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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 19 грудня 2019 р.
Київ
                № 452


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

ДСТУ ISO 10297:2019 
(ISO 10297:1999, IDT)
Газові балони. Циліндричні клапани. 
Технічні умови та типові випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 10460:2019
(ISO 10460:2005, IDT)
Газові балони. Зварні газові балони 
з алюмінієвого сплаву, вуглецю та неіржавкої сталі. Періодичні перевіряння та випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 10462:2019 
(ISO 10462:2005, IDT)
Газові балони. Ацетиленові балони. 
Періодичні перевіряння та обслуговування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11114-1:2019 
(ISO 11114-1:2012, IDT)
Газові балони. Сумісність матеріалів циліндрів 
та клапанів з умістом газу. Частина 1. Металеві матеріали
— Вперше

	

ДСТУ ISO 11114-2:2019  
(ISO 11114-2:2013, IDT)
Газові балони. Сумісність матеріалів циліндрів 
та клапанів з умістом газу. Частина 2. Неметалеві матеріали
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11117:2019 
(ISO 11117:1998, IDT)
Газові балони. Захисні ковпаки та захисні клапани. Проектування, виготовлення 
та випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11118:2019 
(ISO 11118:1999, IDT)
Газові балони. Металеві газові балони 
неперезаправні. Технічні умови та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11119-1:2019 
(ISO 11119-1:2002, IDT)
Газові балони. Перезаправні газові балони 
та трубки. Проектування, виготовлення 
та випробування. Частина 1. Комбіновані газові балони та трубки, обгорнуті волокнами
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11119-1:2019 
(ISO 11119-1:2012, IDT)
Газові балони. Перезаправні газові балони 
та трубки. Проектування, виготовлення 
та випробування. Частина 1. Комбіновані газові балони та трубки, обгорнуті волокнами, місткістю до 450 л
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11119-2:2019 
(ISO 11119-2:2002, IDT)
Газові балони. Перезаправні газові балони 
та трубки. Проектування, виготовлення 
та випробування. Частина 2. Комбіновані газові балони та трубки, обгорнуті армованим волокном з металевими вкладками
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11119-3:2019 
(ISO 11119-3:2002, IDT)
Газові балони. Перезаправні газові балони. Проектування, виготовлення та випробування. Частина 3. Комбіновані газові балони, обгорнуті армованим волокном з металевими 
або неметалевими вкладками без розподілу навантаження
— Вперше



	

ДСТУ ISO 11119-3:2019 
(ISO 11119-3:2013, IDT)
Газові балони. Перезаправні газові балони 
та трубки. Проектування, виготовлення 
та випробування. Частина 3. Комбіновані газові балони та трубки місткістю до 450 л, обгорнуті армованим волокном з металевими 
або неметалевими вкладками без розподілу навантаження
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11513:2019 
(ISO 11513:2011, IDT)
Газові балони. Перезаправні сталеві балони 
зі зварюванням, що містять матеріали 
для атмосферного газового пакування 
(крім ацетилену). Проектування, виготовлення, випробування, використання та періодичне перевіряння
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11515:2019 
(ISO 11515:2013, IDT)
Газові балони. Багаторазові комбіновані армовані труби місткістю від 450 л до 3 000 л. Проектування, виготовлення та випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11623:2019 
(ISO 11623:2002, IDT)
Газові балони. Комбінована конструкція. Періодичне перевіряння та випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 16111:2019 
(ISO 16111:2008, IDT)
Транспортабельні пристрої для зберігання газу. Водень, абсорбований оборотним гідридом металу
— Вперше
	

ДСТУ ISO 16111:2019 
(ISO 16111:2018, IDT)
Транспортабельні пристрої для зберігання газу. Водень, абсорбований оборотним гідридом металу
— Вперше









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


ДСТУ ISO 11114-1:2019 
(ISO 11114-1:2012, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(ISO 11114-1:2012/
Amd 1:2017, IDT)
Газові балони. Сумісність матеріалів циліндрів 
та клапанів з умістом газу. Частина 1. Металеві матеріали
	

ДСТУ ISO 11515:2019 
(ISO 11515:2013, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(ISO 11515:2013/
Amd 1:2018, IDT)
Газові балони. Багаторазові комбіновані армовані труби місткістю від 450 л до 3 000 л. Проектування, виготовлення та 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.


В. о. генерального директора					  Олександр КИР’ЯНОВ

