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Визначаємо чи підпадає будівельна продукція під дію 
ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку»*

* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-20#Text
** https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2021-%D0%BF#Text
*** https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#Text

КРОК 1.

ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринок» застосовується у разі якщо

будівельна продукція:

1. встановлюється 

(вбудовується/

вмонтовується) у 

будівлю/споруду 

стаціонарно

2. належить до однієї з 

категорій, 

затверджених 

постановою КМУ **

3. хоча б одна з її суттєвих 

характеристик пов’язана з 

основними вимогами до 

споруд (визначені у ст.7-2 ЗУ 

«Про будівельні норми»***)



Визначаємо регламентну технічну специфікацію якою 
встановлюються вимоги до відповідної будівельної 
продукції

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#Text

КРОК 2.

Як правило, будівельна продукція виготовляється відповідно до
національного стандарту, ідентичного гармонізованому європейському
стандарту. У разі якщо такий стандарт відсутній виробник звертається до
призначеного органу технічної прийнятності. Виробник та орган технічної
прийнятності приймають рішення щодо застосування європейського
документу з визначення прийнятності (EAD/ETAG) або
застосування/розроблення національного документу України з визначення
прийнятності та підготовки Висновку про технічну прийнятність .
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До регламентних технічних специфікацій відносяться національні стандарти

для цілей застосування Закону, що є ідентичними відповідним

гармонізованим європейським стандартам, європейські документи з

визначення прийнятності та національні документи України з визначення

прийнятності.

Переліки національних стандартів для цілей застосування ЗУ «Про надання будівельної продукції
на ринку», європейських документів з визначення прийнятності та національних документів
України з визначення прийнятності затверджуються Мінрегіоном та оприлюднюються в ЄДССБ.



Визначаємо систему/системи оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної продукції

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596-2021-%D0%BF#Text

КРОК 3.

Для оцінки та перевірки стабільності
показників будівельної продукції виробник
застосовує Систему, що визначена у відповідній
технічній специфікації (ДСТУ EN, EAD/ETAG,
національному документі України з визначення
прийнятності).

Процедури, що застосовуються відповідно до
встановленої Системи оцінки та перевірки
стабільності показників визначені постановою
КМУ.
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Складаємо декларацію показників

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596-2021-%D0%BF#Text

КРОК 4.

Декларація показників складається у 
«кабінеті виробника» в Єдиній державній 
електронній системі у сфері будівництва.

Форма декларації показників та інструкція 
щодо її заповнення затверджені 
постановою КМУ*.



Наносимо знак відповідності (маркування)

КРОК 5.

Знак відповідності застосовується згідно з загальними принципами маркування таким
знаком, встановленими ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Виробник наносить знак відповідності 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
наноситься на упаковку або на супровідні документи.

 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.

Знак відповідності супроводжується: 



Надаємо будівельну продукцію на ринок 

КРОК 6.

виробники, уповноважені представники, імпортери або розповсюджувачі
здійснюють будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для
розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі
здійснення господарської діяльності
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