
 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ  

"БУДЦЕНТР" 
Вул. Віталія Шимановського 2/1, оф. 330, 02125 Київ Україна; тел. +38044 501-19-98; тел. +38044 531-93-13; е-mail: сbm@cbm.kiev.ua 

 

Вих. № 20-19  
від 26.04.19  

Виконавчому директору УЦСБ  
В. Коліснику 

 
 

Шановні колеги, 
 

На підставі наказу Мінрегіону від 26.07.2018 № 188 Технічний регламент будівельних 
виробів, будівель і споруд (далі – Технічний регламент) набув статусу обов'язкового для 
застосування з 26.07.2018 року.  

ДП НТЦ ОВ «БУДЦЕНТР» пропонує виробникам будівельної продукції свої послуги з 
підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту шляхом декларування  
(сертифікації). Термін дії декларації або  сертифіката (до 3 років) дозволить впевнено 
працювати в перехідний період до належної гармонізації законодавства з положеннями 
Регламенту ЄС № 305/2011. 

Послуги ДП НТЦ ОВ «БУДЦЕНТР» : 
 

№№ 

п/п 

Зміст послуги Вартість з 
ПДВ, тис. грн 

1 Консультування щодо оптимального  способу підтвердження 
відповідності вимогам Технічного регламенту  

5,0 

2 Підтвердження відповідності Технічних умов виробника вимогам 
національних стандартів 

від 15,0 

3 Розробка макета декларації про відповідність вимогам Технічного 
регламенту  для продукції виробника 

3,0 

4 Інспекція системи контролю за виробництвом (системи якості) від 15,0 

5 Випробування показників за договорами з акредитованими 
лабораторіями, 1 протокол 

від 5,0 

6 Консультування (отримання) санітарно-гігієничного висновку на 
продукцію 

до 5,0 

7 Проведення постійного нагляду за виробництвом сертифікованої 
продукції протягом дії декларації (сертифіката) відповідності 

від 5,0 

8 Реєстрація та супроводження декларації на сайті органу оцінки 
відповідності, 1 документ 

від 1,2 

 

ДП НТЦ ОВ «БУДЦЕНТР» призначено на діяльність з оцінки відповідності продукції 
вимогам зазначеного ТР (наказ Мінекономрозвитку від 2.08.2013 року N 890, 
ідентифікаційний код  UA.TR.044). Це надає право виконувати завдання як третій стороні 
з метою підвищення довіри споживача (друга сторона) та  конкурентоздатності 
виробника (перша сторона). 

ДП НТЦ ОВ «БУДЦЕНТР» також пропонує послуги з актуалізації нормативного 
забезпечення (стандартів, кодексів усталеної практики, ТУ на вироби), консультування 
щодо впровадження та актуалізації систем управління якістю, оцінки контролю за 
виробництвом на підприємстві. 

 
З повагою,  
В.о. директора                                                                 Артанов О.Й. 
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