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

НАКАЗ

11 вересня  2017  р.
Київ
                          № 274

Про поновлення чинності національних нормативних документів та перенесення терміну скасування чинності національних нормативних документів
Відповідно до ч. 2 статті 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

НАКАЗУЮ:

1. Поновити чинність з 12 вересня 2017 року до 01 липня 2018 року таких національних нормативних документів, прийнятих методом підтвердження:

	

ДСТУ EN 957-6:2016
(EN 957-6:2010+A1:2014, IDT)
Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань
	

ДСТУ EN 1034-2:2014
Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 2. Корувальні барабани
	

ДСТУ EN 1034-8:2014 

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 8. Рафінери
	

ДСТУ EN 1034-16:2014
Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 16. Машини для виробництва паперу та картону
	

ДСТУ EN 1034-17:2014 

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 17. Машини для виробництва цигаркового паперу
	

ДСТУ EN 1034-21:2014 

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 21. Оброблювальні станки
	

ДСТУ EN 1034-26:2014
Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння та обробляння паперу. Частина 26. Рулонні пакувальні машини
	

ДСТУ EN 1034-27:2014
Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування і конструювання машин для виготовляння  та обробляння паперу. Частина 27. Системи для скачування папіру
	

ДСТУ EN 12545:2014
Машини для виготовлення взуття, товарів зі шкіри та шкірозамінника. Правила шумових випробувань. Загальні вимоги
	

ДСТУ EN 12653:2014 

Машини для виготовлення взуття, товарів зі шкіри та шкірозамінника. Верстати для забивання цвяхів. Вимоги щодо безпеки
	

ДСТУ EN 12786:2014
Безпечність машин. Вимоги до редагування розділів, що стосуються вібрації, в стандартах на безпеку
	

ДСТУ EN 13035-1:2014
Машини та установки для вироблення, оброблення  та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 1. Устатковання для зберігання, маніпулювання та транспортування всередині заводу
	

ДСТУ EN ISO 4254-12:2014
Машини сільськогосподарські. Вимоги щодо безпеки. Газонокосарки з обертовим диском, з барабаном і газонокосарки з ціпом
	

ДСТУ EN ISO 5395-1:2014
Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки для газонокосарок з двигуном внутрішнього згоряння. Частина 1. Термінологія та загальні випробування
	

ДСТУ EN ISO 5395-2:2014
Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки для газонокосарок  з двигуном внутрішнього згоряння. Частина 2. Газонокосарки, керовані пішохідним оператором
	

ДСТУ EN ISO 5395-3:2014
Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки для газонокосарок з двигуном внутрішнього згоряння. Частина 3. Газонокосарки, керовані сидячим в кабіні оператором
	

ДСТУ EN ISO 19932-1:2014 

Устатковання для захисту рослин. Обприскувачі ранцеві. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та екологічні вимоги
	

ДСТУ EN ISO 28927-1:2014
Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 1. Інструменти для шліфування під кутом і вертикального шліфування
	

ДСТУ EN ISO 28927-2:2014
Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 2. Гайкові ключі, гайковерти та гвинтоверти
	

ДСТУ EN ISO 28927-3:2014

Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 3. Ручні полірувальні машини та обертальні шліфувальні машини з орбітальним і довільним орбітальним рухом
	

ДСТУ EN ISO 28927-4:2014
Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 4. Шліфувальні верстати
	

ДСТУ EN ISO 28927-5:2014

Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 5. Ручні дрилі та дрилі ударної дії
	

ДСТУ EN ISO 28927-6:2014 

Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 6. Трамбовки
	

ДСТУ EN ISO 28927-7:2014
Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 7. Пристрої для обрізування крайок пробійником і ножиці
	

ДСТУ EN ISO 28927-8:2014
Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 8. Пили, полірувальні та  обпилювальні верстати з зворотно-поступальним рухом і невеликі пилки з коливальним або обертальним рухом

2. Поновити чинність з 10 серпня 2017 року до 01 липня 2018 року таких змін до національних нормативних документів, прийнятих методом підтвердження:


ДСТУ EN ISO 28927-5:2014/ Зміна № 1:2016 
(EN ISO 28927-5:2009/A1:2015, IDT)
Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 5. Ручні дрилі та дрилі ударної дії
	

ДСТУ EN ISO 28927-8:2014/ Зміна № 1:2016
(EN ISO 28927-8:2009/A1:2015, IDT)
Інструменти ручні переносні з механічним приводом. Методи випробування для оцінювання вібрації. Частина 8. Пили, полірувальні та обпилювальні верстати з зворотно-поступальним рухом і невеликі пилки з коливальним або обертальним рухом

3. Перенести термін скасування з 01 листопада 2017 року на 01 липня
2018 року такого національного нормативного документа, прийнятого методом підтвердження:

	

ДСТУ EN 12268:2016
(EN 12268:2014, IDT)
Устатковання для харчової промисловості. Стрічкопилковий верстат. Вимоги щодо безпеки та гігієни

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




В. о. генерального директора                                                    Г. В. Лісіна









