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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 23 червня 2020 р.
Київ
                № 138


Про прийняття 
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 2020 рік
НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
та міжнародним стандартами, методом перекладу з наданням чинності з 01 вересня 2021 року:


ДСТУ EN 12007-1:2020 (EN 12007-1:2012, IDT)
Газова інфраструктура. Трубопроводи 
для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 1. Загальні функційні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ EN 12007-2:2020 (EN 12007-2:2012, IDT)
Газова інфраструктура. Трубопроводи 
для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 2. Спеціальні функційні вимоги до поліетиленових трубопроводів 
(MOP до 10 бар включно)
— Вперше
	

ДСТУ EN 12007-3:2020 (EN 12007-3:2015, IDT)
Газова інфраструктура. Трубопроводи 
для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 3. Спеціальні функційні вимоги до сталевих трубопроводів 
— Вперше
	

ДСТУ EN 12007-4:2020 (EN 12007-4:2012, IDT)
Газова інфраструктура. Трубопроводи 
для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 4. Спеціальні функційні вимоги до оновлення
— Вперше
	

ДСТУ EN 12007-5:2020 (EN 12007-5:2014, IDT)
Газова інфраструктура. Трубопроводи 
для максимального робочого тиску до 16 бар включно. Частина 5. Спеціальні функційні вимоги до трубопроводів-приєднання
— Вперше
	

ДСТУ ISO 16840-1:2020 (ISO 16840-1:2006, IDT)
Сидіння колісного крісла. Частина 1. Словник термінів, умовні познаки осей координат 
і розміри сегментів тіла, постави та положення опорних поверхонь
— Вперше

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Генеральний директор					                               Ганна ЛІСІНА

