
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  

НАКАЗ  

від 29 квітня 2009 року                                   N 173 

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного 
застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту 

водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі  

(Витяг) 

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" 
наказую:  

1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності 
продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748 "Про затвердження Технічного 
регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі" (додається).  

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні 
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".  

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держспоживстандарту України від 31.07.2006 р. N 223 "Про 
затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності 
продукції вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності вимогам до ККД нових водогрійних 
котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі".  

 В. о. Голови  С. Черепков  

 
  
 

 Додаток 
до наказу Держспоживстандарту України 
від 29 квітня 2009 р. N 173  

 
  

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, 
які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам 

Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному 
паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 748  

 N 
з/п  

Позначення, назва та ступінь відповідності стандарту  

1.  
ДСТУ EN 297:2005 
Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 та B11BS з атмосферними пальниками 
номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994 IDT)  

2.  
ДСТУ prEN 483:2003 
Котли газові центрального опалення. Котли типу C з номінальною тепловою потужністю не більше 70 
кВт (prEN 483:1998 IDT)  

3.  

ДСТУ EN 625:2002 
Котли газові центрального опалення. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових 
потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт 
(EN 625:1995 IDT)  

4.  
ДСТУ EN 656:2005 
Газові котли центрального опалювання. Котли типу B номінальної теплопродуктивності від 70 кВт до 
300 кВт (EN 656:1999 IDT)  



5.  
ДСТУ EN 677-2001 
Котли газові центрального опалення. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною 
тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 677:1998 IDT)  

6.   
ДСТУ 2369-94 
Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення  

7.  
ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93)  
Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови  

8.  
ДСТУ 3948-2000 
Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Методи випробування і контролю 
теплотехнічних показників  

9.  
ГОСТ 10617-83 
Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт. Общие технические условия  

10.  
ГОСТ 21563-93 
Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования  

11.  
ГОСТ 30735-2001 
Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие технические 
условия  

 
  

  

Начальник Управління  
технічного регулювання   

 


