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ДСТУ Б В.2.6-92:2009 

ВСТУП 

У стандарті використані основні положення ГОСТ 4.253-80. 

Текст доповнено розділами "Сфера застосування" та "Нормативні посилання". 
Номенклатура показників скоригована з урахуванням сучасних потреб споживачів та  

можливостей виробників. 
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                   НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

Конструкції будинків і споруд 

КОНСТРУКЦІЇ СТАЛЕВІ 

Номенклатура показників 

Конструкции зданий и сооружений 

КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 

Номенклатура показателей 

Construction of building and structures 

STEEL STRUCTURES 

Nomenclature of indices 

Чинний від 2010-08-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на сталеві конструкції, які застосовують в будинках і спорудах 

різного призначення. 

Стандарт установлює номенклатуру показників якості для застосування при: 

- розробленні стандартів, технічних умов і інших нормативних документів; 

- виборі оптимального варіанта нової продукції; 

- оцінюванні відповідності шляхом сертифікації конструкцій, прогнозуванні й плануванні підви- 

щення якості конструкцій; 

- розробленні систем управління якістю; 

- складання звітності та інформації про якість. 
 

1.2 Норми, вимоги і методи контролю показників якості залежно від виду розв'язуваних завдань 

повинні встановлюватись відповідними стандартами і технічними умовами на конструкції конкрет- 

них видів, а також методиками з оцінювання рівня якості, затвердженими у встановленому порядку. 

1.3 Цей стандарт розроблено на основі і відповідно до ДСТУ Б А.3.1-13. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на: 

ДСТУ Б А.3.1-13:2010 Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні 

положення 

3 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

3.1 Номенклатура показників якості за критеріями, одиниці вимірювання і умовні познаки 

показників якості наведені в таблиці 1. 
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