НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ


15 серпня 2017 р.
м. Київ
№ 232 


Про прийняття національних нормативних документів, 
гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», від 26.11.2014 № 1163-р та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані 
з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 липня 2018 року:
1
ДСТУ EN 12469:2017 
(EN 12469:2000, IDT)
Біотехнологія. Шафи мікробіологічної безпеки. Експлуатаційні характеристики
— Вперше
2
ДСТУ ISO 2597-2:2017 
(ISO 2597-2:2015, IDT)
Руди залізні. Визначення масової частки загального заліза. Частина 2. Титрометричний метод після відновлювання хлоридом титану (III)
— На заміну ДСТУ ISO 2597-2:2014
3
ДСТУ ISO 3271:2017
 (ISO 3271:2015, IDT)
Руди залізні для доменної печі 
та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення коефіцієнтів міцності та стирання
— На заміну ДСТУ ISO 3271:2012
4
ДСТУ ISO 4689-2:2017
 (ISO 4689-2:2017, IDT)
Руди залізні. Визначення сірки. Частина 2. Метод спалювання/титрування
— На заміну ДСТУ 4576-2:2006
5
ДСТУ ISO 4689-3:2017 
(ISO 4689-3:2017, IDT)
Руди залізні. Визначення сірки. Частина 3. Метод спалювання інфрачервоний
— На заміну ДСТУ ISO 4689-3:2009
6
ДСТУ ISO 4700:2017
 (ISO 4700:2015, IDT)
Окатки залізорудні для доменної печі 
та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення міцності на стиснення 
— На заміну ДСТУ ISO 4700:2012
2. Скасувати чинність національних нормативних документів 
з 01 липня 2018 року:
1
ДСТУ 4576-2:2006
Руди залізні. Визначення сірки. Частина 2. Метод спалювання/титрування
2
ДСТУ ISO 2597-2:2014
Руди залізні. Визначання загального заліза. Частина 2. Титрометричний метод після відновлювання хлоридом титану (ΙΙΙ)
3
ДСТУ ISO 3271:2012
Руди залізні для доменної печі та сировина прямого відновлювання. Метод визначення коефіцієнтів міцності та стирання
4
ДСТУ ISO 4689-3:2009
Руди залізні. Визначення сірки. Частина 3. Метод спалювання інфрачервоний
5
ДСТУ ISO 4700:2012
Окатки залізорудні для доменної печі та для сировини прямого відновлювання. Метод визначення міцності на стиснення
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. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.



В. о. генерального директора                                                               Г. В. Лісіна



