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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.
Київ
№  458



Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів

Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII та 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 та міжнародними нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності  з 01 лютого 2018 року:

	

ДСТУ EN 1149-1:2017
(EN 1149-1:2006, IDT)
Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробування та вимоги)
— На заміну ДСТУ EN 1149-1:2003
	

ДСТУ EN 1621-1:2017
(EN 1621-1:2012, IDT)
Одяг для захисту мотоциклістів від механічних ударів. Частина 1. Вимоги до засобів захисту від ударів та методи їх випробовування
— На заміну ДСТУ EN 1621-1:2006
	

ДСТУ EN 1621-2:2017
(EN 1621-2:2014, IDT)
Одяг захисний від механічного ушкодження для мотоциклістів. Частина 2. Засоби для захисту спини мотоциклістів. Вимоги та методи випробування
— На заміну ДСТУ EN 1621-2:2010
	

ДСТУ EN 1731:2017
(EN 1731:2006, IDT)
Засоби індивідуального захисту очей. Сітчасті засоби захисту очей та обличчя
— На заміну ДСТУ EN 1731-2001
	

ДСТУ EN 1827:2017
(EN 1827:1999 + 
A1:2009, IDT)
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Напівмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами для захисту від газів або газів та аерозолів, або тільки від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування
— На заміну ДСТУ EN 1827-2001
	

ДСТУ EN 12021:2017
(EN 12021:2014, IDT)
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів
— На заміну ДСТУ EN 12021:2004
	

ДСТУ EN 13158:2017
(EN 13158:2009, IDT)
Одяг захисний. Захисні жакети, засоби захисту тулуба та плечей для кінного спорту: вершників, конярів та наїзників. Вимоги та методи випробування
— На заміну ДСТУ EN 13158:2006
	

ДСТУ EN ISO 6530:2017
(EN ISO 6530:2005, IDT;
ISO 6530:2005, IDT)
Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначення опору матеріалів проникненню рідин
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 10819:2017
(EN ISO 10819:2013, IDT;
ISO 10819:2013, IDT)
Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню руки
— На заміну ДСТУ EN ISO 10819-2001
	

ДСТУ EN ISO 12312-2:2017
(EN ISO 12312-2:2015, IDT; ISO 12312-2:2015, IDT)
Захист очей та обличчя. Сонцезахисні окуляри та відповідна очкова оптика. Частина 2. Фільтри для безпосереднього спостереження за сонцем
— Вперше

2. Прийняти національний нормативний документ, гармонізований з європейським нормативним документом, методом підтвердження з наданням чинності  з 01 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року:

1.
ДСТУ EN 13034:2017
(EN 13034:2005+A1:2009, IDT)
Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу, для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6])
— Вперше


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

ДСТУ EN 1149-1:2003
Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробування та вимоги) (EN 1149-1:1995, IDT)
	

ДСТУ EN 1621-1:2006
Одяг для захисту мотоциклістів від механічних ударів. Частина 1. Вимоги до засобів захисту від ударів та методи їх випробовування 
(EN 1621-1:1997, IDT)
	

ДСТУ EN 1621-2:2010
Одяг захисний від механічного ушкодження для мотоциклістів. Частина 2. Засоби для захисту спини мотоциклістів. Вимоги та методи випробування (EN 1621-2:2003/АС:2006, IDT)
	

ДСТУ EN 1731-2001
Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від механічних ушкоджень та/або тепла сітчасті для промислового та непромислового використання (EN 1731:1997, IDT)
	

ДСТУ EN 1827-2001
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Напівмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами для захисту від газів або газів та аерозолів, або тільки від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 1827:1999, IDT)
	

ДСТУ EN 12021:2004
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів 
(EN 12021:1998, IDT)
	

ДСТУ EN 13158:2006
Одяг захисний. Захисні жакети, засоби захисту тулуба і плечей для вершників. Вимоги та методи випробування (EN 13158:2000, IDT)
	

ДСТУ EN ISO 10819-2001
Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню руки 
(EN ISO 10819:1996, IDT)

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


