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


НАКАЗ


         22  грудня 2017 р.
Київ
              № 447   


Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з європейськими нормативними документами, 
зміни до національного нормативного документа, поправок до націоналних нормативних документів

Відповідно до частини 2 статті 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:
Прийняти національний нормативний документ, гармонізований 
з європейським нормативним документом, методом підтвердження 
з наданням чинності з 01 лютого 2018 року до 01 січня 2019:
1
ДСТУ EN 469:2017
(EN 469:2005, IDT)
Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників
— Вперше

2. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані 
з європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 лютого 2018 року:
1
ДСТУ EN 443:2017
(EN 443:2008, IDT)
Засоби індивідуального захисту голови. Каски пожежні 
— На заміну ДСТУ EN 443:2006

2
ДСТУ EN 659:2017
(EN 659:2003 + A1:2008, IDT)
Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування 
— На заміну ДСТУ EN 659:2005
3
ДСТУ EN 16282-7:2017
(EN 16282-7:2017, IDT)
Кухонне обладнання закладів громадського харчування. Компоненти систем вентиляції закладів громадського харчування. Частина 7. Монтування та експлуатування стаціонарних систем пожежогасіння 
— Вперше
4
ДСТУ EN 16473:2017
(EN 16473:2014, IDT)
Каски пожежні. Каски для технічного порятунку
— Вперше
5
ДСТУ EN ISO 9606-2:2017
(EN ISO 9606-2:2004, IDT; 
ISO 9606-2:2004, IDT)
Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній і алюмінієві сплави
— Вперше
6
ДСТУ EN ISO 16120-1:2017 
(EN ISO 16120-1:2017, IDT; ISO 16120-1:2017, IDT)
Катанка з нелегованої сталі для перероблення на дріт. Частина 1. Загальні вимоги
— На заміну ДСТУ ISO 16120-1:2009
7
ДСТУ  EN ISO 16120-4:2017
(EN ISO 16120-4:2017, IDT; ISO 16120-4:2017, IDT)
Катанка з нелегованої сталі для перероблення на дріт. Частина 4. Особливі вимоги до катанки спеціальної призначеності
— Вперше

	Прийняти зміну до національного нормативного документа, гармонізованого з європейським нормативним документом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 лютого 2018 року:

1

ДСТУ  EN 469:2017 
Зміна № 1:2017
(EN 469:2005/A1:2006, IDT)
Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників
— Вперше

4. Прийняти поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 лютого 2018 року:

1
ДСТУ EN 469:2017/
Поправка № 1:2017
(EN 469:2005/AC:2006, IDT)
Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників
— Вперше
2
ДСТУ EN 659:2017/
Поправка № 1:2017
(EN 659:2003 + A1:2008/AC:2009, IDT)
Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування
— Вперше

5.  Скасувати чинність національних нормативних документів 
з 01 лютого 2018 року:

1
ДСТУ EN 443:2006
Засоби індивідуального захисту голови. Каски пожежні 
(EN 443:1997, IDT)
2
ДСТУ EN 659:2005
Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(EN 659:2003, IDT)
3
ДСТУ ISO 16120-1:2009
Катанка з нелегованої сталі для перероблення на дріт. Частина 1. Загальні вимоги
(ISO 16120-1:2001, IDT)

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


Генеральний директор                                                        Г. В. Лісіна

