
 

 

 Розробити національний галузевий класифікатор будівельних матеріалів.  

 Розробити національний галузевий класифікатор будівельних робіт. 

 Дати профільним бізнес-асоціаціям виробників будматеріалів право 
інформувати органи державного ринкового нагляду щодо виявлених 
випадків надання на ринок фальсифікованої, контрафактної або неякісної 
продукції. 

 Створити систему моніторингу виявлених випадків постачання фальсифікату 
за аналогією з європейськими системами RAPEX та ICSMS. 

 Посилити санкції до учасників ринку за надання на ринок фальсифікованої, 
контрафактної або неякісної продукції. 

 Розглянути можливість вести тимчасовий порядок реєстрації та перевірки та 
Технічних умов на відповідність їх вимогам ДСТУ - Н 1.3:2015 Національна 
стандартизація. Настанова. Технічні умови України. Настанови щодо 
розроблення. 

 Розглянути можливість при формуванні умов державних закупівель 
надавати перевагу продукції, що випускається у відповідності до діючих 
національних та гармонізованих стандартів перед продукцією, що 
випускається у відповідності до ТУ виробника. 

 Забезпечити реальний ринковий нагляд, в т.ч. визначити реальні органи 
контролю та перевірки ринку будівельних матеріалів , а також ефективний 
механізм відповідальності при наявності порушень вимог нормативних 
документів, щодо маркування, наявності супровідної документації під час 
реалізації продукції, а також якості цементу в торговельних мережах ( ДСТУ 
Б В.2.7-112-2002, ДСТУ Б В.2.7-46:2010). 

 Запровадити на законодавчому рівні механізм проведення ринкового 
нагляду та здійснення перевірок будівельних матеріалів (ринку цементу), в 
т.ч. на дотримання вимог державних стандартів, а також передбачити право 
на припинення виготовлення та розповсюдження продукції з порушеннями. 

 Розробити та надати у відкритий доступ графік проведення перевірок та 
звітності. 

 Забезпечити проведення регулярних перевірок контролюючими органами 
державних органів сертифікації та лабораторій щодо виявлення 



 

недобросовісно та неякісно виданих сертифікатів та протоколів 
випробувань на продукцію. 

 Надати посадовим особам органів контролю право в разі виявлення ознак 
порушення законодавства здійснювати відбір зразків товарів у суб’єктів 
господарювання сфери торгівлі з метою проведення незалежної експертизи 
та передбачити для цього необхідне фінансування. 

 Посилити контроль за порушеннями податкового законодавства та правил 
торгівлі, в частині реалізації цементу на споживчому ринку України. 
 


