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26 травня 2021 рокуÑï³ëüнèé ïроєкт ÄÏ «×åркаñèñтанäартìåтроëоã³я» та ãаçåтè «×åркаñüкèé краé»

До високої якості — разом
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До уваги власників 
технічних умов!
ÄÏ «×åркаñèñтанäартìåтроëоã³я» ïов³äоìëяє, 
що çа нåäотрèìання ï³äïрèєìñтваìè-вëаñнèкаìè тåхн³чнèх 
уìов (ТУ) вèìоã Закону Українè «Ïро ñтанäартèçац³ю» та 
ÑОУ КЗÏÑ 74.9-02568182-002:2014 «Гоëовнèé фонä тåхн³чнèх 
уìов Українè та баçа äанèх «Тåхн³чн³ уìовè Українè». Заãаëüн³ 
вèìоãè» щоäо нåобх³äноñт³ ïåрåв³ркè ТУ на в³äïов³äн³ñтü 
çаконоäавñтву, тåхн³чнèì рåãëаìåнтаì, нац³онаëüнèì 
ñтанäартаì ³ коäåкñаì уñтаëåної ïрактèкè нå р³äшå оäноãо 
раçу на ï’ятü рок³в,  тåхн³чн³ уìовè буäутü вèëучåн³ ç баçè 
äанèх «Тåхн³чн³ уìовè Українè» (ï. 5.8 ÑОУ КЗÏÑ 
74.9-02568182-002:2014).

Також у  зв’язку з набуттям  чинності Закону України «Про за-
безпечення  функціонування української мови як державної», 
технічні умови потребують перекладу згідно з листом Мінеко-

номіки №2141-08/66236-07 від 03.11.2020 щодо дотримання  ви-
мог даного  закону в частині обов’язкового застосування державної 
мови  при розробці й внесенні змін до існуючої технічної та проєк-
тної документації.

З питань проведення перевірки, актуалізації, внесен-
ня необхідних змін до тексту й оформлення ТУ звертайтеся до 
ДП «Черкасистандартметрологія» за адресою:  м.Черкаси, вул.Го-
голя, 278, відділ стандартизації та інформаційного забезпечення — 
каб. 708.  Тел. 8 (0472) 37-15-44, inform@st.ck.ua 

Хто встановлює норми у будівництві
Уряä оновèв ïåрåë³к цåнтраëüнèх 
орãан³в вèконавчої вëаäè, як³ 
çä³éñнюютü норìування щоäо окрåìèх 
тèï³в об’єкт³в буä³внèцтва. Зã³äно 
ç оновëåнèì ïåрåë³коì М³нрåã³он 
çä³éñнює норìування çа вñ³ìа об’єктаìè 
норìування. Інш³ орãанè, у раç³ в³äñутноñт³ 
äåржавнèх буä³вåëüнèх норì або 
нåобх³äноñт³ конкрåтèçац³ї їхн³х вèìоã, 
çä³éñнюватèìутü норìування у буä³внèцтв³ 
щоäо окрåìèх тèï³в об’єкт³в буä³внèцтва, 
що ìаютü ãаëуçåву ñïåцèф³ку, çокрåìа цå 
ñтоñуєтüñя об’єкт³в åнåрãåтèкè, ñ³ëüñüкоãо 
ãоñïоäарñтва, ³нжåнåрно-транñïортної 
³нфраñтруктурè тощо.

«Прийняття цієї постанови допоможе за-
безпечити ефективну роботу центральних 
органів виконавчої влади щодо оновлення 
державних та галузевих будівельних норм», – 
зазначив міністр розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов. Нагадаємо, що Мінрегіон 
сформував план робіт із нормування на ниніш-
ній рік, яким передбачено актуалізацію понад 
30 державних будівельних норм. Це  майже 
третина чинних на сьогодні державних буді-

вельних норм.
Зокрема, нинішнього року  Мінрегіон роз-

робить 4 нових ДБН (на заміну СНиП, які було 
прийнято ще у 80-их роках минулого сторіччя), 
в тому числі щодо проектування та будівництва 
аеродромів, промислових будівель та споруд.

Загалом до 2025 року за умови наявнос-
ті відповідного щорічного фінансування Мініс-
терство планує повністю оновити державні бу-
дівельні норми.

Обстеження прийнятих 
в експлуатацію 
об’єктів будівництва
відбуватиметься 
по-новому
Уряä çатвåрäèв нèçку çì³н äо в³äïов³äноãо 
норìатèвноãо äокуìåнта. Каб³нåт М³н³ñтр³в Українè 
оновèв Ïоряäок ïровåäåння обñтåжåння ïрèéнятèх 
в åкñïëуатац³ю об’єкт³в буä³внèцтва. В³äïов³äну 
ïоñтанову в³ä 28 кв³тня оïубë³ковано на уряäовоìу 
ïортаë³. 

Цей нормативний документ забезпечує відкритий 
доступ до інформації, що міститься у паспорті 
об’єкта будівництва для всіх зацікавлених сторін. 

Йдеться як про органи державної влади, що здійснюють 
функції контролю та нагляду у визначеній сфері, так і 
про органи місцевого самоврядування та громадян. Зо-
крема, можна буде дізнатися про фактичний технічний 
стан будівель та споруд, терміни їх планових обстежень 
(не рідше одного разу на десять років), а також реко-
мендації експертів щодо необхідних заходів для забез-
печення надійності й безпеки об’єктів. 

Паспорт об’єкта будівництва, складений за резуль-
татами обстеження, буде виготовлятися за допомогою 
Єдиної державної електронної системи у сфері будів-
ництва. Він складатиметься для всіх об’єктів класу на-
слідків СС2 та СС3 (середні та значні наслідки за рів-
нем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей у 
зв’язку з припиненням експлуатації або з втратою ці-
лісності). Таким чином йдеться, зокрема, про заклади 
освіти, культури, спорту, медичного й оздоровчого при-
значення, адміністративні будівлі, об’єкти інженерної, 
транспортної інфраструктури та енергетики, а також ба-
гатоквартирні житлові будинки, незалежно від класу на-
слідків. 

Також оновлений Порядок передбачає, що виконан-
ня робіт з обстеження та паспортизації здійснюватимуть 
лише виконавці, що пройшли атестацію та мають від-
повідну кваліфікацію. Вони можуть здійснювати свою 
діяльність або самостійно, або ж як працівники відпо-
відних підприємств та установ. Знайти інформацію про 
виконавців також можна буде у Єдиній державній елек-
тронній системі у сфері будівництва — у Реєстрі буді-
вельної діяльності. 

Крім того, Кабмін ухвалив та оприлюднив постано-
ву «Про затвердження переліку категорій будівельної 
продукції», що визначає категорії будівельної продукції, 
щодо якої можуть розроблятися національні документи 
з визначення прийнятності (в разі відсутності відповід-
них європейських документів щодо зазначеної катего-
рії продукції) та надаватися висновки про технічну при-
йнятність. 

У Міністерстві розвитку громад та територій заува-
жили, що цей урядовий акт спрямований на гармоніза-
цію з європейськими умовами розміщення будівельної 
продукції на національному ринку.

Ринок будівельної продукції 

В Україні працюватимуть європейські правила
Уряä ïрèéняв роçробëåну М³нрåã³оноì ïоñтанову, яка 
çатвåрäжує Ïåрåë³к катåãор³é буä³вåëüної ïроäукц³ї. Цå ïåршèé 
акт Каб³нåту М³н³ñтр³в Українè, ñïряìованèé на ïрактèчну 
рåаë³çац³ю ïоëожåнü Закону Українè «Ïро наäання буä³вåëüної 
ïроäукц³ї на рèнку», якèé ³ìïëåìåнтує в Україн³ ïоëожåння 
Рåãëаìåнту (ЄÑ) №305/2011 Євроïåéñüкоãо Ïарëаìåнту ³ 
Раäè та вñтановëює ãарìон³çован³ ç євроïåéñüкèìè уìовè 
роçì³щåння буä³вåëüної ïроäукц³ї на нац³онаëüноìу рèнку.

Відповідно до закону, при-
йнятого Верховною Ра-
дою України у вересні 

2020 року, від 1 січня 2023 
року будівельна продук-
ція може розміщува-
тися на ринку лише 
за умови проведення 
контролю виробни-
цтва на підприємстві, 
складання деклара-
ції та нанесення від-
повідного маркування. 
Цим виробник або ім-
портер/розповсюджувач 
продукції бере на себе від-
повідальність щодо її якості та 
безпечності для споживачів.

Методи та критерії оцінки по-
казників якості будівельної про-
дукції, а також необхідні відо-
мості технічного характеру щодо 
контролю виробництва на під-

приємстві визначаються у регла-
ментних технічних специфікаціях, 
зокрема національних стандар-
тах, що є ідентичними відповід-

ним гармонізованим європей-
ським стандартам.

Разом із тим, для будівельної 
продукції, зокрема нової, іннова-
ційної, для якої відсутні відповідні 
стандарти, законом передбачено 
процедуру оцінки технічної прий-
нятності продукції.

Така оцінка буде здійснювати-
ся органами з визначення техніч-
ної прийнятності, що отримали в 
установленому законодавством 

порядку свідоцтво про призна-
чення щодо однієї або декіль-

кох категорій будівельної 
продукції на підставі євро-
пейських або національних 
документів України з ви-
значення прийнятності.

У подальшому, від-
повідно до затверджено-

го урядом переліку кате-
горій будівельної продукції, 

Мінрегіон сформує відповід-
ні переліки регламентних техніч-
них специфікацій — національ-
них стандартів, що є ідентичними 
відповідним гармонізованим єв-
ропейським стандартам, а також 
європейських та національних 
документів України з визначення 
прийнятності.

Гармонізація нормативної бази

Нові вимоги у маркуванні харчових продуктів
М³нåконоì³кè çатвåрäèëо Ïоряäок ³ ñïåц³аëüн³ вèìоãè äо ìаркування харчовèх ïроäукт³в, 
äëя якèх обов’яçковèì є çаçначåння країнè ïохоäжåння або ì³ñця ïохоäжåння. Цåé 
Ïоряäок уñтановëює ïравèëа çаçначåння «країнè ïохоäжåння» або «ì³ñця ïохоäжåння» в 
ìаркуванн³: ì’яñа вåëèкої роãатої хуäобè, ñв³жоãо або охоëоäжåноãо;  ì’яñа вåëèкої роãатої 
хуäобè, ìорожåноãо; ñвèнèнè ñв³жої, охоëоäжåної та ìорожåної; баранèнè ³ коçëятèнè 
ñв³жої, охоëоäжåної та ìорожåної; їñт³внèх ñубïроäукт³в вåëèкої роãатої хуäобè, ñв³жèх 
або охоëоäжåнèх, або ìорожåнèх; ì’яñа та їñт³внèх ñубïроäукт³в ñв³éñüкої ïтèц³; ìåäу; 
нåобробëåної оëèвкової оë³ї (virgin olive oil) é оëèвкової оë³ї åкñтракëаñу (extra virgin olive oil).

Порядок застосовуватиметься до маркування 
вищезазначених харчових продуктів, виро-
блених в Україні або ввезених (пересланих) 

на митну територію України, на всіх етапах їхньої 
реалізації. Дія Порядку не поширюватиметься на 
вказані вище харчові продукти, які призначені (ви-
роблені) для особистого споживання.

Наказ набуває чинності з дня його офіційного 
опублікування та вводиться в дію через три роки 
з дня набрання ним чинності. Харчові продукти, 
для яких відповідно до цього наказу обов’язковим 
є зазначення країни походження або місця похо-
дження, які відповідають вимогам законодавства 
щодо надання споживачам інформації про харчо-

ві продукти, що діяло до введення в дію цього на-
казу, але не відповідають вимогам цього наказу, 
можуть перебувати в обігу до настання кінцевої 
дати споживання або закінчення строку придат-
ності.

Наказ розроблено на основі вимог актів ЄС. Він 
є ще одним кроком на шляху євроінтеграції, а та-
кож створення спільного ринку харчових продуктів 
з Європейським Союзом. Внаслідок прийняття на-
казу споживачі отримуватимуть більш детальну ін-
формацію про країну або про місце походження 
харчових продуктів. Це також допоможе зменшити 
можливості для підробки і фальсифікації харчових 
продуктів.

До європейської практики


