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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ

 22 грудня 2017 р.
м. Київ
                   №  448


Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з  європейськими нормативними документами, скасування 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 2017 рік

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані 
з європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 лютого 2018 року:

1
ДСТУ EN 137:2017                 (EN 137:2006, IDT) 
 
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування
— На заміну  ДСТУ EN 137–2002 
2
ДСТУ EN 149:2017                 (EN 149:2001 + A1:2009, IDT)  

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування
— На заміну ДСТУ EN 149:2003

3
ДСТУ EN 166:2017                 (EN 166:2001, IDT)    

Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови
— На заміну ДСТУ EN 166–2001

4
ДСТУ EN 167:2017                 (EN 167:2001, IDT)    

Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробування оптичні                   — На заміну ДСТУ EN 167–2001
5
ДСТУ EN 168:2017                 (EN 168:2001, IDT) 
 
Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробування неоптичні
— На заміну ДСТУ EN 168–2001
6
ДСТУ EN 169:2017                 (EN 169:2002, IDT) 

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання
— На заміну ДСТУ ЕN 169–2001
7
ДСТУ EN 170:2017                 (EN 170:2002, IDT) 

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання
— На заміну ДСТУ EN 170–2001

8
ДСТУ EN 171:2017                 (EN 171:2002, IDT) 

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання
— На заміну ДСТУ EN 171–2001
 
9
ДСТУ EN 250:2017                 (EN 250:2014, IDT)

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування
— На заміну  ДСТУ EN 250:2004

10
ДСТУ EN 12127-2:2017                 (EN ISO 12127-2:2007, IDT;             ISO 12127-2:2007, IDT)

Одяг тепло- і вогнезахисний. Визначення контактного теплопередавання через захисний одяг або складники його матеріалів. Частина 2. Метод випробування з використанням контактного теплопередавання від краплинних циліндрів невеликого діаметра
— Вперше
 
11
ДСТУ EN 14021:2017                 (EN 14021:2003, IDT)

Щитки запобіжні для захисту мотоциклістів від каміння та уламків під час позашляхового руху. Вимоги та методи випробування                                               — Вперше

2. Скасувати чинність національних нормативних документів 
з 01 лютого 2018 року:

1
ДСТУ EN 137–2002
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, марковання                                  (EN 137:1993, IDT)
2
ДСТУ EN 149:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування                         (EN 149:2001, IDT)
3

ДСТУ EN 166–2001
Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166:1996, IDT)
4
ДСТУ EN 167–2001
Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань оптичні                    (EN 167:1995, IDT)
5
ДСТУ EN 168–2001
Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань не оптичні              (EN 168:1995, IDT)
6

ДСТУ EN 169–2001
Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри при виконанні зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання (EN 169:1992, IDT)
7
ДСТУ EN 170–2001

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання                  (EN 170:1992, IDT)
8
ДСТУ EN 171–2001
Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання         (EN 171:1992, IDT)
9
ДСТУ EN 250:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (EN 250:2000, 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. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.




Генеральний директор							Г. В. Лісіна

