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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 19 грудня 2019 р.
Київ
                № 449


Про прийняття та скасування національних 
стандартів, прийняття зміни та поправок 
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 342:2019 
(EN 342:2017, IDT)
Одяг захисний. Комплекти та одяг 
для захисту від холоду
— Вперше
	

ДСТУ EN 1158:2019 
(EN 1158:1997, IDT)
Вироби будівельні залізні. Регулятор послідовності закриття. Вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 1935:2019 
(EN 1935:2002, IDT)
Вироби будівельні залізні. Одноосьові петлі. Вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 12860:2019 
(EN 12860:2001, IDT)
Клеї на гіпсовій основі для гіпсових блоків. Визначення, вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 13245-2:2019 
(EN 13245-2:2008, IDT)
Пластмаса. Профілі з непластифікованого полівінілхлориду (PVC-U) для будівель. Частина 2. Профілі PVC-U і PVC-UE 
для внутрішніх і зовнішніх стін та оздоблення стель
— Вперше
	

ДСТУ EN 14680:2019 
(EN 14680:2006, IDT)
Клеї для систем безнапірних трубопроводів 
з термопластичних матеріалів. 
Технічні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ EN 14680:2019 
(EN 14680:2015, IDT)
Клеї для систем безнапірних трубопроводів 
з термопластичних матеріалів. Технічні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ EN 14800:2019 
(EN 14800:2007, IDT)
Шланги металеві гофровані в складеному стані, захищені від корозії, для під’єднання побутових приладів, що працюють 
на газоподібному паливі
— Вперше
	

ДСТУ EN 14814:2019
(EN 14814:2007, IDT)
Клеї для систем трубопроводів 
з термопластичних матеріалів для плинних середовищ під тиском. Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14814:2019 
(EN 14814:2016, IDT)
Клеї для систем трубопроводів 
з термопластичних матеріалів для плинних середовищ під тиском. Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14933:2019 
(EN 14933:2007, IDT)
Теплоізоляція та легкі наповнювачі 
для застосування в цивільному будівництві. Промислові вироби з експандованого полістиролу (EPS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14934:2019
(EN 14934:2007, IDT)
Теплоізоляція та легкі наповнювачі 
для застосування в цивільному будівництві. Промислові вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 15088:2019 
(EN 15088:2005, IDT)
Алюміній та алюмінієві сплави. Будівельні вироби для будівельних робіт. Технічні умови контролювання та постачання
— Вперше
	

ДСТУ EN 15129:2019 
(EN 15129:2009, IDT)
Пристрої антисейсмічні
— Вперше
	

ДСТУ EN 15129:2019 
(EN 15129:2018, IDT)
Пристрої антисейсмічні
— Вперше
	

ДСТУ EN 15274:2019 
(EN 15274:2015, IDT)
Клеї загальної призначеності 
для конструкційних вузлів. Вимоги 
та методи випробувань
— Вперше
	

ДСТУ EN 15275:2019
(EN 15275:2015, IDT)
Клеї конструкційні. Визначення характеристик анаеробних клеїв 
для коаксіального металевого складання 
в конструкціях будівель та цивільних споруд
— Вперше
	

ДСТУ EN 16153:2019 
(EN 16153:2013 + A1:2015, IDT)
Листи світлопроникні пласкі багатошарові 
з полікарбонату (PC) для внутрішнього 
та зовнішнього застосування 
для покрівель, стін і стель. Вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 17059:2019 
(EN 17059:2018, IDT)
Лінії нанесення гальванічних і анодувальних покривів. Вимоги щодо безпеки
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 11885:2019 
(EN ISO 11885:2009, IDT; 
ISO 11885:2007, IDT)
Якість води. Визначення вибраних елементів методом оптичної емісійної спектрометрії 
з індуктивнозв’язаною плазмою (ICP-OES)
— На заміну ДСТУ ISO 11885:2005
	

ДСТУ EN IEC 60230:2019 
(EN IEC 60230:2018, IDT; 
IEC 60230:2018, IDT)
Імпульсні випробування кабелів і їхньої арматури
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60183:2019
(IEC 60183:2015, IDT)
Настанова щодо вибору високовольтних кабельних систем змінного струму
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61238-1-3:2019 
(IEC 61238-1-3:2018, IDT)
Опресовані та механічні з’єднувачі 
для силових кабелів. Частина 1-3. Методи випробування та вимоги до опресованих 
та механічних з’єднувачів для силових кабелів для номінальних напруг від 1 кВ 
(Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ), випробуваних на неізольованих провідниках
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 10434–82)

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


ДСТУ EN 1158:2019 
(EN 1158:1997, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 1158:1997/A1:2002, IDT)
Вироби будівельні залізні. Регулятор послідовності закриття. Вимоги та методи випробування


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


ДСТУ EN 1935:2019 
(EN 1935:2002, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 1935:2002/AC:2003, IDT)
Вироби будівельні залізні. Одноосьові петлі. Вимоги та методи випробування

	

ДСТУ EN 12860:2019 
(EN 12860:2001, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 12860:2001/AC:2002, IDT)
Клеї на гіпсовій основі для гіпсових блоків. Визначення, вимоги та методи випробування

	

ДСТУ EN 13245-2:2019 
(EN 13245-2:2008, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 13245-2:2008/
AC:2009, IDT)
Пластмаса. Профілі з непластифікованого полівінілхлориду (PVC-U) для будівель. Частина 2. Профілі PVC-U і PVC-UE 
для внутрішніх і зовнішніх стін та оздоблення стель

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


ДСТУ EN 1158:2019 
(EN 1158:1997, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 1158:1997/A1:2002, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 1158:1997/
1:2002/AC:2006, IDT)
Вироби будівельні залізні. Регулятор послідовності закриття. Вимоги та методи випробування




5. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2021 року: 

	

ДСТУ ISO 11885:2005
Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії 
з індуктивнозв’язаною плазмою 
(ISO 11885:1996, IDT)

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


В. о. генерального директора					    Олександр КИР’ЯНОВ

