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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)
НАКАЗ
26 грудня 2017 р.
м. Київ
№ 464
Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів 
та поправки до національного нормативного документа
Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014
№ 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» від 26.11.2014 № 1163-р та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими та міжнародними нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року:
	

ДСТУ EN 207:2017 
(EN 207:2017, IDT) 
Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри
і засоби захисту очей від лазерного випромінювання (засоби захисту очей від лазера)
— Вперше
	

ДСТУ EN 208:2017 
(EN 208:2009, IDT) 
Засоби індивідуального захисту очей. Засоби захисту очей для регулювальних робіт з лазерами і лазерними системами (засоби захисту очей 
від лазерів, що регулюють)
— На заміну ДСТУ EN 208:2015 
(EN 208:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 348:2017 
(EN 348:1992; АС:1993, IDT) 
Одяг захисний. Метод випробування. Визначення реакції матеріалів на вплив невеликих бризок розплавленого металу
— На заміну ДСТУ EN 348:2015 (EN 348:1992, IDT), ДСТУ EN 348:2015/Поправка № 1:2015 
(EN 348:1992/АС:1993, IDT)
	

ДСТУ EN 353-1:2017
(EN 353-1:2014, IDT)
Індивідуальне спорядження для захисту 
від падіння. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на лінії кріплення. Частина 1. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на твердій лінії кріплення
— На заміну ДСТУ EN 353-1:2006
	

ДСТУ EN 354:2017
(EN 354:2010, IDT) 
Індивідуальне спорядження для захисту 
від падіння. Стропи
— На заміну ДСТУ EN 354−2001
	

ДСТУ EN 381-4:2017 
(EN 381-4:1999, IDT) 
Одяг захисний для осіб, що працюють 
з ручними ланцюговими пилками. Частина 4. Методи випробування захисних рукавичок 
для захисту від ланцюгової пилки
— На заміну ДСТУ EN 381-4:2015 
(EN 381-4:1999, IDT)
	

ДСТУ EN 381-7:2017 
(EN 381-7:1999, IDT) 
Одяг захисний для осіб, що працюють 
з ручними ланцюговими пилками. Частина 7. Вимоги до захисних рукавичок для захисту
від ланцюгової пилки
— На заміну ДСТУ EN 381-7:2015 
(EN 381-7:1999, IDT)
	

ДСТУ EN 1078:2017 
(EN 1078:2012 + А1:2012, IDT) 
Шоломи для велосипедистів і користувачів скейтбордами та роликовими ковзанами
— На заміну ДСТУ EN 1078:2015 
(EN 1078:2012 + А1:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 1080:2017 
(EN 1080:2013, IDT) 
Шоломи, що захищають від удару, для дітей молодшого віку
— На заміну ДСТУ EN 1080:2015 
(EN 1080:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 1150:2017 
(EN 1150:1999, IDT) 
Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості 
для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги
— На заміну ДСТУ EN 1150:2015 
(EN 1150:1999, IDT)
	

ДСТУ EN 1384:2017 
(EN 1384:2017, IDT) 
Шоломи для кінного спорту
— Вперше
2. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 січня 2019 року: 

ДСТУ EN 208:2015
(EN 208:2009, IDT)
Засоби індивідуального захисту органів зору. Окуляри захисні для налаштування лазерів
і лазерних систем
	

ДСТУ EN 348:2015 
(EN 348:1992, IDT)
Одяг захисний. Метод випробування. Визначення властивостей матеріалів під впливом дрібних бризок розплавленого металу
	

ДСТУ EN 353-1:2006
Індивідуальне спорядження для захисту
від падіння з висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на твердій лінії кріплення (EN 353-1:2002, IDT)
	

ДСТУ EN 354−2001
Індивідуальне спорядження для захисту
від падінь з висоти. Сполучні стропи 
(EN 354:1992, IDT)
	

ДСТУ EN 381-4:2015 
(EN 381-4:1999, IDT)
Одяг захисний для тих, хто працює з ручними ланцюговими пилами. Частина 4. Метод випробування захисних рукавичок
	

ДСТУ EN 381-7:2015
(EN 381-7:1999, IDT)
Одяг захисний для працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 7. Вимоги 
до захисних рукавиць
	

ДСТУ EN 1078:2015 
(EN 1078:2012 + А1:2012, IDT)
Шоломи для велосипедистів і користувачів скейтбордами та роликовими ковзанами
	

ДСТУ EN 1080:2015 
(EN 1080:2013, IDT)
Шоломи захисні для маленьких дітей
	

ДСТУ EN 1150:2015 
(EN 1150:1999, IDT)
Одяг захисний. Одяг підвищеної видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги
3. Скасувати чинність поправки до національного нормативного документа 
з 01 січня 2019 року: 

ДСТУ EN 348:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 348:1992/АС:1993, IDT)
Одяг захисний. Метод випробування. Визначення властивостей матеріалів під впливом дрібних бризок розплавленого металу
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. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.




Генеральний директор	Г. В. Лісіна

