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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 07 грудня 2020 р.
Київ
                № 427


Про прийняття національного стандарту, 
прийняття змін та поправки 
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», на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік 
та у зв’язку із запровадженням єдиного підходу до встановлення року прийняття міжнародних та регіональних стандартів як національних незалежно від методу прийняття
НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національний стандарт, гармонізований з європейським стандартом, методом підтвердження, зі збереженням року першого прийняття цього європейського стандарту як національного методом перекладу, з наданням чинності з 20 грудня 
2020 року:


ДСТУ EN 50117-2-5:2016 
(EN 50117-2-5:2004, IDT)
Кабелі коаксіальні. Частина 2-5. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах 
від 5 МГц до 3000 МГц

2. Прийняти зміни до національного стандарту, гармонізованого з європейським стандартом, методом підтвердження, з наданням чинності з 20 грудня 2020 року:


ДСТУ EN 50117-2-5:2016 
(EN 50117-2-5:2004, IDT)/
Зміна № 1:2020 
(EN 50117-2-5:2004/A1:2008, IDT)
Кабелі коаксіальні. Частина 2-5. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах 
від 5 МГц до 3000 МГц

	

ДСТУ EN 50117-2-5:2016 
(EN 50117-2-5:2004, IDT)/
Зміна № 2:2020 
(EN 50117-2-5:2004/A2:2013, IDT)
Кабелі коаксіальні. Частина 2-5. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах 
від 5 МГц до 3000 МГц

3. Прийняти поправку до національного стандарту, гармонізованого з європейським стандартом, методом підтвердження, з наданням чинності з 20 грудня 2020 року:


ДСТУ EN 50117-2-5:2016 
(EN 50117-2-5:2004, IDT)/ Поправка № 1:2020 
(EN 50117-2-5:2004/AC:2012, IDT)
Кабелі коаксіальні. Частина 2-5. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах 
від 5 МГц до 3000 МГц

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»;
    – внесення інформації до Каталогу національних стандартів та кодексів усталеної практики щодо єдиного року прийняття національних стандартів, прийнятих методами підтвердження та перекладу.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



В. о. генерального директора				                            Олег ШВИДКИЙ

