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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 18 грудня 2019 р.
Київ
                № 442


Про прийняття національних 
стандартів, прийняття 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 14353:2019
(EN 14353:2007 + A1:2010, IDT)
Кульки металеві та спеціальні профілі, використовувані в гіпсових плитах 
під штукатурку. Визначення, вимоги 
та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14353:2019 
(EN 14353:2017, IDT)
Профілі та металеві напрямні 
для використання з гіпсокартоном. Визначення, вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14411:2019
(EN 14411:2012, IDT)
Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінка відповідності та маркування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14411:2019
(EN 14411:2016, IDT)
Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінювання 
та перевіряння сталості робочих характеристик та маркування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14496:2019 
(EN 14496:2005, IDT)
Клеї на основі гіпсу для багатошарових панелей та гіпсокартонних плит для тепло- та звукоізоляції. Визначення, вимоги 
та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14496:2019 
(EN 14496:2017, IDT)
Клеї на основі гіпсу для багатошарових панелей та гіпсокартонних плит для тепло- та звукоізоляції. Визначення, вимоги 
та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14566:2019
(EN 14566:2008 + A1:2009, IDT)
Вироби кріпильні механічні для систем гіпсових плит. Визначення, вимоги 
та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14695:2019 
(EN 14695:2010, IDT)
Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армовані бітумні листи для гідроізоляції бетонних мостових настилів та інших бетонних поверхонь для руху транспорту. Визначення та характеристики
— Вперше
	

ДСТУ EN 14891:2019 
(EN 14891:2012, IDT)
Продукти водонепроникні рідкого нанесення для використання під адгезивно пов’язаною керамічною плиткою. Вимоги, методи випробування, оцінка відповідності, класифікація та позначення
— Вперше
	

ДСТУ EN 14891:2019 
(EN 14891:2017, IDT)
Продукти водонепроникні рідкого нанесення для використання під адгезивно пов’язаною керамічною плиткою. Вимоги, методи випробування, оцінка відповідності, класифікація та позначення
— Вперше
	

ДСТУ EN 14909:2019 
(EN 14909:2012, IDT)
Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Пластикові та гумові гідроізоляційні прошарки. Визначення та характеристики
— Вперше
	

ДСТУ EN 14967:2019 
(EN 14967:2006, IDT)
Гнучкі листи для гідроізоляції. Бітумні гідроізоляційні прошарки. Визначення 
та характеристики
— Вперше
	

ДСТУ EN 15167-1:2019 
(EN 15167-1:2006, IDT)
Шлак мелений гранульований доменний для використання в бетоні, будівельному 
та цементному розчинах. Частина 1. Визначення, технічні вимоги та критерії відповідності
— Вперше
	

ДСТУ EN 15283-1:2019
(EN 15283-1:2008 + A1:2009, IDT)
Плити гіпсові з волокнистою арматурою. Визначення, вимоги та методи випробування. Частина 1. Гіпсокартон 
з волокнистою арматурою
— Вперше
	

ДСТУ EN 15283-2:2019
(EN 15283-2:2008 + A1:2009, IDT)
Плити гіпсові з волокнистою арматурою. Визначення, вимоги та методи випробування. Частина 2. Гіпсокартон 
з фіброволокном
— Вперше
	

ДСТУ EN 15285:2019 
(EN 15285:2008, IDT)
Агломерований камінь. Модульні плитки для підлоги та сходів (внутрішніх 
і зовнішніх)
— Вперше
	

ДСТУ EN 15286:2019
(EN 15286:2013, IDT)
Агломерований камінь. Плити та плитки для оздоблення стін (внутрішніх 
і зовнішніх)
— Вперше
	

ДСТУ EN 15368:2019
(EN 15368:2008 + A1:2010, IDT)
Гідравлічне в’яжуче для ненесного застосування. Визначення, технічні вимоги та критерії відповідності
— Вперше
	

ДСТУ EN 15501:2019 
(EN 15501:2013, IDT)
Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби зі спученого перліту (EP) і спученого вермикуліту (EV). Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 15501:2019 
(EN 15501:2015, IDT)
Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Промислові вироби зі спученого перліту (EP) і спученого вермикуліту (EV). Технічні умови 
— Вперше
	

ДСТУ EN 15599-1:2019 
(EN 15599-1:2010, IDT)
Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Сформована на місці теплоізоляція 
зі спученого перліту (EP). Частина 1. Вимоги до в’яжучих та амортизаційного сипкого матеріалу
— Вперше
	

ДСТУ EN 15600-1:2019 
(EN 15600-1:2010, IDT)
Теплоізоляційні вироби для будівельного обладнання та промислових установок. Сформована на місці теплоізоляція 
зі спученого вермикуліту (EV). Частина 1. Вимоги до в’яжучих та амортизаційного сипкого матеріалу
— Вперше

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


ДСТУ EN 14891:2019 
(EN 14891:2012, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 14891:2012/AC:2012, IDT)
Продукти водонепроникні рідкого нанесення для використання під адгезивно пов’язаною керамічною плиткою. Вимоги, методи випробування, оцінка відповідності, класифікація та позначення

	

ДСТУ EN 15285:2019 
(EN 15285:2008, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 15285:2008/AC:2008, IDT)
Агломерований камінь. Модульні плитки для підлоги і сходів (внутрішніх і зовнішніх)


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

