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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 21 грудня 2021 р.
Київ
                № 526

Про прийняття 
національних стандартів 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2021 рік та у зв’язку із запровадженням єдиного підходу 
до встановлення року прийняття міжнародних та регіональних стандартів 
як національних незалежно від методу прийняття
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
та міжнародними стандартами, методом перекладу, зі збереженням року першого прийняття цих європейських та міжнародних стандартів як національних методом підтвердження, з наданням чинності з 01 вересня 2022 року:


ДСТУ EN 137:2017 
(EN 137:2006, IDT)
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям з маскою. Вимоги, випробування та марковання 
	

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT; ISO/IEC 17067:2013, IDT)
Оцінювання відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції
	

ДСТУ OIML R 75-1:2014 (OIML R 75-1, edition 2002, IDT)
Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
	

ДСТУ OIML R 75-2:2014 (OIML R 75-2, edition 2002, IDT)
Теплолічильники. Частина 2. Випробування для затвердження типу та первинної повірки
	

ДСТУ OIML R 75-3: 2014 (OIML R 75-3, edition 2006, IDT)
Теплолічильники. Частина 3. Форма протоколу випробувань

2. Начальнику відділу інформаційних технологій Костянтину Шелестюку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів Людмилі Слепченко забезпечити:
    – опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти»;
    – внесення інформації до Каталогу національних стандартів 
та кодексів усталеної практики щодо єдиного року прийняття національних стандартів, прийнятих методами підтвердження та перекладу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В. о. генерального директора				             Олександр КИР’ЯНОВ

