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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ  

"БУДЦЕНТР" 
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Вих. № 28-19  
від 05.06.19  

Виконавчому директору УЦСБ  
В. Коліснику 

 
Шановні колеги, 

 

На Ваш запит щодо впровадження ДСТУ 8802:2018 з метою оцінки відповідності виробів з 
тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва, повідомляємо. 

Зазначений стандарт, як Регламентні технічні умови (далі – РТУ), у разі добровільного 
застосування, є доказом відповідності виробів вимогам чинного Технічного регламенту 
будівельних виробів, будівель і споруд (далі -- ТР), який з 26.07.2018 року набув статусу 
обов'язкового для застосування.  

Виробник або його уповноважений представник повинен скласти Декларацію про відповідність ТР 
(далі -- Декларація), що надає право виробникові наносити маркування знаком відповідності.  

Документи з оцінки та перевірки продукції, на які посилаються у Декларації, формують доказову 
базу відповідності, на підставі якої призначений орган оцінки відповідності (ООВ, третя сторона)  
вносить Декларацію у свій реєстр,  відкритий для учасників ринку. Це забезпечує високий рівень 
довіри до Декларації, складеної першою стороною, в інтересах споживача (друга сторона). 

Декларація має зберігатися разом з технічною документацією протягом десяти років з дня 
введення відповідної продукції в обіг для подання на запити Держархбудінспекції України, як 
органу ринкового нагляду за будівельними виробами.  

В зв′язку з тим, що впровадження ДСТУ 8802 має забезпечувати презумпцію відповідності 
охоплених ним виробів вимогам ТР, в таблиці наведено перелік обов'язкової інформації для 
підготовки Декларації.  

Тільки за умови надання усієї зазначеної нижче інформації можливо стверджувати про 
відповідність виробів ДСТУ 8802:2018 в цілому. 

 

Обов'язкова інформація щодо відповідності виробів, яку повинна містити 
декларація:  

Вимоги, суттєві характеристики щодо декларації, посилання  
Пункти 

ДСТУ 8802:2018 

1  Ідентифікація продукції (назва виробу, його маркування, 
передбачене використання) 

4.1.1,  4.1.2 

2  Матеріали вихідної заготовки зі сталевого прокату:  

 з металізованим покриттям згідно з ДСТУ EN 10346 

 з органічним захисно-декоративним покриттям (ОП) згідно з 
ДСТУ EN 10169 та  ДСТУ Б В.2.7-58 

4.1.3 

3  Граничні відхили основних розмірів виробів  4.3.2, табл. 5, 8.1, 8.2 

4  Суттєві характеристики Таблиця Г.1 

4.1.1  Форма та параметри виробів за КД,   а також щодо проектування 
кінцевого застосування за призначеністю (геометричні 
характеристики, несна здатність по навантаженням). 

4.2.1- 4.2.3 

4.1.2  Сталь для виробів:  

  ПН, КС  

  ПС, МЧ, ПФ  

 
4.2.6, табл.1  
4.2.7, табл.2 

4.2  Водопроникність  

Водо-, паро- та повітронепроникнення за умови відсутності на поверхні 
виробів, як дефектів, наскрізних отворів 

4.1.9 

4.3  Змінення розмірів  

За ДСТУ Б EN 14782, п.4.6 слід ураховувати теплове розширення 

Таблиця Г.1  
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виробу, що може вплинути на його технічні показники та, якщо 
застосовно, на спроможність до передбаченого використання. 

4.4 Реакція на вогневий вплив 4.4 

4.5 Довговічність  

Виробник повинен зазначити: 
--  гарантовану товщину (масу) металізованого покриття з двох боків 
тонколистового прокату залежно від умов експлуатації; 
-- відповідність ОП  вимогам ДСТУ EN 10169;  

-- мінімальну товщину ОП з лицьової сторони  

4.2 (покриття) 

4.2.9 , табл.3 
4.2.12 та 4.2.13 
4.2.10, табл.4 
4.2.11 

5 Маркування та етикування 6.1, Таблиця Г.3 

 

Документами, які використовує виробник (постачальник) як доказову базу для декларації 
відповідності, є :  

 загальний опис продукції, каталоги, проспекти, конструкторська та технологічна 
документація; 

 нормативні документи, що мають встановлені вимоги до продукції; 

 протоколи випробувань продукції, які були проведені в акредитованих випробувальних 
лабораторіях  (за наявності); 

 протоколи приймальних, приймально-здавальних, періодичних і інших випробувань 
продукції, проведених виробником (за необхідності), протоколи випробування типу (ITT), 
документи щодо  контролювання виробництва на підприємстві (FPC); 

 документи щодо особливих умов використання виробу (за потреби); 

 сертифікати та протоколи випробувань постачальника (виробника) щодо  сировини, 
матеріалів, комплектувальних виробів (за наявності); 

 сертифікати на систему управління якістю (за наявності) та звіти, наприклад, щодо  
перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом (за наявності); 

 сертифікати відповідності на продукцію (за наявності); 

 дозвільні документи на ввезення продукції в Україну (за потреби); 

 інші документи, які підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам.  
 

Таким чином складена декларація згідно  ДСТУ 8802:2018, як РТУ, вважається такою, що 
відповідає процедурі підтвердження відповідності виробів вимогам діючого Технічного 
Регламенту. 

 
 
В.о. директора                                                                                        Артанов О. 
 
044-5011998, 050-3533755 

http://nvppoint.com/uk/sertifikatsiya-produktsiyi/

