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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)
НАКАЗ
26 грудня 2017 р.
м. Київ
№ 466

Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування чинності національних нормативних документів 

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» від 26.11.2014 № 1163-р та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з європейськими та міжнародними нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року:
	

ДСТУ EN 12405-3:2017 
(EN 12405-3:2015, IDT) 
Лічильники газу. Пристрої перетворювання. Частина 3. Потокові комп’ютери
— Вперше
	

ДСТУ EN 13023:2017 
(EN 13023:2003 + А1:2010, IDT) 
Методи вимірювання шуму від друкувальних, паперопереробних, папероробних машин 
і допоміжного устатковання. Класи точності 2 та 3
— На заміну ДСТУ EN 13023:2014
	

ДСТУ EN 13617-1:2017 
(EN 13617-1:2012, IDT) 
Станції паливозаправні. Частина 1. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик дозувальних помп, паливороздавальних пристроїв і дистанційних помпових агрегатів
— На заміну ДСТУ EN 13617-1:2014
	

ДСТУ EN 16314:2017
(EN 16314:2013, IDT)
Лічильники газу. Додаткові функції
— Вперше
	

ДСТУ EN 61672-1:2017
(EN 61672-1:2013, IDT; 
IEC 61672-1:2013, IDT) 
Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 1. Загальні технічні вимоги
— На заміну ДСТУ 4212:2003
	

ДСТУ EN 61869-6:2017 
(EN 61869-6:2016, IDT;
IEC 61869-6:2016, IDT) 
Вимірювальні трансформатори. Частина 6. Додаткові вимоги до малопотужних вимірювальних трансформаторів
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 7235:2017 
(EN ISO 7235:2009, IDT;
ISO 7235:2003, IDT) 
Акустика. Лабораторні методики вимірювань 
для глушників і розподільників повітря. Внесені втрати, шумові втрати потоку та загальні втрати тиску
— На заміну ДСТУ EN ISO 7235:2014
	

ДСТУ EN ISO 11205:2017 
(EN ISO 11205:2009, IDT;
ISO 11205:2003, IDT) 
Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Технічний метод визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших зазначених позиціях 
за інтенсивністю звуку
— На заміну ДСТУ EN ISO 11205:2014
	

ДСТУ EN ISO 25649-2:2017 
(EN ISO 25649-2:2017, IDT;
ISO 25649-2:2017, IDT)
Предмети для плавання, які використовують 
під час дозвілля на воді та у воді. Частина 2. Інформація для споживача
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 25649-3:2017 
(EN ISO 25649-3:2017, IDT;
ISO 25649-3:2017, IDT)
Предмети для плавання, які використовують 
під час дозвілля на воді та у воді. Частина 3. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки 
та методи випробування для пристроїв класу А
— Вперше
	

ДСТУ ISO/IEC 27039:2017 
(ISO/IEC 27039:2015, IDT)
Інформаційні технології. Методи захисту. Вибирання, розгортання та експлуатування систем виявлення та запобігання вторгненням (СВЗВ)
— На заміну ДСТУ ISO/IEC 27039:2016 
(ISO/IEC 27039:2015, IDT)
2. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 січня 2019 року: 

ДСТУ 4212:2003
Вимірювачі рівня звуку. Загальні технічні вимоги (EN 60651:1994, MOD)
	

ДСТУ EN 13023:2014
Методи вимірювання шуму під час друкування 
на паперопереробних машинах, які виготовляють папір, і на додатковому обладнанні. Клас точності 2 і 3 (EN 13023:2003 + A1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 13617-1:2014
Паливозаправні станції. Частина 1. Вимоги щодо безпеки до конструкції та роботи насосів дозувань, розподільних пристроїв і дистанційних насосних агрегатів (EN 13617-1:2012, IDT)
	

ДСТУ EN ISO 7235:2014
Акустика. Лабораторні методики вимірювань 
для глушників і розподільників повітря. Внесені втрати, шумові втрати потоку і загальні втрати тиску (EN ISO 7235:2009, IDT)
	

ДСТУ EN ISO 11205:2014
Акустика. Шум машин та обладнання. Інженерний метод визначення рівнів емісії звукового тиску на робочій станції і в інших заданих місцях за допомогою інтенсивності звуку (EN ISO 11205:2009, IDT)
	

ДСТУ ISO/IEC 27039:2016
(ISO/IEC 27039:2015, IDT)
Інформаційні технології. Методи захисту. Вибирання, розгортання та експлуатування систем виявлення та запобігання вторгнень
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. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.







Генеральний директор	Г. В. Лісіна

