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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 23 грудня 2019 р.
Київ
                № 479


Про прийняття національних 
стандартів, прийняття поправки 
до національного стандарту


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 14190:2019
(EN 14190:2014, IDT)
Плити гіпсокартонні з переробленого матеріалу. Визначення, вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14209:2019
(EN 14209:2017, IDT)
Карнизи гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14246:2019 
(EN 14246:2006, IDT)
Елементи гіпсові для підвісних стель. Визначення, вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14303:2019
(EN 14303:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної 
вати (MW). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14303:2019 
(EN 14303:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з мінеральної 
вати (MW). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14304:2019 
(EN 14304:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з еластичної 
піногуми (FEF). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14304:2019
(EN 14304:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з еластичної 
піногуми (FEF). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14305:2019
(EN 14305:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з піноскла (CG). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14305:2019 
(EN 14305:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з піноскла (CG). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14306:2019
(EN 14306:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби на основі силікату кальцію (CS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14306:2019 
(EN 14306:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби на основі силікату кальцію (CS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14307:2019
(EN 14307:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14307:2019 
(EN 14307:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14308:2019 
(EN 14308:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з жорсткого пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату (PIR). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14308:2019
(EN 14308:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з жорсткого пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату (PIR). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14309:2019
(EN 14309:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з експандованого полістиролу (EPS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14309:2019 
(EN 14309:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з експандованого полістиролу (EPS). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14313:2019
(EN 14313:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з пінополіетилену (PEF). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14313:2019 
(EN 14313:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з пінополіетилену (PEF). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14314:2019
(EN 14314:2009 + A1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з пінофенопласту (PF). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14314:2019 
(EN 14314:2015, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби з пінофенопласту (PF). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 14315-1:2019 
(EN 14315-1:2013, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Вироби з жорсткого пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату (PIR), виготовлені методом напилювання на будівельному майданчику. Частина 1. Технічні вимоги 
до системи напилення жорстких піноматеріалів перед їхним застосуванням
— Вперше
	

ДСТУ EN 14316-1:209 
(EN 14316-1:2004, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Теплоізоляція на основі розширеного (спученого) перліту (ЕР), виготовлена 
на будівельному майданчику. Часть 1. Технічні вимоги до сипких матеріалів 
та таких, що склеюються перед їхнім застосуванням
— Вперше
	

ДСТУ EN 14317-1:2019 
(EN 14317-1:2004, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Теплоізоляція на основі спученого вермикуліту (ЕV), виготовлена на будівельному майданчику. Частина 1. Технічні вимоги до сипких матеріалів 
та таких, що склеюються перед їхнім застосуванням
— Вперше
	

ДСТУ EN 14318-1:2019
(EN 14318-1:2013, IDT)
Матеріали теплоізоляційні для будівель. Виготовлені на будівельному майданчику вироби з жорсткого пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату (PIR). Частина 1. Технічні вимоги до системи заливання жорстких піноматеріалів щодо їхнього застосування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14319-1:2019 
(EN 14319-1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Вироби, що заливаються, виготовлені 
на будівельному майданчику з жорсткого пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату (PIR). Частина 1. Технічні вимоги до системи заливання жорстких піноматеріалів щодо їхнього застосування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14320-1:2019 
(EN 14320-1:2013, IDT)
Вироби теплоізоляційні для будівельного обладнання та промислових установок. Виготовлені на будівельному майданчику вироби з жорсткого пінополіуретану (PUR) 
і пінополіізоціанурату (PIR). Частина 1. Технічні вимоги до системи напилення жорстких піноматеріалів щодо їхнього застосування
— Вперше
,

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


ДСТУ EN 14246:2019 
(EN 14246:2006, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 14246:2006/AC:2007, IDT)
Елементи гіпсові для підвісних стель. Визначення, вимоги та методи випробування



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


Генеральний директор					                             Ганна ЛІСІНА

