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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
                № 444


Про прийняття національних 
стандартів, про 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 
та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:


ДСТУ EN ISO 9967:2019
(EN ISO 9967:2016, IDT; 
ISO 9967:2016, IDT)
Труби з термопластів. Визначення коефіцієнта повзучості
— Вперше
	

ДСТУ ISO 12176-3:2019
(ISO 12176-3:2011, IDT)
Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 3. Вимоги до кваліфікації зварника пластмас
— Вперше
	

ДСТУ ISO 12176-4:2019
(ISO 12176-4:2003, IDT)
Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 4. Кодування простежуваності
— Вперше
	

ДСТУ ISO 13950:2019 
(ISO 13950:2007, IDT)
Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Системи автоматичного розпізнавання терморезисторних з’єднань
— Вперше
	

ДСТУ ISO 18225:2019 
(ISO 18225:2012, IDT)
Трубопровідні системи із пластмас. Багатошарові трубопровідні системи 
для зовнішнього газопостачання. 
Технічні умови на системи
— Вперше
	

ДСТУ ISO/TS 19911:2019
(ISO/TS 19911:2010, IDT)
Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Формат технічного файлу для характеристики з’єднувальних деталей з поліетилену (PE)
— Вперше 
	

ДСТУ ISO 21307:2019 
(ISO 21307:2017, IDT)
Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Процедури для стикового з’єднання у трубних системах з поліетилену (PE)
— Вперше
2. Прийняти поправку до національного стандарту, гармонізованого 
з міжнародним стандартом, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року: 


ДСТУ ISO 13950:2019 
(ISO 13950:2007, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(ISO 13950:2007/
Cor 1:2008, IDT)
Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Системи автоматичного розпізнавання терморезисторних з’єднань


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


