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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 05 грудня 2019 р.
Київ
                № 403

Про прийняття національних стандартів, 
прийняття поправок та змін 
до національних стандартів 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2020 року:


ДСТУ ETSI EN 300 065-1:2019 
(ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009–01), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Вузькосмугове телеграфне обладнання 
для прямого друку для приймання метеорологічної або навігаційної інформації (NAVTEX). Частина 1. Технічні характеристики та методи вимірювання
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-4:2019 
(ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004–06), IDT)
Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Стандарт електромагнітної сумісності (ЕМС) 
для морського радіообладнання та радіослужб. Частина 4. Особливі умови для приймачів NAVTEX з вузькосмуговим прямим друком (NBDP)
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-4:2019 
(ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016–03), IDT)
Стандарт електромагнітної сумісності (ЕМС) для морського радіообладнання 
та радіослужб. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги статті 3.1b Директиви 2014/53/EU. Частина 4. 
Особливі умови для приймачів NAVTEX 
з вузькосмуговим прямим друком (NBDP). Частина 4. Особливі умови для приймачів NAVTEX з вузькосмуговим прямим друком (NBDP)
— Вперше
	

ДСТУ ETSI ETS 300 067:2019 
(ETSI ETS 300 067 ed.1 
(1990–11), IDT)
Радіообладнання та системи. Радіотелексне обладнання, що працює в морській службі радіозв’язку СЧ/ВЧ. Технічні характеристики та методи вимірювання 
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60092-376:2019 
(IEC 60092-376:2017, IDT)
Електрообладнання суднове. Частина 376. Кабелі для ланцюгів керування 
та контрольно-вимірювальних приладів 150/250 В (300 В)
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60092-376:2019 
(IEC 60092-376:2003, IDT)
Електрообладнання суднове. Частина 376. Кабелі для ланцюгів керування 
та контрольно-вимірювальних приладів 150/250 В (300 В)
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60092-504:2019 
(IEC 60092-504:2016, IDT)
Електрообладнання суднове. Частина 504. Автоматизація, керування 
та контрольно-вимірювальні прилади
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60092-504:2019 
(IEC 60092-504:2001, IDT)
Електрообладнання суднове. Частина 504. Автоматизація, керування 
та контрольно-вимірювальні прилади
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60533:2019 
(IEC 60533:2015, IDT)

Електричне та електронне обладнання суднове. Електромагнітна сумісність (ЕМС). Судна з металевим корпусом
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60533:2019  
(IEC 60533:1999, IDT)
Електричне та електронне обладнання суднове. Електромагнітна сумісність 
— Вперше
	

ДСТУ IEC 60945:2019 
(IEC 60945:2002, IDT)
Обладнання та системи морської навігації 
та радіозв’язку. Загальні вимоги. Методи випробування та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61097-2:2019 
(IEC 61097-2:2008, IDT)
Глобальна морська система зв’язку у разі лиха (GMDSS). Частина 2. COSPAS-SARSAT EPIRB. Аварійний супутниковий радіомаяк для виявлення корабельної аварії, що працює на частоті 406 Мгц. Вимоги 
до експлуатаційних та робочих характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61097-3:2019  
(IEC 61097-3:1994, IDT)
Глобальна морська система зв’язку у разі лиха (GMDSS). Частина 3. Обладнання цифрового вибіркового виклику (DSC). Вимоги до експлуатації та робочих характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61097-6:2019 
(IEC 61097-6:2012, IDT)
Глобальна морська система зв’язку у разі лиха (GMDSS). Частина 6. Вузькосмугове телеграфне обладнання для прямого друкування навігаційних та метеорологічних попереджень та термінової інформації суднам (NAVTEX)
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61924-2:2019 
(IEC 61924-2:2012, IDT)
Обладнання та системи морської навігації 
та радіозв’язку. Інтегровані системи навігації (INS). Частина 2. Модульна структура для INS. Вимоги до експлуатації 
та експлуатаційних характеристик, методи випробування та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ IEC 62616:2019 
(IEC 62616:2010, IDT)
Обладнання та системи морської навігації 
та радіозв’язку. Система сигналізації ходової вахтової навігації на містку (BNWAS)
— Вперше

2. Прийняти зміну до національного стандарту, гармонізованого 
з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:


ДСТУ ETSI ETS 300 067:2019 
(ETSI ETS 300 067 ed.1 
(1990–11), IDT)/
Зміна № 1:2019 
(ETSI ETS 300 067/
A1 ed.1 (1993–10), IDT)
Радіообладнання та системи. Радіотелексне обладнання, що працює в морській службі радіозв’язку СЧ/ВЧ. Технічні характеристики та методи вимірювання

3. Прийняти поправки до національних стандартів, гармонізованих 
з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:


ДСТУ IEC 60945:2019 
(IEC 60945:2002, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(IEC 60945:2002/АС:2008, IDT)
Обладнання та системи морської навігації 
та радіозв’язку. Загальні вимоги. Методи випробування та необхідні результати випробування
	

ДСТУ IEC 62616:2019 
(IEC 62616:2010, IDT)/
Поправка № 1:2019 
(IEC 62616:2010/
Cor.1:2012, IDT)
Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Система сигналізації ходової вахтової навігації на містку (BNWAS)



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. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В. о. генерального директора		                                      Олександр КИР’ЯНОВ

