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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)
НАКАЗ
08 червня 2017 р.
м. Київ
№ 140
Про внесення змін до наказу № 323 від 07 жовтня 2016 р.
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII 
та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 07 жовтня 2016 р. № 323  «Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з європейськими нормативними документами, національних стандартів України та скасування нормативних документів України» (далі – наказу), а саме:
із пункту 1 «Прийняти національні стандарти України, гармонізовані 
з європейськими нормативними документами, з наданням чинності з 01 жовтня 
2017 року:» вилучити позиції:
5
ДСТУ EN 14677:2016
(EN 14677:2008, IDT)
Безпечність машин. Вторинне перероблення сталі. Машини та устатковання для оброблення рідкої сталі
— На заміну ДСТУ EN 14677:2014
6
ДСТУ EN 14681:2016
(EN 14681:2006 + А1:2010, IDT)
Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин та устатковання для виробництва сталі в електродугових печах
— На заміну ДСТУ EN 14681:2014
із пункту 3 «Скасувати чинність національних стандартів України з 01 жовтня 2017 року:» вилучити позиції:
5
ДСТУ EN 14677:2014
Безпечність машин. Вторинне переробляння сталі. Машини та устатковання для обробляння рідкої сталі (EN 14677:2008, IDT)
6
ДСТУ EN 14681:2014
Безпечність машин. Вимоги до безпечності машин і устатковання для виробництва сталі в електродугових печах 
(EN 14681:2006+А1:2010, IDT)


доповнити наказ пунктом 1а «Прийняти національні стандарти України, гармонізовані з європейськими нормативними документами, з наданням чинності 
з 01 січня 2018 року:»
1
ДСТУ EN 14677:2016
(EN 14677:2008, IDT)
Безпечність машин. Вторинне перероблення сталі. Машини та устатковання для оброблення рідкої сталі
— На заміну ДСТУ EN 14677:2014
2
ДСТУ EN 14681:2016
(EN 14681:2006 + А1:2010, IDT)
Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин та устатковання для виробництва сталі в електродугових печах
— На заміну ДСТУ EN 14681:2014
доповнити наказ пунктом 3а «Скасувати чинність національних стандартів України з 01 січня 2018 року:»
1
ДСТУ EN 14677:2014
Безпечність машин. Вторинне переробляння сталі. Машини та устатковання для обробляння рідкої сталі (EN 14677:2008, IDT)
2
ДСТУ EN 14681:2014
Безпечність машин. Вимоги до безпечності машин і устатковання для виробництва сталі 
в електродугових печах 
(EN 14681:2006+А1:2010, IDT)
2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.





В. о. генерального директора	Г. В. Лісіна




Проект наказу підготовлено:

Провідний інженер науково-
дослідного відділу з розробки 
та технічної перевірки стандартів


Т. В. Соларьова
Погоджено:

Начальник управління
національної та міжнародної 
стандартизації


І. С. Шустєва
Заступник начальника управління
національної та міжнародної 
стандартизації  – 
начальник науково-дослідного 
відділу з розробки та технічної
перевірки стандартів





Л. Л. Ваніфатова

Начальник юридичного відділу

Л. О. Козловець
Заступник начальника фонду
нормативних документів

В. П. Мельникова
Відредаговано:

Провідний редактор 
видавничо-поліграфічного відділу

Н. І. Кунцевська


