
 

 
1. Мінрегіону до кінця квітня 2018 року створити постійно діючу Робочу групу із залученням 

представників Технічних комітетів, базових організацій з науково-технічної діяльності, 

профільних громадських організацій під співкерівництвом Заступника Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ України та представника від бізнес-асоціацій для планування та 

контролю за виконанням плану розробки та перегляду нормативних документів в будівництві.  

2. Робочій групі: 

-  до кінця 2-го кварталу 2018 року опрацювати перелік чинних СНіПів та СНів з метою 

визначення пріоритетності їх перегляду або відміни; 

- опрацювати перелік чинних ДБНів, прийнятих до 2010 року, з метою визначення 

пріоритетності їх перегляду; 

- до кінця 3-го кварталу 2018 року опрацювати перелік діючих національних стандартів, які 

стосуються розрахунків та методів проектування, складу та змісту проектної документації та 

процесів виконання будівельних робіт, прийнятих до 2010 року, з метою визначення 

пріоритетності їх перегляду; 

- підготувати План роботи на 2018-2020 роки з приведення національних стандартів, 

гармонізованих з Єврокодами, у відповідність з діючими в ЄС, та прийняття стандартів, на які 

є посилання в Єврокодах; 

- при перегляді ДБНів та національних стандартів, гармонізованих з Єврокодами, врахувати 

національні стандарти на цемент, гармонізовані з європейськими (ДСТУ Б EN 196-2:2015; 

ДСТУ Б EN 196-3:2015; ДСТУ Б EN 196-5:2015; ДСТУ Б EN 196-6:2015; ДСТУ Б EN 196-8:2015; 

ДСТУ Б EN 196-9:2015; ДСТУ Б EN 197-1:2015; ДСТУ Б EN 413-1:2015; ДСТУ Б EN 14647:2015; 

ДСТУ Б EN 413-2:2015; ДСТУ Б EN 933-9:2015; ДСТУ Б EN 13639:2015; ДСТУ Б EN 451-1:2015; 

ДСТУ ISO 9277:2015; ДСТУ ISO 9286:2015; ДСТУ EN 196-10; ДСТУ Б EN 197-2); 

- підготувати пропозиції по корегуванню статей проекту Закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" 7123 

стосовно термінології та суті положень про використання стандартів у будівництві; 

- провести за напрямками будівельного виробництва обговорення та підготувати план роботи 

з Прийняття стандартів, які наявні у переліку гармонізованих відповідно до Регламенту (ЄС) 



 

№ 305/2011, на будівельні вироби, матеріали та конструкції з визначенням способу 

гармонізації (методами перекладу або підтвердження).  

3. Мінрегіону: 

- до кінця 1 півріччя 2018 року на основі напрацювань Робочої групи підготувати План заходів 

з оновлення національної гілки нормативної бази в будівництві на 2018-2020 роки 

(перегляду та заміни чинних СНіПів, СНів та перегляду чинних ДБНів, що вступили в дію до 

2010 року) та забезпечити його виконання за рахунок бюджетних коштів; 

- до кінця 1 півріччя 2018 року на основі напрацювань Робочої групи прийняти План заходів з 

гармонізації Європейських стандартів на 2018-2020 роки та організувати його виконання та 

фінансування із залученням донорських коштів, коштів європейської допомоги та бюджетних 

коштів; 

- організувати роботу по постійному оновленню Європейських стандартів (на протязі 1 року 

після офіційної публікації в ЄС змін в EN) 

- прискорити термін розробки та прийняття будівельних норм за рахунок виключення 

тендерної процедури закупівлі робіт з нормування, вжити термінових заходів щодо 

публікації прийнятих раніше будівельних норм та визначити за дату публікації дату 

розміщення на сайті Мінрегіону остаточно прийнятого нормативного документу; 

- на постійних засадах залучати представників базових організацій Мінрегіону до розробки та 

узгодження проектів нормативно-правових актів у галузі будівництва 

4. Мінрегіону розглядати в якості першочергового завдання розробку, прийняття та імплементацію 

в Україні технічного регламенту будівельних виробів на основі Регламенту ЄС 305/2011 та внести 

це завдання в План дій уряду в якості ключового для забезпечення безпеки та захисту здоров’я 

громадян. 

5. До кінця 1 півріччя 2018 року на основі напрацювань Робочої групи Мінрегіону внести зміни в 

проект Закону “Про внесення змін до Закону України ”Про будівельні норми” №6577: 

- залишити діючим п. 4 статті 11 стосовно обов’язковості застосування стандартів, які 

стосуються розрахунків та методів проектування, складу та змісту проектної документації та 

процесів виконання будівельних робіт; 

- для зняття протиріч із законом “Про стандартизацію” додати Прикінцеві положення для 

врегулювання юридичної колізії між Законами України “Про стандартизацію” та “Про 

будівельні норми” стосовно обов’язковості застосування стандартів, які стосуються 

розрахунків та методів проектування, складу та змісту проектної документації та процесів 

виконання будівельних робіт; 

- в сферу дії ДБНів включити період експлуатації. 

 



 

6. Бізнес-асоціаціям: 

- направити представників для участі в засіданнях Робочої групи; 

- до кінця 2-го кварталу 2018 року на основі напрацювань Робочої групи підготувати звернення 

до комітету ВР щодо корегування статей проекту Закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" №7123 

стосовно термінології та суті положень про використання стандартів в будівництві. 

 


