




















































































Н А К А З  

Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. 
Загальні технічні умови» 

Наказ від 12 червня 2013 р. № 239
 

З метою удосконалення нормативної бази у 
будівельному комплексі України та на підставі 
рішення Науково-технічної ради Мінрегіону від 11 
червня 2013 року № 75 наказую: 

1. Прийняти з наданням чинності з 01 
липня 2013 року Зміну № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 
«Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні 
технічні умови», розроблену Державним 
підприємством «Український науково-дослідний і 
проектний інститут цивільного будівництва» ДП 
«УкрНДПІцивільбуд». 

2. Департаменту технічного регулювання 
та науково-технічного розвитку (Барзилович Д.В.) 
передати до ДП «Укрархбудінформ» як 
фондоутримувача сформовану справу Зміни № 1 
ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні 
полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» відповідно 
до Положення про фонд нормативних документів у 
сферах містобудування, будівництва та 
промисловості будівельних матеріалів, затвердженого 
наказом Держбуду від 25 лютого 2005 року № 41 та 
зареєстрованого в Мін'юсті 16 березня 2005 року за 
№ 305/10585. 

3. ДП «Укрархбудінформ» (Владіміров Є.С.): 

3.1. Опублікувати цей наказ в офіційному 
виданні «Інформаційний бюлетень Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України». 

3.2. Провести видавниче редагування Зміни 
№ 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні 
полівінілхлоридні. Загальні технічні умови» та 
забезпечити виконання п. 3.7.8 ДСТУ 1.2:2003 
«Національна стандартизація. Правила розроблення 
національних нормативних документів» без зміни 
змісту положень та вимог «Зміни». 

3.3. Забезпечити видання та 
розповсюдження Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 
«Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні 
технічні умови» відповідно до замовлень за умови 
використання коштів, одержаних від реалізації 
«Зміни» на виконання робіт зі стандартизації та 
розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону 
України «Про стандартизацію»), 

4. Контроль за виконанням цього наказу 
покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В. 

Т.в.о. Міністра 
Г.М. Семчук

 

 

 



Зміна №1 ДСТУ Б В.2.6-15-2011 
Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови 

 
1  РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут  

  цивільного будівництва " (УКРНДПІЦИВІЛЬБУД) 
 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 12 червня 2013 р. № 239 

Розділ 2 
Вилучити посилання на ДБН В 1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих 

випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення 
СНиП 2.04.01-85 замінити на ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. 

Проектування. Частина II. Будівництво». 
Розділ 5 
Підрозділ 5.3. Підпункт 5.3.1.2.1 викласти у новій редакції: 
«5.3.1.2.1 Типи, розміри і конструкція елементів жорсткості встановлюється у відповідності з 

конструкторською документацією виробників ПВХ профілів із забезпеченням необхідної величини опору 
вітровому навантаженню та навантаженням від власної ваги елементів конструкції. Номінальна товщина 
елементів жорсткості, виготовлених з оцинкованої сталі, повинна бути не менше ніж 1,5 мм. 

Підрозділ 5.4. Пункт 5.4.1. Після слів «умовну познаку виробу» додати слова «згідно з ДСТУ Б 
В.2.6-23». 

Розділ 6 
Підрозділи 6.4 та 6.11. Замінити посилання на «СНиП 2.04.01» посиланням на «ДБН В.2.5-64». 
Підрозділ 6.18. Слова «сировини та матеріалів» замінити на «елементів жорсткості з оцинкованої 

сталі». 
Додаток Е 

 
 

          Підрозділ Е.2 
Пункт Е.2.2. Абзац 1. Вилучити слова «розмірами не менше 2450 мм х 2450 мм».  
Пункт Е.5.1. Посилання на «рисунок 1» замінити посиланням на «рисунок Е.1».  
Пункт Е.6.2. Посилання на «рисунок 2» замінити посиланням на «рисунок Е.2».  
Додаток Д 

          Статус додатка з «(довідковий)» замінити на 
«(обов'язковий)». Таблицю викласти у новій редакції: 

 

 

 

 

 

 

 



   Паспорт виробу Відомості про оцінку відповідності 
    

    _____________________________________ 
(№ Сертифіката та назва органу що його видав) 

Місце маркування                       
символом                                  __________________________________________________ 
                                                                (найменування підприємства-виробника) 
 
                                                 ___________________________________________________ 
                                                          (адреса, телефон, факс підприємства-виробника) 

 
Тип: Віконний блок з ПВХ профілів ВПОСП 15x18 ПВП/В1 
Г В В А Г -  ДСТУ Б В.2.6-15 

 
Підтверджений 

показник 

 
Клас згідно з 

ДСТУ Б В.2.6-23 
а) приведений опір теплопередачі 
б) повітропроникність (100 Па) 
в) водонепроникність 
г)  звукоізоляція Я* 
д) загальний коефіцієнт пропускання світла 
е) опір вітровим навантаженням 
ж)   безвідмовність (цикли відчинення - зачинення) 

0,62м* К/Вт 
9м3/(ч м1)  
350 Па  
32 дБ  
0,52 400  
Па 20 000 

В1 
Г 
В 
В 
А 
Г 
- 

Технічний опис виробу 

Назва комплектуючих: 

а) повна назва профільної системи 
 
 
 
 
б) колір 
в) засклення (конструкція склопакета, виробник) 
г)    коефіцієнт пропускання світла в видимій частині спектра 
д) коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії 
е) кліматичне виконання 
ж) армування 
з) матеріал ущільнювача 

Характеристика 
Коробка ХХХХ Стулка ХХХХ Імпост 
ХХХХ  
(Клас профілю згідно з  
ДСТУ Б В.2.6-23)  
 
білий 
6М1 -16АГ-4і 
0,73  
0,51  
УХЛ1 
Коробка Іх: Іу Стулка Іх: Іу Імпост Іх: Іу  
ЕПДМ 
 
 
ххххххххххх  
1 шт. кліпс.  
1 шт. ЗО м3(10 Па)  
1 шт.  
повна 

Комплектність 
а) віконні прилади фірма 
б) протимоскітна сітка 
в) щілинний пристрій провітрювання 
г) інструкція з експлуатації 
д) ступінь заводської готовності  

Гарантійний строк - 5 років 
Номер партії ххххх-ххх     або Номер замовлення/позиція у замовленні  17/3 
Приймальник ВТК ________________   Дата виготовлення «__ » __________ 2011 р. 

(підпис) 
м.п. 
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