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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
№ 467
Про прийняття національних нормативних документів,
гармонізованих з європейськими нормативними документами,
та скасування нормативних документів України

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

ДСТУ EN 420:2017
(EN 420:2003 + A1:2009, IDT)
Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 511:2017
(EN 511:2006, IDT)
Рукавички захисні від холоду 
— Вперше
	

ДСТУ EN 795:2017
(EN 795:2012, IDT)
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 813:2017
(EN 813:2008, IDT)
Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Спорядження для роботи сидячи
— Вперше
2. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 лютого 2018 року:
	

ДСТУ EN 403:2017
(EN 403:2004, IDT)
Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для саморятування 
під час пожежі. Вимоги, випробування, маркування
— На заміну ДСТУ EN 403:2003
	

ДСТУ EN 421:2017
(EN 421:2010, IDT)
Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для захисту від іонізованого випромінювання та радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
— На заміну ДСТУ EN 421-2001
	

ДСТУ EN 530:2017
(EN 530:2010, IDT)
Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробування
— На заміну ДСТУ EN 530:2003
	

ДСТУ EN 812:2017
(EN 812:2012, IDT)
Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски
— На заміну ДСТУ EN 812:2005
	

ДСТУ EN 943-1:2017
(EN 943-1:2015, IDT)
Костюми ізолівні для захисту від рідинних
і газуватих хімікатів, включно рідинні аерозолі
і тверді частки. Частина 1. Технічні вимоги 
до вентильованих і невентильованих ізолівних «газонепроникних» (Тип 1) і спеціальних «газопроникних» (Тип 2) костюмів
— На заміну ДСТУ EN 943-1:2005
	

ДСТУ EN 960:2017
(EN 960:2006, IDT)
Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок
— На заміну ДСТУ EN 960:2005
	

ДСТУ EN 1146:2017
(EN 1146:2005, IDT)
Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим повітрям 
і капюшоном (рятувальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування, маркування
— На заміну ДСТУ EN 1146:2003
3. Скасувати чинність національних нормативних документів 
з 01 лютого 2018 року:

ДСТУ EN 403:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Фільтрувальні пристрої 
з капюшоном для саморятування під час пожежі. Вимоги, випробування, маркування
(EN 403:1993, IDT)
	

ДСТУ EN 421–2001
Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці 
для захисту від іонізованого випромінювання та радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги 
та методи випробувань (EN 421:1994, IDT)
	

ДСТУ EN 530:2003
Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробування (EN 530:1994, IDT)
	

ДСТУ EN 812:2005
Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски (EN 812:1997, IDT)
	

ДСТУ EN 943-1:2005
Костюми ізолівні для захисту від рідинних 
і газуватих хімікатів, включно рідинні аерозолі 
і тверді частки. Частина 1. Технічні вимоги 
до вентильованих і невентильованих ізолівних «газонепроникних» (Тип 1) і спеціальних «газопроникних» (Тип 2) костюмів 
(EN 943-1:2002, IDT)
	

ДСТУ EN 960:2005
Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок (EN 960:1994, IDT)
	

ДСТУ EN 1146:2003
Засоби індивідуального захисту органів дихання 
для саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим повітрям 
і капюшоном (рятувальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування, маркування (EN 1146:1997, 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

