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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 25 липня 2019 р.
Київ
                № 232


Про прийняття 
національних стандартів


Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», 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 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 15 серпня 2019 року:

ДСТУ ISO/TS 17187:2019 (ISO/TS 17187:2013, IDT)
Інтелектуальні транспортні системи. Електронний обмін інформацією для сприяння переміщенню вантажів та їх перевезенню всіма видами транспорту. Правила керування 
з підтримування електронних методів обміну інформацією
— Вперше
	

ДСТУ ISO 17261:2019 (ISO 17261:2012, IDT)
Інтелектуальні транспортні системи. Автоматична ідентифікація транспортних засобів та обладнання. Архітектура та термінологія 
щодо вантажних перевезень різними видами транспорту
— Вперше
	

ДСТУ ISO 17419:2019 (ISO 17419:2018, IDT)
Інтелектуальні транспортні системи. Об’єднані системи. Глобально-унікальна ідентифікація
— Вперше
	

ДСТУ ISO 17423:2019 (ISO 17423:2018, IDT)
Інтелектуальні транспортні системи. Об’єднані системи. Загальні експлуатаційні характеристики та цілі
— Вперше
	

ДСТУ ISO/TS 24533:2019 
(ISO/TS 24533:2012, IDT)
Інтелектуальні транспортні системи. Електронний обмін інформацією для сприяння переміщенню вантажів та їх перевезенню різними видами транспорту. Методологія обміну інформацією на автомобільному транспорті
— Вперше
	

ДСТУ ISO 28002:2019 (ISO 28002:2011, IDT)
Системи керування безпекою ланцюга постачання. Покращення ступеня адаптації ланцюга постачання. Вимоги та настанови 
щодо застосування
— Вперше
	

ДСТУ ISO 28003:2019 (ISO 28003:2007, IDT)
Системи керування безпекою ланцюга постачання. Вимоги до органів аудиту 
та сертифікації систем керування безпекою ланцюга постачання
— Вперше

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. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор					                	        Ганна ЛІСІНА

