outside 
the waterproofing

Стільникові скляні дошки як 
несучий шар та теплоізоляція поза 
гідроізоляцією

65. EAD 040831-00-
1201

Factory-made bonded foam to be 
used as acoustic and thermal insula-
tion

Фабрично виготовлений 
зв’язаний пінопласт, який буде 
використовуватися як акустична та 
теплоізоляція

66. EAD 040831-01-
1201

Factory-made bonded foam to be 
used as acoustic and thermal insula-
tion

Фабрично виготовлений 
зв’язаний пінопласт, який буде 
використовуватися як акустична та 
теплоізоляція

67. EAD 040868-00-
0404

Rigid polyurethane foam (PUR) el-
ements for fastening attachment 
parts in thermal insulation composite 
systems

Елементи жорсткого пінополіуретану 
(PUR) для кріплення деталей 
кріплення в композиційних системах 
теплоізоляції

68. EAD 040914-00-
0404

Veture kits – prefabricated units for 
external wall insulation and their fix-
ing devices

Ветюрні набори - збірні блоки 
для утеплення зовнішніх стін та їх 
кріпильні пристрої

ETAG 017; Veture Kits

69. EAD 041094-00-
1201

Open cell factory made rigid polyure-
thane foam (PUR) and polyisocyanu-
rate foam (PIR) products for building 
equipment and industrial installa-
tions

Фабрика з виробництва виробів 
з жорсткого пінополіуретану 
(PUR) і поліізоціанурата (PIR) 
для будівельного обладнання та 
промислових установок.

70. EAD 041125-00-
1201

Load-bearing in-situ loose fill thermal 
and/or acoustic insulating products 
made of vegetable fibres to be used 
in floor constructions

Навантажувальні сипучі 
теплоізоляційні та / або 
звукоізоляційні вироби з рослинних 
волокон, що використовуються в 
конструкціях підлоги
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71. EAD 041369-00-
1201

Insulating boards made of recycled 
PUR (polyurethane) to be used as 
acoustic and thermal insulation

Ізоляційні плити, виготовлені з 
переробленого PUR (поліуретану), 
застосовуються як акустична та 
теплоізоляція

72. EAD 041389-00-
1201

Boards made of agglomerated nat-
ural cork for thermal and acoustic 
insulation

Дошки з агломерованої натуральної 
пробки для теплової та звукової 
ізоляції

73. EAD 050001-00-
0301

Load bearing thermal insulating el-
ements which form a thermal break 
between balconies and internal floors

Несучі теплоізоляційні елементи, 
які утворюють тепловий розрив між 
балконами та внутрішніми підлогами

74. EAD 050003-00-
0301

Pot bearing with special internal seal-
ing for increased action effects

Потенційний підшипник зі 
спеціальним внутрішнім ущільненням 
для підвищеного ефекту дії

75. EAD 050004-00-
0301

Spherical and cylindrical bearing 
with special sliding material made 
of UHMWPE (Ultra high molecular 
weight poyethylene)

Сферичний і циліндричний 
підшипник зі спеціальним ковзним 
матеріалом, виготовленим з UHMWPE 
(надвисокомолекулярний поетилен)

76. EAD 050006-00-
0301

Curved surface slider with special 
friction material

Повзунок зігнутої поверхні зі 
спеціальним фрикційним матеріалом

77. EAD 050009-00-
0301

Spherical and cylindrical bearing 
with special sliding material made of 
fluoropolymer

Сферичний та циліндричний 
підшипник із спеціальним ковзним 
матеріалом з фторполімеру

78. EAD 050013-00-
0301

Spherical and cylindrical bearing 
with special sliding material made of 
filled PTFE with solid lubricant and 
reinforcing fibres

Сферичний та циліндричний 
підшипник із спеціальним ковзаючим 
матеріалом із заповненого PTFE з 
твердим мастилом та армуючими 
волокнами

79. EAD 050019-00-
0301

Dowels for structural joints under 
static and quasi-static loading

Дюбеля для структурних швів при 
статичному і квазистатическому 
навантаженні

ETAG 030; Dowels for structural joints 
Part 1: General 
Part 2: Seismic Action 
Part 3: Cyclic Loading
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80. EAD 060001-00-
0802

Chimney kit with clay/ceramic flue 
liner with classification T400 (mini-
mum) N1 W3 Gxx

Комплект димоходу з глиняним 
/ керамічним димовою трубою з 
класифікацією T400 (мінімум) N1 W3 
Gxx

81. EAD 060003-00-
0802

 Chimney kit with clay/ceramic flue 
liner and with specific outer wall with 
classification T400 (minimum) N1 W 
3 Gxx

Комплект димоходу з глиняним / 
керамічним димовою трубою і зі 
спеціальною зовнішньою стінкою з 
класифікацією T400 (мінімум) N1 W 3 
Gxx

82. EAD 060008-00-
0802

Chimney kit with clay/ceramic flue 
liner with classification T400 (mini-
mum) N1/P1 W 3 Gxx and with differ-
ent outer walls and possible change 
of outer wall

Комплект димоходу з глиняним 
/ керамічним димовою трубою з 
класифікацією T400 (мінімум) N1 / 
P1 W 3 Gxx та з різними зовнішніми 
стінками та можливістю зміни 
зовнішньої стінки

83. EAD 060009-00-
0802

Kit for system stove - chimney con-
sisting of chimney kit with clay/ce-
ramic flue liner and integrated stove 
unit

Комплект для системної печі - 
димохід, що складається з димоходу з 
глиняним / керамічним димоходом і 
вбудованим блоком печі

84. EAD 060011-00-
0802

Chimney kit with clay/ceramic flue 
liner with classification T400 (mini-
mum) N1/P1 W3 GXX

Комплект димоходу з глиняним 
/ керамічним димоходом з 
класифікацією T400 (мінімум) N1 / P1 
W3 GXX

85. EAD 060012-00-
0802

Kit consisting of chimney flue liner, 
made of glass fibres, mineral and or-
ganic substances, and ancillaries

Комплект, що складається з 
футерування димоходу, виготовленої 
зі скловолокна, мінеральних та 
органічних речовин, а також їх 
предків

86. EAD 060012-01-
0802

Kit consisting of chimney flue liner, 
made of glass fibres, mineral and or-
ganic substances, additional compo-
nents and ancillaries

Комплект, що складається з 
футерування димоходу, виготовленої 
зі скловолокна, мінеральних та 
органічних речовин, додаткових 
компонентів і комплектуючих.
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87. EAD 060013-00-
0802

Kit for system chimneys with outer 
wall made of concrete and clay/ce-
ramic flue liner in combination with 
plastic or metal flue liner and addi-
tional duct

Набір для системних димоходів із 
зовнішньою стіною з бетону та глини 
/ керамічного димоходу в поєднанні 
з пластиковим або металевим 
димоходом і додатковим каналом

88. EAD 060014-00-
0802

Construction product for penetration 
of walls and floors by components for 
conveying products of combustion

Будівельний виріб для проникнення 
стін і підлоги компонентами для 
транспортування продуктів горіння

89. EAD 060015-00-
0802

Chimney kit with clay/ceramic flue 
liner with increased adjacent thermal 
insulation applied to walls and floors

Комплект димоходу з глиняного 
/ керамічної димової закладкою 
з підвищеною прилеглої 
теплоізоляцією, яка застосовується до 
стін і підлог

90. EAD 060017-00-
0802

Chimney kit with clay/ceramic flue 
liner with outer walls jointed by poly-
urethane-based adhesive

Комплект димоходу з глиняним / 
керамічним димоходом з зовнішніми 
стінами, з’єднаними клеєм на основі 
поліуретану

91. EAD 070001-01-
0504

Gypsum plasterboard for load bear-
ing applications

Гіпсокартон для навантаження

92. EAD 070001-02-
0504

Gypsum plasterboards for load-bear-
ing applications

Гіпсокартонні плити для несучих робіт

93. EAD 070002-00-
0505

Glass fibre joint tape for gypsum 
plasterboards

Скловолокниста стикова стрічка для 
гіпсокартону

94. EAD 070006-00-
0504

Gypsum and expanded glass boards 
with fibrous reinforcement for 
sheathing and lining of building ele-
ments

Гіпсові та експандовані скляні 
дошки з волокнистим армуванням 
для обшивки та облицювання 
будівельних елементів

95. EAD 080001-00-
0403

Geocomposite for drainage systems Геокомпозит для дренажних систем

96. EAD 080002-00-
0102

Non-reinforcing hexagonal geogrid 
for the stabilization of unbound gran-
ular layers by way of interlock with 
the aggregate

Неармуюча гексагональна геомережа 
для стабілізації незв’язаних зернистих 
шарів шляхом блокування із 
заповнювачем
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97. EAD 080009-00-
0301

Geosynthetic cementitious compos-
ite mats and barriers

Геосинтетичні цементні композитні 
мати та бар’єри

98. EAD 080013-00-
0102

Retangular geogrid for the stabiliza-
tion of unbound granular layers un-
der applied load

Прямокутна геомережа 
для стабілізації незв’язаних 
гранульованих шарів при 
прикладеному навантаженні

99. EAD 090001-00-
0404

Pre-fabricated compressed mineral 
wool boards with organic/inorganic 
finish and specified fastening system

Попередньо виготовлені пресовані 
плити з мінеральної вати з 
органічним / неорганічним покриттям 
та заданою системою кріплення

100. EAD 090001-01-
0404

Prefabricated compressed mineral 
wool boards with organic or inorgan-
ic finish and with specified fastening 
system

Збірні стиснені плити з мінеральної 
вати з органічним або неорганічним 
покриттям та із зазначеною системою 
кріплення

101. EAD 090017-00-
0404

Point supported vertical glazing Точкове вертикальне скління

102. EAD 090019-00-
0404

Kits for ventilated external wall clad-
dings of lightweight boards on sub-
frame with rendering applied in situ 
with or without thermal insulation

Набори для обшивки зовнішніх стін 
вентильованими легкими дошками 
на підрамнику з нанесенням на місце 
з теплоізоляцією або без

103. EAD 090019-01-
0404

Kits for ventilated external wall clad-
dings made of expanded glass gran-
ulates or magnesium oxide boards 
on subframe, with rendering applied 
in situ, with or without thermal insu-
lation

Набори для вентильованих зовнішніх 
обшивок стін з експандованого 
грануляту скла або плит з оксиду 
магнію на підрамнику з нанесенням 
на місце, з теплоізоляцією або без неї

104. EAD 090020-00-
0404

Kits for external wall claddings made 
of agglomerated stone

Набори для зовнішніх обшивок стін з 
агломерованого каменю

105. EAD 090034-00-
0404

Kit composed by subframe and fix-
ings for fastening cladding and exter-
nal wall elements

Комплект складається з підрамника та 
кріплень для кріплення облицювання 
та зовнішніх елементів стіни

106. EAD 090035-00-
0404

Insulated glass unit with structural 
sealant punctually anchored

Ізольований склопакет із структурним 
герметиком, пунктуально 
закріпленим
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107. EAD 090040-00-
0404

Cantilevered structural glass railing/
balustrade

Консольні конструкційні скляні 
перила / балюстрада

108. EAD 090058-00-
0404

Ventilated external wall cladding kit 
comprising a metallic honeycomb 
panel and its associated fixings

Вентильований комплект зовнішньої 
обшивки стін, що складається з 
металевої стільникової панелі та 
відповідних кріплень

109. EAD 090062-00-
0404

Kits for external wall claddings me-
chanically fixed

Набори для зовнішньої обшивки стін 
механічно закріплені

ETAG 034; Cladding Kits 
Part 1: Ventilated Cladding Kits com-
prising Cladding components and as-
sociated fixings 
Part 2: Cladding Kits comprising Clad-
ding components, associated fixings, 
subframe and possible insulation layer

110. EAD 090095-00-
0404

Kit to establish a fully glazed corner 
to be used in facades in buildings

Комплект для встановлення повністю 
заскленого кута для фасадів у 
будинках

111. EAD 090101-00-
0404

Cruciform glazing support to be used 
in curtain walls

Хрестоподібна підставка для скління, 
яка застосовуватиметься у фасадах

112. EAD 090119-00-
0404

Kits for external wall cladding of min-
eral boards with renderings applied 
in situ

Набори для зовнішньої обшивки 
стін мінеральними дошками із 
застосуванням штукатурки in situ

113. EAD 090120-00-
0404

Kits for non-load bearing mineral 
board external wall systems

Набори для ненесучих систем 
зовнішніх стін з мінеральних плит

114. EAD 090125-00-
0404

Kits for external wall claddings with 
laminated rigid cladding element

Набори для зовнішньої обшивки стін 
ламінованим жорстким елементом 
облицювання

115. EAD 100002-00-
1106

Early Suppression, Fast Response 
(ESFR), K240 to K360, Upright and 
Pendent Automatic Fire Sprinkler

Раннє придушення, швидке 
реагування (ESFR), від K240 до 
K360, вертикальний та підвісний 
автоматичний пожежний спринклер

116. EAD 100012-00-
1106

Flexible sprinkler hose with end fit-
tings

Гнучкий спринклерний шланг із 
торцевими фітингами

117. EAD 120001-01-
0106

EAD Microprismatic retro-reflective 
sheetings

Мікропризматичні світловідбиваючі 
покриття
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118. EAD 120003-00-
0106

EAD Steel lighting columns Сталеві освітлювальні колони

119. EAD 120011-00-
0107

Flexible plug expansion joints for 
road bridges with flexible filling 
based on a synthetic polymer as 
binder

Гнучкі штепсельні компенсатори 
для дорожніх мостів з гнучким 
заповненням на основі синтетичного 
полімеру в якості сполучного

120. EAD 120011-01-
0107

Flexible plug expansion joints for 
road bridges with flexible filling 
based on a synthetic polymer as 
binder

Гнучкі штепсельні компенсатори 
для дорожніх мостів з гнучким 
заповненням на основі синтетичного 
полімеру як сполучного

121. EAD 120017-00-
0106

Wood and metal composite lighting 
columns

Дерев›яні та металеві композитні 
освітлювальні колони

122. EAD 120093-00-
0107

Flexible asphaltic plug expansion 
joints for road bridges

Гнучкі асфальтові компенсаційні шви 
для дорожніх мостів

ETAG 032; Expansion Joints for Road 
Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints

123. EAD 120109-00-
0107

Nosing expansion joint for road 
bridges

Шумний компенсатор для дорожніх 
мостів

ETAG 032; Expansion Joints for Road 
Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints
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124. EAD 120110-00-
0107

Mat expansion joint for road bridges Матовий (еластоблочний) 
деформаційний шов для 
автодорожних мостів

ETAG 032; Expansion Joints for Road 
Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints

125. EAD 120111-00-
0107

Cantilever expansion joints for road 
bridges

Консольні компенсатори для 
дорожніх мостів

ETAG 032; Expansion Joints for Road 
Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints

126. EAD 120112-00-
0107

Supported expansion joints for road 
bridges

Комплектуючі компенсатори для 
дорожніх мостів

ETAG 032; Expansion Joints for Road 
Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints
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127. EAD 120113-00-
0107

Modular expansion joints for road 
bridges

Модульні компенсатори для дорожніх 
мостів

ETAG 032; Expansion Joints for Road 
Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints

128. EAD 130002-00-
0304

Solid wood slab element - element 
of dowel jointed timber boards to be 
used as a structural element in build-
ings

Елемент масивної деревини - 
елемент з’єднаних за допомогою 
дюбелів дерев’яних плит, що 
використовується як конструктивний 
елемент у будівлях

129. EAD 130005-00-
0304

 Solid wood slab element for use as 
structural element in buildings

Елемент з масивної деревини для 
використання як конструктивний 
елемент у будівлях

130. EAD 130006-00-
0304

Glued-in rods for timber connections Клеєні стрижні для з’єднання 
деревини

131. EAD 130010-01-
0304

Glued laminated timber made of 
hardwood – Structural laminated ve-
neer lumber made of beech

Клеєний брус з твердих порід 
деревини - Структурний шпонований 
шпон з бука

132. EAD 130011-00-
0304

Prefabricated wood slab element 
made of mechanically jointed 
square-sawn timber members for 
use as structural element in build-
ings

Збірний елемент дерев’яної 
плити з механічно з’єднаних 
квадратних пиломатеріалів з 
деревини для використання в якості 
конструкційного елемента в будівлях

133. EAD 130012-00-
0304

Strength graded structural timber - 
square edged logs with wane - chest-
nut

Міцна градуированная конструкційна 
деревина - колоди з квадратними 
крайками і з зав’язкою - каштан
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134. EAD 130013-00-
0304

EAD Solid wood slab element to be 
used as a structural element in build-
ings - element of timber boards joint-
ed by dovetail connections

Елемент з масивної деревини, 
який буде використовуватися як 
конструктивний елемент у будівлях - 
елемент дерев’яних дощок, з’єднаних 
між собою ластівчиними хвостиками

135. EAD 130018-00-
0303

Wood-concrete composite slab kit Деревобетонна композитна плита

136. EAD 130018-01-
0303

Wood-concrete composite slab kit Деревобетонна композитна плита

137. EAD 130019-00-
0603

Dowel-type fasteners with resin coat-
ing

Кріплення типу дюбеля із смоляним 
покриттям

138. EAD 130022-00-
0304

Monolithic or laminated beam and 
wall logs made of timber

Монолітні або багатошарові брусові 
та стінові колоди з деревини

139. EAD 130031-00-
0304

Metal web beams and columns Металеві балки та колони

140. EAD 130033-00-
0603

Nails and screws for use in nailing 
plates in timber structures

Цвяхи та гвинти для використання 
в цвяхових плитах у дерев’яних 
конструкціях

141. EAD 130082-00-
0603

Façade fixing system – plastic brack-
et for fixing timber or wood based 
elements to the substructure

Фасадна система кріплення - 
пластиковий кронштейн для 
кріплення деревини або елементів на 
основі дерева до основи

142. EAD 130087-00-
0204

Modular construction system Модульна будівельна система

143. EAD 130089-00-
0304

Structural wet and/or cold glued fin-
ger jointed solid timber

Конструкційна мокра і / або холодно 
склеєна пальцева поєднана масивна 
деревина

144. EAD 130090-00-
0303

Wood-concrete composite slab with 
dowel-type fasteners

Деревобетонна композитна плита 
з кріпильними елементами типу 
дюбель

145. EAD 130118-01-
0603

Screws and threaded rods for use in 
timber constructions

Гвинти та різьбові стрижні для 
використання в дерев’яних 
конструкціях
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146. EAD 130166-00-
0304

Strength graded structural timber 
– Steam-cured solid timber with rect-
angular cross section which may be 
finger jointed or not – Softwood

Структурна деревина з градуйованою 
міцністю - масивна деревина, 
висушена паром, з прямокутним 
перетином, яка може бути з›єднана 
пальцями або не вставлений - Хвойна 
деревина

147. EAD 130167-00-
0304

Strength graded structural timber 
- square edged logs with wane - soft-
wood

Міцна градуированная конструкційна 
деревина - колоди з квадратними 
крайками з загасанням - хвойна 
деревина

148. EAD 130186-00-
0603

Three dimensional nailing plates Тривимірні цвяхові пластини ETAG 015; Three Dimensional Nailing 
Plates

149. EAD 130191-00-
0304

Prefabricated wood slab element 
made of jointed cross laminated log 
elements to be used as a structural 
element in buildings

Збірний елемент дерев’яної плити, 
виготовлений із з’єднаних хрестових 
ламінованих зрубних елементів, 
який буде використовуватися як 
конструктивний елемент у будівлях

150. EAD 130196-00-
0304

Solid wood boards for flatwise struc-
tural use with overlapping edge pro-
files

Дошки з масиву деревини для 
плоскоконструкційного використання 
з перекриваючими крайніми 
профілями

151. EAD 130197-00-
0304

Glued laminated timber made of 
steam-cured solid timber with rect-
angular cross section – Softwood

Клеєна шарувата деревина з масиву 
пропареної деревини  з прямокутним 
перетином - М’яка деревина

152. EAD 130287-00-
0603

Profiled aluminium nail for use in 
timber structures

Профільований алюмінієвий цвях 
для використання в дерев’яних 
конструкціях

153. EAD 130308-00-
0304

Structural composite lumber prod-
uct: Laminated Strand Lumber (LSL)

Структурний композитний 
пиломатеріал: Ламінований 
пиломатеріал (LSL)

154. EAD 130320-00-
0304

Glued laminated timber made of sol-
id hardwood

Клеєний брус з твердих порід 
деревини

155. 130321-00-0304 Strength graded and finger jointed 
structural boards with closed finger 
base – Softwood

Градусовані та стиковані пальчикові 
структурні дошки із закритою 
основою пальця - Хвойна деревина
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156. EAD 130324-00-
0603

Inserts for use in timber construc-
tions

Вкладиші для використання в 
дерев’яних конструкціях

157. EAD 130336-00-
0603

Point connector – Dovetail made of 
plywood for cross laminated timber

Точковий з›єднувач - Ластівчиний 
хвіст з фанери для поперечно-
клееного бруса

158. EAD 130337-00-
0304

Glued laminated LVL Клеєний ламінований LVL

159. EAD 130348-00-
0304

Laminated segment timber with 
rectangular cross section made from 
radially cut logs

Ламінована сегментна деревина з 
прямокутним поперечним перерізом, 
виготовлена   з радіально розпиляних 
колод

160. EAD 130367-00-
0304

Composite wood-based beams and 
columns

Композитні балки та колони на 
дерев’яній основі

ETAG 011; Light Composite Wood-
based Beams and Columns

161. EAD 130484-00-
0304

Tension proof loaded structural fin-
ger jointed solid timber which may 
be processed to glued laminated 
timber and glued solid timber

Склеєна масивна деревина, яка 
може бути перероблена в клеєну 
багатошарову деревину і клеєну 
масивну деревину, стійку до 
натягнення і навантажень

162. EAD 130661-00-
0304

Glued laminated timber with full 
cross section finger joint

Клеєна шарувата деревина з 
зубчастим з›єднанням з суцільним 
перетином

163. EAD 140015-00-
0304

Walls, roofs and ceilings made of 
OSB-panels which are glued togeth-
er on their surfaces

Стіни, дахи та стелі виготовлені з OSB-
панелей, які склеєні між собою на їх 
поверхнях

164. EAD 140022-00-
0304

Pre-fabricated wood-based loadbear-
ing stressed skin panels

Готові панелі з дерева, що несуть 
навантаження на шкіру.

ETAG 019; Pre-fabricated wood-based 
loadbearing stressed Skin Panels

165. EAD 150001-00-
0301

Calcium sulphoaluminate based ce-
ment

Цемент на основі сульфоалюмінату 
кальцію

166. EAD 150002-00-
0301

Calcium aluminate based refractory 
cement

Вогнетривкий цемент на основі 
алюмінату кальцію

167. EAD 150003-00-
0301

High strength cement Високоміцний цемент
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168. EAD 150004-00-
0301

Rapid hardening sulfate resistant cal-
cium sulphoaluminate based cement

Швидкотвердіючий сульфатостійкий 
цемент на основі сульфаалюмінату 
кальцію

169. EAD 150007-00-
0301

Portland-pozzolana cement for use 
in tropical conditions

Портланд-пуццолановий цемент для 
використання в тропічних умовах

170. EAD 150008-00-
0301

Rapid setting cement Швидкотвердіючий цемент

171. EAD 150009-00-
0301

Blast Furnace Cement CEM III/A with 
assessment of sulfate resistance (SR) 
and optional with low effective alkali 
content (LA) and/or low heat of hy-
dration (LH)

Доменний цемент CEM III / A з 
оцінкою сульфатостійкості (SR) та 
необов’язково з низьким ефективним 
вмістом лугу (LA) та / або низькою 
температурою гідратації (LH)

172. EAD 150011-00-
0301

Self-cleaning and air-cleaning ce-
ment

Цемент, що самоочищується, та 
повітроочисний цемент 

173. EAD 150024-00-
0301

Belitic Calcium Sulphoaluminate Ce-
ment

Белітовий кальційсульфоалюмінатний 
цемент

174. EAD 150036-00-
0301

Fluoraluminate rapid setting cement Фтороосвітлювальний цемент, що 
швидко схоплюється

175. EAD 150043-00-
0301

Common cement with coal bottom 
ash

Звичайний цемент із зольним дном

176. EAD 160003-00-
0301

Double headed studs for the increase 
of punching shear resistance of flat 
slabs or footings and ground slabs

Двосторонні шпильки для 
підвищення стійкості до зсуву 
при пробиванні плоских плит або 
фундаментів та заземлених плит

177. EAD 160004-00-
0301

Post-tensioning systems for pre-
stressing of structures

Системи після натягу для 
попереднього напруження 
конструкцій

ETAG 013; Post Tensioning Kits for pre-
stressing of Structures 
 
* Version of February 2013 not en-
dorsed by EC

178. EAD 160011-00-
0301

Kit for reinforced concrete members 
with high strength reinforcing steel 
but limited tensile utilisation

Набір для залізобетонних елементів 
з високоміцною арматурною сталлю, 
але обмеженим використанням 
розтягу
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179. EAD 160012-00-
0301

Headed reinforcement steel bars Сталеві арматурні прутки з головкою

180. EAD 160015-00-
0102

Kit for rock and soil anchors – Kit with 
thread bars

Набір для якірних і грунтових якорів - 
Комплект з різьбовими брусками

181. EAD 160027-00-
0301

Special filling products for post-ten-
sioning kits

Спеціальні наповнювачі для 
постнатяжних комплектів

ETAG 013; Post Tensioning Kits for pre-
stressing of Structures 
 
* Version of February 2013 not en-
dorsed by EC

182. EAD 160031-00-
0301

Re-bend connection З›єднання з розгинанням арматури

183. EAD 160045-00-
0102

Kit for rock and soil anchors – Kit with 
thread bars of prestressing steel

Набір для якірних і грунтових анкерів 
- Набір з різьбовими прутками з 
попередньо напруженої сталі

184. EAD 160055-00-
0301

Lattice girders for the increase of 
punching shear resistance of flat 
slabs or footings and ground slabs

Решітчасті прогони для підвищення 
стійкості до пробивного зсуву 
плоских плит або фундаментів та 
заземлених плит

185. EAD 160057-00-
0301

L- or Z-shaped metal sheets for the 
increase of punching shear resis-
tance of flat slabs or footings and 
ground slabs

L- або Z-подібні металеві листи для 
збільшення стійкості до пробивання 
плоских плит або фундаментів та 
шліфованих плит

186. EAD 160069-00-
0301

Corbel free load-bearing steel con-
nections for precast slabs

Безкореневі несучі сталеві з’єднання 
для збірних плит

187. EAD 160088-00-
0102

Kit for rock and soil nails – Kit with 
hollow bars for self-drilling nails – hol-
low bars of seamless or welded steel 
tubes

Набір для цвяхів для гірських порід 
і ґрунту - Набір з порожнистими 
прутками для самосвердління цвяхів 
- порожнисті бруски з безшовних або 
зварених сталевих труб
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188. EAD 160089-
00-0102 
(subsequently 
referred as 
160088-00-0102)

Kit for rock and soil nails – Kit with 
hollow bars for self-drilling nails – 
Hollow bars of welded steel tubes

Набір для цвяхів для гірських порід 
і ґрунту - Набір з порожнистими 
прутками для самосвердління цвяхів - 
Порожнисті прутки зварних сталевих 
труб

189. EAD 160129-00-
0301

Couplers for mechanical splices of 
reinforcing steel bars

Муфти для механічного зрощування 
арматурних сталевих прутків

190. EAD 170002-00-
0305

Kit for load bearing masonry subject 
to seismic actions - AAC masonry 
system

Набір для несучої кладки, що зазнає 
сейсмічних впливів - система кладки 
AAC

191. EAD 170005-00-
0305

Re-cycled clay masonry units Повторно перероблені глиняні 
кладочні блоки

192. EAD 170006-00-
0305

Aggregate concrete masonry units 
with specific moisture conversion 
factor Fm

Збірні бетонні кладочні блоки з 
питомим коефіцієнтом перетворення 
вологи Fm

193. EAD 170008-00-
0604

Bed joint reinforcement for structural 
use

Арматура  горизонтальних швів для  
використання у конструкціях

194. EAD 170010-00-
0305

Polystyrene concrete masonry units 
and wall kits made from the units

Кладки з пінополістиролбетону та 
набори стін, виготовлені з них

195. EAD 170011-00-
0305

Insulating building element for ma-
sonry walls

Ізолюючий будівельний елемент для 
кладки стін

196. EAD 170012-00-
0404

Building blocks made from bricks 
and cellular glass core

Будівельні блоки, виготовлені з цегли 
та серцевини стільникового стільника

197. EAD 170018-00-
0305

Thermally-insulating and loadbear-
ing units made of cellular glass

Теплоізоляційні та несучі блоки із 
стільникового скла

198. EAD 180002-00-
0706

Opening and perimeter barriers for 
flood protection of a building or oth-
er structure

Відкриваючі та периметричні бар’єри 
для захисту від повені будівлі чи іншої 
споруди

199. EAD 180003-00-
0704

Gully tops and manhole tops made of 
the polyamide (PA) for external vehic-
ular and pedestrian areas

Верхівки жолобів та верхні люки 
з поліаміду (ПА) для зовнішніх 
транспортних та пішохідних зон

200. EAD 180008-00-
0704

Trapped gully - removable - mechan-
ical closure

Дощоприймач із сифоном - знімний - 
з механічний закриттям
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201. EAD 180009-00-
0704

Acid resistant concrete pipes, unrein-
forced and reinforced

Кислотостійкі бетонні труби, 
неармовані та армовані

202. EAD 180018-00-
0704

Flexible couplings for gravity and 
pressure sewerage and drainage 
pipes

Гнучкі муфти для гравітаційних 
та напірних каналізаційних та 
дренажних труб

203. EAD 180020-00-
0704

Waterless odour trap for floor drains Безводний уловлювач запаху  для 
каналізаційних стоків

204. EAD 180022-00-
0704

Prefabricated plastic fitting made 
from recycled waste plastics and de-
signed for drainage of land and civil 
engineering

Збірний пластиковий штуцер, 
виготовлений з перероблених 
відходів пластмас і призначений для 
водовідведення земель та цивільного 
будівництва

205. EAD 180023-00-
0704

Vertical centrifugal storm water flow 
regulator

Вертикальний відцентровий 
регулятор потоку зливової води

206. EAD 180025-00-
0704

Prefabricated wastewater treatment 
plants for at least 51 up to 500 PT

Збірні очисні споруди для принаймні 
від 51 до 500 PT

207. EAD 190002-00-
0502

Dry floating flooring kit based on pre-
fabricated interlocked units made of 
ceramic tiles and rubber mats

Сухий плаваючий комплект для 
підлоги на основі збірних блокованих 
блоків з керамічної плитки та гумових 
килимків

208. EAD 190005-00-
0402

Terrace decking kit Комплект терасових настилів

209. EAD 190010-00-
0502

Underlay made of polyurethane (PU)-
foam with or without granulated cork

Підкладка з пінополіуретану (PU) з 
гранульованою пробкою або без неї

210. EAD 190013-00-
0502

 Thermal and sound insulating dry 
screed system with prefabricated 
flooring elements

Тепло- та звукоізоляційна система 
сухої стяжки із збірними елементами 
підлоги

211. EAD 190019-00-
0502

 Cement-based floor screeds for in-
ternal and external applications

Стяжки для підлоги на цементній 
основі для внутрішнього та 
зовнішнього застосування

212. EAD 200001-00-
0602

Prefabricated steel and stainless steel 
wire ropes with end connectors

Збірні сталеві та нержавіючі сталеві 
канати з торцевими з’єднувачами



195НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
з/п

Позначення 
документа Назва документа Перклад документа українською Заміняє ETAG

213. EAD 200002-00-
0602

Tension Rod System Система натяжних штоків

214. EAD 200005-00-
0103

Structural steel piles with hollow sec-
tions and rigid splices

Структурні сталеві палі з 
порожнистими перерізами та 
жорсткими зрощеннями

215. EAD 200012-00-
0401

Spacer kits for built-up metal roof 
and wall cladding

Розпірні комплекти для забудованої 
металевої обшивки даху та стін

216. EAD 200014-01-
0103

 Pile Joints and Rock shoes for con-
crete piles

Пальові з’єднання та скельне взуття 
для бетонних паль

217. EAD 200017-00-
0302

Hot rolled products and structural 
components made of steel grades 
Q235B, Q235D, Q345B and Q345D

Гарячекатаний виріб та конструкційні 
деталі із марок сталі Q235B, Q235D, 
Q345B та Q345D

218. EAD 200019-00-
0102

Hexagonal woven mesh gabion box-
es and mattresses

Шестигранні сплетені сітчасті ящики з 
габіону та матраци

219. EAD 200020-00-
0102

Weldmesh gabion boxes and mat-
tresses

Габіони коробчасті та матраци із 
звареної сітки

220. EAD 200022-00-
0302

Thermo-mechanically rolled long 
steel products made of weldable fine 
grain structural steel of special steel 
grades

Термомеханический прокат 
сортового прокату з зварювальних 
дрібнозернистих конструкційних 
сталей спеціальних марок сталі

221. EAD 200026-00-
0102

Steel mesh systems for reinforced fill Сталеві сітчасті системи для 
посиленого заповнення

222. EAD 200032-00-
0602

Prefabricated tension rod systems 
with special end connectors

Збірні натяжні штангові системи зі 
спеціальними кінцевими роз’ємами

223. EAD 200033-00-
0602

Nailed shear connector Цвяховий з’єднувач зсуву

224. EAD 200035-00-
0302

Roof and wall systems with hidden 
fastenings

Покрівельні та настінні системи з 
прихованими кріпленнями

225. EAD 200036-00-
0103

Kit for micropiles – Kit with hollow 
bars for self-drilling micropiles – Hol-
low bars of seamless steel tubes

Набір для мікропайок - Набір 
з порожнистими брусками для 
самосвердлювальних мікропайок 
- Порожнисті прутки з безшовних 
сталевих труб
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226. EAD 200039-00-
0102

Hexagonal woven mesh and gabion 
boxes and mattresses with zinc coat-
ings

Шестигранні плетені сітчасті та 
габіонні коробки та матраци з 
цинковими покриттями

227. EAD 200043-01-
0103

Pile pipes made of ductile iron Пальові труби з ковкого чавуну

228. EAD 200050-02-
0102

EAD Gabion boxes, mattresses and 
sack gabions made of hexagonal reg-
ular twisted mesh metallic pre-coat-
ed with or without additional organic 
coating

Габіонні коробки, матраци та мішки-
габіони, виготовлені з шестигранної 
звичайної крученої сітки металеві з 
попереднім покриттям з додатковим 
органічним покриттям або без

229. EAD 200059-00-
0302

Steel components for pallet racking 
systems

Сталеві компоненти для стелажних 
систем піддонів

230. EAD 200077-00-
0103

Kit for micropile – Kit with thread 
bars

Комплект для мікропілотів - Комплект 
із різьбовими брусками

231. EAD 200086-00-
0602

Wire ring connection products Вироби з дротового кільця

232. EAD 200089-00-
0302

In-situ concrete slab permanent joint 
former

Постійне з›єднання бетонної плити на 
місці

233. EAD 200102-00-
0302

Column shoes for structural connec-
tions of reinforced concrete columns

Колонне взуття для конструкційних 
з›єднань залізобетонних колон

234. EAD 200116-00-
0302

Structural Hollow Sections In Weath-
ering Steel

Структурні порожнисті секції в 
атмосферній сталі

235. EAD 200126-00-
0302

Corrosion protection system with 
tapes wrapped for load-bearing com-
ponents

Система захисту від корозії із 
стрічками, обмотаними для несучих 
компонентів

236. EAD 200207-00-
0302

Load-bearing external wall and parti-
tion wall kit

Несучий комплект для зовнішньої 
стіни та перегородки

237. EAD 210004-00-
0805

Modular element for building ser-
vices

Модульний елемент для будівельних 
послуг

238. EAD 210005-00-
0505

Internal partition kits for use as 
non-loadbearing walls

Набори внутрішніх перегородок для 
використання в якості несучих стін

ETAG 003; Internal Partition Kits

239. EAD 210012-00-
0504

Gypsum elements for internal wall 
finishes

Гіпсові елементи для внутрішньої 
обробки стін
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240. EAD 210020-00-
0402

Factory made self-supporting com-
posite PUR/PIR foam insulated metal 
sheet for roofing, external cladding 
and internal lining

Фабрично виготовлений 
самонесучий композитний PUR / 
PIR утеплений пінопластовий лист 
для покрівлі, зовнішньої обшивки та 
внутрішньої обшивки

241. EAD 210024-00-
0504

Cement-bonded boards Цементно-клеєні дошки

242. EAD 210025-00-
0504

Fibre-cement flat sheets according 
to EN 12467 with additional charac-
teristics

Волокнисто-цементні плоскі листи 
згідно EN 12467 з додатковими 
характеристиками

243. EAD 210046-00-
1201

Thin metal composite sheet Тонкий металевий композитний лист

244. EAD 210058-00-
0504

Composite-based panels for indoor 
wall design and/or ceiling design

Панелі на композитній основі для 
внутрішнього оформлення стін та / 
або дизайну стель

245. EAD 210134-00-
1202

Soundproofing boards/dry screed 
and load bearing strips made of cor-
rugated cardboard filled with quartz 
sand

Звукоізоляційні плити / суха стяжка та 
несучі смуги з гофрованого картону, 
заповнені кварцовим піском

246. EAD 210138-00-
0504

Boards made from recycled bever-
age cartons for use in construction

Дошки, виготовлені з коробки 
для перероблених напоїв, для 
використання в будівництві

247. EAD 210142-00-
0303

Structural sheathing board, also to 
be used as lining or self-supporting 
board

Структурна обшивна дошка, яка 
також повинна використовуватися як 
вагонка або самонесуча дошка

248. EAD 220006-00-
0402

Roofing slates made of polypropyl-
ene, limestone and fillers

Покрівельні сланці з поліпропілену, 
вапняку та наповнювачів

249. EAD 220007-00-
0402

Fully supported copper alloy sheet 
and strip for roofing, external clad-
ding and internal lining

Лист і смуга з повністю сплавленого 
мідного сплаву для покрівлі, 
зовнішньої обшивки та внутрішньої 
обшивки

250. EAD 220008-00-
0402

Eaves profiles for terraces and balco-
nies

Карнизи для терас і балконів
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251. EAD 220010-01-
0402

Flat plastic roofing sheets made of 
recycled plastic for self-supporting 
and/or fully supported discontinuous 
roofing and/or external cladding

Плоскі пластикові покрівельні листи 
з переробленого пластику для 
самонесучої та / або повністю опорної 
розривної покрівлі та / або зовнішньої 
облицювання

252. EAD 220013-01-
0401

Self–supporting ridgelight Самонесучий зенітний ліхтар 
трикутного (двосхилого) типу

253. EAD 220018-00-
0401

Decentralized energy efficient 
low-pressure ventilation unit with 
alternating flow and heat recovery

Децентралізована енергоефективна 
вентиляційна установка низького 
тиску із змінним потоком та 
рекуперацією тепла

254. EAD 220020-00-
0402

Low bitumen mass shingles, laminat-
ed or not, with mineral or synthetic 
reinforcement

Черепиця з низькою бітумною масою, 
ламінована чи ні, з мінеральним або 
синтетичним армуванням

255. EAD 220021-00-
0402

Tubular daylighting devices (TDD) Трубчасті прилади денного 
освітлення (TDD)

 

256. EAD 220022-00-
0401

Polycarbonate snow stopper for roof Пробка для снігу з полікарбонату для 
даху

257. EAD 220025-00-
0401

Cantilevered Structural horizontal 
glazing (structural glass canopy/roof)

Консольне конструкційне 
горизонтальне скління 
(конструкційний скляний навіс / дах)

258. EAD 220062-00-
0401

Rooflight with bonded or mechani-
cally fastened cover glass

Світло на даху із склеєним або 
механічно закріпленим покривним 
склом

259. EAD 220069-00-
0402

Flat and profiled (with a pattern) 
plastic roofing sheets made of recy-
cled material for fully supported dis-
continuous roofing

Плоскі і профільовані (з малюнком) 
пластикові покрівельні листи 
з переробленого матеріалу 
для повністю підтримуваного 
переривчастого покрівельного 
покриття

260. EAD 220072-00-
0401

Self supporting translucent roof and 
wall kits

Самонесучі напівпрозорі набори для 
даху та стін

261. EAD 220089-00-
0401

Self-Supporting translucent roof kits 
with covering made of plastic sheets

Самонесучі напівпрозорі комплекти 
даху з покриттям з пластикових листів

ETAG 010; Self supporting  translucent 
Roof Kits
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262. EAD 220106-00-
0402

Thin steel roof and wall cladding pan-
els

Тонкі сталеві панелі для обробки даху 
та стін

263. EAD 220116-00-
0401

Fixed fire-resistant roof window Нерухоме вогнестійке дахове вікно

264. EAD 220122-00-
0401

Ceiling window/Ceiling daylighting 
device

Стельове вікно / Стельовий пристрій 
денного освітлення

265. EAD 230004-00-
0106

Wire ring mesh panels Дротяні кільцеві сітчасті панелі

266. EAD 230005-00-
0106

Wire rope net panels Сітчасті панелі з дротової мотузки

267. EAD 230008-00-
0106

Double twisted steel wire mesh rein-
forced or not with ropes

Подвійна скручена сталева дротяна 
сітка, армована або не мотузками

268. EAD 230011-00-
0106

Road marking products Продукція дорожньої розмітки

269. EAD 230012-01-
0105

Additives for asphalt production - ad-
ditives from bitumen granules made 
from recycled bituminous roofing 
felt

Добавки для виробництва асфальту 
- добавки з бітумних гранул, 
виготовлені з переробленого 
бітумного руберойду

270. EAD 230025-00-
0106

Flexible facings systems for slope sta-
bilization and rock protection

Гнучкі системи облицювання для 
стабілізації схилів та захисту гірських 
порід

271. EAD 230064-00-
0106

ERoad markings – High refractive 
index retro-reflective elements

Дорожня розмітка - Високий 
показник заломлення 
світловідбиваючих елементів

272. EAD 230145-00-
0105

E Compound for bitumen and bi-
tuminous mixtures made of crumb 
rubber powder

Суміш для бітуму та бітумних сумішей 
із порошку гумової крихти

273. EAD 250005-00-
0606

Adhesive for wall cladding Клей для облицювання стін

274. EAD 250006-00-
0404

Bonding acrylic foam tape Склеювання акрилової пінопластової 
стрічки
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275. EAD 260001-00-
0303

Structural sections made from fibre 
reinforced polymers (FRP/Glassfiber 
Composites)

Структурні профілі з армованих 
волокнами полімерів (композити FRP 
/ Glassfiber)

276. EAD 260002-00-
0301

Alkali resistant glass fibres contain-
ing zirconium dioxide for use in con-
crete

Лугостійкі скляні волокна, що містять 
діоксид цирконію, для використання 
в бетоні

277. EAD 260006-00-
0301

Polymeric concrete addition Додавання полімерного бетону

278. EAD 260007-00-
0301

Type I addition for concrete, mortar 
and screed materials – Aqueous solu-
tion

Додаток I типу для бетону, розчинів та 
стяжок - водний розчин

279. EAD 260009-00-
0301

Processed bottom ash from munici-
pal solid waste incinerators as type II 
addition for production of concrete, 
mortar and grout

Перероблена шлакова зола з 
сміттєспалювальних печей для 
твердих побутових відходів в якості 
добавки II типу для виробництва 
бетону, будівельного розчину і 
цементного розчину

280. EAD 260010-00-
0301

Fibres for concrete - steel fibres re-
covered from end-of-life tyres

Волокна для бетону - сталеві волокна, 
що відновлюються після закінчення 
терміну експлуатації шин

281. EAD 260014-00-
0301

Calcined layer silicate based type II 
addition

Кальцинований шар на основі 
силікату типу II

282. EAD 260017-00-
0301

 Elastic micro hollow spheres as con-
crete admixture

Еластичні мікропорожнисті сфери як 
домішка бетону

283. EAD 260020-00-
0301

Calcium carbonate fine as active ad-
dition with catalytic binding perfor-
mance for concrete

Карбонат кальцію дрібний як 
активне додавання з каталітичними 
властивостями зв’язування для 
бетону

284. EAD 260024-00-
0301

Polymer macro fibres reinforced with 
alkali resistant glass fibre for the use 
in concrete

Полімерні макроволокна, армовані 
лугостійким скловолокном для 
використання в бетоні

285. EAD 260026-00-
0301

Waterproofing admixture for con-
crete

Гідроізоляційна добавка для бетону
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286. EAD 260035-00-
0301

Natural calcined pozzolana as type II 
addition

Природний прожарений пуццолан як 
додавання типу II

287. EAD 260048-00-
0301

Calcium carbonate filler aggregate 
with additional characteristics

Агрегат наповнювача карбонату 
кальцію з додатковими 
характеристиками

288. EAD 260067-00-
0301

Polymer macro fibres reinforced with 
basalt fibre for the use in concrete

Полімерні макроволокна, армовані 
базальтовим волокном для 
використання в бетоні

289. EAD 280001-00-
0704

Preassembled line unit used for 
drainage of infiltration

Попередньо зібраний лінійний вузол, 
що використовується для дренажу 
інфільтрації

290. EAD 280002-00-
0109

Double-walled storage tank made 
of steel for used and non-used lubri-
cants

Двостінний накопичувальний 
бак, виготовлений із сталі для 
використаних та невикористаних 
мастил

291. EAD 280004-00-
0702

Flanged balancing valves Фланцеві балансувальні клапани

292. EAD 280005-00-
0702

Thermostatic radiator valves Термостатичні радіаторні клапани

293. EAD 280009-00-
0802

Plastics piping kits for heating sys-
tems, made of PE-RT Type 0 or PE-RT 
Type I or PE-RT Type II with an oxy-
gen barrier layer

Набори пластмасових трубопроводів 
для систем опалення, виготовлені 
з PE-RT типу 0 або PE-RT типу I або 
PE-RT типу II з кисневим бар’єрним 
шаром

294. EAD 280015-00-
0701 
(previously 
referred as 
290001-00-0701)

Kit for the transport of cold and hot 
water inside buildings

Набір для транспортування холодної 
та гарячої води всередині будівель

295. EAD 280016-00-
0602

Products for installation systems for 
supporting technical building equip-
ment

Продукція для монтажних систем для 
підтримки технічного будівельного 
обладнання
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296. EAD 280017-00-
0109

Rotationally moulded bunded stor-
age tank made of polyethylen

Багатофункціональний резервуар 
для зберігання, виготовлений із 
поліетилену

297. EAD 280041-00-
0701

Plastics piping kits for the transport 
system of hot and cold water, made 
of PE-RT Type II

Набори пластикових трубопроводів 
для транспортної системи гарячої та 
холодної води, виготовлені з PE-RT 
типу II

298. EAD 280042-00-
0701

Plastics piping kits for the transport 
system of hot and cold water, made 
of multilayer m- pipes.

Набори пластикових трубопроводів 
для транспортної системи гарячої 
та холодної води, виготовлені з 
багатошарових м-труб

299. EAD 300002-00-
1202

Glass panels, tiles and mosaic Скляні панелі, плитка та мозаїка

300. EAD 300007-00-
0404

Special mirrors Спеціальні дзеркала

301. EAD 300008-00-
0404

Thermally curved annealed glass and 
laminated safety glass made of ther-
mally curved annealed glass

Термоізольоване відпалене скло 
та ламіноване захисне скло, 
виготовлене з термічно вигнутих 
відпаленого скла

302. EAD 300010-00-
0505

Special Drawn Sheet Glass Спеціальний намальований аркуш 
скла

303. EAD 300021-00-
0404

Vacuum insulating glass units Вакуумні ізоляційні склопакети

304. EAD 320001-00-
0605

Joint sealing tape on basis of 
pre-compressed flexible polyure-
thane foam for sealing around win-
dows and joint in facades

Ущільнювальна стрічка на основі 
попередньо пресованого еластичного 
пінополіуретану для герметизації 
навколо вікон та стиків у фасадах

305. EAD 320002-02-
0605

Coated metal water stop sheet for 
construction and controlled crack 
joints in waterproof concrete

Покритий металевий 
водонепроникний лист для 
будівництва та контрольованих 
тріщин у водонепроникному бетоні

306. EAD 320008-01-
0605

Swellable joint sealing tape on the 
basis of different materials for con-
struction joints in watertight con-
crete

Набухаюча ущільнювальна 
стрічка на основі різних 
матеріалів для будівельних швів у 
водонепроникному бетоні
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307. EAD 320014-00-
0605

Joint sealing profile made of EPDM 
for the sealing of joints in tubbing 
constructions

Профіль ущільнення з EPDM для 
ущільнення з’єднань у трубних 
конструкціях

308. EAD 330001-00-
0602

Expanding Structural Bolting Assem-
blies for Blind Fastening

Розширення конструкційних 
болтових збірок для глухого 
кріплення

309. EAD 330008-02-
0601

Anchor channels Якірні канали

310. EAD 330008-03-
0601

Anchor channels Якірні канали

311. EAD 330011-00-
0601

Adjustable concrete screws Регульовані гвинти для бетону

312. EAD 330012-00-
0601

EAD Cast-in anchor with internal 
threaded socket

Литий анкер із внутрішньою 
різьбовою муфтою

313. EAD 330012-01-
0601

EAD Cast-in anchor with internal 
threaded socket

Литий анкер із внутрішньою 
різьбовою муфтою

314. EAD 330014-00-
0601

Metal expansion fastener for use in 
autoclaved aerated concrete

Металева застібка для розширення 
для використання в газобетоні в 
автоклаві

315. EAD 330030-00-
0601

Fastener of external wall claddings Кріплення зовнішніх обшивок стін

316. EAD 330046-01-
0602

Fastening Screws for Metal Members 
and Sheeting

Кріпильні гвинти для металевих 
елементів та покриття

317. EAD 330047-01-
0602

Fastening Screws for Sandwich Pan-
els

Кріпильні гвинти для сендвіч-
панелей

318. EAD 330075-01-
0601

Elevator Lifting device Підйомний пристрій ліфта

319. EAD 330076-00-
0604

Metal injection anchors for use in 
masonry

Металеві інжекційні анкери для 
використання в кладці

ETAG 029; Metal Injection Anchors for 
use in Masonry     Annex A: Details of 
tests Annex B: Recommendations for 
tests to be carried out on construction 
works    Annex C: Design methods for 
Anchorages 
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320. EAD 330079-00-
0602

Floor fixing assemblies for use in 
checker plate or open bar grating

Кріпильні елементи для підлоги для 
використання в шаховій плитці або 
решітці з відкритим бруском

321. EAD 330080-00-
0602

High Slip Resistance Clamp (HSR) 
Assembly

Агрегат із високим опором ковзанню 
(HSR)

322. EAD 330083-02-
0601

Power-actuated fastener for multiple 
use in concrete for non-structural 
applications

Елементи кріплення для 
багаторазового використання 
в бетоні для неконструкційних 
застосувань

323. EAD 330083-03-
0601

Power-actuated fastener in concrete 
for redundant non-structural appli-
cations

Елементи кріплення в бетоні для 
надлишкових неконструкційних 
застосувань

324. EAD 330084-00-
0601

Steel plate with cast-in anchor Сталева пластина з литим якорем

325. EAD 330087-00-
0601

Systems for post-installed rebar con-
nections with mortar

Системи для встановлених 
арматурних з›єднань з розчином

326. EAD 330087-01-
0601 
(previously re-
ferred as 331522-
00-0601 and 
330087-00-0601-
v01)

Systems for post-installed rebar con-
nections with mortar under seismic 
action

Системи для встановлених 
арматурних з›єднань з розчином під 
сейсмічною дією

327. EAD 330153-00-
0602

EAD Cartridge fired pin for connec-
tions of thin gauge steel members 
and sheeting

Патронний штифт для з›єднання 
тонкоколійних сталевих елементів та 
листів

328. EAD 330155-00-
0602

Self adjustable clamp assemblies Саморегулюючі хомути

329. EAD 330196-01-
0604

Plastic anchors made of virgin or 
non-virgin material for fixing of ex-
ternal thermal insulation composite 
systems with rendering

Пластмасові анкери з цілісного або 
нецілісного матеріалу для кріплення 
зовнішніх теплоізоляційних 
композиційних систем за допомогою 
обробки

330. EAD 330232-00-
0601

Mechanical fasteners for use in con-
crete

Механічні кріплення для бетону ETAG 001 
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331. EAD 330232-01-
0601

Mechanical fasteners for use in con-
crete

Механічні кріплення для бетону

332. EAD 330250-00-
0601

Post-installed fasteners in concrete 
under fatigue cyclic loading

Пост-монтажні кріплення в бетоні під 
втомної циклічної навантаженням

333. EAD 330250-01-
0601

Post-installed fasteners in concrete 
under fatigue cyclic loading

Пост-монтажні кріплення в бетоні під 
втомної циклічної навантаженням

334. EAD 330340-00-
0606

Factory made structural anchor 
for attaching personal fall protec-
tion equipment, designed to be 
permanently and fully bonded to a 
multi-layered roof waterproofing sys-
tem

Фабрично виготовлений 
конструкційний якір для кріплення 
засобів індивідуального захисту 
від падіння, призначений для 
постійного та повного прикріплення 
до багатошарової гідроізоляційної 
системи даху

335. EAD 330387-00-
0601

Glass fibre-reinforced plastic (GFRP) 
connectors for use in sandwich and 
element walls made of concrete

З›єднувачі із армованого 
скловолокном пластику (GFRP) для 
використання в сендвіч-стінах та 
стінах елементів із бетону

336. EAD 330389-00-
0601

Point connector of glass fibre rein-
forced polymer for sandwich walls

Точковий з›єднувач із армованого 
скловолокном полімеру для сендвіч-
стін

337. EAD 330424-00-
0604

Screw anchor for autoclaved aerated 
concrete and lightweight aggregate 
concrete

Гвинтовий анкер для автоклавного 
газобетону та легкого заповнюваного 
бетону

338. EAD 330499-00-
0601

Bonded fasteners for use in concrete Кріпильні елементи для бетону ETAG 1; Part 5 - Metal Anchors for Use 
in Concrete

339. EAD 330499-01-
0601

Bonded fasteners for use in concrete Кріпильні елементи для бетону

340. EAD 330667-00-
0602

Hot-rolled mounting channel Гарячекатаний монтажний канал

341. EAD 330747-00-
0601

Fasteners for use in concrete for re-
dundant non-structural systems

Кріплення для використання в бетоні 
для надлишкових неструктурних 
систем

ETAG 1; Metal Anchors for Use in Con-
crete

342. EAD 330924-00-
0601

Cast-in anchor bolt of ribbed rein-
forcing steel

Литий анкерний болт з ребристої 
арматурної сталі
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343. EAD 330965-00-
0601

EAD Powder actuated fastener for 
the fixing of ETICS in concrete

Порошкове кріплення для 
закріплення ETICS у бетоні

344. 330965-01-0601 EAD Powder actuated fastener for 
the fixing of ETICS in concrete

Порошкове кріплення для 
закріплення ETICS у бетоні

345. EAD 331072-00-
0601

Anchor devices for fastening person-
al fall protection systems to concrete 
structures

Якірні пристрої для кріплення 
індивідуальних систем захисту від 
падіння до бетонних конструкцій

346. EAD 331151-00-
0604

Plastic anchors for fixing façade 
claddings through angle brackets in 
masonry and concrete under seismic 
action

Пластикові анкери для кріплення 
фасадних облицювань через кутові 
кронштейни в кладці та бетоні під 
дією сейсмічної дії

347. EAD 331433-00-
0601

Injected anchor for thermal insula-
tion boards

Ін’єкційний анкер для 
теплоізоляційних плит

348. EAD 331531-00-
0602

High-strength structural bolting as-
semblies for hydraulic operated, fric-
tion-less and torsion-free tightening

Високоміцні конструкційні болтові 
вузли для гідравлічного, без тертя та 
без кручення затягування

349. EAD 331565-00-
0602

Wedge lock washers for structural 
bolting assemblies

Клинкові стопорні шайби для 
конструкційних болтових вузлів

350. EAD 331612-00-
0601

Torque controlled mechanical wedge 
anchor with variable working life

Механічний клиновий якір з 
регульованим моментом і змінним 
терміном служби

351. EAD 331668-00-
0601

Glass, basalt, aramid, carbon, PBO 
and steel rovings for fibre-reinforced 
anchor spikes

Скляна, базальтова, арамідна, 
вуглецева, PBO та сталева ровінг 
для армованих волокнами анкерних 
шипів

352. EAD 331846-00-
0603

Anchor devices for fastening person-
al fall protection systems to timber 
substructures

Якірні пристрої для кріплення 
персональних систем захисту від 
падіння до дерев’яних конструкцій

353. EAD 331852-00-
0102

Spiral Cable Anchor Спіральний анкер для кабелю

354. EAD 331924-00-
0602

Decking fixing assemblies Кріпильні вузли настилу

355. EAD 332001-00-
0602

Clamping system for connection of 
precast concrete members

Система затиску для з›єднання 
збірних залізобетонних елементів
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356. EAD 332229-00-
0602

Stainless steel point fastener for glass 
claddings

Точковий застібка з нержавіючої сталі 
для облицювання склом

357. EAD 332277-00-
0601

Fastener for push-pull props for pre-
cast wall/column elements

Кріплення для підвісних опор для 
збірних елементів стіни / колони

358. EAD 332347-00-
0601

EAD Connector for strengthening of 
existing concrete structures by con-
crete overlay

З›єднувач для зміцнення існуючих 
бетонних конструкцій бетонною 
накладкою

359. EAD 332402-00-
0601

Post-installed reinforcing bar (Re-
bar) connections with improved 
bond-splitting behaviour under static 
loading

З’єднання арматурного стержня 
(арматури) після встановленого 
з поліпшеною поведінкою 
розщеплення зв’язків при статичному 
навантаженні

360. EAD 332402-00-
0601-v01

Variant: Post-installed reinforcing bar 
(Rebar) connections with improved 
bond-splitting behaviour under static 
loading: 100 years working life

Варіант: З’єднання арматурного 
стержня після встановленого 
з поліпшеною поведінкою 
розщеплення зв’язку при 
статичному навантаженні: 100 років 
експлуатаційного ресурсу

361. EAD 333037-00-
0602

Threaded studs for connection of 
materials to structural steel and alu-
minium members

Різьбові шпильки для з›єднання 
матеріалів із конструкційними 
сталевими та алюмінієвими 
елементами

362. EAD 340002-00-
0204

Panels of steel wires with incorpo-
rated thermal insulation for a whole 
structure

Панелі із сталевих дротів із 
вбудованою теплоізоляцією для цілої 
конструкції

363. EAD 340006-00-
0506

Prefabricated stair kits Збірні комплекти сходів ETAG 008; Prefabricated Stair Kits 
 
*) Version of June 2013 not endorsed by 
EC

364. EAD 340020-00-
0106

Flexible kits for retaining debris flows 
and shallow landslides/open slope 
debris flows

Гнучкі набори для утримання 
сміттєвих потоків та мілководних 
зсувів / потоків сміття з відкритим 
схилом

365. EAD 340024-00-
0103

Permanent insulating shuttering kit 
for whole buildings

Постійний ізоляційний опалубний 
комплект для цілих будівель



208НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
з/п

Позначення 
документа Назва документа Перклад документа українською Заміняє ETAG

366. EAD 340025-00-
0403

Substructure kit for heated buildings Набір підконструкції для 
опалювальних будівель

367. EAD 340037-00-
0204

Light weight steel/wood bearing roof 
elements

Легкі сталеві / дерев’яні елементи 
даху

368. EAD 340059-00-
0106

Falling rock protection kits Набори захисту від падіння гірських 
порід

ETAG 027; Falling Rock Protection Kits

369. EAD 340089-00-
0106

Falling rock protection kits with ener-
gy level (EL) less than 100KJ

Набори захисту від падіння гірських 
порід з рівнем енергії (EL) менше 100 
КДж

370. EAD 340109-00-
0106

Flexible avalanche protection kit Гнучкий комплект захисту від лавин

371. EAD 340149-00-
0305

Thermally insulating wall kit Теплоізоляційний настінний комплект

372. EAD 340179-00-
0203

Structural panelled building kit Структурний панельний будівельний 
комплект

373. EAD 340210-00-
0104

EAD SRP (Steel Reinforced Polymer) 
kit made of steel micro-wires, fiber-
glass mesh and epoxy adhesive

Набір SRP (сталевий армований 
полімер), виготовлений із сталевих 
мікропровідників, склопластикової 
сітки та епоксидного клею

374. EAD 340225-00-
1109

Plastic chamber systems for under-
ground network access applications 
installed below manhole tops (cov-
ers) meet the required load classi-
fications according to EN 124 (B125, 
C250, D400)

Пластикові камерні системи для 
програм доступу до підземних мереж, 
встановлені під вершинами люків 
(кришками), відповідають необхідній 
класифікації навантажень відповідно 
до EN 124 (B125, C250, D400)

375. EAD 340275-00-
0104

Externally-bonded composite sys-
tems with inorganic matrix for 
strengthening of concrete and ma-
sonry structures

Композитні системи з зовнішньою 
зв’язкою з неорганічною матрицею 
для зміцнення бетонних та кладочних 
конструкцій

376. EAD 340297-00-
0203

Dry masonry construction system 
with vertical elements

Суха кладка будівельної системи з 
вертикальними елементами

377. EAD 340308-00-
0203

Timber building kits Набори для будівництва деревини
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378. EAD 340383-00-
0203

Modular pre-fabricated cemetery 
construction structure

Модульна збірна конструкція 
кладовища

379. EAD 340392-00-
0104

CRM (Composite Reinforced Mortar) 
Systems for strengthening concrete 
and masonry structures

CRM (композитний армований 
розчин) Системи для зміцнення 
бетонних та кладочних конструкцій

380. EAD 340452-00-
0204

Building kit based on massive panels 
with metal frame structure

Будівельний комплект на основі 
масивних панелей з металевою 
каркасною конструкцією

381. EAD 350003-00-
1109

Kit for fire resistant service ducts 
consisting of pre-fabricated connec-
tion pieces (made of mechanically 
pre-coated steel sheet) and accesso-
ries

Набір для вогнестійких службових 
повітропроводів, що складається 
з готових з’єднувальних деталей 
(виготовлених із сталевого листа з 
механічним попереднім покриттям) 
та аксесуарів

382. EAD 350005-00-
1104

Intumescent products for fire sealing 
and fire stopping purposes

Продукти, що просочуються, для 
герметизації та припинення пожежі

383. EAD 350022-01-
1107

Kit for closure system for conveyor 
systems

Набір для системи закриття 
конвеєрних систем

384. EAD 350134-00-
1104

Fire proof water trap with intumes-
cent fire seal (combined with a stain-
less steel floor gully penetration)

Вогнезахисна водоуловлювальна 
камера із спалахуючим 
протипожежним ущільненням (у 
поєднанні з проникненням підлоги з 
нержавіючої сталі)

385. EAD 350140-00-
1106

Renderings and rendering kits in-
tended for fire resistant applications

Візуалізація та набори для візуалізації, 
призначені для вогнестійких 
застосувань

ETAG 018; Fire protective products Part 
1: General;  Part 3: Renderings and Ren-
dering Kits intended for Fire Resisting 
Applications

386. EAD 350141-00-
1106

Linear joint and gap seals Лінійні ущільнення з’єднань і зазорів ETAG 026; Fire Stopping and Fire Seal-
ing Products; Fire Stopping and Fire 
Sealing Products Part 3 : Linear Joint 
and Gap Seals
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387. EAD 350142-00-
1106

Fire protective board, slab and mat 
products and kits

Вироби та комплекти протипожежних 
дощок, плит та матів

ETAG 018; Fire protective products Part 
1: General; Part 4: Fire protective Board, 
Slab and Mat products and Kits

388. EAD 350402-00-
1106

Reactive coatings for fire protection 
of steel elements

Реактивні покриття для 
протипожежного захисту сталевих 
елементів

ETAG 018; Fire protective products Part 
1: General; Part 2: Reactive Coatings for 
Fire Protection of Steel Elements

389. EAD 350454-00-
1104

Fire stopping and fire sealing prod-
ucts - Penetration seals

Продукти зупинки та пожежогасіння - 
Проникні пломби

ETAG 026; Fire Stopping and Fire Seal-
ing Products; Part 2: Penetration Seals

390. EAD 350865-00-
1106

Fire retardant products Вогнезахисні вироби ETAG 028; Fire retardant products

391. EAD 351281-00-
1104

Cap with intumescent inlay for re-
cessed luminaires in fire resistant 
suspended ceilings

Ковпачок із вбудованою вставкою 
для вбудованих світильників у 
вогнестійких підвісних стелях

392. EAD 360001-00-
0803

Ventilation system made of mineral 
wool covered with film on outside 
and inside

Вентиляційна система з мінеральної 
вати, покрита зовні і всередині 
плівкою

393. EAD 360001-01-
0803

Ventilation system made of mineral 
wool with facings on outside and in-
side

Вентиляційна система з мінеральної 
вати з облицюванням зовні та 
всередині

394. EAD 360005-00-
0604

Cavity tray Лоток для порожнин

395. EAD 360027-00-
0101

Drainage system used in under-
ground rock caverns

Дренажна система, що 
використовується в підземних 
гірських скелях
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396. 

397. 

398. 

EAD 330499-01-
0601: 2018-12

Bonded fasteners for use in concrete Кріпильні елементи для бетону Видання: Грудень / 2018 Порівняно з 
EAD 330499-00-0601, можна оцінити 
установку за низьких температур.

Видання: Квітень / 2019 Порівняно з 
попередньою версією EAD 330499-
01-0601, можна оцінити установку 
при низьких температурах та термін 
служби 100 років.

Видання: Липень / 2019 Порівняно 
з попередньою версією EAD 
330499-01-0601, можна оцінити 
установку при низьких температурах, 
термін служби 100 років та стійке 
навантажувальне навантаження.

399. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 1: General

Металеві анкери для використання в 
бетоні Частина: 1 Загальне

400. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 2: Torque-Controlled Expansion 
Anchors

Металеві анкери для використання в 
бетоні Частина 2: Анкери розширення 
з контролем крутного моменту

401. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concrete                                                     
Part 3: Undercut Anchors

Металеві анкери для використання в 
бетоні Частина 3: Анкери з підрізом

402. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concrete                                                    
Part 4: Deformation-Controlled Ex-
pansion Anchors

Металеві анкери для використання 
в бетоні Частина 4: Розпірні анкери, 
керовані деформацією

403. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concrete                                                     
Part 5: Bonded Anchors

Металеві анкери для використання в 
бетоні Частина 5: Зв’язані анкери

404. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concrete                                                  
Annex A: Details of tests                                                                    
Annex B: Tests for admissible service 
conditions - Detailed Information

Металеві анкери для використання в 
бетоні Додаток A: Деталі випробувань 
Додаток B: Випробування на 
допустимі умови експлуатації - 
Детальна інформація
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405. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concre
te                                                 Annex C: 
Design Methods for Anchorages

Металеві анкери для використання 
в бетоні Додаток С: Методи 
проектування кріплень

406. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concre
te                                                 Annex E: 
Assessment of Metal Anchors under 
Seismic Action

Металеві анкери для використання 
в бетоні Додаток Е: Оцінка металевих 
анкерів під дією сейсмічних явищ

407. ETAG 001 Metal Anchors for Use in Concrete                                                     
Part 6 : Anchors for multiple use for 
non-structural applications

Металеві анкери для бетону Частина 
6: Анкери для багаторазового 
використання для неструктурних 
застосувань

408. ETAG 002 Structural Sealant Glazing Systems                                                           
Part 1: Supported and Unsupported 
Systems

Структурні системи скління 
герметиком Частина 1: Підтримувані 
та непідтримувані системи

409. ETAG 002 Structural Sealant Glazing Systems                                                              
Part 2 : Coated Aluminium Systems

Структурні системи скління 
герметиком Частина 2: Алюмінієві 
системи з покриттям

410. ETAG 002 Structural Sealant Glazing Systems                                                                                                                        
Part 3 : Systems incorporating pro-
files with thermal barrier

Структурні системи скління 
герметиком Частина 3: Системи, 
що включають профілі з тепловим 
бар’єром

411. ETAG 003 Internal Partition Kits Набори внутрішніх розділів

412. ETAG 004 External Thermal Insulation Compos-
ite Systems with Rendering

Зовнішні композиційні системи 
теплоізоляції з візуалізацією
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413. ETAG 005 Liquid Applied Roof 
Waterproofing Kits                                                                   
Part 1: General                                                                                           
Part 2: Specific stipulations for Kits 
bases on Polymer Modified Bitumen                                                                                                     
Part 3: Specific stipulations for Kits 
based on Glass Reinforced Resil-
ient Unsaturated Polyester Resin                                                
Part 4: Specific stipulations for Kits  
on Flexible Unsaturated Polyester 
Part 5: Specific stipulations for Kits 
based on Hot Applied Polymer Modi-
fied Bitumen 
Part 6: Specific stipulations for Kits 
based on Polyethurane 
Part 7: Specific stipulations for Kits 
based on Bitumen Emulsions and 
Solutions 
Part 8: Specific stipulations for Kits 
based on Water Dispersable Poly-
mers

Рідкі нанесені гідроізоляційні 
набори для даху Частина 1: Загальна 
частина 2: Спеціальні положення для 
наборів на основі модифікованого 
полімером бітуму Частина 3: 
Особливі положення для наборів на 
основі зміцненої склом еластичної 
ненасиченої поліефірної смоли 
Частина 4: Особливі положення для 
наборів на гнучкому ненасиченому 
поліефірі 
Частина 5: Конкретні положення 
щодо наборів на основі бітуму, 
модифікованого гарячим полімером 
Частина 6: Конкретні положення щодо 
наборів на основі поліетюрану 
Частина 7: Конкретні положення щодо 
наборів на основі бітумних емульсій 
та розчинів 
Частина 8: Конкретні положення щодо 
наборів на основі вододисперсних 
полімерів

414. ETAG 006 Systems of Mechanically Fastened 
Flexible Roof Waterproofing Mem-
branes

Системи механічно закріплених 
гнучких гідроізоляційних мембран

415. ETAG 007 Timber Building Kits Набори для деревини

416. ETAG 008 Prefabricated Stair Kits *) Version of 
June 2013 not endorsed by EC

Збірні комплекти сходів *) Версія від 
червня 2013 р. Не схвалена ЄК

417. ETAG 009 Non load-bearing permanent shut-
tering Kits/Systems based on Hollow 
Blocks or Panels of insulating materi-
als or concrete

Ненесучі постійні опалубні комплекти 
/ системи на основі порожнистих 
блоків або панелей з ізоляційних 
матеріалів або бетону

418. ETAG 010 Self supporting  translucent Roof Kits Самонесучі напівпрозорі комплекти 
даху

419. ETAG 011 Light Composite Wood-based Beams 
and Columns

Легкі композитні балки та колони на 
основі деревини
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420. ETAG 012* *) merged with ETAG 007_November 
2012

*) об’єднано з ETAG 007_November 
2012

421. ETAG 013 Post Tensioning Kits for prestressing 
of Structures *) Version of February 
2013 not endorsed by EC

Набори для натягування конструкцій 
для попереднього напруження 
конструкцій

*) Версія від лютого 2013 р. Не 
схвалена ЄК

422. ETAG 014 Plastic Anchors for ETICS Пластикові анкери для ETICS

423. ETAG 015 Three Dimensional Nailing Plates Тривимірні цвяхові пластини

424. ETAG 016 Composite Light Weight Panels 
Part 1: General *) ETAG 016 is not ap-
plicable for the assessment of Kits/
Systems to which the Panel might 
belong

Складені легкі панелі, частина 1: 
Загальне 

*) ETAG 016 не застосовується для 
оцінки комплектів / систем, до яких 
може належати панель

425. ETAG 016 Composite Light Weight Panels                                                           
Part 2: Specific aspects related to 
self-supporting Composite Leight-
weight Panels for use in Roofs

Композитні легкі панелі Частина 2: 
Конкретні аспекти, що стосуються 
самонесучих композитних легких 
панелей для використання на дахах

426. ETAG 016 Composite Light Weight Panels                                                             
Part 3: Specific aspects related to 
self-supporting Composite Light-
weight Panels for use in Externql 
Walls and Claddings

Композитні легкі панелі Частина 3: 
Конкретні аспекти, що стосуються 
самонесучих композитних легких 
панелей для використання у стінах та 
облицюваннях Externql

427. ETAG 016 Composite Light Weight Panels                                                                
Part 4: Specific aspects related to 
sel-supporting Composite Leight-
weight Panels for use in Internal 
Walls and Ceilings

Композитні легкі панелі Частина 
4: Конкретні аспекти, пов’язані з 
несучими композитними легкими 
панелями для використання у 
внутрішніх стінах та на стелях

428. ETAG 017 Veture Kits Венчурні набори

429. ETAG 018 Fire protective products                                                                         
Part 1: General

Пожежно-захисні вироби                              
Частина 1: Загальне



215НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

№ 
з/п

Позначення 
документа Назва документа Перклад документа українською Заміняє ETAG

430. ETAG 018 Fire protective products Part 2: Re-
active Coatings for Fire Protection of 
Steel Elements

Пожежно-захисні вироби                                    
Частина 2: Реактивні покриття 
для пожежного захисту сталевих 
елементів

431. ETAG 018 Fire protective products                                                                            
Part 3: Renderings and Rendering 
Kits intended for Fire Resisting Appli-
cations

Пожежно-захисні вироби Частина 3: 
Візуалізація та набори для візуалізації, 
призначені для вогнестійких додатків

432. ETAG 018 Fire protective products Part 4: Fire 
protective Board, Slab and Mat prod-
ucts and Kits

Вогнезахисні вироби                                                                      
Частина 4: Пожежна захисна дошка, 
вироби із плит та матів та комплекти

433. ETAG 019 Pre-fabricated wood-based loadbear-
ing stressed Skin Panels

Готові панелі з дерева, що несуть 
навантаження, піддану стресу.

434. ETAG 020 Plastic Anchors  
Part 1: General 
Part 2: for use in normal weight con-
crete 
Part 3: for use in solid masonry mate-
rials 
Part 4: for use in hollow or perforated 
masonry 
Part 5: for use in autoclaved aerated 
concrete 
Annex A: Details of tests 
Annex B: Recommendations for tests 
to be carried out on construction 
works 
Annex C: Design Methods for Anchor-
ages

Пластикові анкери 
Частина 1: Загальне 
Частина 2: для використання в бетоні 
нормальної ваги 
Частина 3: для використання в 
твердих кладочних матеріалах 
Частина 4: для використання в 
порожнистій або перфорованій 
кладці 
Частина 5: для використання в 
автоклавному газобетоні 
Додаток А: Деталі випробувань 
Додаток B: Рекомендації щодо 
проведення випробувань на 
будівельних роботах 
Додаток С: Методи проектування 
кріплень

435. ETAG 021 Cold Storage Premises Kits 
Part 1: Cold Storage Room Kits + An-
nexes 
Part 2: Cold Storage Building Enve-
lope and Building Kits

Набори для холодного зберігання 
Частина 1: Набори для холодного 
зберігання + додатки 
Частина 2: Будівельний конверт для 
холодного зберігання та будівельні 
комплекти
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436. ETAG 022 Watertight Covering Kits for Wet 
Room floors and or walls 
Part 1: Liquid Applied Coverings with 
or without wearing surface 
Part 2: Kits based on flexible Sheets 
Part 3: Kits based on inherently wa-
tertight Boards

Водонепроникні покривальні набори 
для мокрих кімнат підлоги та / або 
стін 
Частина 1: Рідкі покриття з поверхнею 
зносу або без неї 
Частина 2: Набори на основі гнучких 
аркушів 
Частина 3: Набори, засновані на 
непромокальних дошках

437. ETAG 022 Watertight Covering Kits for Wet 
Room floors and or walls 
Annex A: Water tightness around 
penetrations and other details in Wet 
Room floors with flexible substrat 
Annex B: Impermeability when sub-
ject to movement of the underlaying 
material - Tensile and shear loading 
Annex C: Test for scratching resis-
tance 
Annex D: Waterproofing in liquid 
form: applicability and thickness of 
finished membrane  
Annex E: Walls in Wet Rooms: Water 
tightness and resistance to water 
and moisture of walls with flexible 
substrate 
Annex F: Water tightness around 
penetrations and other details in Wet 
Room walls with flexible substrate 
Annex G: Water tightness around 
penetrations and other details in Wet 
Room walls and floors with rigid sub-
strates 
Annex H: Paint systems for walls 
without wearing surface 
Annex I: Mounting and fixing rules 
for reaction-to-fire testing

Набори водонепроникних покриттів 
для підлоги та / або стін вологого 
приміщення 
Додаток А: Водонепроникність 
навколо проходів та інших деталей 
у підлогах з вологою кімнатою з 
гнучкою основою 
Додаток В: Непроникність при русі 
матеріалу підкладки - Навантаження 
на розтягування та зсув 
Додаток С: Випробування на стійкість 
до подряпин 
Додаток D: Гідроізоляція в рідкому 
вигляді: застосовність та товщина 
готової мембрани 
Додаток Е: Стіни у вологих 
приміщеннях: Водонепроникність 
та стійкість до води та вологи стін з 
гнучкою основою 
Додаток F: Водонепроникність 
навколо проходів та інших деталей 
у стінах мокрої кімнати з гнучкою 
основою 
Додаток G: Водонепроникність 
навколо проходів та інших деталей 
у стінах та підлогах вологої кімнати з 
жорсткими підкладками 
Додаток H: Системи фарбування для 
стін без зношуваної поверхні 
Додаток I: Правила кріплення та 
кріплення для випробувань на 
реакцію вогню
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438. ETAG 023 Prefabricated Building Units Збірні будівельні блоки

439. ETAG 024 Concrete Frame Building Kits Набори будівельних бетонних 
каркасів

440. ETAG 025 Metal Frame Building Kits Набори будівельних металевих 
каркасів

441. ETAG 026 Fire Stopping and Fire Sealing Prod-
ucts                                                  Part 1: 
General 

Припинення пожежі та герметизація 
виробів Частина 1: Загальне

442. ETAG 026 Fire Stopping and Fire Sealing Prod-
ucts Part 2: Penetration Seals

Протипожежні та протипожежні 
ущільнення Частина 2: Проникаючі 
ущільнення

443. ETAG 026 Fire Stopping and Fire Sealing Prod-
ucts Part 3 : Linear Joint and Gap 
Seals

Продукти зупинки та пожежогасіння 
Частина 3: Лінійні ущільнення та 
зазори

444. ETAG 026 Fire Stopping and Fire Sealing Prod-
ucts 
Part 4: Reactive and Mechanical Air 
Transfer Grilles (Fire resistant and 
Cold Smoke Control Fire Resistant 
Types)

Протипожежні засоби та 
протипожежні ущільнювачі 
Частина 4: Реактивні і механічні 
повітророзподільні решітки 
(вогнестійкі і протипожежні типи для 
контролю холодного диму)

445. ETAG 026 Fire Stopping and Fire Sealing Prod-
ucts 
Part 5 : Cavity Barriers

Протипожежні засоби та 
протипожежні ущільнювачі 
Частина 5: Перешкоди для порожнин

446. ETAG 027 Falling Rock Protection Kits Набори захисту від падіння скелі

447. ETAG 028 Fire retardant products Вогнезахисні вироби

448. ETAG 029 Metal Injection Anchors for use in 
Masonry 
Annex A: Details of tests 
Annex B: Recommendations for tests 
to be carried out on construction 
works 
Annex C: Design methods for An-
chorages

Інжекційні якорі для використання в 
кладці 
Додаток А: Деталі випробувань 
Додаток B: Рекомендації щодо 
проведення випробувань на 
будівельних роботах 
Додаток С: Методи проектування 
кріплень
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449. ETAG 030 Dowels for structural joints 
Part 1: General 
Part 2: Seismic Action 
Part 3: Cyclic Loading

Дюбелі для конструкційних стиків 
Частина 1: Загальне 
Частина 2: Сейсмічна дія 
Частина 3: Циклічне завантаження

450. ETAG 031 Inverted Roofs Insulation Kits 
Part 1: General 
Part 2: Insulation with protective Fin-
ish

Набори ізоляції для перевернутих 
дахів 
Частина 1: Загальне 
Частина 2: Ізоляція захисним 
покриттям

451. ETAG 032 Expansion Joints for Road Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints

Розширювальні з’єднання для 
дорожніх мостів 
Частина 1: Загальне 
Частина 2: Поховані розширювальні 
з’єднання 
Частина 3: Гнучкі розширювальні 
з’єднання 
Частина 4: Нісові розширювальні 
з’єднання 
Частина 5: Розширювальні мати 
Частина 6: Консольні розширювальні 
з’єднання 
Частина 7: Підтримувані розширення 
Частина 8: Модульні розширювальні 
з’єднання

452. ETAG 033 Liquid applied Bridge Deck water-
proofing Kits

Рідкі гідроізоляційні набори Bridge 
Deck

453. ETAG 034 Cladding Kits 
Part 1: Ventilated Cladding Kits com-
prising Cladding components and 
associated fixings 
Part 2: Cladding Kits comprising 
Cladding components, associated 
fixings, subframe and possible insu-
lation layer

Набори для облицювання 
Частина 1: Вентильовані комплекти 
облицювання, що містять компоненти 
облицювання та відповідні кріплення 
Частина 2: Набори для облицювання, 
що містять компоненти облицювання, 
відповідні кріплення, підрамник та 
можливий шар ізоляції

454. ETAG 035 Ultra thin layer Asphalt Concrete Ультратонкий шар асфальтобетону
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ДОДАТОК 4. ПРОЄКТ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У 
БУДІВНИЦТВІ

Розроблено відповідно 
до Регламенту 
Кабінету Міністрів України, 
затвердженого Постановою КМ 
від 18.07.2007 № 950

Політична пропозиція
щодо реалізації державної політики розвитку системи технічного

регулювання у будівництві

І. Рекомендоване рішення
1. Предмет розгляду

Суспільні виклики, реалії стану галузі та зміни законодавства вимагають подальшого 
розвитку системи технічного регулювання у будівництві та її інтеграції до світового 
нормативного простору як гармонійної складової.

2. Запропонований спосіб вирішення проблеми

Спосіб полягає у взаємообумовленості основних завдань розвитку системи технічного 
регулювання у  будівництві на сучасному етапі та оновлених принципів дотримання 
під час виконання таких завдань, базований на реаліях співвідношення потреб і 
можливостей заінтересованих сторін і досвіді технічно розвинутих країн, перш за все 
– країн ЄС.

За основні завдання розвитку системи можна вважати: 

 � формування безпечного середовища для життя та життєдіяльності 
населення; 

 � забезпечення основних вимог до будівель і споруд у проєктуванні, 
будівництві та експлуатації; 

 � забезпечення інноваційної моделі розвитку галузі; 
 � створення умов для добросовісної конкуренції на ринках будівельної 

продукції та будівельної діяльності; 
 � сприяння розвитку національного виробництва; 
 � сприйняття нормативної бази ЄС як головного джерела розвитку 

стандартизації; 
 � систематизація об’єктів нормування; 
 � здійснення розроблення та перегляд нормативних актів технічного 

характеру за параметричними та цільовим методами; 
 � скорочення кількості чинних нормативних актів технічного характеру та 

визначення пріоритетності виконання нормативних вимог у залежності від 
об’єкта нормування; 

 � впровадження градації вимог у розробленні та перегляді нормативних актів 
технічного характеру цільовим методом; 

 � впровадження механізму натурної перевірки обґрунтованості змін 
критичних значень суттєвих параметрів у нормативних актах технічного 
характеру;  

 � формування ринкових принципів оцінки ризиків інвестиційної діяльності в 
будівництві; 

 � взаємодія з міжнародними страховими організаціями щодо захисту 
власників об’єктів, визначення прийнятних ризиків, формування 
нормативних параметрів і вимог на засадах граничних станів і допустимих 
ризиків; 

 � формування галузевої бази критичних значень параметрів суттєвих 



220НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

експлуатаційних характеристик із використанням досвіду страхування 
об’єктів, натурної перевірки граничних станів тощо; 

 � забезпечення поступовості та обґрунтованості запровадження вимог до 
будівельної продукції під час надання на ринок; 

 � прийняття угоди АССА щодо будівельної продукції; 
 � забезпечення доступності та зручності у використанні нормативної бази 

для цільових груп її споживачів; 
 � орієнтація нормативної бази на застосування БІМ-технологій.

За принципи дотримання під час виконання завдань пропонується розглядати: 

 � досягнення балансу інтересів основних стейкхолдерів: держава, суб’єкти 
будівельної діяльності, громадянське суспільство; 

 � пріоритетність застосування механізмів технічного регулювання у процесі 
формування єдиної державної політики у сфері будівництва; 

 � забезпечення системності, послідовності, користі для споживачів та 
незворотності розвитку технічного регулювання у будівництві на основі 
досвіду технічно розвинутих країн; 

 � формування масиву нормативних актів технічного характеру та нормативних 
документів як логічної сукупності та невід’ємності взаємопов’язаних 
складових нормативної бази; 

 � забезпечення плановості та поступовості процесу розроблення нових, 
перегляду і оновлення наявних нормативних актів технічного характеру та 
нормативних документів; 

 � системність, узгодженість та уніфікацію термінології нормативно-правових 
актів, нормативних актів технічного характеру та нормативних документів; 

 � пріоритетність вимог безпеки у порівняння з умовами комфортності 
середовища життя та життєдіяльності населення.

За джерела фінансування розвитку системи можна вважати як традиційні (державний 
бюджет України, кошти об’єднань виробників будівельної продукції), так і такі, що 
вимагають поширення (гранти МФО та міжнародні проєкти, спеціальний фонд 
розвитку нормативної бази у будівництві).

Розвиток системи назрілий та відповідає ключовим інтересам заінтересованих 
сторін – утворення безпечного середовища для життя та життєдіяльності населення 
та формування цивілізованого ринку для виробників будівельної продукції, 
проєктувальників та будівельників.

Головним ризиком у реалізації концептуальних засад можна вважати необхідність 
наявності достатньої кількості фахівців відповідної кваліфікації на всіх ланках реалізації 
концепції. Запобігання негативним наслідкам ризику передбачено розширенням 
спектру механізмів реалізації концепції у порівнянні з такими, що практикуються: 

 � формування консолідованих структур професійної спільноти з перенесенням 
на них центра ваги встановлення вимог технічного характеру у нормативній 
базі; 

 � забезпечення конструктивної взаємодії з питань формування нормативної 
бази між центральними органами виконавчої влади та фаховими дорадчими 
органами; 

 � проведення незалежної фахової експертизи проєктів нормативних актів 
технічного характеру та нормативних документів; 

 � концентрація замовлення на розроблення або внесення змін до нормативних 
актів технічного характеру та нормативних документів за державний кошт у 
відповідних центральних органах виконавчої влади; 

 � взаємодія з міжнародними та регіональними організаціями з питань 
стандартизації та національними організаціями технічно розвинутих країн 
з питань нормування; 

 � дієва система базових організацій Мінрегіону та технічних комітетів зі 
стандартизації будівельної продукції; 

 � ефективна співпраця центральних органів виконавчої влади і територіальних  
органів самоврядування з профільними закладами освіти.
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3. Обґрунтування  запропонованого способу вирішення проблеми

Спосіб вирішення проблеми зумовлений прийнятими міжнародними зобов’язаннями 
України (Угода про асоціацію Україна – ЄС) та оновленням законодавства, що відбулося 
на виконання таких зобов’язань.

Запропонований спосіб цілковито відповідає потребам будівництва в Україні та 
враховує його реалії, зокрема, протягом п’яти років будівельна продукція надається 
на ринок практично безконтрольно; задіяні нормотворчі потужності неспроможні 
підтримувати чинну нормативну базу.

Актуальність проблеми загострена внаслідок уповільнення розвитку системи через 
низку об’єктивних та суб’єктивних чинників.

ІІ. Аналітична частина
1. Дослідження проблеми

Кінцевим продуктом будівництва є будівлі та споруди, разом з тим, до сфери технічного 
регулювання галузі належить будівельна продукція, що є невід’ємною складовою 
споруди, тому сфера технічного регулювання у будівництві суттєво відрізняється 
від інших галузей економіки. Розвиток системи технічного регулювання галузі 
обумовлено національною специфікою, політичними та економічними реаліями та 
досвідом технічно розвинутих країн. 

Перший на території сучасної України кодекс обов’язкових будівельних вимог, 
так званий Будівельний статут, був прийнятий у XІ столітті у Київській Русі за часів 
Ярослава Мудрого. У 1737 році в Російській імперії видали Будівельний кодекс «Посада 
архітектурної експедиції», що регламентував практику будівництва, надавав вказівки 
щодо регулювання забудови, містив порядок попереднього розгляду та затвердження 
проєктів споруд, що зводилися за державні кошти. У 20-х роках минулого століття було 
зроблено декілька невдалих спроб пристосування старих будівельних норм до нових 
умов господарювання. 

СНиП та СН з’явилися у Радянському Союзі у 1955-1956 роках. Ці документи містили 
не тільки технічні вимоги, а й цілу низку правових норм, що регулювали процедури, 
пов’язані з будівництвом, необхідність отримання погоджень і дозволів. Характер 
викладення СНиП був наближений до інструкції безумовного виконання. Одночасно 
зі СНиП та СН застосовувались ГОСТи, також обов’язкові до виконання документи, що 
переважно встановлювали вимоги до виробництва продукції та методів випробувань, 
але також містили певні норми регулярного характеру.

З розвитком будівельного виробництва, промисловості та попитом на житло, 
нормативна база доповнилася типовими проєктами. Типові проєкти поширювались 
як на споруди у цілому, так і на їх складові частини.

Такий жорсткий підхід до нормування, у подальшому визначений як розпорядчий, був 
обумовлений об’єктивними на той час причинами: низькою культурою будівельного 
виробництва та недостатньою кількістю кваліфікованих архітекторів, інженерів 
та робітників. Розпорядчий підхід мав низку переваг: придатність для широкого 
впровадження індустріальних способів будівництва, забезпечення гарантованого 
рівня безпеки споруд, пристосованість до планової одноукладної економіки. Однак 
переваги, що були визначені на певних етапах, − індустріалізація та післявоєнна 
розбудова − поступово нівелювалися у порівнянні з недоліками, головним з яких було 
стримання інноваційного розвитку галузі.

Зі здобуттям незалежності перед Україною постало питання створення власної 
законодавчої та нормативної бази у будівництві. Оскільки раніше всі документи 
розроблялися за допомогою головних базових інститутів Радянського Союзу, що 
розташовувалися у Москві, Санкт-Петербурзі (на той час Ленінграді), Ростові-на-
Дону, Мінську та приймалася переважно Радою Міністрів СРСР, в Україні був дефіцит 
кадрового потенціалу, здатного вирішувати питання, пов’язані з формуванням та 
розвитком нормативної бази у будівництві. 

У 90-х роках спостерігався так званий період «стагнації», під час якого жорстко 
обмежувалося фінансування робіт із нормування та стандартизації у будівництві, 
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тому Україна була змушена вирішувати питання щодо актуалізації нормативної 
бази, головним чином, за рахунок введення на своїй території ГОСТ – документів, 
розроблених Міждержавною науково-технічною комісією зі стандартизації, 
технічного нормування і оцінки відповідності у будівництві (МНТКБ), що діяла у рамках 
Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Поступове зростання будівельного ринку стимулювало розвиток власної нормативної 
бази і, перш за все, впровадження нормативних документів на інноваційну будівельну 
продукцію та сучасні технології будівництва. 

У 2008 році вперше за роки незалежності Кабінетом Міністрів України 
(розпорядженнями від 22.02.2008 № 366-р та від 27.02.2008 № 383-р) Міністерству 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
було доручено одне із головних пріоритетних завдань – забезпечення оновлення 
нормативної бази у сфері проєктування, будівництва та промисловості будівельних 
матеріалів, адаптованої до вимог Європейського Союзу. У цей період активізувалася 
робота з гармонізації національної нормативної бази. У підсумку, у порівнянні з 2005 
роком, станом на 2010 кількість прийнятих нових будівельних норм та стандартів за 
рік зросла в 9,5 разів.

До 2009 року основу нормативної бази у будівництві України складали будівельні 
норми та стандарти колишнього СРСР (СНиП, СН, ГОСТ, СТ СЭВ), будівельні норми 
та стандарти, прийняті Україною з часу набуття незалежності (ДБН, ДСТУ, ДСТУ Б та 
ДСТУ-Н Б). 

У період з 2009 до 2015 рр., з прийняттям Закону України «Про будівельні норми» 
та Програми перегляду будівельних норм, нормативна база у будівництві зазнала 
якісних змін у бік зменшення кількості будівельних норм та збільшення кількості 
стандартів (зокрема гармонізованих). Більша частина СНиП і СН та ГОСТ були 
переглянуті або відмінені. Однак, сьогодні ще залишається актуальною проблема 
оновлення застарілих норм (42 СНиП та 17 СН), переважно на вузькогалузеві об’єкти, 
наприклад, газо- та нафтопроводи або промислові холодильники.

З 2015 року спостерігався спад у будівельному нормотворенні. Виникла потреба 
у виробленні якісно нових підходів до нормування та стандартизації у будівництві. 
Разом із тим, програмні документи, що створювали б передумови для розвитку 
системи технічного регулювання у будівництві, були відсутні, а зміни загального 
законодавства, зокрема щодо добровільності застосування стандартів і скасування 
обов’язкової сертифікації будівельної продукції, призвели до блокування ринкового 
нагляду та сертифікації і, як наслідок, до зниження ефективності технічного 
регулювання у будівництві. 

З 2016 року Мінрегіон не бере участі у розробленні стандартів, зміни до ДБН та ГБН 
стосуються вирішення локальних питань. Крім того, «поліпшення», запроваджені 
Міністерством розвитку громад та територій України й Міністерством економіки 
України в частині прискорення процедури розроблення будівельних норм та 
збільшення кількості гармонізованих стандартів, прийнятих методом підтвердження, 
ще більше погіршили ситуацію: будівельні норми значно втратили в якості, а 
стандарти приймаються без перекладу тексту документа державною мовою, що 
значно ускладнює користування ними.

Основними засадами, що обумовлюють необхідність зміни підходів до нормування, 
а також і реформу системи технічного регулювання у будівництві, можна вважати: 
підвищення рівня суспільних вимог до життєвого середовища, прискорення 
технічного процесу, формування прошарку кваліфікованих фахівців галузі.

Актуальність зміни підходів до нормування зростає з переходом до багатоукладної 
економіки і набуває критичного рівня з прискоренням євроінтеграційних процесів.

Підхід до нормування обумовлює механізм системи технічного регулювання 
у будівництві, що має відповідати таким вимогам: забезпечення безпеки та 
функціональної придатності для життя та життєдіяльності людини, гнучкість 
та пристосованість до запровадження інновацій, придатність до гармонійного 
співіснування з міжнародно визнаними практиками технічного регулювання у 
будівництві.
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Зазначеним вимогам відповідає параметричний метод нормування у будівництві, 
оскільки за своєю суттю передбачає більш гнучкі підходи до досягнення цілей 
проєктування: за його логікою, технічне регулювання хоча й встановлює жорсткі 
вимоги щодо споруд, проте не ставить бар’єрів щодо застосування інновацій та 
новітніх технологій. Дієвість системи технічного регулювання у будівництві, заснованої 
на параметричному підході, доведена міжнародним досвідом. 

Параметричний підхід дозволяє гармонійно поєднувати інтереси суспільства, бізнесу 
та держави та застосовувати наявні механізми й інструменти.

Механізм технічного регулювання у будівництві складається з: 

 � інструментів: закони та підзаконні акти (зокрема технічні регламенти), 
державні та галузеві будівельні норми, нормативні документи (стандарти, 
кодекси усталеної практики, специфікації); 

 � процедур: оцінка відповідності (декларування, сертифікація, підтвердження 
придатності), ринковий нагляд.

Регулювання має на меті забезпечення загальнодержавної політики у сфері 
містобудування, задоволення суспільних очікувань щодо безпечності та комфортності 
споруд для життєдіяльності людини та встановлення зрозумілих і таких, що не 
обмежують вільну конкуренцію та діяльність учасників будівельного ринку (виробників 
будівельної продукції, проєктувальників, підрядників та інших стейкхолдерів), вимог. 
Регулятори, що розробляють і приймають нормативно-правові акти, будівельні норми 
та нормативні документи, мають спрямовувати свою діяльність на досягнення балансу 
суспільних і державних інтересів, несуть відповідальність перед громадянами країни, 
що є кінцевими споживачами продукту галузі.

Оцінка відповідності та ринковий нагляд спрямовані на доведення відповідності 
будівельної продукції встановленим обов’язковим вимогам та на контроль за їх 
виконанням.

Функціонування системи технічного регулювання регулюється, зокрема:

законодавчими актами: Угода Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у 
торгівлі, Господарський кодекс України, закони України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності», «Про будівельні норми», «Про стандартизацію», «Про державний 
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції»;

підзаконними нормативно-правовими актами: постанови Кабінету Міністрів України 
від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, 
будівель і споруд», від 01.03.2006 № 240 «Про затвердження Правил підтвердження 
придатності нових будівельних виробів», від 23.05.2011 № 547 «Про затвердження 
Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних 
технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними 
документами Європейського Союзу», від 30.06.2010 № 543 «Про затвердження Порядку 
розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та 
визнання їх такими, що втратили чинність», від 14.07.2010 № 589 «Про затвердження 
Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві».

Законодавство розподілене на загальне та спеціальне. До загального належать: Угода 
Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, Господарський кодекс 
України, Закони України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про 
стандартизацію», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» 
тощо. 

До спеціального – закони, що регулюють питання, безпосередньо пов’язані зі сферою 
будівництва, а саме: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну 
діяльність», «Про будівельні норми».

Крім загального та спеціального законодавства, у системі технічного регулювання 
ключове місце займають технічні регламенти. 

За даними Реєстру технічних регламентів, в Україні прийнято 84 регламенти, із них 
один належить до регулювання будівельної продукції, а саме «Технічний регламент 
будівельних виробів, будівель і споруд».
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Технічні регламенти розробляються, приймаються та застосовуються на основі 
принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у 
торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації 
торгівлі 1994 року. 

Світова організація торгівлі (СОТ) відмічає доцільність застосування параметричного 
підходу при встановлення обов’язкових вимог до продукції. 

До таких параметричних вимог, що визначають експлуатаційні характеристики 
будівельної продукції, належать шість вимог безпеки, встановлені Технічним 
регламентом будівельних виробів, будівель і споруд:

 � механічний опір та стійкість;

 � пожежна безпека;

 � гігієна, здоров’я та захист навколишнього середовища;

 � безпека і доступність в експлуатації; 

 � захист від шуму та вібрації; 

 � енергозбереження та енергоефективність.

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд розроблений з 
урахуванням вимог Директиви Ради Європи 89/106/ЕЕС від 21.12.1988 про зближення 
законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно 
будівельних матеріалів і виробів. Цей Регламент визначає основні вимоги до 
будівельних матеріалів і виробів, будівель і споруд, а також процедури оцінки 
відповідності виробів установленим вимогам та порядок їх застосування.

Відповідно до технічного регламенту споруди в цілому й окремі їхні частини повинні 
відповідати своєму функціональному призначенню та основним вимогам безпеки. За 
умови належної експлуатації споруд, основні вимоги безпеки повинні виконуватися 
протягом обґрунтованого терміну служби споруд з урахуванням передбачуваних 
впливів. 

Дія Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» поширюється 
на всі види продукції, за винятком об’єктів будівництва. Цей фактор обумовлює 
особливості системи технічного регулювання у будівництві, а саме наявність такого 
інструменту як будівельні норми, що встановлюють мінімальні обов’язкові вимоги 
до об’єкту будівництва та спрямовані на забезпечення виконання основних вимог 
безпеки (основних вимог до споруд), встановлених технічним регламентом. 

Відповідно до Закону України «Про будівельні норми» застосовується два види 
будівельних норм: державні та галузеві (ДБН та ГБН). За своєю юридичною силою 
це рівноцінні документи, що встановлюють вимоги безпеки до об’єктів будівництва. 
Різниця між ними полягає в суб’єкті нормування, що їх затвердив. ДБН затверджуються 
Мінрегіоном, ГБН – визначеними центральними органами виконавчої влади.

Традиційно будівельні норми є зібранням людського досвіду щодо забезпечення 
безпеки нерухомих об’єктів, який сторіччями був напрацьований емпіричним шляхом 
у процесі їх будівництва й експлуатації, науковими дослідженнями, що пропонують 
прийнятний метод контролю безпеки споруд та їх компонентів (частин). Будівельні 
норми – документальний інструмент технічного регулювання у вигляді кодифікованого 
зводу обов’язкових положень, що встановлює обов’язкові вимоги безпеки до об’єктів 
будівництва. Норми можуть бути сформульовані розпорядчим, параметричним або 
цільовим методами формулювання вимог. 

Найбільш істотна різниця між цими методами полягає в тому, що саме є в фокусі 
нормування. Параметричні норми акцентують увагу на меті, яку необхідно досягти, 
застосовуючи встановлену нормативну вимогу. Розпорядчі вказують на шлях 
досягнення мети. Параметричні допускають альтернативні шляхи досягнення 
поставленої мети, у той час як розпорядчі пропонують єдиний шлях – той, що прописано 
в нормативній вимозі. При цьому, як правило, розпорядчі норми не передбачають 
формулювання мети, яку суб’єкт має досягти. Розробники розпорядчих норм виходять 
із того, що суворе дотримання запропонованих вимог забезпечує досягнення мети, 
яку розробник розпорядчої норми мав на увазі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342
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В Україні переважна більшість будівельних норм сформульовані традиційним 
розпорядчим методом.

Чинні будівельні норми, розроблені розпорядчим методом формування нормативних 
вимог не достатньо гнучкі для застосування альтернативних рішень, матеріалів і 
методів. Це значно обмежує творчу свободу проєктувальника й можливість економії 
ресурсів у випадках, коли замість запропонованих матеріалів і методів можливе 
використання замінників, що за своїми технічними характеристиками не гірші або 
навіть кращі за запропоновані.

У 1993 році Декретом Кабінету міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» 
будівельні норми прирівняли до стандартів, що, за суттю, є добровільними до 
виконання документами. Це створило правову колізію, яка не мала вирішення до 
прийняття у 2009 році Закону України «Про будівельні норми». Закон встановив чітке 
визначення будівельних норм як затвердженого суб’єктом нормування підзаконного 
нормативного акту технічного характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері 
будівництва, містобудування та архітектури, та повернув нормам статус обов’язкового 
у будівництві документа. Крім того, закон вперше визначив, що будівельні норми – 
це нормативний акт, який містить обов’язкові технічні вимоги до об’єкта будівництва 
(наприклад, лікарні, школи, дороги тощо) та не встановлює правових вимог. Будівельні 
норми не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України. Таким чином, правове 
регулювання, що подекуди трапляється в будівельних нормах, має містити під собою 
законодавче підґрунтя у вигляді норми закону або іншого нормативно-правового 
акту. Тож будівельні норми як підзаконні нормативні акти технічного характеру, що 
встановлюють обов’язкові мінімальні вимоги до планування та забудови територій, 
проєктної та містобудівної документації, споруд, їх основних конструктивних 
елементів, систем інженерно-технічного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу 
(крім експлуатації), призначені для забезпечення виконання цих вимог та спрямовані 
на створення безпечного та комфортного середовища для життя та життєдіяльності 
людини. Виконання вимог будівельних норм є ознакою дотримання основних вимог 
безпеки.

Проблемним питанням залишається неможливість застосування будівельних норм 
на етапі експлуатації. Ситуація у сфері експлуатації є критичною. Наявна на сьогодні 
нормативно-правова та нормативна бази, що регулюють сферу експлуатації, зокрема 
з позиції надійності та безпеки споруд, практично не розвинені та не кореспондуються 
з будівельним законодавством. І хоча технічний регламент говорить про необхідність 
виконання основних вимог до споруд протягом всього життєвого циклу, включно з 
експлуатацією, фактично виконати цю умову дуже складно. Таким чином, механізм 
реалізації основних вимог безпеки та мінімізації ризиків на стадії експлуатації 
практично відсутній. Отже, нагальною проблемою, що на сьогодні потребує 
законодавчого вирішення, є застосування будівельних норм на період експлуатації 
споруд. 

Будівельні норми не є самодостатніми документами. Вони працюють спільно зі 
стандартами. Однак, із 2016 року Мінрегіон не має впливу на розроблення стандартів і 
практично позбавлений можливості формувати єдину взаємоузгоджену нормативну 
базу. Взаємозв’язок механізмів системи «технічний регламент – будівельні норми – 
стандарти» порушено. 

Стандарти, відповідно до Закону України «Про стандартизацію», є нормативними 
документами, заснованими на консенсусі, що встановлюють для загального й 
неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо 
діяльності чи її результатів та спрямовані на досягнення оптимального ступеня 
впорядкованості в певній сфері. 

Регіональні та міжнародні стандарти для застосування на території України 
приймаються як національні гармонізовані стандарти (наприклад, ДСТУ EN або ДСТУ 
ISO). 

В Україні стандарти у переважній більшості є добровільними до застосування. 
Законодавство встановлює лише декілька випадків обов’язковості стандартів. А 
саме для: суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів чи 
кодексів усталеної практики встановлено нормативно-правовими актами, учасників 
угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в 
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ній (ньому) є посилання на певні стандарти чи кодекси усталеної практики, виробника 
чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції 
певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні. 

Проте навіть добровільність застосування стандартів значно збільшує продуктивність 
виробництва. Міжнародна організація стандартизації (ISO) стверджує, що емпіричний 
аналіз показав, що стандарти відіграють важливу роль у підвищенні продуктивності 
праці, вимірюваній як виробництво за відпрацьовану годину. Протягом періоду 
дослідження у 1981-2004 рр. стандартизація дала 17% темпів приросту продуктивності 
праці, що становить приблизно 9% темпів приросту виробництва (реального ВВП). 
Вплив цього позитивного внеску у зростання виробництва з часом є суттєвим. 

На думку Міжнародної організації стандартизації, яка активно застосовує 
параметричний підхід у розробленні міжнародних стандартів, застосування 
параметричного методу надає максимальну свободу технічної творчості в силу того, що 
він передбачає можливість застосування альтернативних рішень, методів і матеріалів 
для досягнення поставленої мети та сприяє вільному переміщенню товарів та послуг. 

Порівнюючи національний механізм технічного регулювання з європейським, можна 
стверджувати, що українська система технічного регулювання у будівництві подібна 
до системи ЄС, що діяла до 2011 року, але потребує модернізації з рахуванням світових 
тенденцій розвитку технічного регулювання. 

У 2019 році були зроблені перші необхідні кроки для запровадження в Україні 
параметричних підходів формування системи технічного регулювання. Було прийнято 
зміни до Закону України «Про будівельні норми», якими вперше на законодавчому 
рівні визначені методи нормування у будівництві – параметричний, розпорядчий та 
цільовий, надані відповідні поняття.

Вибір методу нормування у будівництві має здійснюватися, виходячи з особливостей 
об’єкта нормування. Перевага надається параметричному та цільовому методам 
нормування у будівництві.

Прийняття Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» у 2020 році 
імплементує у національне законодавство положення Регламенту (ЄС) № 305/2011 
Європейського Парламенту і Ради, яким встановлено гармонізовані умови для 
розміщення на ринку будівельної продукції та скасовано Директиву Ради 89/106/ЕЕС. 
Цим кроком завершено утворення законодавчого підґрунтя для розвитку системи 
технічного регулювання будівництвом на новому якісному рівні.

Світові тенденції реформації технічного регулювання будівництва зрозумілі, особливу 
увагу привертає досвід технічно розвинутих країн останньої чверті ХХ сторіччя та 
подальший розвиток.

У 1925 році Національне бюро стандартів США (попередник Національного інституту 
стандартів і технологій (NIST)) опублікувало звіт під назвою «Рекомендована практика 
впорядкування будівельних норм», де було зазначено: «Коли це можливо, вимоги 
повинні бути зазначені як характеристики продуктивності, засновані на результатах 
випробувань в умовах експлуатації, а не як вимоги до розмірів, деталізованих 
методів чи конкретних матеріалів. Інакше можуть бути обмежені у використанні 
нові матеріали чи нова продукція, що успішно задовольняють потреби будівництва, 
зокрема економічно, що буде перешкодою для прогресу галузі».

Перехід до функціональних, заснованих на цільовому або параметричному підході, 
будівельних регуляторних систем розпочався наприкінці 1970-х, а перше покоління 
нових норм було оприлюднено у 1980-х та 1990-х роках.

У 1994 Світова організація торгівлі, визнаючи, що розпорядчі норми та стандарти є 
основними нетарифними торговельними бар’єрами, зазначила у пункті 2.8 Угоди про 
технічні бар’єри в торгівлі: «У випадках, коли це є доцільним, члени визначають технічні 
регламенти, що ґрунтуються на вимогах до продукту стосовно експлуатаційних 
характеристик, а не на конструктивних чи описових характеристиках». Тобто держави-
учасниці зобов’язалися використовувати параметричні вимоги в оцінці відповідності 
продукту та прийнятті нових та інноваційних продуктів на їхньому ринку.

Базове визначення параметричного методу, що й зараз використовується, вперше 
було сформульоване Міжнародною радою з досліджень та інновацій у будівництві 
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(The International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB)): 
«Параметричний метод − це, перш за все, практика мислення та роботи з точки зору 
цілей, а не засобів. Він стосується того, якими мають бути споруда чи будівельна 
продукція, а не визначає, як їх будувати». 

Більшість регуляторних систем, створених з використанням параметричного 
методу, це варіації так званої «Скандинавської п’ятирівневої системи», описаної 
Скандинавським комітетом будівельного нормування (NKB) у 70-х роках. 

У цій системі:

 � рівень 1 (цілі) фіксує основні інтереси громади загалом та/або потреби 
користувача-замовника;

 � рівень 2 (функціональні вимоги) стосується конкретного аспекту споруди 
або будівельного елемента для досягнення визначеної на першому рівні 
мети;

 � рівень 3 (параметричні або оперативні вимоги) визначає фактичний 
параметр (робочу характеристику) споруди/продукції, якого потрібно 
досягти. 

 � рівні 4 (методи верифікації) та 5 (рішення, що задовольняють/прийнятні) 
стосуються специфіки досягнення мети. Останні два рівні іноді поєднуються, 
оскільки відповідність заданому рецептурному рішенню (рівень 5) − лише 
один із декількох можливих методів верифікації (рівень 4). 

У деяких країнах не існує обов’язкових методів доказування відповідності, натомість 
передбачена воля проєктанта дотримуватися документів, «що вважаються 
відповідними» та можуть посилатися на національні або міжнародні стандарти або 
використовувати підхід «перших принципів» (параметричний метод). Наприклад, 
Великобританія та Нова Зеландія. В інших країнах існують обов’язкові документи на 
відповідність, що, у свою чергу, посилаються на національні чи міжнародні стандарти 
й відхилення від вимог яких є винятком. Існують також ситуації, коли критерії та засоби 
перевірки вбудовуються в норми (регламенти), як це відбувається в Японії. 

У середині 90-х років декілька країн, що на той час вже імплементували параметричні 
підходи у свою нормувальну практику, створили Комітет з питань міжвідомчої 
регуляторної співпраці IRCC. Згодом склад IRCC розширився до дванадцяти країн: 
Австралії, Австрії, Канади, Китаю, Японії, Нової Зеландії, Норвегії, Шотландії, Сінгапуру, 
Іспанії, Швеції та США, а також афілійованих організацій із Великої Британії та 
Нідерландів.

Рисунок. Хронологія трансформації систем регулювання з розпорядчих до 
параметричних (цільових) у державах-членах  IRCC

Щодо застосування параметричного методу встановлення вимог в Європейському 
Союзі, зважаючи на розподіл повноважень між ЄС та державами-членами, будівництво 
– це поле чітко визначеної субсидіарності. Держави-члени залишаються повністю 
відповідальними за вимоги, що стосуються громадської безпеки, енергоефективності 
та охорони праці під час виконання будівельних робіт. Вони мають виключні 
повноваження щодо встановлення правил проєктування та виконання будівельних 
робіт і здійснюють їх на національному, регіональному та місцевому рівні. Тобто власне 
законодавство держав-учасниць ЄС щодо дозвільних процедур та регулювання 
виконання будівельних робіт дуже неоднорідне. 

При цьому загальне законодавство ЄС застосовується для забезпечення вільного обігу 
товарів на внутрішньому ринку, щоб дозволити продаж законно наданої будівельної 
продукції на ринку в одній державі-члені (тобто вперше доступної на ринку ЄС) на 
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території будь-якої іншої держави-члена. З цією метою в 1988 році була прийнята 
Директива № 89/106/ЕЕС Ради ЄС про зближення законодавчих, нормативних і 
адміністративних положень держав-членів ЄС щодо будівельних матеріалів, яка 
згодом була замінена Регламентом (ЄС) № 305/2011.

Регламент (ЄС) № 305/2011 відрізняється від актів «нового підходу технічної гармонізації» 
тим, що він гармонізує лише методи оцінки відповідності та не встановлює 
конкретних функціональних вимог щодо будівельної продукції для всіх держав ЄС. 
Натомість, він запроваджує «єдину технічну мову», інакше − гармонізовані правила, 
щодо того, як визначати показники продуктивності будівельної продукції відносно 
загальноєвропейських базових вимог. Можна сказати, що Регламент (ЄС) № 305/2011 
наслідує традицію параметричного нормування. У додатку І до цього Регламенту 
встановлені сім базових вимог до будівельної продукції, чи цілей регулювання, що 
відповідають першому рівню Скандинавської п’ятирівневої системи: 

 � Механічний опір і стійкість;
 � Протипожежна безпека;
 � Гігієна, здоров’я та навколишнє середовище;
 � Безпека та доступність у користуванні;
 � Захист від шуму;
 � Економія енергії та збереження тепла;
 � Раціональне використання природних ресурсів.

Ці сім основних вимог класифікують вимоги, що держави-члени можуть передбачити 
для будівельних робіт на своїй території, а також описують сферу гармонізації для 
цілей Регламенту (ЄС) № 305/2011, визначаючи суттєві характеристики будівельної 
продукції.

Таким чином зміни у законодавстві, які відбулися протягом 2019-2020 рр., а саме 
прийняття змін до Закону України «Про будівельні норми» та Закону України «Про 
надання будівельної продукції на ринку», спрямовані на розвиток системи технічного 
регулювання у будівництві виходячи з внутрішніх потреб споживачів та виробників, 
але суцільно відповідають світовим тенденціям та міжнародним зобов’язанням нашої 
країни.

2. Можливі варіанти розв’язання проблеми

Міжнародні зобов’язання України та чинне законодавство виключають варіабельність 
розв’язання проблеми.

Сутність концептуальних засад розвитку системи технічного регулювання у 
будівництві полягає у необхідності тривалого періоду послідовних та скоординованих 
дій державних органів та професійної спільноти, спрямованих на кінцевий результат, 
а також зниження ризиків впливу суб’єктивних факторів. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У 
БУДІВНИЦТВІ

Проблема, на вирішення якої спрямовані концептуальні підходи:
Технічне регулювання у будівництві має особливості у порівнянні з іншими галузями 
економіки. 

По-перше, регулювання здійснюється як стосовно будівель і споруд, основні вимоги 
щодо безпеки яких повинні формуватися і забезпечуватися протягом усього життєвого 
циклу, так і до будівельної продукції як невід’ємної складової будівель і споруд, 
показники якої залежать від власного життєвого циклу і впливають на характеристики 
будівлі або споруди у цілому. 

По-друге, нормативне забезпечення галузі відповідно до означених сегментів 
регулювання здійснюється нормативними актами технічного характеру (ДБН, ГБН), 
що спрямовані на забезпечення безпечного середовища для життя та життєдіяльності 
людини і приймаються кожною країною окремо, встановлюючи переважно вимоги до 
об’єкту будівництва (об’єкту нормування) в цілому, та національними нормативними 
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документами (ДСТУ), що здебільшого регулюють вимоги до будівельної продукції або 
технології та підлягають гармонізації з відповідними міжнародними та регіональними 
стандартами з метою забезпечення спрощеного та вільного переміщення товарів і 
послуг.

Послідовний розвиток системи технічного регулювання у будівництві в Україні 
можна умовно розподілити на такі періоди: формування у загальному руслі СНД 
під домінуючим впливом РФ, де залишилася переважна кількість розробників 
нормативної бази у будівництві, та національна адаптація до багатоскладової 
економіки з урахуванням інтересів та потенціалу України.

Суспільні виклики, реалії стану галузі та зміни законодавства вимагають подальшого 
розвитку системи та її формування як гармонійної складової світового нормативного 
простору у сфері будівництва.

Для забезпечення законодавчо обумовлених основних вимог до будівель і споруд 
протягом їхнього життєвого циклу, створення умов добросовісної конкуренції на ринку 
будівельної продукції, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, 
проєктантів, інших провідних фахівців галузі та будівельників як в Україні, так і за її 
межами, виконання міжнародних зобов’язань нашої держави необхідно здійснювати 
реформування системи технічного регулювання у будівництві на основі якісно нових 
підходів, що обумовить наступний етап розвитку системи.

Мета концептуальних підходів та орієнтовні строки їх реалізації
Метою цих концептуальних підходів є визначення принципів, засад і механізмів 
політики публічного управління розвитком технічного регулювання у будівництві.

Реалізація цих концептуальних підходів передбачається до 2031 року.

Шляхи та способи вирішення проблеми
Ці концептуальні підходи передбачають, що у процесі розроблення нормативної 
бази з питань технічного регулювання у будівництві необхідно дотримуватися таких 
принципів:

 � досягнення балансу інтересів основних стейкхолдерів: держава, суб’єкти 
будівельної діяльності, громадянське суспільство;

 � пріоритетності застосування механізмів технічного регулювання у процесі 
формування єдиної державної політики у сфері будівництва;

 � забезпечення системності, послідовності, користі для споживачів та 
незворотності розвитку технічного регулювання у будівництві на основі 
досвіду технічно розвинутих країн;

 � формування масиву нормативних актів технічного характеру та нормативних 
документів як логічної сукупності та невід’ємності взаємопов’язаних 
складових нормативної бази; 

 � забезпечення плановості та поступовості процесу розроблення нових, 
перегляду і оновлення чинних нормативних актів технічного характеру та 
нормативних документів;

 � системності, узгодженості та уніфікації термінології нормативно-правових 
актів, нормативних актів технічного характеру та нормативних документів;

 � пріоритетності вимог безпеки у порівняння з умовами комфортності 
середовища життя та життєдіяльності населення.

З урахуванням поставленої мети основними завданнями розвитку нормативного 
забезпечення технічного регулювання будівництва є:

 � формування безпечного середовища для життя та життєдіяльності 
населення;

 � забезпечення основних вимог до будівель і споруд у проєктуванні, 
будівництві та експлуатації;

 � забезпечення інноваційної моделі розвитку галузі;

 � створення умов для добросовісної конкуренції на ринках будівельної 
продукції та будівельної діяльності;
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 � сприяння розвитку національного виробництва;

 � сприйняття нормативної бази ЄС як головного джерела розвитку 
стандартизації;

 � систематизація об’єктів нормування;

 � здійснення розроблення та перегляд нормативних актів технічного 
характеру за параметричними та цільовим методами;

 � скорочення кількості чинних нормативних актів технічного характеру та 
визначення пріоритетності виконання нормативних вимог у залежності від 
об’єкта нормування;

 � впровадження градації вимог у розробленні та перегляді нормативних актів 
технічного характеру цільовим методом;

 � впровадження механізму натурної перевірки обґрунтованості змін 
критичних значень суттєвих параметрів у нормативних актах технічного 
характеру; 

 � формування ринкових принципів оцінки ризиків інвестиційної діяльності в 
будівництві;

 � взаємодія з міжнародними страховими організаціями щодо захисту власників 
об’єктів, визначення прийнятних ризиків, формування нормативних 
параметрів і вимог на засадах граничних станів і допустимих ризиків;

 � формування галузевої бази критичних значень параметрів суттєвих 
експлуатаційних характеристик із використанням досвіду страхування 
об’єктів, натурної перевірки граничних станів тощо;

 � забезпечення поступовості та обґрунтованості запровадження вимог до 
будівельної продукції під час надання на ринок;

 � прийняття угоди АССА щодо будівельної продукції;

 � забезпечення доступності та зручності у використанні нормативної бази для 
цільових груп її споживачів;

 � орієнтація нормативної бази на застосування БІМ технологій.

За результатами аналізу реалізації державної політики у будівництві та відповідного 
міжнародного досвіду, нормативна база технічного регулювання будівництвом 
повинна складатися з:

 � нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України та відповідних центральних органів виконавчої влади – цільовий 
рівень;

 � нормативних актів технічного характеру (державних та галузевих будівельних 
норм) – функціональний рівень;

 � нормативних документів (національних стандартів та кодексів усталеної 
практики), документів із визначення прийнятності – характеристичний 
рівень.

Реалізація концептуальних підходів здійснюватиметься із застосуванням таких 
механізмів:

 � формування консолідованих структур професійної спільноти з перенесенням 
на них центра ваги встановлення вимог технічного характеру у нормативній 
базі;

 � забезпечення конструктивної взаємодії з питань формування нормативної 
бази між центральними органами виконавчої влади та фаховими дорадчими 
органами;

 � проведення незалежної фахової експертизи проєктів нормативних актів 
технічного характеру та нормативних документів;

 � концентрація замовлення на розроблення або внесення змін до нормативних 
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актів технічного характеру та нормативних документів за державний кошт у 
відповідних центральних органах виконавчої влади;

 � взаємодія з міжнародними та регіональними організаціями з питань 
стандартизації та національними організаціями технічно-розвинутих країн 
з питань нормування;

 � дієва система базових організацій Мінрегіону та технічних комітетів зі 
стандартизації будівельної продукції;

 � ефективна співпраця центральних органів виконавчої влади і територіальних  
органів самоврядування з профільними закладами освіти.

Очікувані результати від реалізації концептуальних підходів
У результаті реалізації концептуальних підходів відбудеться:

 � реалізація угоди АССА про взаємовизнання ЄС та України, результатів оцінки 
відповідності будівельної продукції;

 � гармонізація національної нормативної бази з нормативної базою ЄС на 
рівні 85-90%;

 � суттєве скорочення кількості нормативних актів технічного характеру;

 � викладення нормативних актів технічного характеру параметричним та 
цільовим методом;

 � поширення нормативної бази з питань будівництва на період експлуатації 
будівель і споруд;

 � перенесення центру впливу встановлення нормативних показників із 
держслужби до фахової середи;

 � припинення процедури погодження відхилень від нормативних актів 
технічного характеру за межами критичних значень суттєвих параметрів.

Реалізація концептуальних підходів дасть змогу:

 � розширити експортні можливості національних виробників будівельної 
продукції, послуг, робіт;

 � забезпечити прискорення впровадження у будівництво інноваційної 
продукції та прогресивних проєктних рішень;

 � сформувати нормотворче та експертне професійне середовище, спроможне 
підтримувати та розвивати нормативну базу у будівництві;

 � підвищити рівень обґрунтованості вимог нормативної бази.

Можливі джерела фінансування для реалізації концептуальних підходів:

 ◇ державний бюджет України;

 ◇ кошти об’єднань виробників будівельної продукції;

 ◇ гранти міжнародних фінансових організацій та міжнародні проєкти;

 ◇ спеціальний фонд, утворений для розвитку нормативної бази у 
будівництві.

Послідовність дій реалізації концептуальних підходів планується з роками з 
визначенням необхідних обсягів фінансування. 
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ДОДАТОК 5. ПЕРЕЛІК ПІДЗАКОННИХ АКТІВ, ЩО 
ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ З ПОЛОЖЕННЯМИ 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
1. Типи будівельної продукції

 � Постанова КМУ «Про затвердження переліку категорій будівельної 
продукції».

2. Структура системи
 � Постанова КМУ «Про затвердження умов та підстав делегування функцій 

контрактного пункту»;
 � Постанова КМУ «Про затвердження вимог щодо компетентності органів з 

визначення технічної прийнятності», Постанова КМУ «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069».

3. Документація
 � Постанова КМУ «Про затвердження форми та інструкції зі складання 

декларації показників»; 
 � Постанова КМУ «Про затвердження форми висновку про технічну 

прийнятність».

4. Процедури
 � Постанова КМУ «Про затвердження систем оцінки та перевірки стабільності 

показників будівельної продукції»; 
 � Постанова КМУ «Про затвердження порядку розроблення та прийняття 

національних документів з визначення прийнятності»; 
 � Постанова КМУ «Про випадки суттєвих експлуатаційних характеристик, 

у яких посилення на відповідні регламенті технічні специфікації не є 
обовʼязковим»; 

 � Постанова КМУ «Про визначення систем оцінки та перевірки стабільності 
показників будівельної продукції, для яких дозволяється використання 
матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої 
випробувальної лабораторії призначеного органу з оцінки відповідності»;

 � Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку видачі або відмови у 
видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери 
призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого 
свідоцтва»; 

 � Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі 
свідоцтва про призначення, розширення сфери призначення, анулювання 
свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності»; 

 � Наказ Мінрегіону «Про визначення суттєвих експлуатаційних характеристик, 
за якими виробник декларує показники будівельної продукції при введення 
її в обіг»; 

 � Наказ Мінрегіону «Про визначення умов, за яких будівельна продукція 
вважається такою, що відповідає певному рівню або класу показників, 
без проведення випробувань або необхідності подальшого проведення 
випробувань»; 

 � Накази Мінрегіону «Про систему або системи оцінки та перевірки стабільності 
показників, які застосовуються до… (конкретна будівельна продукція чи група 
продукції або конкретна суттєва експлуатаційна характеристика будівельної 
продукції)»; 

 � Наказ Мінрегіону «Про затвердження порядку прийняття рішення щодо 
національного документа України з визначення прийнятності, стосовно 
якого органи з визначення технічної прийнятності не досягли згоди; 

 � Накази Мінрегіону «Про строки зберігання технічної документації для… 
(певні групи будівельної продукції)»; 

 � Постанова КМУ «Про затвердження порядку внесення інформації про 
небезпечні або шкідливі хімічні речовини та суміші до державної електронної 
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системи у сфері будівництва»; 
 � Постанова КМУ «Про затвердження правил, обсягу та випадків внесення 

інформації про небезпечні або шкідливі хімічні речовини та суміші до 
державної електронної системи у сфері будівництва». 
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ДОДАТОК 6. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
АКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ, СПЕЦИФІЧНИХ ДЛЯ 
УКРАЇНИ
1. Використання державної електронної системи у сфері будівництва

 � Постанова КМУ «Про затвердження порядку складання декларації 
показників будівельної продукції з використанням державної електронної 
системи у сфері будівництва»

 � Постанова КМУ «Про затвердження порядку внесення національних 
документів України з визначення прийнятності та їх переліку до державної 
електронної системи у сфері будівництва».

2. Інженерно-технічні заходи

 � Наказ Мінрегіону «Про визначення порогових рівней показників будівельної 
продукції, повʼязаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, 
що підлягають декларуванню».

 � Наказ Мінрегіону «Про встановлення класів показників будівельної 
продукції, повʼязаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками».

 � Наказ Мінрегіону «Про затвердження переліку національних документів 
України з визначення прийнятності».

 � Постанова КМУ «Про порядок затвердження переліку національних 
стандартів на будівельну продукцію, що не охоплюється або не повністю 
охоплюється національними гармонізованими стандартами для цілей 
застосування Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

 � Наказ Мінрегіону «Про затвердження національних стандартів на будівельну 
продукцію, що не охоплюється або не повністю охоплюється національними 
гарманізованими стандартами для цілей застосування Закону України «Про 
надання будівельної продукції на ринку».

3. Організаційні заходи

 � Постанова КМУ «Про встановлення правил визначення вартості робіт з 
розроблення національних документів з визначення прийнятності та видачі 
висновку про технічну прийнятність».

 � Постанова КМУ «Про встановлення порядку розподілу коштів, отриманих від 
замовника, між відповідним органом з визначення технічної прийнятності 
та національною організацією органів з визначення технічної прийнятності 
на виконання їхніх завдань і функцій, передбачених Законом України «Про 
надання будівельної продукції на ринку».

 � Статут національної організації органів з визначення технічної прийнятності.
 � Положення про наглядову роду національної організації органів з 

визначення технічної прийнятності.
 � Склад наглядової ради національної організації органів з визначення 

технічної прийнятності.
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ДОДАТОК 7. ФОРМУВАННЯ РИЗИК-
ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
МОДЕЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ У РОЗРОБЛЕННІ 
НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ.
Станом на початок 2021 року переважна більшість державних будівельних норм та 
національних стандартів у галузі будівництва були розроблені на основі розпорядчого 
методу нормування, який полягає в чіткому дотриманні запропонованих вимог. 
Завдяки цьому забезпечується необхідний рівень безпеки (зокрема пожежної), але 
обмежується можливість використання нових будівельних виробів та матеріалів, а 
також іноді призводить до зайвого перевитрачання коштів та ресурсів.

У той же час для досягнення поставленої мети можна скористатися параметричним 
методом нормування на основі ризик-орієнтованого підходу із застосуванням 
різноманітних методик розрахунків та методів математичного моделювання пожежі.

У використанні ризик-орієнтованого підходу також необхідне виконання окремих 
вимог, наприклад, необхідно досягти значення прийнятного індивідуального 
пожежного ризику. Але яким чином на конкретному об’єкті досягти прийнятного рівня 
індивідуального пожежного ризику, цілком залежить від проєктувальника об’єкта 
будівництва та експерта, який буде проводити експертизу проєктної документації.

У загальному вигляді ризик-орієнтований підхід стосовно забезпечення пожежної 
безпеки відповідного об’єкта може бути представлений за допомогою алгоритму 
управління ризиками, який наведено на рис. 1.

Рис 1. Алгоритм управління ризиками
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Формування ризик-орієнтованих підходів із застосуванням модельних уявлень у 
розробленні нормативної бази з питань пожежної безпеки розберемо на прикладі 
ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення, у якому міститься розрахунок 
індивідуального пожежного ризику із застосуванням методів математичного 
моделювання пожежі.

У даному національному стандарті визначено індивідуальний пожежний ризик 
як кількісну характеристику можливості реалізації пожежної небезпеки, яка може 
привести до загибелі людини в результаті впливу небезпечних чинників пожежі. Також 
встановлено граничне значення прийнятного рівня індивідуального пожежного 
ризику: він повинен бути не більшим за 10–5 на рік з розрахунку на кожну людину.

Розрахунковий метод визначення індивідуального пожежного ризику наведено в 
додатку А ДСТУ 8828:2019.

Сутність методу полягає у визначенні розрахункового максимального значення 
індивідуального пожежного ризику з розглянутих сценаріїв пожежі.

Під час розрахунку розглядаються сценарії пожежі, за яких реалізуються найгірші 
умови для евакуації людей та/або з найбільш високою динамікою наростання 
небезпечних чинників пожежі.

Найгірший варіант розповсюдження пожежі (найнесприятливий сценарій) може 
визначатися за такими напрямками:

 � у приміщеннях, розрахованих на одночасне перебування 50 та більше 
людей;

 � у приміщеннях з великою кількістю пожежного навантаження, що 
характеризується високою швидкістю поширення полум’я;

 � у приміщеннях атріумного типу;
 � у приміщеннях, у яких можливе виникнення скупчень людських потоків.

Після вибору найгіршого сценарію визначаються з місцем розташування осередку 
пожежі – зазвичай це має бути приміщення малого обсягу поблизу від одного з 
евакуаційних виходів. При цьому, у приміщенні, що має два та більше евакуаційнтх 
виходів, осередок можливої пожежі слід розміщувати поблизу виходу, що має 
найбільшу пропускну спроможність. Даний вихід вважається блокованим з перших 
секунд пожежі та під час визначення розрахункового часу евакуації не враховується.

У формулі розрахунку індивідуального пожежного ризику враховуються:

 � частота виникнення пожежі в будівлі чи споруді впродовж року, що 
визначається на підставі статистичних даних;

 � імовірність перебування людей у будівлі чи споруді;
 � імовірність евакуації людей із будівлі чи споруди;
 � коефіцієнт імовірної ефективності спрацювання систем протипожежного 

захисту;
 � коефіцієнт запровадження організаційних заходів протипожежного захисту;
 � коефіцієнт наявності протипожежних формувань.

Одним із недоліків проведення розрахунків індивідуального пожежного ризику на 
даний час є відсутність у відкритому доступі інформації про статистичні дані частоти 
виникнення пожежі в будівлі чи споруді (за функціональним призначенням) впродовж 
року.

Також не зовсім зрозуміла ситуація щодо розрахунку імовірності евакуації людей із 
будівлі чи споруди.

Для визначення даної величини необхідно проведення розрахунків тривалості 
евакуації людей й тривалості блокування шляхів евакуації (інтервал тривалості від 
початку пожежі до блокування евакуаційних шляхів у результаті поширення на них 
небезпечних чинників пожежі, що мають гранично допустимі для людей значення)

Розрахункова тривалість евакуації людей із приміщень будівель і споруд визначається 
на основі моделювання руху людей до виходу назовні одним із таких способів:

 � за спрощеною аналітичною моделлю руху людського потоку; 
 � за математичною моделлю індивідуально-потокового руху людей із будівлі 
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чи споруди;
 � за імітаційно-стохастичною моделлю руху людських потоків.

Розрахунок за спрощеною аналітичною моделлю проводиться за формулами, 
наведеними в ДСТУ 8828:2019, без застосування моделювання руху людських потоків 
в програмних комплексах.

Математична модель індивідуально-потокового руху людей із будівлі чи споруди 
передбачає використання програмних комплексів, наприклад, програми «Pathfinder», 
що має користувацький графічний інтерфейс для створення моделі і модуль для 
перегляду анімованих тривимірних результатів.

Недоліком можливості застосування в Україні програмного комплексу «Pathfinder» 
є те, що алгоритм проведення розрахунків у цій програмі не підтверджено 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій і його застосування фактично 
є «нелегітимним».

Розрахункова тривалість блокування шляхів евакуації небезпечними чинниками 
пожежі визначається із застосуванням методів математичного моделювання пожежі.

Для опису термогазодинамічних параметрів пожежі застосовуються три основні 
групи детерміністичних моделей: інтегральні, зонні (зональні) та польові.

Для розрахунку із застосуванням інтегральної моделі в ДСТУ 8828:2019 наведені 
відповідні формули, але у спрощеному вигляді застосування даної моделі досить 
обмежено. Її можна застосовувати для одиночного приміщення висотою не більше 6 
м за відсутності систем протипожежного захисту, що впливають на розвиток пожежі.

Зонний та польові методи здебільшого передбачають застосування програмних 
комплексів для розрахунку. У світі існує багато програмних комплексів для розрахунку 
поширення небезпечних чинників пожежі, але найбільш відомим є «PyroSim».

«PyroSim» − це графічний користувацький інтерфейс для програми «Fire Dynamics 
Simulator» («FDS»), який дозволяє швидко створювати, редагувати та аналізувати 
складні моделі розвитку пожежі, будувати поля небезпечних чинників пожежі та 
визначати час блокування шляхів евакуації.

І знову ж таки, як і з комплексом «Pathfinder», недоліком можливості застосування в 
Україні програмного комплексу «PyroSim» є те, що алгоритм проведення розрахунків 
у даній програмі не підтверджено Державною службою України з надзвичайних 
ситуацій і його застосування фактично є «нелегітимним».

Підсумовуючи на прикладі ДСТУ 8828:2019, можна сказати, що в Україні розпочато 
роботи щодо запровадження параметричного методу нормування. Але належне 
виконання розрахунку індивідуального пожежного ризику із застосуванням методів 
математичного моделювання пожежі неможливе без додаткових кроків, а саме:

 � створення у відкритому доступі бази, що містить інформацію про статистичні 
дані частоти виникнення пожежі в будівлі чи споруді (за функціональномим 
призначенням) впродовж року;

 � легалізація (отримання позитивного висновку ДСНС України) щодо 
можливості застосування програмних комплексів «Pathfinder» та «PyroSim» 
або інших аналогічних програмних комплексів.

У загальному вигляді формування ризик-орієнтованих підходів із застосуванням 
модельних уявлень у розробленні нормативної бази з питань пожежної безпеки має 
виглядати таким чином:

 � встановлення в Законах України або підзаконних актах рівнів ризиків 
(прийнятних, абсолютно не прийнятних тощо) єдиних для всіх об’єктів 
будівництва або для їх окремих видів (житлові, торгівельні, спортивні, тощо) 
чи груп (об’єкти підвищеної небезпеки, потенційно небезпечні об’єкти);

 � розроблення методів оцінки (розрахунків) ризиків із залученням наявних 
програмних комплексів моделювання та визначення переліку програмних 
комплексів, які потребують створення;

 � створення статистичної бази даних, яка буде використовуватися для 
розрахунків ризиків;
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 � створення механізмів відслідковування ризиків упродовж періоду 
експлуатації об’єктів будівництва з метою коригування методів розрахунку 
ризиків та/або статистичної бази даних для їх розрахунків.

Недоліки методу розрахунку індивідуального пожежного ризику із застосуванням 
методів математичного моделювання пожежі:

 � відсутність у відкритому доступі бази, що містить інформацію про статистичні 
дані частоти виникнення пожежі в будівлі чи споруді (за функціональним 
призначенням) впродовж року;

 � відсутність «легалізації» (отримання позитивного висновку ДСНС України) 
щодо можливості застосування програмних комплексів «Pathfinder» та 
«PyroSim» або інших аналогічних програмних комплексів.

Перелік вимог норм, які в параметричному методі нормування можуть бути знижені 
за умови проведення розрахунку індивідуального пожежного ризику з отриманням 
позитивного результату:

 � ширина шляхів евакуації та збільшення відстані за шляхами евакуації від 
дверей найбільш віддалених приміщень до виходу назовні або на сходову 
клітку;

 � відсутність системи протидимного захисту або системи пожежогасіння 
(з урахуванням особливостей кожного конкретного об’єкту захисту з 
додатковою розробкою комплексу необхідних інженерно-технічних та 
організаційних заходів);

 � збільшення площі протипожежного відсіку.

Шляхи унеможливлення неякісного виконання робіт з розрахунку індивідуального 
пожежного ризику на неліцензованих комплексах:

 � «легалізація» (отримання позитивного висновку ДСНС України) щодо 
можливості застосування програмних комплексів «Pathfinder» та «PyroSim» 
або інших аналогічних програмних комплексів;

 � технічна підтримка (офіційне представництво розробників) програмних 
комплексів «Pathfinder» та «PyroSim» в Україні;

 � створення механізму проведення навчання посадових осіб, що здійснюють 
діяльність у сфері оцінки пожежного ризику та розроблення Правил атестації 
посадових осіб, що здійснюють діяльність у сфері оцінки пожежного ризику.
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ДОДАТОК 8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ У 
СПОРУДАХ З УРАХУВАННЯМ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ 
7 ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
Використання стандарту щодо раціонального використання природних ресурсів 
у будівництві дозволяє обґрунтовано підходити до вибору будівельних матеріалів, 
передбачати їх підсилення, заміну або вторинне використання. Під час використання 
матеріалів у проєктних рішеннях рекомендовано аналізувати можливість повного 
використання їхніх властивостей протягом життєвого циклу, враховуючи можливість 
проведення, за необхідності, повторного використання або переробки. При цьому 
необхідно враховувати забезпеченість параметрів суттєвих характеристик на етапах 
первинного і вторинного використання, можливість зміни призначення і погіршення 
властивостей за рахунок старіння.

Підхід до вибору матеріалів для будівництва залежить від прогнозованого 
(передбаченого проєктом) життєвого циклу будівлі (споруди). Він охоплює необхідний 
строк служби за нормативами, оцінку життєвого циклу, оцінку впливів у процесі 
життєвого циклу, оцінку результатів інвентаризаційного аналізу, еталонний термін 
служби компонентів. Життєвий цикл, уточнений за результатами оцінки впливів, 
прогнозується на основі сценарного моделювання і сценарних оцінок. 

Як наголошується у стандарті, висока містобудівна і культурна значущість певних типів 
будівель (музеї, театри, бібліотеки, концертні зали, стадіони, будівлі на центральних 
вулицях великих міст, мости, будівлі висотою понад 73,5 м – унікальні будівлі) вимагає 
їх розширеного життєвого циклу – 100 років і більше.

Будівлі (споруди), що мають обмежений за призначенням і архітектурною цінністю 
нормативний строк служби, доцільно проєктувати з урахуванням їхнього життєвого 
циклу та витрат на їх експлуатацію, утримання і демонтаж. Життєвий цикл таких 
будівель може бути розширений у результаті оцінювання технічного стану та інших 
техніко-економічних обґрунтувань, зокрема ефективності перероблення частини 
конструктивних компонентів та матеріалів, з яких вони вироблялися.

Згідно з ДБН В.1.2-14 розрізняють три категорії відповідальності конструкцій:

А – конструкції, відмова яких може призвести до руйнування споруди в цілому або 
значної її частини;

Б – конструкції та елементи, відмова яких може призвести до ускладнення нормальної 
експлуатації будівлі;

В – конструкції та елементи, відмова яких не призводить до порушення експлуатації 
будівлі в цілому або її окремих конструкцій та елементів.

Конструкції категорії відповідальності А можуть мати підсистеми, зокрема 
категорії відповідальності А1, а саме визначатися як головні тримальні конструкції, 
безвідмовність яких зберігає від руйнування при аварійних впливах. У передбачених 
нестандартних ситуаціях навантаження вони дублюють роботу основних конструкцій 
системи, беруть на себе опір аварійним впливам.

Конструкції категорії Б і В можуть бути такими, що приймаються в розрахунок 
загальної надійності споруди, або такими, що не приймаються до таких розрахунків. 
Доцільність занесення конструкцій категорії відповідальності Б і В до основної 
конструктивної системи будівлі обґрунтовується сценаріями прогнозованих змін 
архітектурно-планувальних рішень, змін огороджувальної конструкції, запланованих 
та прогнозованих ремонтів і реконструкцій.

У залежності від ступеню стабільності та/або змінності компонентів архітектурно-
будівельної системи конструктивні підсистеми та їхні елементи можуть бути умовно 
поділені на тримальну основу (каркас), огороджувальні конструкції (оболонку) та 
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елементи змінної планувальної структури (перегородки). Сталий розвиток будівлі 
забезпечується стабільністю каркасу (тримальної основи), передбаченою проєктом 
адаптивністю (змінністю) огороджувальних конструкцій в масштабі десятків років (30-
60 р.) та високим рівнем змінності перегородок, які можуть адаптуватися до замовників, 
функціональних процесів та інтер’єрних рішень незалежно від тримальної основи та 
огороджувальних конструкцій.

Відповідно до життєвого циклу споруди кількість рівнів конструктивних систем може 
відрізнятися. Наприклад, для споруд особливої архітектурної цінності збільшуються 
вимоги щодо міцності, надійності та довговічності конструкцій рангу огороджувальних, 
тобто фасадів. Саме в рішеннях фасадних систем та їхніх деталей у певних рішеннях 
проявляється архітектурна унікальність споруди. Тому окрім основної тримальної 
конструкції, яка забезпечує опір і стійкість протягом життєвого циклу, в унікальних 
спорудах елементи фасадного опорядження повинні виконуватися із довговічних 
матеріалів, що витримують без заміни більш як 100 років. У більшості випадків це 
можуть бути природний і штучний камінь − мармур, граніт, базальт, лабрадорит, 
травертин, кераміка (зокрема так званий керамограніт), коштовні метали − мідь, 
бронза, неіржавіюча сталь, дорогі кам’яні штукатурки на стабільних стінових основах.

Якщо архітектурно-будівельна система розрахована на подовжений життєвий цикл 
−100 років і більше (системи класу 1), а також призначена для унікальних будівель, у 
яких прогнозується зміна функціонального призначення і планувального рішення 
окремих груп приміщень, рекомендовано поділяти тримальну частину, каркас (тип 
1), зовнішні огороджувальні конструкції (тип 2) і перегородки (тип 3). Для кожного 
із зазначених компонентів конструктивної системи рекомендовані свої підходи і 
методи щодо раціонального використання природних ресурсів та вибору матеріалів 
для компонентів споруди.

Довгостроковий життєвий цикл зазначених будівель обумовлює виключну роль 
конструкцій типу 1 для забезпечення міцності та стійкості, надійності споруди, її 
довговічності і ремонтопридатності, живучості.

Після завершення нормативно необхідного строку служби і відповідного рішення 
замовника про подовження життєвого циклу вимогою подальшої експлуатації 
споруди є реконструкція або капітальний ремонт системи згідно з методиками, що 
будуть діяти на момент прийняття рішення. Умовою проведення ремонтних робіт 
або реконструкції є відкритість і доступність для ведення таких робіт елементів 
основної конструктивної системи, зручність виконання монтажних робіт без потреби 
в демонтажі елементів огороджувальної конструкції і перегородок. Конструкції 
мають бути запроєктовані з урахуванням можливості здійснення перебудов, добудов, 
реконструкцій і ремонтів із підсиленням та використанням при цьому засобів 
механізації для монтажу. Подовження життєвого циклу споруди може вимагати 
нестандартних проєктів реконструкції, капітального ремонту чи реставрації, що 
будуть враховувати архітектурну цінність споруди і наявні на період реконструкції 
технології будівництва. Якщо конструктивну основу виконано із залізобетону, 
доцільно її підсилення металевими елементами з наступним обетонуванням для 
протипожежного захисту.

Вплив фактору часу експлуатації об’єкта на властивості матеріалів і компонентів 
рекомендовано використовувати для врахування можливої зміни стану 
конструктивних елементів за рахунок їх фізичного зносу, а також оцінки можливості 
подовження життєвого циклу об’єкту мінімальними додатковими засобами.

Основні матеріали конструкцій типу 1 і додаткові матеріали (рішення), що 
використовуються для відновлення тримальної здатності, мають бути довговічними, 
технологічними для монтажу і приєднання, сумісними з конструкцією, що 
відновлюється або підсилюється. У більшості випадків доцільним є використання 
сталевих підсилювальних елементів.

Огороджувальні конструкції (тип 2) та капітальні стіни в архітектурно-будівельних 
системах класу 1, окрім найбільш унікальних будівель і пам’яток архітектури, можуть 
змінюватися відповідно до запланованих строків експлуатації або за необхідністю, 
що виникає в разі пошкоджень. Для систем фасадної теплоізоляції, світлопрозорих 
огороджувальних конструкцій і навісних фасадів плановий життєвий цикл 
призначається в інтервалі 30-60 років. Капітальні частини фасадів ремонтуються з 
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підсиленням, зокрема хімічним обробленням для відновлення тримальної здатності. 
Змінні частини фасадів підлягають утилізації і переробленню. Відпрацьовані змінні 
конструкції навісних фасадів мають виконуватися з матеріалів, що придатні для 
повторного використання або перероблення – способом подрібнення, переплавлення, 
пресування або використання подрібненого матеріалу в якості заповнювача бетонів.

Перегородки та інші конструкції, що забезпечують відповідність архітектурно-
планувальних рішень змінним функціональним процесам та потребам замовників (тип 
3), проєктуються з урахуванням вимог до частини об’єкта, а саме – бути незалежними 
від головних тримальних конструкцій. Урахування даних вимог дозволяє виконувати 
роботи з реконструкції, капітального ремонту і перепланування без припинення 
експлуатації будівлі в її суміжних частинах. Вибір матеріалів конструкцій типу 3 базується 
на принципах екологічності, обмеженої довговічності, повторного використання 
компонентів під час зміни положення або конфігурації (у разі трансформації 
перегородки). Враховуючи найбільш ймовірний варіант утилізації елементів або 
компонентів перегородки, вимоги раціонального використання природних ресурсів 
зобов’язують їх роздільно утилізувати з переробленням на корисні вироби, зокрема 
на аналогічні будівельні матеріали і конструкції. Такими матеріалами для повторного 
використання можуть бути подрібнені: цегла, блоки ніздрюватого бетону або гіпсові 
блоки. Доцільно збирання дрібно-штучних перегородок з використанням механічних 
з’єднань, що дозволить їх «перенабрати» і використовувати у разі зміни планувальних 
рішень.

Ймовірним є архітектурно-планувальне або конструктивне рішення перегородок 
збірно-розбірними. При цьому реконструкція (перепланування) може передбачати 
не знищення перегородки, а виключно  її пересування у просторі, перенесення в 
іншій простір. Запроєктована  і змонтована конструкція збірно-розбірної перегородки 
в цьому випадку має передбачати її демонтаж і повторний монтаж у просторі. При 
цьому можна використовувати в якості тримальної системи перегородки легкі сталеві 
і алюмінієві профілі, а для заповнення – гіпсокартонні, фібролітові, тирсо-цементні або 
фанерні плити, пластмасові, металеві або композитні елементи обличкування. Після 
кількох циклів трансформацій перероблення компонентів може бути економічно 
обґрунтованим за будь-яких варіантів утилізації.

Є інші типи трансформованих перегородок – головним чином для офісних будівель і 
виставок, які збираються і розбираються багатократно і їх використання ймовірно має 
припинятися за повним фізичним зносом. Такі перегородки, як правило, складаються 
з тримальних стійок і панелей заповнення – пластикових, металевих або композитних. 
Висока багатоваріантність  компоновки таких конструкцій не суперечить стабільності 
і стійкості комплекту виробів для трансформації простору. 

У разі, коли архітектурно-будівельна система розрахована на середній за часом 
життєвий цикл (30-60 років) та призначена для утилітарних будівель (клас 2), у 
яких прогнозується зміна функціонального призначення і планувального рішення 
окремих груп приміщень, рекомендовано огороджувальні конструкції (тип 2) 
об’єднувати в єдину тримальну частину з  каркасом (тип 1). Фактично це панельні або 
стінові системи. Це дозволяє знизити вартість тримальної основи і цим зменшити 
витрати на будівництво. Перегородки (тип 3) можуть бути враховані у розрахунках 
для підвищення надійності тримальної основи, але, через вимоги щодо змінності 
архітектурно-планувальних рішень, їх рекомендовано проєктувати вільними від 
впливу на основну тримальну конструкцію.

Середньостроковий життєвий цикл зазначених будівель передбачає високу роль 
конструкцій типу 1 і типу 2 для забезпечення стабільності, опору та стійкості, надійності 
споруди, її довговічності і ремонтопридатності. Як правило, каркас і його заповнення 
рекомендовано робити єдиним з огороджувальними конструкціями. У певних 
випадках каркас проєктується прихованим в огороджувальній конструкції, в інших 
він є частиною стіни або перекриття.

Після завершення нормативно необхідного строку служби і рішення замовника про 
подовження життєвого циклу вимогою є реконструкція або капітальний ремонт 
системи. Конструкції мають бути запроєктовані з урахуванням можливостей і 
зручностей їх підсилення.

Проєктний строк служби або розширене завершення життєвого циклу споруди буде 
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вимагати демонтажу та утилізації її компонентів. Огороджувальні конструкції (тип 
2) та інші капітальні стіни в архітектурно-будівельних системах будівель класу 2, як 
правило, не змінюються протягом визначеного життєвого циклу і підсилюються у разі 
подовження життєвого циклу разом з конструкціями каркасу

Перегородки та інші конструкції, що забезпечують відповідність архітектурно-
планувальних рішень змінним функціональним процесам та потребам замовників 
(тип 3), проєктуються, експлуатуються та повторно використовуються. 

Переважна частина повнозбірних АБС (клас 3) складається з недиференційованих 
компонентів, тобто однаково важливих, і не поділяється на типи 1, 2 та 3 (відповідно до 
категорії відповідальності − А, Б, С). На момент будівництва такі споруди вважаються 
технологічними та забезпечують мінімальну собівартість (мінімальну вартість 
скороченого строку служби). До систем належать великопанельні залізобетонні 
системи, а також АБС з полегшених панельних або щитових конструкцій. Такі системи 
не придатні для змін і їх невідповідність змінним функціональним вимогам стає 
очевидною за 10-20 років. Тому далеко від проєктного терміну експлуатації будівлі такі 
системи стають критичними і такими, що суперечать вимогам сталого розвитку.

Критичність повнозбірних АБС (клас 3), у яких всі компоненти є недиференційованими, 
має такі ознаки:

 � неможливість пристосування до змінного призначення (наприклад, 
перепланування перших поверхів під різноманітні громадські функції, а також 
квартир);

 � спроба пристосування під змінні функції певних частин таких будівель різко 
підвищує загрози аварійних станів, знижує надійність конструкцій;

 � будь-які реконструкції або капітальні ремонти стають небезпечними або 
досить високовартісними, технологічно складними, такими, що вимагають на 
момент ведення робіт призупинення експлуатації об’єкту.

Проєктування і будівництво споруд класу 3 є обґрунтованими для тимчасових або 
короткочасних за життєвим циклом будівель (від 10 до 30 років) або будівель із 
незмінними планувальними рішеннями, що суперечить вимогам сталого будівництва. 
А це означає, що вони мають проєктуватися з урахуванням утилізації і повторного 
використання їхніх компонентів. Доцільно, щоб довговічність компонентів не 
перевищувала запланований життєвий цикл споруди.

Особливості реновації і спорудження будинків житлового призначення з 
повторним використанням конструкцій.
Будинки доіндустріального періоду (до 1960 рр.) вимагають оцінювання технічного 
стану і розроблення індивідуальних рішень з подовження життєвого циклу або 
обґрунтування знесень (за виключенням об’єктів, що охороняються за законом і 
вимагають реставрації і консервації за будь-яких умов). Будинки, що побудовані на 
основі стінових конструкцій з цегли, є достатньо пристосованими до необхідних 
планувальних змін, але вимагають планових капітальних ремонтів, підсилення 
тримальних стін із заміною перекриттів і перегородок, інженерного обладнання 
тощо. Відпрацьовані елементи будівель, що демонтовані в результаті комплексної 
реконструкції,  повинні мати рішення (рекомендації або технологічні опрацювання) 
у проєкті щодо повторного використання на менш відповідальних об’єктах, 
перероблення або утилізації.

Великопанельні будинки з повздовжніми стінами, аналогічні за архітектурно-
планувальним рішенням великоблочні будинки після обстеження і оцінювання їхньої 
тримальної здатності можуть отримати рішення щодо зміни окремих планувальних 
рішень за умови невтручання в основні тримальні конструкції. Частина поперечних 
стін є самотримальними перегородками, що можуть, за необхідності, бути замінені, 
переміщені або видалені за умови обережного ведення будівельних робіт та за 
потреби компенсації їхньої ролі в підвищенні надійності будівлі. 

За результатами обстеження поздовжні тримальні стіни можуть бути підсилені 
введенням тримальних конструкцій типу 1 (залізобетонні або металеві колони, балки, 
в’язі, обв’язування і затяжні елементи, підсилення або дублювання конструкцій 
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з’єднання).

Великопанельні будинки з поперечними стінами в більшості конструктивних 
систем мають тримальні та поздовжні і поперечні стіни (обпирання перекриттів на 
4 сторони). На період будівництва такі архітектурно-будівельні системи вважалися 
найбільш економічними, але для змін планувальних рішень, реконструкцій, локальних 
перепланувань ці системи є критичними. У разі втручання в основні тримальні 
конструкції проєкти пристосування під нові функції частин будівлі рекомендовано 
виконуватися як для будівлі в цілому. У разі перепланування перших поверхів роботи 
рекомендовано виконувати введенням незалежних дублюючих конструкцій із 
тимчасовим припиненням експлуатації відокремлених частин будівлі, що підлягають 
реконструкції. 

Надбудову і прибудову до таких будинків доцільно виконувати з обпиранням на 
незалежні фундаменти. Така прибудова одночасно має слугувати підсиленню 
конструктивної системи.

На завершення життєвого циклу такі житлові будинки, як правило, мають бути 
демонтовані та утилізовані з роздільними переробленням компонентів конструкцій. 
Ціна перероблення елементів демонтованої будівлі і можливість повторного 
використання матеріалів має бути врахованою в техніко-економічних обґрунтуваннях 
нового будівництва. За наявності матеріалів, що утворюються під час розборки 
конструкцій, рекомендовано розглянути варіанти їх повторного використання під час 
реконструкції, передбачивши, за необхідності, переробку або підготовку. Відповідно 
до очікуваної надійності та стабільності отримання нормативного рівня суттєвих 
характеристик матеріалів, рекомендовано їх повторне використання проводити з 
врахуванням категорії відповідальності конструкцій в об’єкті після реконструкції.

Експлуатація сучасних комбінованих систем каркасно–стінових будинків, що 
відповідають класу 1 або 2, передбачає на будь-яких етапах експлуатації заміну 
самотримальних конструкцій перегородок (тип 3) у пристосуванні до нових функцій 
і змін в режимі експлуатації, змін замовників і вбудованих підприємств перших 
поверхів, перепланування квартир. У виборі планувальних параметрів, зокрема 
кроку колон або поперечних тримальних стін, необхідно враховувати можливість 
збільшення кількості приміщень по фасаду, збільшення розміру приміщень (у 
результаті зменшення їхньої кількості), використання конструктивної чарунки у цілому 
– без перегородок − під громадські функції і вбудовані паркінги. 

Для зменшення обсягів будівельних відходів і сміття рекомендовано:

 � проєктувати і здавати в експлуатацію такі будинки у 2 етапи: 1-й етап - 
будівля в цілому в конструкціях типу 1 і 2 без зведення перегородок (тип 3) 
і без визначення власників, 2-й етап – дизайн-проєкти окремих квартир і 
вбудованих підприємств обслуговування;

 � під час створення планувального рішення (дизайн-проєкту) доцільно 
заохочувати вибір матеріалів, що підлягають повторному використанню, 
рециклінгу, переробленню у продукти, що використовуються у народному 
господарстві. З цією метою на території сміттєзбирального майданчика 
рекомендовано передбачати можливість роздільного складування і 
вивезення будівельних відходів.

Особливості реновації будівель громадського призначення з повторним 
використанням конструкцій
Фонд громадських споруд, що підлягають реновації  (реконструкції), складається з 
будівель з переважно цегляними стінами (доіндустріального і частково індустріального 
періоду), каркасно-панельних та каркасних будинків та великопролітних будівель 
торгівельно-розважального, глядацького та спортивного призначення. Сучасні 
комбіновані системи каркасно–стінових громадських будівель, що відповідають класу 
1 або 2, ще не потребують комплексної реконструкції, але перманентно перебувають у 
режимі перепланувань окремих помешкань.

Будівлі доіндустріального періоду вимагають оцінювання технічного стану і 
розроблення індивідуальних рішень з подовження життєвого циклу або обґрунтування 
знесень (за винятком об’єктів, що охороняються за законом і вимагають реставрації 
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і консервації за будь-яких умов). Будинки, що побудовані на основі стінових 
конструкцій з цегли, є достатньо пристосованими до необхідних планувальних змін, 
але вимагають планових капітальних ремонтів, підсилення тримальних стін із заміною 
перекриттів і перегородок, інженерного обладнання тощо. Відпрацьовані елементи 
будівель, демонтовані в результаті комплексної реконструкції,  вимагають рішень 
щодо повторного використання на менш відповідальних об’єктах, перероблення 
або утилізації. Нові системи фасадного утеплення або облицювання рекомендовано 
проєктувати з урахуванням їх наступної утилізації.

Під час планового капітального ремонту та термомодернізації зовнішні стіні 
рекомендовано додатково оздоблювати СФТО або замінювати на нову комплексну 
огороджувальну конструкцію. 

Великопролітні громадські будинки в частині перепланувань і внутрішнього 
оздоблення перегородок мають можливість змінюватися протягом усього періоду 
експлуатації – основного і подовженого життєвого циклу.  

Особлива відповідальність зальної споруди та великопролітного покриття над нею 
вимагають моніторингу технічного стану покриття, його конструкцій, можливих 
деформацій і відхилень від їх працездатного стану. Зниження працездатності 
конструкції, зокрема по закінченню нормативно встановленого строку служби, зміна 
навантажень або поява додаткових впливів вимагає реконструкції великопролітної 
частини (конструкція типу 1), яка передбачає:

 � підсилення окремих елементів конструктивної системи;
 � заміну окремих елементів системи;
 � введення в конструкцію додаткових елементів і в’язей;
 � дублювання відповідальних конструкцій.

Всі конструктивні елементи, що вимагають демонтажу під час реконструкції 
великопролітного покриття або його опор (колон), підлягають утилізації для 
повторного використання компонентів конструкції.

В окремих випадках виникає потреба перепланування великопролітного 
простору в дрібно-чарунковий (розбивання його на окремі приміщення), проміжні 
опори, що виникають при цьому, також можуть сприяти підсиленню конструкцій 
великопролітного покриття. Нові (додані) стіни і перегородки рекомендовано 
проєктувати без втручання у великопролітну конструкцію з метою забезпечення 
можливостей подальших реконструкцій, демонтажу елементів перепланування та їх 
утилізації.

Експлуатація сучасних комбінованих систем каркасно–стінових громадських будівель, 
що відповідають класу 1 або 2, передбачає на будь-яких етапах експлуатації заміну 
самотримальних конструкцій перегородок (тип 3) під час пристосування до нових 
функцій і змін в режимі експлуатації. Для зменшення обсягів будівельних відходів і 
сміття рекомендовано проєктувати і здавати в експлуатацію такі будівлі у 2 етапи та 
виконувати рекомендації згідно з 5.7.3.
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ДОДАТОК 9. СИСТЕМА ОРГАНІВ CPR В ТУРЕЧЧИНІ 

№ 
з/п

Тип 
органу

Назва 
нотифікованого 

органу

Завдання (оцінювання), які виконує Орган Орган

Council Direc-
tive 89/106/

EEC -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація*)

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(чинна/
остання 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Створено 
(    = 

внесено в 
базу)  

Останнє 
підтвердження Статус Функції***

1 NB 
1783

TURKISH STAN-
DARDS INSTITU-
TION (TSE)

16.01.2007 29.11.2013 10 95/467/EC, 
97/462/EC, 
97/555/EC, 
97/740/EC, 
98/214/EC, 
98/598/EC, 
98/601/EC, 
99/90/EC, 
99/94/EC, 
99/469/EC

04.11.2020 25 95/467/EC, 
96/578/EC, 
96/579/EC, 
96/580/EC, 
97/462/EC, 
97/464/EC, 
97/555/EC, 
97/740/EC, 
97/808/EC, 
98/214/EC, 
98/436/EC, 
98/437/EC, 
98/598/EC, 
98/601/EC, 
99/90/EC, 
99/91/EC, 
99/93/EC, 
99/94/EC, 
99/469/EC, 
99/470/EC, 
99/471/EC, 
99/472/EC, 
2000/245/
EC, 2011/19/

EU, 
2011/284/

EU 

16.11.2006 11.03.2019 Чинний FPC Cer-
tification 

Body,  
Product 

Certifica-
tion Body 
, Testing 

Laboratory

2 NB 
1784

Türkiye Çimento 
Sanayicileri Birliği 
Derneği Kalite 
ve Çevre Kurulu 
İktisadi İşletmesi

20.11.2006 29.11.2013 3 97/555/EC, 
98/598/EC, 
99/469/EC

28.05.2019 4 96/579/EC, 
97/555/EC, 
98/598/EC, 
99/469/EC

10.11.2006 21.07.2020 Чинний FPC Cer-
tification 

Body,  
Product 

Certifica-
tion Body

3 NB 
1785

TÜRK LOYDU UY-
GUNLUK DEĞER-
LENDİRME 
HİZMETLERİ A.Ş.

- 30.01.2014 1 98/214/EC 07.09.2020 1 98/214/EC 09.11.2006 12.12.2018 Чинний FPC Cer-
tification 

Body
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№ 
з/п

Тип 
органу

Назва 
нотифікованого 

органу

Завдання (оцінювання), які виконує Орган Орган

Council Direc-
tive 89/106/

EEC -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація*)

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(чинна/
остання 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Створено 
(    = 

внесено в 
базу)  

Останнє 
підтвердження Статус Функції***

4 NB 
1984

Kiwa Bel-
gelendirme 
Hizmetleri A.Ş.

29.04.2008 21.06.2016 2 95/467/EC, 
98/214/EC

30.04.2019 2 95/467/EC, 
98/214/EC

19.11.2007 24.01.2019 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

5 NB 
2055

Turkish Ready 
Mixed Concrete 
Association - Eco-
nomic Enterprise 
of Quality Assur-
ance System

16.04.2008 29.11.2013 3 98/598/EC, 
98/601/EC, 
99/469/EC 

19.11.2019 3 98/598/EC, 
98/601/EC, 
99/469/EC

16.04.2008 12.01.2015 Чинний FPC Cer-
tification 

Body,  
Product 

Certifica-
tion Body

6 NB 
2138

Alberk QA 
Uluslararası 
Teknik Kontrol ve 
Belgelendirme 
Anonim Şirketi

02.07.2009 12.02.2014 2 98/214/EC, 
98/598/EC 

19.11.2019 3 98/214/EC, 
98/598/EC, 
99/469/EC

27.01.2009 06.06.2013 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

7 NB 
2163

Universal Uy-
gunluk De-
gerlendirme 
Hizmetleri ve Tic. 
A.Ş.

22.05.2009 03.01.2014 7 97/555/EC, 
97/740/EC, 
98/214/EC, 
98/598/EС, 
98/601/EC, 
99/94/EC, 
99/469/EC

28.11.2020 7 97/555/EC, 
97/740/EC, 
98/214/EC, 
98/598/EC, 
98/601/EC, 
99/94/EC, 
99/469/EC

22.05.2009 18.11.2020 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

8 NB 
2164

TEBAR Test 
Belgelendirme 
Arastirma ve Ge-
listirme Tic. A.S.

27.05.2009 03.01.2014 4 98/436/EC, 
99/90/EC, 
99/91/EC, 

99/470/EC

11.06.2019 4 98/436/EC, 
99/90/EC, 
99/91/EC, 

99/470/EC 

27.05.2009 24.11.2010 Чинний Testing 
Laboratory

9 NB 
2179

KALITEST BEL-
GELENDIRME 
VE EGITIM 
HIZMETLERI LTD. 
STI.

21.07.2009 03.01.2014 3 95/467/EC, 
97/555/EC, 
98/598/EC 

05.02.2019 4 95/467/EC, 
97/555/EC, 
97/740/EC, 
98/598/EC

20.07.2009 05.12.2016 Чинний FPC Cer-
tification 

Body
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№ 
з/п

Тип 
органу

Назва 
нотифікованого 

органу

Завдання (оцінювання), які виконує Орган Орган

Council Direc-
tive 89/106/

EEC -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація*)

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(чинна/
остання 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Створено 
(    = 

внесено в 
базу)  

Останнє 
підтвердження Статус Функції***

10 NB 
2184

Efectis Era Avra-
sya Test ve Belge-
lendirme A.Ş.

02.09.2009 10.04.2014 16 95/467/EC, 
96/578/EC, 
96/580/EC, 
97/462/EC, 
97/740/EC, 
97/808/EC, 
98/436/EC, 
98/437/EC, 
98/601/EC, 
99/90/EC, 
99/91/EC, 

99/469/EC, 
99/470/EC, 
99/472/EC, 
2000/245/

EC, 
2011/19/EU 

19.09.2019 21 95/467/EC, 
96/577/EC, 
96/578/EC, 
96/580/EC, 
97/462/EC, 
97/464/EC, 
97/740/EC, 
97/808/EC, 
98/436/EC, 
98/437/EC, 
98/601/EC, 
99/90/EC, 
99/91/EC, 
99/93/EC, 
99/94/EC, 
99/469/EC, 
99/470/EC, 
99/472/EC, 
2000/245/
EC, 2011/19/

EU, 
2011/284/

EU

18.08.2009 16.03.2018 Чинний Product 
Certifica-
tion Body 
, Testing 

Laboratory

11 NB 
2195

Szutest Uygunluk 
Değerlendirme 
A.Ş.

04.06.2010 03.01.2014 3 97/740/EC, 
98/214/EC, 
98/601/EC

06.02.2019 3 98/214/EC, 
98/601/EC, 
99/472/EC

24.09.2009 14.12.2018 Чинний FPC Cer-
tification 

Body,  
Product 

Certifica-
tion Body

12 NB 
2271

Standart Belge-
lendirme Dene-
tim Deney Muay-
ene ve Teknik 
Kontrol Ltd. Şti.

- 03.01.2014 2 99/93/EC, 
2000/245/

EC

19.11.2019 2 99/93/EC, 
2000/245/

EC

03.01.2011 11.01.2011 Чинний Testing 
Laboratory

13 NB 
2292

UDEM Uluslarara-
si Belgelendirme 
Denetim Egitim 
Merkezi San. ve 
Tic. A.Ş.

17.10.2012 22.01.2014 2 98/214/EC, 
98/598/EC

08.08.2019 2 98/214/EC, 
98/598/EC

15.04.2011 07.09.2017 Чинний FPC Cer-
tification 

Body
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№ 
з/п

Тип 
органу

Назва 
нотифікованого 

органу

Завдання (оцінювання), які виконує Орган Орган

Council Direc-
tive 89/106/

EEC -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація*)

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(чинна/
остання 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Створено 
(    = 

внесено в 
базу)  

Останнє 
підтвердження Статус Функції***

14 NB 
2344

BVA Belge-
lendirme ve Dis 
Ticaret Ltd.Sti.

22.11.2011 15.04.2014 2 96/579/EC, 
98/214/EC

04.11.2019 2 96/579/EC, 
98/214/EC

06.05.2011 01.11.2019 Чинний Product 
Certifica-
tion Body, 
FPC Cer-
tification 

Body

15 NB 
2354

TUV Teknik Kon-
trol ve Belge-
lendirme Anonim 
Sirketi

- 01.02.2017 1 98/214/EC 24.07.2020 1 98/214/EC 09.12.2011 13.02.2015 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

16 NB 
2360

PROBO Muayene 
ve Belgelendirme 
Anonim Şirketi

- 26.06.2019 1 98/214/EC 26.06.2019 1 98/214/EC 28.12.2011 24.09.2020 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

17 NB 
2372

EPS Industry 
Association Envi-
ronmental Ener-
gy Efficiency and 
Quality Board 
Economic Orga-
nization

23.04.2012 12.02.2014 1 99/91/EC 01.12.2020 1 99/91/EC 03.10.2011 13.02.2014 Чинний Testing 
Laboratory

18 NB 
2404

CPC Belge-
lendirme Muay-
ene ve Deney 
Hizmetleri Tic. 
Ltd. Şti.

27.08.2012 22.01.2014 3 97/555/EC, 
98/598/EC, 
99/469/EC

29.10.2020 5 97/555/EC, 
97/740/EC, 
98/598/EC, 
99/94/EC, 
99/469/EC

23.08.2012 20.06.2017 Чинний Product 
Certifica-
tion Body, 
FPC Cer-
tification 

Body

19 NB 
2459

Inspecco Bel-
gelendirme 
ve Gözetim 
Hizmetleri A. Ş.

- 15.10.2020 1 98/214/EC 15.10.2020 1 98/214/EC 06.05.2013 07.10.2020 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

20 NB 
2530

3D Incerta Bel-
gelendirme 
Mühendislik 
Gözetim ve De-
netim Ltd. Şti.

- 11.04.2014 1 98/214/EC 13.08.2019 2 95/467/EC, 
98/214/EC 

25.03.2014 09.02.2018 Чинний FPC Cer-
tification 

Body
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№ 
з/п

Тип 
органу

Назва 
нотифікованого 

органу

Завдання (оцінювання), які виконує Орган Орган

Council Direc-
tive 89/106/

EEC -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація*)

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(чинна/
остання 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Створено 
(    = 

внесено в 
базу)  

Останнє 
підтвердження Статус Функції***

21 NB 
2547

FTI FASAD 
TEKNOLOJİ 
MERKEZİ A.Ş.

- 22.08.2014 3 96/580/EC, 
98/436/EC, 
99/93/EC

24.11.2020 3 96/580/EC, 
98/436/EC, 
99/93/EC

05.08.2014 25.02.2020 Чинний Testing 
Laboratory

22 NB 
2610

EUROGAP 
Uluslararası Stan-
dart Sertifikasyon 
Enstitüsü Ltd. Şti.

- 26.08.2015 1 98/598/EC 27.01.2020 2 98/598/EC, 
99/94/EC

11.08.2015 06.01.2020 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

23 NB 
2617

GSI SLV-TR Kay-
nak Teknolojisi 
Test ve Mesleki 
Gelişim Merkezi 
Ltd. Şti.

- 24.10.2015 1 98/214/EC 04.11.2019 1 98/214/EC 02.10.2015 02.10.2015 Чинний FPC Cer-
tification 

Body

24 NB 
2674

FQC Standard 
Sertifikasyon 
Muayene Labo-
ratuvar ve Eği-
tim Hizmetleri 
Anonim Şirketi

- 02.03.2020 1 98/214/EC 02.03.2020 1 98/214/EC 17.08.2016 21.01.2019 Чинний

FPC Cer-
tification 

Body

25 NB 
2737

TÜV AUSTRIA 
TURK BELGE-
LENDİRME EĞİ-
TİM VE GÖZETİM 
HİZ. LTD. ŞTİ.

- 17.08.2017 1 98/214/EC 17.08.2017 1 98/214/EC 21.07.2017 02.04.2020 Чинний

FPC Cer-
tification 

Body

26 NB 
2791

İntertek Kalite 
Servisleri Ltd.Şti - 11.10.2018 1 98/214/EC 18.09.2019 1 98/214/EC 24.09.2018 20.09.2019 Чинний

FPC Cer-
tification 

Body

27 NB 
2287

BUREAU VER-
ITAS GOZETİM 
HIZMETLERI LTD.
STI

- 13.04.2017 1 98/214/EC - - - 24.03.2011 16.02.2018
Термін 

чинності 
закінчився

FPC Cer-
tification 

Body

28 NB 
2543

PGM Proje Göze-
tim Mühendislik 
ve Kalite Kontrol 
Hizmetleri San. 
Tic. Ltd. Şti.

- 22.07.2015 1 98/214/EC - - - 18.06.2014 13.04.2017 Призупинено

FPC Cer-
tification 

Body
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№ 
з/п

Тип 
органу

Назва 
нотифікованого 

органу

Завдання (оцінювання), які виконує Орган Орган

Council Direc-
tive 89/106/

EEC -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація*)

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(перша 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Regulation 
(EU) No 

305/2011 -  
Construction 

products  
(чинна/
остання 

нотифікація)

Визначення 
щодо груп**

Створено 
(    = 

внесено в 
базу)  

Останнє 
підтвердження Статус Функції***

29 TAB CPC Belge-
lendirme Muay-
ene ve Deney 
Hizmetleri Tic. 
Ltd. Şti.

- 06.01.2017 35/35 - 24.11.2020 35/35 - 06.01.2017 20.06.2017 Чинний

Technical 
Assess-

ment Body

30 TAB İtbak İnşaat 
Teknik Değer-
lendirme Araştır-
ma ve Belge-
lendirme A.Ş. -

18.09.2014 35/35 - 20.06.2019 35/35 - 27.05.2014 20.06.2019 Чинний

Technical 
Assess-

ment Body
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