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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 21 грудня 2019 р.
Київ
                № 469


Про прийняття 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 40-6:2019
(EN 40-6:2002, IDT)
Світлові опори. Частина 6. Вимоги 
до алюмінієвих освітлювальних опор
— Вперше
	

ДСТУ EN 1154:2019 
(EN 1154:1996, IDT)
Вироби будівельні залізні. Механізм 
для зачинення дверей з контрольованим ходом закриття. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Вимоги, випробування, контролювання якості
— Вперше
	

ДСТУ EN 1806:2019 
(EN 1806:2006, IDT)
Труби димові. Глиняні, керамічні димовентиляційні блоки для одностінних димоходів. Вимоги та методи випробування
— Вперше 
	

ДСТУ EN 1857:2019 
(EN 1857:2010, IDT)
Труби димові. Складові частини. 
Бетонне футерування
— Вперше 
	

ДСТУ EN 1858:2019
(EN 1858:2008 + A1:2011, IDT)
Труби димові. Складові частини. Димовентиляційні бетонні блоки
— Вперше 
	

ДСТУ EN 12285-2:2019 
(EN 12285-2:2005, IDT)
Резервуари сталеві заводського виготовлення. Частина 2. Горизонтальні циліндричні одностінні та двостінні резервуари для наземного зберігання горючих і негорючих рідин, 
що забруднюють воду
— Вперше
	

ДСТУ EN 13063-3:2019 
(EN 13063-3:2007, IDT)
Димарі. Система димоходів з глиняною, керамічною футеровкою. Частина 3. Вимоги та методи випробування витяжних вентиляційних системних димових труб
— Вперше
	

ДСТУ EN 13069:2019 
(EN 13069:2005, IDT)
Димарі. Система димоходів з глиняними, керамічними зовнішніми стінками. 
Вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 13084-5:2019 
(EN 13084-5:2005, IDT)
Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегельного облицювання. Технічні умови на продукцію
— Вперше
	

ДСТУ EN 13084-7:2019 
(EN 13084-7:2012, IDT)
Труби димові самонесні. Частина 7. Сталеві циліндричні елементи для одностінних сталевих димових труб 
та сталевих обсадних труб. Технічні умови на продукцію
— Вперше
	

ДСТУ EN 13341:2019
(EN 13341:2005 + A1:2011, IDT)
Баки статичні термопластмасові наземні для зберігання побутового опалювального палива, газу та дизельного палива. Баки, виготовлені видувним формуванням 
та відцентровим литтям з поліетилену 
й аніонної полімеризації з поліаміду 6. Вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 13502:2019
(EN 13502:2002, IDT)
Димарі. Вимоги та методи випробування глиняних і керамічних оголовків димоходів
— Вперше
	

ДСТУ EN 13561:2019
(EN 13561:2004 + A1:2008, IDT)
Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги 
та вимоги щодо безпеки
— Вперше
	

ДСТУ EN 13616:2019 
(EN 13616:2004, IDT)
Пристрої запобігання переповненню статичних резервуарів для зберігання рідкого нафтового палива
— Вперше
	

ДСТУ EN 14471:2019 
(EN 14471:2013+A1:2015, IDT)
Димарі. Система димоходів з пластмасовою футеровкою. Вимоги 
та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14989-1:2019 
(EN 14989-1:2007, IDT)
Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб 
і каналів подавання повітря, незалежних від матеріалів, для опалювальних установок закритого типу. Частина 1. Вертикальні повітроводи/димоходи 
для обладнання типу C6
— Вперше
	

ДСТУ EN 14989-2:2019 
(EN 14989-2:2007, IDT)
Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб 
і каналів подавання повітря, незалежних 
від матеріалів, для опалювальних установок закритого типу. Частина 2. Відведення повітря та диму для побутових установок закритого типу
— Вперше
	

ДСТУ EN 16034:2019 
(EN 16034:2014, IDT)
Блоки дверні, двері промислових, торгових та гаражних приміщень і вікна, які відкриваються. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Характеристики вогнестійкості та/або димозахисту
— Вперше
	

ДСТУ ISO 55000:2019 
(ISO 55000:2014, IDT)
Управління активами. Загальний огляд, принципи та термінологія
— Вперше
	

ДСТУ ISO 55001:2019 
(ISO 55001:2014, IDT)
Управління активами. Системи управління. Вимоги
— Вперше
	

ДСТУ ISO 55002:2019
(ISO 55002:2018, IDT)
Управління активами. Системи управління. Настанови щодо застосування ISO 55001
— Вперше
	

ДСТУ ISO 55010:2019
(ISO 55010:2019, IDT)
Управління активами. Настанови щодо узгодження фінансових та нефінансових функцій в управлінні активами
— Вперше

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


ДСТУ EN 1154:2019 
(EN 1154:1996, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 1154:1996/A1:2002, IDT)
Вироби будівельні залізні. Механізм 
для зачинення дверей з контрольованим ходом закриття. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Вимоги, випробування, контролювання якості

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


ДСТУ EN 40-4:2019 
(EN 40-4:2005, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 40-4:2005/AC:2006, IDT)
Освітлювальні опори. Частина 4. Вимоги 
для армованих і попередньо напружених залізобетонних опор освітлення

	

ДСТУ EN 13084-5:2019 
(EN 13084-5:2005, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 13084-5:2005/AC:2006, IDT)
Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегельного облицювання. Технічні умови на продукцію

	

ДСТУ EN 13616:2019 
(EN 13616:2004, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 13616:2004/AC:2006, IDT)
Пристрої запобігання переповненню статичних резервуарів для зберігання рідкого нафтового палива


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


ДСТУ EN 1154:2019 
(EN 1154:1996, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 1154:1996/
A1:2002, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 1154:1996/A1:2002/
AC:2006, IDT)
Вироби будівельні залізні. Механізм 
для зачинення дверей з контрольованим ходом закриття. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Вимоги, випробування, контролювання якості



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


Генеральний директор					                             Ганна ЛІСІНА

