До високої якості — разом
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До уваги власників
технічних умов!

Хто встановлює норми у будівництві

ДП «Черкасистандартметрологія» повідомляє,
що за недотримання підприємствами-власниками технічних
умов (ТУ) вимог Закону України «Про стандартизацію» та
СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних
умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні
вимоги» щодо необхідності перевірки ТУ на відповідність
законодавству, технічним регламентам, національним
стандартам і кодексам усталеної практики не рідше одного
разу на п’ять років, технічні умови будуть вилучені з бази
даних «Технічні умови України» (п. 5.8 СОУ КЗПС
74.9-02568182-002:2014).

Т

акож у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
технічні умови потребують перекладу згідно з листом Мінекономіки №2141-08/66236-07 від 03.11.2020 щодо дотримання вимог даного закону в частині обов’язкового застосування державної
мови при розробці й внесенні змін до існуючої технічної та проєктної документації.
З
питань
проведення
перевірки,
актуалізації,
внесення необхідних змін до тексту й оформлення ТУ звертайтеся до
ДП «Черкасистандартметрологія» за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 278, відділ стандартизації та інформаційного забезпечення —
каб. 708. Тел. 8 (0472) 37-15-44, inform@st.ck.ua

Гармонізація нормативної бази

Обстеження прийнятих
в експлуатацію
об’єктів будівництва
відбуватиметься
по-новому

Уряд затвердив низку змін до відповідного
нормативного документа. Кабінет Міністрів України
оновив Порядок проведення обстеження прийнятих
в експлуатацію об’єктів будівництва. Відповідну
постанову від 28 квітня опубліковано на урядовому
порталі.
ей 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. Зокрема, можна буде дізнатися про фактичний технічний
стан будівель та споруд, терміни їх планових обстежень
(не рідше одного разу на десять років), а також рекомендації експертів щодо необхідних заходів для забезпечення надійності й безпеки об’єктів.
Паспорт об’єкта будівництва, складений за результатами обстеження, буде виготовлятися за допомогою
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Він складатиметься для всіх об’єктів класу наслідків СС2 та СС3 (середні та значні наслідки за рівнем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей у
зв’язку з припиненням експлуатації або з втратою цілісності). Таким чином йдеться, зокрема, про заклади
освіти, культури, спорту, медичного й оздоровчого призначення, адміністративні будівлі, об’єкти інженерної,
транспортної інфраструктури та енергетики, а також багатоквартирні житлові будинки, незалежно від класу наслідків.
Також оновлений Порядок передбачає, що виконання робіт з обстеження та паспортизації здійснюватимуть
лише виконавці, що пройшли атестацію та мають відповідну кваліфікацію. Вони можуть здійснювати свою
діяльність або самостійно, або ж як працівники відповідних підприємств та установ. Знайти інформацію про
виконавців також можна буде у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва — у Реєстрі будівельної діяльності.
Крім того, Кабмін ухвалив та оприлюднив постанову «Про затвердження переліку категорій будівельної
продукції», що визначає категорії будівельної продукції,
щодо якої можуть розроблятися національні документи
з визначення прийнятності (в разі відсутності відповідних європейських документів щодо зазначеної категорії продукції) та надаватися висновки про технічну прийнятність.
У Міністерстві розвитку громад та територій зауважили, що цей урядовий акт спрямований на гармонізацію з європейськими умовами розміщення будівельної
продукції на національному ринку.

Сторінку підготував Роман КИРЕЙ
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Уряд оновив перелік центральних
органів виконавчої влади, які
здійснюють нормування щодо окремих
типів об’єктів будівництва. Згідно
з оновленим переліком Мінрегіон
здійснює нормування за всіма об’єктами
нормування. Інші органи, у разі відсутності
державних будівельних норм або
необхідності конкретизації їхніх вимог,
здійснюватимуть нормування у будівництві
щодо окремих типів об’єктів будівництва,
що мають галузеву специфіку, зокрема це
стосується об’єктів енергетики, сільського
господарства, інженерно-транспортної
інфраструктури тощо.
«Прийняття цієї постанови допоможе забезпечити 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 нинішній рік, яким передбачено актуалізацію понад
30 державних будівельних норм. Це майже
третина чинних на сьогодні державних буді-

вельних норм.
Зокрема, нинішнього року Мінрегіон розробить 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 наявності відповідного щорічного фінансування Міністерство планує повністю оновити державні будівельні норми.

Ринок будівельної продукції

В Україні працюватимуть європейські правила
Уряд прийняв розроблену Мінрегіоном постанову, яка
затверджує Перелік категорій будівельної продукції. Це перший
акт Кабінету Міністрів України, спрямований на практичну
реалізацію положень Закону України «Про надання будівельної
продукції на ринку», який імплементує в Україні положення
Регламенту (ЄС) №305/2011 Європейського Парламенту і
Ради та встановлює гармонізовані з європейськими умови
розміщення будівельної продукції на національному ринку.

В

ідповідно до закону, прийнятого Верховною Радою України у вересні
2020 року, від 1 січня 2023
року будівельна продукція може розміщуватися на ринку лише
за умови проведення
контролю
виробництва на підприємстві,
складання декларації та нанесення відповідного маркування.
Цим виробник або імпортер/розповсюджувач
продукції бере на себе відповідальність щодо її якості та
безпечності для споживачів.
Методи та критерії оцінки показників якості будівельної продукції, а також необхідні відомості технічного характеру щодо
контролю виробництва на під-

приємстві визначаються у регламентних технічних специфікаціях,
зокрема національних стандартах, що є ідентичними відповід-

ним гармонізованим європейським стандартам.
Разом із тим, для будівельної
продукції, зокрема нової, інноваційної, для якої відсутні відповідні
стандарти, законом передбачено
процедуру оцінки технічної прий
нятності продукції.
Така оцінка буде здійснюватися органами з визначення технічної прийнятності, що отримали в
установленому законодавством
порядку свідоцтво про призначення щодо однієї або декількох категорій будівельної
продукції на підставі європейських або національних
документів України з визначення прийнятності.
У подальшому, відповідно до затвердженого урядом переліку категорій будівельної продукції,
Мінрегіон сформує відповідні переліки регламентних технічних специфікацій — національних стандартів, що є ідентичними
відповідним гармонізованим європейським стандартам, а також
європейських та національних
документів України з визначення
прийнятності.

До європейської практики

Нові вимоги у маркуванні харчових продуктів
Мінекономіки затвердило Порядок і спеціальні вимоги до маркування харчових продуктів,
для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження. Цей
Порядок установлює правила зазначення «країни походження» або «місця походження» в
маркуванні: м’яса великої рогатої худоби, свіжого або охолодженого; м’яса великої рогатої
худоби, мороженого; свинини свіжої, охолодженої та мороженої; баранини і козлятини
свіжої, охолодженої та мороженої; їстівних субпродуктів великої рогатої худоби, свіжих
або охолоджених, або морожених; м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці; меду;
необробленої оливкової олії (virgin olive oil) й оливкової олії екстракласу (extra virgin olive oil).

П

орядок застосовуватиметься до маркування
вищезазначених харчових продуктів, вироблених 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 (вироблені) 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 походження, які відповідають вимогам законодавства
щодо надання споживачам інформації про харчо-

ві продукти, що діяло до введення в дію цього наказу, але не відповідають вимогам цього наказу,
можуть перебувати в обігу до настання кінцевої
дати споживання або закінчення строку придатності.
Наказ розроблено на основі вимог актів ЄС. Він
є ще одним кроком на шляху євроінтеграції, а також створення спільного ринку харчових продуктів
з Європейським Союзом. Внаслідок прийняття наказу споживачі отримуватимуть більш детальну інформацію про країну або про місце походження
харчових продуктів. Це також допоможе зменшити
можливості для підробки і фальсифікації харчових
продуктів.

