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НАЦІОНАЛЬНА 

ГІЛКА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ЄВРОПЕЙСЬКА 

ГІЛКА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ДСТУ Б В.2.6-70:2008

Панелі металеві 

з утеплювачем 

із пінопласту. 

Технічні умови

Стандарт поширюється 

на металеві панелі 

з утеплювачем із пінопласту для 

зовнішніх стін 

і покриттів промислових будівель

ДСТУ EN 14509:2017

Панелі теплоізоляційні 

самонесівні з двостороннім 

металевим облицюванням. 

Вироби заводського 

виготовлення. 

Технічні умови (РТУ)

Стандарт встановлює вимоги до 

панелей для поелементного

укладання 

в системах:

а) покриття та покрівельні 

обшивки;

б) зовнішні стіни 

та їх облицювання;

в) стіни (перегородки) 

і стелі (підвісні).

Ізоляційні матеріали – жорсткий 

поліуретан, пінополістирол, 

пінофенопласт, піноскло 

та мінвата.

В стандарт включено також панелі, 

що використовують у холодильних 

сховищах.

ДСТУ Б В.2.6-71:2008

Панелі металеві 

тришарові стінові 

з утеплювачем 

із пінополіуретану. Технічні 

умови (РТУ)

Стандарт поширюється 

на стінові панелі 

для зовнішніх несучих стін 

промислових будівель 

і споруд, які виготовляються 

механічним способом

ДСТУ Б В.2.6-72:2008

Панелі сталеві 

двошарові покриттів 

будівель з утеплювачем 

із пінополіуретану. Технічні 

умови (РТУ)

Стандарт поширюється 

на панелі із зашивного 

або плитного поліуретану 

для покриттів виробничих 

будівель промислових підприємств



ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ»

Стаття 17. З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, 
повинен бути скасований відповідний національний стандарт.

Стаття 21. За пропозиціями заінтересованих сторін національний орган стандартизації у разі необхідності
встановлює строк одночасної дії прийнятого національного стандарту та чинного національного стандарту.

Наказ НОС щодо 
введення у дію

ДСТУ EN 14509:2017
з 01.02.2018 р.

Скасування
ДСТУ Б В.2.6-71:2008

з 01.07.2021 р.

Перехідний період
одночасної дії –

3 роки

Вимога НОС щодо скасування
– ДСТУ Б В.2.6-70:2008
– ДСТУ Б В.2.6-72:2008



Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку

Імплементація Регламенту ЄС № 305

Введення у дію з 01.01.2023 р.

Національний стандарт для цілей 
застосування цього Закону і статусом 

РТУ на продукцію будівельного 
призначення

Є розділ з оцінки відповідності

Декларація на основі підтвердження 
вимог стандарту стосовно суттєвих 

характеристик продукції

ДСТУ EN 14509:2017
РТУ

Сертифікація

Знак відповідності Технічному регламенту



Технічні умови (ТУ)
на виготовлення

«сендвіч-панелей»
(орієнтовно – 17)

Підготовка виробництва
до виготовлення

«сендвіч-панелей»
починаючи з 01.01.2023 року 
згідно ДСТУ EN 14509:2017

Вимоги

Законодавства
України



РОЗВИВАЄМО 
РИНОК 
СТАЛЕВОГО 
БУДІВНИЦТВА


