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

НАКАЗ
      29 травня 2017 р.
Київ
                               № 125

Про внесення зміни до наказу від 28 грудня 2016 р. № 461

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміну до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 28 грудня 2016 р. № 461 «Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів» (далі – наказу), а саме:

у пункті 1 наказу «Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2018 року:» позицію:

6
ДСТУ EN 60730-2-6:2016 
(EN 60730-2-6:2016, IDT)
Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-6. Додаткові вимоги до автоматичних електричних керувальних пристроїв, чутливих до тиску, зокрема вимоги до механічних характеристик                                   — На заміну ДСТУ EN 60730-2-6:2014,      
ДСТУ EN 60730-2-6:2016 (EN 60730-2-6:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження 

викласти у такій редакції:

6
ДСТУ EN 60730-2-6:2016 
(EN 60730-2-6:2016, IDT)
Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-6. Додаткові вимоги до автоматичних електричних керувальних пристроїв, чутливих до тиску, зокрема вимоги до механічних характеристик                                   — На заміну ДСТУ EN 60730-2-6:2016        (EN 60730-2-6:2016, IDT), прийнятого методом підтвердження  
у пункті 2 наказу «Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 січня 2018 року:» 

вилучити позицію:

6
ДСТУ EN 60730-2-6:2014
Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-6. Додаткові вимоги до автоматичних електричних сенсорних регуляторів тиску, охоплюючи вимоги до механічних характеристик (EN 60730-2-6:2008, IDT)

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.



В. о. генерального директора					Г. В. Лісіна
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І. С. Шустєва
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Л. Л. Ваніфатова


Начальник юридичного відділу
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Відредаговано:


Провідний редактор 
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