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


НАКАЗ

30 листопада 2018 р.
Київ
№ 454


Про прийняття та відновлення дії 
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 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 05 грудня 2018 року:


ДСТУ EN 791:2018 
(EN 791:1995, IDT)
Установки бурові. Вимоги щодо безпеки
— Вперше
	

ДСТУ EN 840-1:2018 
(EN 840-1:1997, IDT)
Контейнери для відходів пересувні. Частина 1. Контейнери двоколісні місткістю від 80 л 
до 390 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція 
— Вперше
	

ДСТУ ENV 206:2018 
(ENV 206:1990, IDT)
Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 3744:2018
(EN ISO 3744:1995, IDT; 
ISO 3744:1994, IDT)
Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. 
Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 3746:2018
(EN ISO 3746:1995, IDT; 
ISO 3746:1995, IDT)
Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтувальний метод з використанням обгинальної вимірювальної поверхні 
над звуковідбивальною площиною
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 9001:2018 
(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
Системи управління якістю. Вимоги
— Вперше
	

ДСТУ ISO 1180:2018 
(ISO 1180:1983, IDT)
Хвостовики пневматичного інструменту 
та приєднувальні розміри затискних втулок 
— Вперше
	

ДСТУ ISO 6395:2018 
(ISO 6395:1988, IDT)
Землерийні машини. Вимірювання рівня акустичної потужності. Динамічний режим випробування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 7960:2018 
(ISO 7960:1995, IDT)
Шум, поширюваний повітрям, під час роботи верстатів. Умови експлуатації деревообробних верстатів 
— Вперше
	

ДСТУ ISO 9207:2018 
(ISO 9207:1995, IDT)
Пилки ланцюгові переносні ручні з двигуном внутрішнього згорання. Визначення рівнів звукової потужності. Технічний метод (клас 2) 
— Вперше
	

ДСТУ ISO 10884:2018 
(ISO 10884:1995, IDT)
Лісогосподарські та садово-паркові машини. Визначення параметрів шуму переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод (клас точності 2) 
— Вперше




2. Відновити дію національних стандартів з 05 грудня 2018 року:


ДСТУ EN 786:2002
Садове обладнання. Машини з електроприводом для підстригання газонів, для вирівнювання бордюрів, керовані пішим оператором. Вимоги безпеки (EN 786:1996, IDT)

	

ДСТУ ISO 3744:2005
Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. 
Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною 
(ISO 3744:1994, IDT)

	

ДСТУ ISO 3746:2005
Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтувальний метод з використанням обгинальної вимірювальної поверхні 
над звуковідбивальною площиною 
(ISO 3746:1995, IDT)




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


