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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ

30 листопада 2018 р.
Київ
№ 451


Про прийняття та скасування 
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 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2019 року:

ДСТУ EN 12341:2018 
(EN 12341:2014, IDT)
Атмосферне повітря. Стандартний гравіметричний метод вимірювання 
масової концентрації аерозольних частинок PM10 або PM2,5
— Вперше
	

ДСТУ EN 14211:2018 
(EN 14211:2012, IDT)
Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду азоту 
та монооксиду азоту методом хемілюмінесценції
— Вперше
	

ДСТУ EN 14212:2018 
(EN 14212:2012, IDT)
Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації діоксиду сірки методом ультрафіолетової флуоресценції
— Вперше
	

ДСТУ EN 14626:2018 
(EN 14626:2012, IDT)
Атмосферне повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації монооксиду вуглецю методом недисперсійної інфрачервоної спектроскопії
— Вперше
	

ДСТУ EN 14662-1:2018 
(EN 14662-1:2005, IDT)
Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 1. Примусове відбирання проби 
з подальшою термічною десорбцією 
та аналізуванням методом газової хроматографії
— Вперше
	

ДСТУ EN 14662-2:2018 
(EN 14662-2:2005, IDT)
Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 2. Примусове відбирання проби 
з подальшою десорбцією розчинником 
та аналізуванням методом газової хроматографії
— Вперше
	

ДСТУ EN 14662-3:2018 
(EN 14662-3:2015, IDT)
Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 3. Автоматичне примусове відбирання проби з аналізуванням методом газової хроматографії на місці
— Вперше
	

ДСТУ EN 14662-4:2018 
(EN 14662-4:2005, IDT)
Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 4. Дифузійне відбирання проби 
з подальшою термічною десорбцією 
та аналізуванням методом газової хроматографії
— Вперше
	

ДСТУ EN 14662-5:2018 
(EN 14662-5:2005, IDT)
Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання концентрації бензолу. Частина 5. Дифузійне відбирання проби 
з подальшою десорбцією розчинником 
та аналізуванням методом газової хроматографії
— Вперше
	

ДСТУ EN 14902:2018 
(EN 14902:2005, IDT)
Якість атмосферного повітря. Стандартний метод вимірювання вмісту Pb, Cd, As та Ni 
у фракції аерозольних частинок PM10
— Вперше
	

ДСТУ ISO 23874:2018 
(ISO 23874:2006, IDT)
Газ природний. Вимоги 
до газохроматографічного аналізування 
для обчислення точки роси за вуглеводнями
— Вперше
	

ДСТУ ISO 7700-1:2018 
(ISO 7700-1:2008, IDT)
Продукти харчові. Перевіряння характеристик вологомірів під час експлуатації. Частина 1. Вологоміри для зерна
— На заміну ДСТУ ISO 7700-1:2009
	

ДСТУ ISO 7700-2:2018 
(ISO 7700-2:2011, IDT)
Продукти харчові. Перевіряння характеристик вологомірів під час експлуатації. Частина 2. Вологоміри для насіння олійних культур
— Вперше

2. Скасувати чинність національного стандарту з 01 липня 2019 року:

ДСТУ ISO 7700-1:2009
Перевірка вологомірів калібруванням. Частина 1. Вологоміри для зерна 
(ISO 7700-1:1984, IDT)

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор				                                              Г. В. Лісіна


