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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 12 грудня 2019 р.
Київ
                № 410


Про прийняття національних 
стандартів, прийняття змін та поправки 
до національних стандартів


Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:


ДСТУ EN 30-1-1:2019 
(EN 30-1-1:2008 + A1:2010, IDT)
Плити газові побутові. Частина 1-1. 
Вимоги щодо безпеки. Загальні положення
— Вперше
	

ДСТУ EN 30-1-2:2019 
(EN 30-1-2:2012, IDT)
Плити газові побутові. Частина 1-2. Вимоги 
щодо безпеки. Плити, що мають духовки 
та/чи грилі з примусовою циркуляцією повітря
— Вперше
	

ДСТУ EN 30-1-4:2019  
(EN 30-1-4:2002, IDT)
Плити газові побутові. Частина 1-4. Вимоги 
щодо безпеки. Плити з одним чи більше пальниками із системою автоматичного керування
— Вперше
	

ДСТУ EN 88-1:2019  
(EN 88-1:2007, IDT)
Регулятори тиску та пов’язані з ними запобіжні пристрої для газових пристроїв. Частина 1. Регулятори тиску із тиском на вході до 50 кПa включно
— Вперше
	

ДСТУ EN 88-1:2019
(EN 88-1:2011 + A1:2016, IDT)
Регулятори тиску та пов’язані з ними запобіжні пристрої для газових пристроїв. Частина 1. Регулятори тиску із тиском на вході до 50 кПa включно
— Вперше
	

ДСТУ EN 203-1:2019 
(EN 203-1:2005 + A1:2008, IDT)
Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки
— Вперше
	

ДСТУ EN 203-2-1:2019 
(EN 203-2-1:2014, IDT)
Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-1. Спеціальні вимоги. Відкриті пальники та пальники під посуд 
з опуклим днищем
— Вперше
	

ДСТУ EN 203-2-3:2019 
(EN 203-2-3:2014, IDT)
Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-3. Спеціальні вимоги. Пристрої варильні
— Вперше
	

ДСТУ EN 203-2-7:2019 
(EN 203-2-7:2014, IDT)
Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-7. Спеціальні вимоги. Жаровні та грилі з рожном
— Вперше
	

ДСТУ EN 203-2-8:2019 
(EN 203-2-8:2016, IDT)
Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-8. Спеціальні вимоги. Посуд з покривом та печі для паельї
— Вперше
	

ДСТУ EN 298:2019  
(EN 298:2012, IDT)
Автоматичні системи керування газовими пальниками та газовими приладами з вентиляторами чи без них
— Вперше
	

ДСТУ EN 484:2019 
(EN 484:2019, IDT)
Технічні умови на відкриті пристрої, що працюють на зрідженому газі. Автономні кухонні плити, зокрема з решіткою для смаження, використовувані поза приміщенням
— Вперше
	

ДСТУ EN 498:2019 
(EN 498:1997, IDT)
Відкриті пристрої, що працюють на скрапленому газі. Пристрої для смаження поза приміщенням. Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 1458-1:2019
(EN 1458-1:1999, IDT)
Сушарки газові барабанні з прямим розпалюванням типів B22D та B23D номінальною тепловою потужністю не більше ніж 6 кВт для опалювання побутових приміщень. Частина 1. 
Вимоги щодо безпеки
— Вперше
	

ДСТУ EN 1643:2019 
(EN 1643:2000, IDT)
Пристрої безпеки та керування газових пальників 
і газопальникових приладів. Система контролювання герметичності автоматичних запірних клапанів
— Вперше
	

ДСТУ EN 1709:2019 
(EN 1709:2019, IDT)
Вимоги щодо безпеки канатних доріг, призначених для перевезення людей. Пусконалагоджувальне контролювання, технічне обслуговування, контролювання роботоздатності 
— Вперше
	

ДСТУ EN 12669:2019 
(EN 12669:2000, IDT)
Тепловентилятори газові для використання 
в теплицях і додаткового обігрівання непобутових приміщень
— Вперше
	

ДСТУ EN 12752-1:2019
(EN 12752-1:1999, IDT)
Сушарки газові барабанні типу В з номінальною тепловою потужністю до 20 кВт. Частина 1. Безпека
— Вперше
	

ДСТУ EN 12864:2019 
(EN 12864:2001, IDT)
Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, 
і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей
— Вперше
	

ДСТУ EN 13611:2019 
(EN 13611:2007, IDT)
Пристрої безпеки й керування газовими пальниками та приладами, що працюють на газовому 
та/чи рідкому паливі. Загальні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ EN 13611:2019
(EN 13611:2019, IDT)
Пристрої безпеки й керування газовими пальниками та приладами, що працюють на газовому 
та/чи рідкому паливі. Загальні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ EN 13785:2019  
(EN 13785:2005 + A1:2008, IDT)
Регулятори з продуктивністю до 100 кг/год включно, з максимальним номінальним тиском 
на виході до 4 бар включно, крім регуляторів, 
на які поширюються вимоги EN 12864, і пов’язані 
з ними захисні пристрої для бутану, пропану 
чи їхніх сумішей
— Вперше
	

ДСТУ EN 14359:2019 
(EN 14359:2017, IDT)
Акумулятори газові для устатковання гідроенергетики
— Вперше
	

ДСТУ EN 14543:2019 
(EN 14543:2017, IDT)
Прилади, що працюють на скрапленому нафтовому газі. Обігрівачі-зонти випромінювальні без відводу продуктів згорання для використання 
поза приміщеннями чи в місцях з достатньою вентиляцією. Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 13786:2019 
(EN 13786:2004 + A1:2008, IDT)
Клапани автоматичні перемикальні 
з максимальним тиском на виході до 4 бар включно 
та пропускною спроможністю до 100 кг/год включно та пов’язані з ними запобіжні пристрої 
для бутану, пропану чи їхніх сумішей
— Вперше
	

ДСТУ EN 15502-2-1:2019 
(EN 15502-2-1:2012 + A1:2016, IDT)
Котли газові для центрального опалення. 
Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 
з номінальною тепловою потужністю 
не більше ніж 1 000 кВт
— Вперше
	

ДСТУ EN 15502-2-1:2019
(EN 15502-2-1:2012, IDT)
Котли газові для центрального опалення. 
Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 
з номінальною тепловою потужністю 
не більше ніж 1 000 кВт
— Вперше
	

ДСТУ EN 15502-2-2:2019 
(EN 15502-2-2:2014, IDT)
Котли газові для центрального опалення. 
Частина 2-2. Спеціальний стандарт для приладів типу B1
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 21012:2019 
(EN ISO 21012:2018, IDT; 
ISO 21012:2018, IDT)
Посудини кріогенні. Шланги
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 21028-2:2019  
(EN ISO 21028-2:2018, IDT; 
ISO 21028-2:2018, IDT)
Посудини кріогенні. Вимоги щодо міцності 
матеріалів за кріогенної температури. 
Частина 2. Температура від мінус 80 ° C 
до мінус 20 ° C
— Вперше

2. Прийняти зміни до національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:


ДСТУ EN 30-1-4:2019 
(EN 30-1-4:2002, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 30-1-4:2002/A1:2006, IDT)
Плити газові побутові. Частина 1-4. Вимоги щодо безпеки. Плити з одним чи більше пальниками 
із системою автоматичного керування

	

ДСТУ EN 89:2005/
Зміна № 1:2019 
(EN 89:1999/A1:1999, IDT)
Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої води на побутові потреби

	

ДСТУ EN 89:2005/
Зміна № 2:2019 
(EN 89:1999/A2:2000, IDT)
Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої води на побутові потреби

	

ДСТУ EN 89:2005/
Зміна № 3:2019 
(EN 89:1999/A3:2006, IDT)
Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої води на побутові потреби


	

ДСТУ EN 297:2005/
Зміна № 4:2019 
(EN 297:1994/A4:2004, IDT)
Котли газові центрального опалення. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю 
не більше 70 кВт

	

ДСТУ EN 297:2005/
Зміна № 5:2019 
(EN 297:1994/A5:1998, IDT)
Котли газові центрального опалення. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю 
не більше 70 кВт

	

ДСТУ EN 12067-1:2005/
Зміна № 1:2019 
(EN 12067-1:1998/A1:2003, IDT)
Пристрої регулювання співвідношення повітря/газ для газових пальників і газових приладів. Частина 1. Пристрої пневматичного типу


	

ДСТУ EN 12864:2019 
(EN 12864:2001, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 12864:2001/A1:2003, IDT)
Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, 
і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей

	

ДСТУ EN 12864:2019 
(EN 12864:2001, IDT)/
Зміна № 2:2019 
(EN 12864:2001/A2:2005, IDT)
Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, 
і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей

	

ДСТУ EN 12864:2019 
(EN 12864:2001, IDT)/
Зміна № 3:2019 
(EN 12864:2001/A3:2009, IDT)
Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, 
і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей


3. Прийняти поправку до національного стандарту, гармонізованого з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:


ДСТУ EN 203-1:2015
 (EN 203-1:2014, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 203-1:2014/AC:2016, IDT)
Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки


4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор					                                    Ганна ЛІСІНА

