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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 26 грудня 2019 р.
Київ
                № 510


Про прийняття та скасування національних 
стандартів, прийняття змін та поправки 
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 523:2019
(EN 523:2003, IDT)
Обмотки сталеві стрічкові для попередньо напружених сухожиль. Термінологія, вимоги, контролювання якості
— Вперше
	

ДСТУ EN 598:2019 
(EN 598:2007 + A1:2009, IDT)
Труби, фітинги, допоміжні деталі з ковкого чавуну та їхні з’єднання для каналізаційних систем. Вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 877:2019 
(EN 877:1999, IDT)
Чавунні труби та фітинги, їхні з’єднання 
та допоміжні деталі для відведення води 
з будинків. Вимоги, методи випробування 
та забезпечення якості
— Вперше
	

ДСТУ EN 10088-4:2019
(EN 10088-4:2009, IDT)
Сталі неіржавкі. Частина 4. Технічні умови постачання тонкого/товстого листа 
та штаби з корозійнотривких сталей конструкційного призначення
— Вперше
	

ДСТУ EN 10088-5:2019
(EN 10088-5:2009, IDT)
Сталі неіржавкі. Частина 5. Технічні умови постачання прутків, стрижнів, дроту, профілів та полірованих виробів 
з корозійнотривких сталей конструкційного призначення
— Вперше
	

ДСТУ EN 969:2019
(EN 969:2009, IDT)
Труби з ковкого чавуну, фітинги, допоміжні деталі та їхні з’єднання 
для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування
— На заміну ДСТУ EN 969:2008
	

ДСТУ EN 1123-1:2019 
(EN 1123-1:1999, IDT)
Труби та фітинги зі зварених поздовжнім швом сталевих труб, оцинкованих гарячим способом, з муфтами та розтрубами 
для систем видалення стічних вод. 
Частина 1. Вимоги, випробування, контроль якості
— Вперше
	

ДСТУ EN 1124-1:2019
(EN 1124-1:1999, IDT)
Труби та фітинги зі зварених поздовжнім швом труб з неіржавких сталей з муфтами та розтрубами для систем видалення стічних вод. Частина 1. Вимоги, випробування, контроль якості
— Вперше
	

ДСТУ EN 10224:2019 
(EN 10224:2002, IDT)
Труби та фітинги з нелегованої сталі 
для транспортування води та інших водних рідин. Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ EN 10311:2019 
(EN 10311:2005, IDT)
З’єднання сталевих труб і фітингів 
для води та іншої рідини
— Вперше
	

ДСТУ EN 10312:2019 
(EN 10312:2002, IDT)
Труби зварні з неіржавкої сталі 
для транспортування водної рідини охоплюючи питну воду. Технічні умови постачання
— Вперше
	

ДСТУ EN 13658-1:2019 
(EN 13658-1:2005, IDT)
Сітка та профілі металеві під штукатурку. Визначення, вимоги та методи випробування. Частина 1. Внутрішні штукатурні роботи
— Вперше
	

ДСТУ EN 13658-2:2019 
(EN 13658-2:2005, IDT)
Сітка та профілі металеві під штукатурку. Визначення, вимоги та методи випробування. Частина 1. Зовнішні штукатурні роботи
— Вперше
	

ДСТУ EN 60335-2-97:2019
(EN 60335-2-97:2006, IDT; 
IEC 60335-2-97:2002 + A1:2004, MOD)
Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-97. Додаткові вимоги 
до приводів для жалюзі, навісів, штор 
та аналогічного устатковання
— Вперше 

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


ДСТУ EN 877:2019 
(EN 877:1999, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 877:1999/A1:2006, IDT)
Чавунні труби та фітинги, їхні з’єднання 
та допоміжні деталі для відведення води 
з будинків. Вимоги, методи випробування 
та забезпечення якості
	

ДСТУ EN 1123-1:2019 
(EN 1123-1:1999, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 1123-1:1999/A1:2004, IDT)
Труби та фітинги зі зварених поздовжнім швом сталевих труб, оцинкованих гарячим способом, з муфтами та розтрубами 
для систем видалення стічних вод. 
Частина 1. Вимоги, випробування, 
контроль якості
	

ДСТУ EN 1124-1:2019
(EN 1124-1:1999, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 1124-1:1999/A1:2004, IDT)
Труби та фітинги зі зварених поздовжнім швом труб з неіржавких сталей з муфтами 
та розтрубами для систем видалення стічних вод. Частина 1. Вимоги, випробування, контроль якості
	

ДСТУ EN 10224:2019 
(EN 10224:2002, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 10224:2002/A1:2005, IDT)


Труби та фітинги з нелегованої сталі 
для транспортування води та інших водних рідин. Технічні умови

	

ДСТУ EN 10312:2019 
(EN 10312:2002, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 10312:2002/A1:2005, IDT)
Труби зварні з неіржавкої сталі 
для транспортування водної рідини охоплюючи питну воду. Технічні умови постачання
	

ДСТУ EN 60335-2-97:2019
(EN 60335-2-97:2006, IDT; 
IEC 60335-2-97:2002 + A1:2004, MOD)/Зміна № 2:2019 
(EN 60335-2-97:2006/
A2:2010, IDT)
Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-97. Додаткові вимоги 
до приводів для жалюзі, навісів, штор 
та аналогічного устатковання


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


ДСТУ EN 877:2019 
(EN 877:1999, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 877:1999/A1:2006, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 877:1999/A1:2006/
AC:2008, IDT)
Чавунні труби та фітинги, їхні з’єднання 
та допоміжні деталі для відведення води 
з будинків. Вимоги, методи випробування 
та забезпечення якості


4. Скасувати чинність національного стандарту з 01 січня 2021 року: 

	

ДСТУ EN 969:2008
Труби, фітинги, допоміжні деталі трубопроводів з високоміцного чавуну 
та їх з’єднання для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування

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

