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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 13 листопада 2019 р.
Київ
                № 346


Про внесення змін до наказів 
від 15 липня 2019 р. № 207 
та від 23 жовтня 2019 № 328 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 15 липня 2019 р. № 207 
«Про відновлення дії національних стандартів» (далі — наказ) такі зміни:

позицію 6 пункту 1 наказу

6.
ДСТУ EN 50491-5-3:2014
Основні вимоги до електронних систем житлових і громадських будівель (HBES) 
і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-1. Вимоги електромагнітної сумісності, умови до HBES/BACS, використовуваних в промисловості 
(EN 50491-5-3:2010, IDT)
викласти в такій редакції:

«6.
ДСТУ EN 50491-5-3:2014
Основні вимоги до електронних систем 
житлових і громадських будівель (HBES) 
і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-3. Вимоги електромагнітної сумісності, умови до HBES/BACS, використовуваних у промисловості 
(EN 50491-5-3:2010, IDT)»

2. Внести до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 23 жовтня 2019 р. № 328 
«Про відновлення дії національних стандартів, відновлення дії змін до національних стандартів» (далі — наказ) такі зміни:

позицію 4 пункту 1 наказу

4.
ДСТУ EN 61851-23:2015 
(EN 61851-23:2014, IDT)
Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів постійного струму
викласти в такій редакції:
«4.
ДСТУ EN 61851-23:2015 
(EN 61851-23:2014, IDT)
Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 23. Станції заряджання електричних транспортних засобів постійного струму»

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		                                                            Ганна ЛІСІНА

