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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
                № 499


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 європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

ДСТУ EN 1251-2:2019 
(EN 1251-2:2000, IDT)
Кріогенні посудини. Транспортабельні посудини з вакуумною ізоляцією об’ємом 
не більше ніж 1 000 л. Частина 2. Проектування, виготовлення, перевіряння 
та випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 1440:2019 
(EN 1440:2016 + A1:2018, IDT)
Обладнання та приладдя для скрапленого газу. Транспортабельні традиційні зварні 
та паяні сталеві баки, що перезаряджаються, 
для скрапленого нафтового газу (LPG). Періодичне перевіряння
— Вперше
	

ДСТУ EN 1442:2019
(EN 1442:2017, IDT)
Обладнання та приладдя для скрапленого газу. Транспортабельні перезаправні сталеві зварні балони для скрапленого нафтового газу (LPG). Форма та конструкція
— Вперше
	

ДСТУ EN 12245:2019 
(EN 12245:2009 + A1:2011, IDT)
Транспортабельні газові балони. Повністю обгорнуті комбіновані циліндри
— Вперше
	

ДСТУ EN 12252:2019 
(EN 12252:2014, IDT)
Обладнання та приладдя для скрапленого вуглеводневого газу. Автоцистерни 
для перевезення скрапленого вуглеводневого газу
— Вперше
	

ДСТУ EN 12257:2019 
(EN 12257:2002, IDT)
Транспортабельні газові балони. Безшовні, обгорнуті комбіновані циліндри
— Вперше
	

ДСТУ EN 12807:2019 
(EN 12807:2019, IDT)
Газопровідне обладнання та приладдя. Транспортабельні сталеві зварні циліндри 
для скрапленого нафтового газу (LPG). Форма та конструкція
— Вперше
	

ДСТУ EN 12862:2019 
(EN 12862:2000, IDT)
Транспортабельні газові балони. Технічні умови на форму та конструкцію зварних газових балонів багаторазового використання з алюмінієвого сплаву
— Вперше
	

ДСТУ EN 12972:2019 
(EN 12972:2018, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Випробування, контролювання 
та маркування металевих резервуарів
— Вперше
	

ДСТУ EN 13082:2019 
(EN 13082:2008 + A1:2012, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сервісне обладнання 
для резервуарів. Клапан перенесення парів
— Вперше
	

ДСТУ EN 13094:2019 
(EN 13094:2015, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Металеві резервуари з робочим тиском не більше ніж 0,5 бар. Проектування 
та виготовлення
— Вперше
	

ДСТУ EN 13293:2019  
(EN 13293:2002, IDT)
Транспортабельні газові балони. Технічні умови для проектування 
та виготовлення транспортабельних безшовних нормалізованих газових балонів 
з вуглецевої марганцевої сталі місткістю 
до 0,5 л для стиснених, зріджених 
і розчинених газів і до 1 л для вуглекислого газу
— Вперше
	

ДСТУ EN 13308:2019 
(EN 13308:2002, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Усмоктувальні клапани, незбалансовані за тиском
— Вперше
	

ДСТУ EN 13314:2019 
(EN 13314:2002, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Робоче обладнання для цистерн. Кришка із заправною горловиною
— Вперше
	

ДСТУ EN 13316:2019 
(EN 13316:2002, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Робоче обладнання для цистерн. Розвантажений клапан під тиском з ножною педаллю
— Вперше
	

ДСТУ EN 13317:2019 
(EN 13317:2018, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Обладнання для обслуговування резервуарів. Комплект кришки люка
— Вперше
	

ДСТУ EN 13322-1:2019 
(EN 13322-1:2003, IDT)
Транспортабельні газові балони. Перезаправні сталеві газові балони. Проектування та виготовлення. Частина 1. Вуглецева сталь
— Вперше
	

ДСТУ EN 13322-2:2019 
(EN 13322-2:2003, IDT)
Транспортабельні газові балони. Перезаправні сталеві газові балони. Проектування та виготовлення. Частина 2. Неіржавка сталь
— Вперше
	

ДСТУ EN 13530-2:2019 
(EN 13530-2:2002, IDT)
Кріогенні посудини. Великі транспортабельні посудини з вакуумною ізоляцією. Частина 2. Проектування, виготовлення, перевіряння 
та випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 13953:2019 
(EN 13953:2015, IDT)
Обладнання та приладдя для скрапленого газу. Клапани для скидання тиску 
для транспортабельних балонів 
багаторазового використання 
для скрапленого нафтового газу (LPG)
— Вперше
	

ДСТУ EN 14025:2019 
(EN 14025:2018, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Металеві напірні баки. Проектування та конструювання
— Вперше
	

ДСТУ EN 14208:2019
(EN 14208:2004, IDT)
Транспортабельні газові балони. Специфікація для зварних ударних барабанів потужністю до 1 000 л 
для транспортування газів. Проектування 
та конструювання
— Вперше
	

ДСТУ EN 14334:2019 
(EN 14334:2014, IDT)
Обладнання та приладдя для скрапленого вуглеводневого газу. Перевіряння та випробування автоцистерн для скрапленого нафтового газу (LPG)
— Вперше
	

ДСТУ EN 14398-2:2019 
(EN 14398-2:2003 + A2:2008, IDT)
Кріогенні посудини. Великі транспортабельні невакуумно ізольовані посудини. Частина 2. Проектування, виготовлення, перевіряння 
та випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 14427:2019 
(EN 14427:2014, IDT)
Обладнання та приладдя для скрапленого газу. Балони транспортабельні повністю обгорнуті комбінованими матеріалами багаторазового використання 
для скраплених вуглеводневих газів. Проектування та конструювання
— Вперше
	

ДСТУ EN 14432:2019 
(EN 14432:2014, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Цистерни для транспортування рідких хімічних речовин і скраплених газів
— Вперше
	

ДСТУ EN 14433:2019 
(EN 14433:2014, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Цистерни для транспортування рідких хімічних речовин і скраплених газів. Клапани нижні
— Вперше
	

ДСТУ EN 14595:2019 
(EN 14595:2016, IDT)
Цистерни для перевезення небезпечних вантажів. Сільське господарство. Вентиляційний пристрій
— Вперше
	

ДСТУ EN 14638-1:2019 
(EN 14638-1:2006, IDT)
Транспортабельні газові балони. Багаторазові зварні посудини місткістю 
не більше ніж 150 л. Частина 1. Зварні балони з аустенітної неіржавкої сталі, виготовлені за конструкцією, офіційно перевіреною експериментальним методом
— Вперше
	

ДСТУ EN 14876:2019 
(EN 14876:2007, IDT)
Транспортабельні газові балони. Періодичне перевіряння та випробування зварних сталевих барабанів під тиском
— Вперше

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


ДСТУ EN 13322-2:2019 
(EN 13322-2:2003, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 13322-2:2003/A1:2006, IDT)
Транспортабельні газові балони. Перезаправні сталеві газові балони. Проектування та виготовлення. Частина 2. Неіржавка сталь
	

ДСТУ EN 13530-2:2019 
(EN 13530-2:2002, IDT)/
Зміна № 1:2019 
(EN 13530-2:2002/
A1:2004, IDT)
Кріогенні посудини. Великі транспортабельні посудини з вакуумною ізоляцією. Частина 2. Проектування, виготовлення, перевіряння 
та випробування

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

ДСТУ EN 1251-2:2019 
(EN 1251-2:2000, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 1251-2:2000/AC:2006, IDT)
Кріогенні посудини. Транспортабельні посудини з вакуумною ізоляцією об’ємом 
не більше ніж 1 000 л. Частина 2. Проектування, виготовлення, перевіряння 
та випробування
	

ДСТУ EN 13530-2:2019 
(EN 13530-2:2002, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(EN 13530-2:2002/
AC:2006, IDT)
Кріогенні посудини. Великі транспортабельні посудини з вакуумною ізоляцією. Частина 2. Проектування, виготовлення, перевіряння 
та випробування

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



Генеральний директор					  		       Ганна ЛІСІНА

