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Проблеми ринку огороджувальних конструкцій

Відсутність регулювання ринку

Не працює система 
ринкового нагляду

Не визначені вимоги
до довговічності та 

перевірки якості

Виробники якісної продукції не захищені

з 300 тис. т. сировини  ~ 200 тис. т відноситься до низькоякісної

Великий розрив цін

Продаж
фальсифікату з 

високою маржею

Продаж за 
заниженою ціною

Споживачі якісного
продукту не 

захищені

Страждають всі
учасники галузі



Продаж через інформування 
споживача про способи обману

Зростання недовіри до покрівлі 
та фасаду з металу

Зниження кадрового та 
маркетингового потенціалу 

галузі в цілому

Погіршення фінансових 
результатів «порядних» 

виробників

Проблеми ринку огороджувальних конструкцій



Чи потрібно захищати внутрішнього 
виробника сировини?

з 300 тис. т. сталі в Україні виготовляється  ~ 25 тис. т

За умови реальних вкладень 
в технологію і реальної 
можливості зростання 
внутрішнього виробництва 
якісного рулону з 
полімерним покриттям

! Концентрація не на 
обмежувальних заходах, а на 
захисті споживача та 
виробника якісних 
покрівельних і фасадних 
матеріалів

!



Як ми визначаємо вимоги до продукції?

Державні стандарти

Українські стандарти
Гармонізовані європейські 

стандарти

Немає стандарту на покрівельні 
матеріали

ДСТУ Б В.2.6-9-2008 (гостівські
профнастили)

ДСТУ Б EN 14782:2015
ДСТУ Б ЕN 508-1:2015

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012



Існуюча нормативна база

Необхідно прийняти новий ДСТУ «Вироби 
металеві тонкостінні з захисно-декоративним 
покриття для будівництва»: встановити 
національні вимоги щодо якості.

!

Стандарт Недоліки

ДСТУ Б ЕN 508-1:2015  Вироби покрівельні  та облицювальні 
металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих  сталевих, 
алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. - Частина 
1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)

1. Відсутні вимоги до мінімальної масі антикорозійного 
покриття Z, AZ, ZA для України

2. Відсутні вимоги до мінімальної товщині органічного 
покриття для України

3. Відсутні вимоги до допустимих навантажень, рівню 
безпеки та прогину виробів для України

4. Вимоги до якості покриття даються через посилання на 
стандарти, частина з яких не гармонізовані (наприклад, 
EN10169: 2010, ISO 6988: 1995, ISO 9223: 2012)

ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для 
покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. 
Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)

Відсутні вимоги до довговічності (посилання на 508-1)

Необхідно запустити систему захисту 
споживачів та виробників продукції, яка 
відповідає даним вимогам.!



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Товщина виробів
(разом з усіма захисними шарами) 

Мінімальна товщина виробів
0,45 мм 

Допуски на товщину виробів
±0,02 мм

(діючий допуск для товщини 
0,40<t≤0,60мм ± 0,06мм)



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Мінімальна маса металевого покриття для сталевого листа
з органічним покриттям (для неагресивних середовищ)

Типи покриття Для зовнішнього 
застосування

Для внутрішнього 
застосування

Маса металевого покриття, г/м2, на обох сторонах

Стандарт ДСТУ EN 10346 

Тип Z 225* 100

Тип ZА 255 200

Тип АZ 150 150

Тип A Не нормується

*Z140 за наявності гарантії від виробника 10 років



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Мінімальна товщина органічного покриття

Для зовнішнього застосування
25 мкм

Для внутрішнього застосування
15 мкм



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Марка сталі

DX-51D, S220-350GD S220-S550GD

Для профільованих настилів до 
30 мм включно, а також для 

металочерепиці

Для профільованих настилів з 
висотою профілювання ≥31 мм та 

самонесучих стінових касет



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Несучі характеристики
(профільованих настилів)

Таблиця геометричних 
характеристик профнастилу

(самонесучої стінової касети)
Таблиця несучих характеристик



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Маркування

Назва виробника Позначення виробу Товщина виробу

Марка сталі
Тип и маса 

металевого покриття
Тип и товщина 

органічного покриття

Приклади маркування ! ProfSteel Т-75A 0,75 S320 Z100 PE15
SuperSteel Металочерепиця 350/15 0,45 DX51D Z225 PS25



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Відповідність стандарту

Декларація якості виробника 
Наявність сертифіката 

відповідності 

Продукція не вважається відповідною 
даному стандарту, якщо вона відповідає 
окремим пунктам стандарту! Частиною стандарту є розділ з перевірки 

якості продукції !



В новому ДСТУ пропонується врахувати 
наступні вимоги

Відповідність виробів класу НГ за ДСТУ Б В.2.7-19 

Вважаються відповідними класифікації пожежної 
небезпеки класу НГ за ДСТУ Б В.2.7-19, без 
необхідності подальшого випробування.

Вважаються відповідними класифікації пожежної 
небезпеки класу НГ за ДСТУ Б В.2.7-19 , без 

необхідності подальшого випробування.

Вироби з неорганічним 
покриттям, для яких даний 
стандарт є регламентним

Вироби з поліефірним фарбовим 
покриттям, що має найбільшу номінальну 

товщину 25 мкм та теплоту згоряння
≥ 1 МДж/м2 або масу ≤ 70 г/м2



ДСТУ не обов'язкові до застосування - чи це
спрацює?

Згідно з Цивільним кодексом

Якщо законом (стандартом) 
встановлено вимоги щодо якості
товару, продавець зобов'язаний
передати покупцеві товар, який
відповідає цим вимогам.

Вважається, що споживача немає 
спеціальних знань про властивості 
та характеристики продукції, яку 
він придбаває.



Чому власні ТУ не зможуть захистити
недобросовісного виробника?

ТУ не може погіршувати вимоги 
стандарту

Споживач може сам визначити 
стандарт, відповідно до якого він 
буде пред'являти претензії щодо 
якості



Захист прав споживача

Продавець (виробник, 
виконавець) зобов'язаний 
передати споживачеві продукцію 
належної якості

Продавець (виробник, 
виконавець) зобов'язаний надати 
споживачу документи, які 
підтверджують належну якість 
продукції

Гарантійний строк на будівельну продукцію - 10 років.

Гарантійні зобов'язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов'язання 
виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою. 

Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним 
гарантійному строку на основний виріб. 



Захист прав споживача

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних 
недоліків споживач має право за своїм вибором вимагати

Розірвання договору та 
повернення сплаченої за товар 
грошової суми та штрафу 20%

Вимагати заміни товару на такий 
же товар або на аналогічний



Подальші завдання УЦСБ щодо ДСТУ
Провести обговорення 1-ї та 2-ї редакцій стандарту, врахувати зауваження від 
учасників ринку 

Прийняти та опублікувати стандарт з терміном вступу з вересня 2018 року

Відібрати та рекомендувати від УЦСБ лабораторії для контролю якості

Розгорнути кампанію з інформування всіх ЗС: замовників, профілювальників, 
монтажників, ПО, архітекторів, ЗМІ

Внести ДСТУ до обов’язкових умов для поставки за бюджетні кошти

Створити реєстр компаній, що склали декларацію про випуск продукції у 
відповідності до стандарту




