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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ

21 серпня 2018 р.
Київ
№ 290


Про прийняття національних 
нормативних документів

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, 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 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані 
з європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 червня 2019 року:

	

ДСТУ EN 58:2018 
(EN 58:2012, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих
— Вперше
	

ДСТУ EN 1426:2018 
(EN 1426:2015, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 11501–78)
	

ДСТУ EN 1427:2018 
(EN 1427:2015, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі 
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 11506–73)
	

ДСТУ EN 12593:2018 
(EN 12593:2015, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса 
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 11507–78)
	

ДСТУ EN 12594:2018 
(EN 12594:2014, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування 
— Вперше
2. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані 
з європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 жовтня 2019 року:


ДСТУ EN 13587:2018 
(EN 13587:2016, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування 
— Вперше 
	

ДСТУ EN 12595:2018 
(EN 12595:2014, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості
— Вперше
	

ДСТУ EN 12596:2018 
(EN 12596:2014, IDT)
Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра
— Вперше

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						                         Г. В. Лісіна



