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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 26 грудня 2019 р.
Київ
                № 507

Про прийняття національних стандартів, 
прийняття зміни до національного стандарту

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 європейськими 
та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:

ДСТУ EN 61097-14:2019 
(EN 61097-14:2010, IDT; 
IEC 61097-14:2010, IDT)
Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 14. Передавач AIS для пошуку 
та рятування (AIS-SART). Вимоги 
щодо експлуатаційних та робочих характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 61108-1:2019 
(EN 61108-1:2003, IDT; 
IEC 61108-1:2003, IDT)
Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS). Частина 1. Глобальна система позиціювання (GPS). Приймальне обладнання. Стандарти якості, методи випробування та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 61108-2:2019 
(EN 61108-2:1998, IDT; 
IEC 61108-2:1998, IDT)
Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS). Частина 2. Глобальна навігаційна супутникова система (GLONASS). Приймальне обладнання. Методи випробування та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 61108-3:2019 
(EN 61108-3:2010, IDT; 
IEC 61108-3:2010, IDT)
Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS). Частина 3. Приймальне обладнання Galileo. Вимоги щодо експлуатування, методи випробування та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 61108-4:2019 
(EN 61108-4:2004, IDT; 
IEC 61108-4:2004, IDT)
Морське навігаційне та радіокомунікаційне обладнання та системи. Глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS). Частина 4. Суднове обладнання 
для приймачів морських радіомаяків DGPS та DGLONASS. Вимоги щодо експлуатування, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше

	

ДСТУ IEC 61097-4:2019 
(IEC 61097-4:2012, IDT)
Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 4. Суднові земні станції Inmarsat-C та обладнання розширеного групового виклику Inmarsat (EGC). Вимоги 
щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61097-4:2019
(IEC 61097-4:2012 + AMD1:2016 CSV, IDT)
Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 4. Суднові земні станції Inmarsat-C та обладнання розширеного групового виклику Inmarsat (EGC). Вимоги 
щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61097-8:2019 
(IEC 61097-8:1998, IDT)
Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 8. Суднові приймачі 
для приймання цифрового селективного виклику (DSC) у морських зонах MF, MF/HF та VHF. Вимоги щодо експлуатування 
та експлуатаційних характеристик, методи випробування та необхідні результати
— Вперше
	

ДСТУ IEC 61097-12:2019 
(IEC 61097-12:1996, IDT)
Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 12. Переносний двосторонній радіотелефонний апарат 
з VHF-радіостанцією. Вимоги 
щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше

	

ДСТУ IEC 61097-12:2019 
(IEC 61097-12:1996 + AMD1:2017 CSV, IDT)
Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 12. Переносний двосторонній радіотелефонний апарат 
з VHF-радіостанцією. Вимоги 
щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше 
	

ДСТУ IEC 61097-13:2019 
(IEC 61097-13:2003, IDT)
Глобальна морська система для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Частина 13. Обладнання суднової земної станції Inmarsat F77. Вимоги 
щодо експлуатування та експлуатаційних характеристик, методи випробування 
та необхідні результати випробування
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 066:2019 
(ETSI EN 300 066 V1.3.1 
(2001–01), IDT)
Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Плавучі морські радіомаяки з індикацією аварійного місцеперебування, 
що використовують супутник, які працюють у смузі частот від 406,0 МГц 
до 406,1 МГц. Технічні характеристики 
та методи вимірювання
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 225:2019 
(ETSI EN 300 225 V1.4.1 
(2004–12), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання  портативної VHF радіотелефонної станції рятувального судна
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 225:2019 
(ETSI EN 300 225 V1.5.1 
(2015–12), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання  портативної VHF радіотелефонної станції рятувального судна
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 338-1:2019 
(ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 
(2010–02), IDT)
Технічні характеристики та методи вимірювання обладнання для генерації, передавання та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VHF. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше

	

ДСТУ ETSI EN 300 338-1:2019 
(ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 
(2017–02), IDT)
Технічні характеристики та методи вимірювання обладнання для генерації, передавання та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) 
у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VHF. Частина 1. Загальні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 338-2:2019 
(ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 
(2010–02), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання 
обладнання для генерації, передавання 
та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VHF. 
Частина 2. Клас A/B DSC
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 338-2:2019 
(ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 
(2017–02), IDT)
Технічні характеристики та методи вимірювання обладнання для генерації, передавання та приймання цифрових вибіркових викликів (DSC) 
у морській рухомій службі на частотах MF, MF/HF та/чи VHF. Частина 2. Клас A/B DSC
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 373-1:2019 
(ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 
(2013–09), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Морські пересувні передавачі та приймачі 
для використання в смугах MF та HF. Частина 1. Технічні характеристики 
та методи вимірювання
— Вперше
	

ДСТУ ETSI ETS 300 460:2019 
(ETSI ETS 300 460 ed.1 
(1996–05), IDT)
Супутникові земні станції та системи (SES). Морські рухомі земні станції (ММЕSs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц, 
які забезпечують передавання даних 
з низькою швидкістю (LBRDC), 
для Глобальної морської системи 
для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Технічні характеристики 
та методи вимірювання
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 300 829:2019 
(ETSI EN 300 829 V1.1.1 
(1998–03), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Електромагнітна сумісність (EMC) 
для морських рухомих земних станцій (MMESs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц 
які забезпечують передавання даних 
з низькою швидкістю (LBRDC) 
для Глобальної морської системи 
для випадів лиха та забезпечення 
безпеки (GMDSS)
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 033:2019 
(ETSI EN 301 033 V1.4.1 
(2013–09), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання 
для суднових приймачів спостереження 
за сигналами цифрових вибіркових викликів (DSC) у смугах частот морського зв’язку MF, MF/HF та VHF
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 466:2019 
(ETSI EN 301 466 V1.1.1 
(2000–10), IDT)
Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Технічні характеристики та методи вимірювання 
для двостороннього VHF радіотелефонного апарата для стаціонарного монтування 
на рятувальному судні
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 466:2019 
(ETSI EN 301 466 V1.2.1 
(2015–12), IDT)
Технічні характеристики та методи вимірювання портативної VHF-радіостанції двостороннього радіозв’язку 
для стаціонарного монтування 
на рятувальному судні
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 841-2:2019 
(ETSI EN 301 841-2 V1.2.1
(2019–05), IDT)
Режим 2 цифрової лінії зв’язку (VDL) VHF. Технічні характеристики та методи вимірювання наземного обладнання. Частина 2. Верхні рівні
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-1:2019 
(ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 
(2012–08), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Електромагнітна сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 1. Загальні технічні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-1:2019 
(ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 
(2016–03), IDT)
Стандарт на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 1. Загальні технічні вимоги
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-2:2019 
(ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 
(2004–06), IDT)
Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Стандарт 
на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 2. Специфічні умови для радіотелефонних передавачів та приймачів VHF
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-2:2019 
(ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 
(2016–03), IDT)
Стандарт на електромагнітну 
сумісність (ЕМС) суднової радіостанції 
та служб. Частина 2. Специфічні умови 
для радіотелефонних передавачів 
та приймачів VHF
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-5:2019 
(ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 
(2004–06), IDT)
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Стандарт на електромагнітну сумісність (ЕМС) суднової радіостанції та служб. Частина 5. Специфічні  умови для радіотелефонних передавачів та приймачів MF/HF
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 843-5:2019 
(ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 
(2016–03), IDT)
Стандарт на електромагнітну 
сумісність (ЕМС) суднової радіостанції 
та служб. Частина 5. Специфічні умови 
для радіотелефонних передавачів 
та приймачів MF/HF
— Вперше

	

ДСТУ ETSI EN 301 925:2019 
(ETSI EN 301 925 V1.4.1 
(2013–05), IDT )
Електромагнітна сумісність 
та радіочастотний спектр (ERM). Радіотелефонні передавачі та приймачі морської рухомої служби, що працюють 
у смугах VHF. Технічні характеристики 
та методи вимірювання
— Вперше
	

ДСТУ ETSI EN 301 925:2019 
(ETSI EN 301 925 V1.5.1 
(2017–10), IDT)
Радіотелефонні передавачі та приймачі 
для морської рухомої служби, 
що працюють у смугах VHF. Технічні характеристики та методи вимірювання
— Вперше

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


ДСТУ ETSI ETS 300 460:2019 (ETSI ETS 300 460 ed.1 
(1996–05)), IDT)/
Зміна № 1:2019 
(ETSI ETS 300 460/
A1 ed.1 (1997–11), IDT)
Супутникові земні станції та системи (SES). Морські рухомі земні станції (ММЕSs) діапазонів 1,5/1,6 ГГц, 
які забезпечують передавання даних 
з низькою швидкістю (LBRDC), 
для Глобальної морської системи 
для випадків лиха та забезпечення безпеки (GMDSS). Технічні характеристики 
та методи вимірювання


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

