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(реєстр. № 2698 від 28.12.2019) 

___________________________________________________________________ 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування розглянув на своєму засіданні 19 лютого 2020 року проект Закону 

України про надання будівельної продукції на ринку 

(реєстр. №2698 від 28.12.2019), поданий народними депутатами України О.Шуляк, 

А.Клочком та І.Юнаковим. 

Метою і завданнями законопроекту є встановлення гармонізованих з 

європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного 

законодавства до їх запровадження. 

Проектом пропонується визначити «правові та організаційні засади введення 

в обіг або надання будівельної продукції на ринку шляхом установлення правил 

для вираження їх показників, пов’язаних з суттєвими характеристиками цієї 

продукції, та застосування щодо них знака відповідності технічним регламентам». 

Для цього у проекті  передбачається: визначити на рівні закону відповідні терміни  

(«будівельна продукція», «висновок про технічну придатність», «гармонізований 

європейський стандарт», «регламентні технічні специфікації» та ін.); встановити 

обов’язки суб’єктів господарювання на цьому ринку щодо вказаної діяльності; 

визначити засади декларування технічних показників будівельної продукції; 

запровадити механізми визначення технічних показників суттєвих характеристик 

тощо. 

Прийняття проекту «сприятиме гармонізації національного законодавства з 

європейським, створенню умов для вільного пересування товарів та послуг на 

ринку, підвищенню інвестиційної привабливості України, підвищенню безпеки і 

надійності будівель та споруд, запровадженню механізмів забезпечення 

взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд 

та будівельної продукції». 



Відповідно до висновку Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції 

України з Європейським Союзом законопроект про надання будівельної продукції 

на ринку (реєстр.№ 2698) не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує 

доопрацювання з метою максимально повного врахування Регламенту 305/2011. 

Головне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши 

проект, у своєму висновку від 03.02.2020 висловило до нього низку зауважень і 

пропозицій та вважає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на доопрацювання. 

Міністерство розвитку громад та територій України у своєму листі від 

03.02.2019 № 7/31/1812-20 повідомило Комітет, що створення Комісії з технічного 

регулювання у будівництві у формі юридичної особи публічного права та передача 

їй частини повноважень Мінрегіону у сфері нормування у будівництві, зокрема, 

організація на договірній основі роботи з перевірки державних будівельних норм 

щодо відповідності вимогам законодавства, актуальності та забезпечення їх 

взаємоузгодженості та схвалення висновків перевірки державних будівельних 

норм суперечить чинному законодавству та суттєво обмежує повноваження 

Мінрегіону у сфері нормування у будівництві. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України у своєму листі від 31.01.2020 № 3432-02/5106-01 на адресу Комітету 

повідомило, що в цілому підтримує необхідність термінового прийняття проекту 

Закону, спрямованого на імплементацію в законодавство України Регламенту (ЄС) 

№ 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо встановлення гармонізованих 

умов для розміщення на ринку будівельної продукції та скасування Директиви 

Ради № 89/106/ЄEC, з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

Заслухавши інформацію підкомітетів з питань технічного регулювання і 

ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів та 

енергоефективності у будівельній галузі; з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві та з 

питань будівництва та проектування, з’ясувавши позицію народних депутатів 

України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши 

питання, Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

надання будівельної продукції на ринку (реєстр. №2698 від 28.12.2019), поданого 

народними депутатами України О.Шуляк, А.Клочком та І.Юнаковим, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України Комітет визначив народного депутата України, заступника 

голови Комітету О.Шуляк. 

 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


