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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 13 листопада 2019 р.
Київ
                № 354


Про прийняття національних стандартів, 
прийняття 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-р «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 грудня 2019 року:

ДСТУ EN 581-2:2019
(EN 581-2:2015, IDT)
Меблі для використання просто неба. Меблі 
для сидіння та столи для кемпінгів, побутового та громадського призначення. Частина 2. Вимоги щодо безпеки та методи випробування меблів для сидіння
— Вперше
	

ДСТУ EN 806-5:2019
(EN 806-5:2012, IDT)
Технічні вимоги до систем постачання питної води всередині будівель. Частина 5. Експлуатування та технічне обслуговування
— Вперше
	

ДСТУ EN 1717:2019 
(EN 1717:2000, IDT)
Захист питної води від забруднення 
у водогонах та загальні вимоги до пристроїв 
для запобігання забрудненню зворотним потоком
— Вперше

	

ДСТУ EN 1335-1:2019
(EN 1335-1:2000, IDT)
Меблі для адміністративних приміщень. 
Стілець офісний робочий. Частина 1. 
Розміри. Визначення розмірів
— Вперше
	

ДСТУ EN 12529:2019 
(EN 12529:1998, IDT)
Ролики та колеса. Ролики меблеві. Ролики 
для обертових стільців. Вимоги
— Вперше
	

ДСТУ EN 14125:2019 
(EN 14125:2013, IDT)
Термопластичні та гнучкі металеві трубопроводи для підземного встановлення 
на автозаправних станціях
— Вперше
	

ДСТУ EN 14678-3:2019
(EN 14678-3:2013, IDT)
Устатковання та приладдя для скрапленого нафтового газу. Конструкція та технічні характеристики обладнання для скрапленого нафтового газу автозаправних станцій. 
Частина 3. Установки для заправлення 
в торгових та промислових приміщеннях
— Вперше
	

ДСТУ EN 16321-1:2019
(EN 16321-1:2013, IDT)
Уловлювання парів бензину під час заправляння автотранспортних засобів 
на автозаправних станціях. Частина 1. 
Методи випробування для затвердження типу та оцінювання ефективності систем уловлювання парів бензину
— Вперше
	

ДСТУ EN 16321-2:2019 
(EN 16321-2:2013, IDT)
Уловлювання парів бензину під час заправляння автотранспортних засобів 
на автозаправних станціях. Частина 2. 
Методи випробування для перевірення систем уловлювання парів бензину на автозаправних станціях
— Вперше
	

ДСТУ ISO 4266-6:2019 
(ISO 4266-6:2002, IDT)
Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня та температури в резервуарах 
для зберігання автоматичними методами. Частина 6. Вимірювання температури 
в резервуарах для зберігання під тиском (неохолоджених)
— Вперше

	

ДСТУ ISO 7175-1:2019 
(ISO 7175-1:2019, IDT)
Меблі. Дитячі ліжка та розкладні крісла побутові. Частина 1. Вимоги щодо безпеки
— Вперше
	

ДСТУ ISO 7175-2:2019 
(ISO 7175-2:2019, IDT)
Меблі. Дитячі ліжка та розкладні крісла побутові. Частина 2. Методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 19833:2019 
(ISO 19833:2018, IDT)
Меблі. Ліжка. Методи випробування 
для визначення стійкості, міцності 
та довговічності
— Вперше 

2. Прийняти поправки до національних стандартів, гармонізованих 
з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 грудня 2019 року:

ДСТУ EN 581-2:2019
(EN 581-2:2015, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 581-2:2015/
AC:2016, IDT)
Меблі для використання просто неба. Меблі 
для сидіння та столи для кемпінгів, побутового та громадського призначення. Частина 2. Вимоги щодо безпеки та методи випробування меблів для сидіння
	

ДСТУ EN 1335-1:2019
(EN 1335-1:2000, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 1335-1:2000/
AC:2002, IDT)
Меблі для адміністративних приміщень. 
Стілець офісний робочий. Частина 1. 
Розміри. Визначення розмірів


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

