Тренінг «ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ДО ЄС: ДОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ»

Програма тренінгу

ДЕНЬ 1: (4 год.). Загальний огляд Регламенту щодо будівельної продукції.
Особливості доведення відповідності будівельної продукції. Вибір гармонізованого
стандарту або Документів Технічної оцінки.

10:00-10:20

Відкриття. Мета, цілі, результати, питання 1 дня тренінгу.

10:20-10:50

Навіщо українському виробнику доводити відповідність продукції.
Промисловий безвіз та відповідність вимогам ЄС: що має зрозуміти виробник.

10:50-11:20

Загальний огляд Регламенту щодо будівельні продукції (CPR) (EU) No 305/2011.
Що входить у визначення “будівельного виробу”? Особливості доведення
відповідності згідно CPR. Вибір гармонізованого стандарту (hEN).

11:20-11:45

Робота в групах. Практична вправа #1-1: Визначення європейських
гармонізованих стандартів, які застосовується до продукції.

11:45-12.00

Перерва 15 хв.

12:00-12:30

Детальний огляд основних вимог згідно CPR.

12:30 - 13:00

Гармонізовані стандарти чи Документи Технічної оцінки (ЕАD)? Що вибрати? Що
робити, коли гармонізованого стандарту або ЕАD на вашу продукцію не існує?

13:00-13:40

Робота в групах. Практична вправа #1-2: Визначення експлуатаційних
характеристик продукції згідно європейського гармонізованого стандарту.

13:40-14:00

Підсумки 1-го дня. Питання - відповіді.
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ДЕНЬ 2: (4 год.) Алгоритм доведення відповідності будівельної продукції.
Визначення процедури оцінки відповідності. Впровадження системі контролю на
виробництві.

10:00 - 10:10

Організаційні моменти.

10:10 - 10:45

Алгоритм доведення відповідності будівельної продукції. Оцінка та
підтвердження Сталості характеристик (AVCP). Огляд систем.

10:45-11:10

Робота в групах. Практична права #2-1 Визначення системи оцінки та
підтвердження Сталості характеристик, яка застосовується до продукції..

11:10 - 11:30

Пошук акредитованих органів з оцінки відповідності (ООВ) для проведення
випробувань та оцінки відповідності. Ресурси для пошуку.

11:30-12:00

Робота в групах. Практична вправа #2-2 Визначення акредитованого ООВ
для проведення оцінки відповідності продукції.

Перерва 15 хв.

12:15-12:45

12:45-13:15

Робота в групах. Практична вправа #2-3: Визначення обов’язків виробника та
ООВ при оцінці відповідності продукції.

Система контролю на виробництві (FPC)

13:15 - 13:45

Робота в групах. Практична вправа #2-4: Підтвердження відповідності
сировини та матеріалів при виготовленні продукції (принцип простежуваності
при заводському виробничому контролі).

13:45 - 14:00

Підсумки 2-го дня. Питання - відповіді.
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ДЕНЬ 3:(4 год.): Підготовка технічного файлу та складання Декларації властивостей
(Declaration of Performance). Маркування СЕ.

10:00 - 10:10

Організаційні моменти.

10:10-11:10

Підготовка технічного файлу для будівельної продукції згідно CPR. Приклади
реальних технічних файлів. Обов'язки імпортерів та виробників продукції. -

11:10 - 11:30

Особливості маркування будівельної продукції. Нанесення знаку СЕ.

11:30 - 12:00

Робота в групах. Практична вправа #3-1: Перевірка правильності маркування
продукції на відповідність вимог.

Перерва 15 хв.

12:15 - 12:35

Особливості заповнення Декларації властивостей (Declaration of Performance)

12:35-13:05

Робота в групах. Практична вправа #3-2: Перевірка правильності складання
Декларації властивостей продукції.

13:05 - 13:20

Індивідуальна робота: Складання індивідуального плану дій щодо доведення
відповідності власної продукції.

13:20 - 14:00

Загальні підсумки навчання 3-х днів. Тестування знань.

Тренінги здійснюються Торгово-промисловою палатою України в межах програми
«Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері
торгівлі», яка фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета програми
– створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств,
підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного
економічного зростання.
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