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Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26
листопада 2014 року №1163-р. ДП «УкрНДНЦ» виконує
функції Національного органу стандартизації.
Правові та організаційні засади стандартизації в Україні,
порядок формування та реалізації державної політики у цій
сфері, а також права, обов’язки та функції Національного
органу стандартизації, визначаються Законом України «Про
стандартизацію» №1315-VIIвід 05.06.2014.

Закон України «Про стандартизацію»
 Відповідно до ч. 2 п. 3 ст. 27 Закону України «Про стандартизацію»:
Національний орган стандартизації представляє інтереси України в
міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, приймає
рішення про приєднання до них, укладає договори про співробітництво
та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами
стандартизації інших держав.
 Національний орган стандартизації вживає заходів щодо виконання
зобов’язань, узятих за результатами участі в міжнародних та
регіональних організаціях стандартизації.
 Відповідно до п. 2 ст. 24 Закону України «Про стандартизацію»:
Видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та
регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний
орган стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до
правил таких організацій».

Національний фонд нормативних
документів здійснює розповсюдження
міжнародних та регіональних
стандартів:

Міжнародної
організації зі
стандартизації

Міжнародної
електротехнічної
комісії

з 2015 року

з 2018 року

Американського товариства Німецького інституту
випробування матеріалів
стандартів
з 2017 року

з 2017 року

ISO
International Organization for Standardization
Міжнародна організація із стандартизації
Офіційні
копії
міжнародних
стандартів ISO розповсюджуються
відповідно
до
Політики
розповсюдження публікацій та
захисту авторського права ISO ISO POCOSA 2017

Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації
(ISO): iso.org

Особливості розповсюдження стандартів
ISO та забезпечення технічних комітетів
стандарти ISO розповсюджуються в електронному та
паперовому вигляді з нанесенням водяного знаку
ціна на офіційні копії міжнародних стандартів ISO на
паперових та електронних носіях однакова та
встановлюється відповідно до рекомендованої ціни ISO
національні стандарти, прийняті методом
підтвердження, розповсюджуються також відповідно до
рекомендованої ціни ISO
ТК для розроблення національних нормативних документів
забезпечуються стандартами ISO на безкоштовній основі, як
в паперовому так і електронному вигляді

International Electrotechnical Commission
Міжнародна електротехні́чна комі́сія IEC — міжнародна
організація із стандартизації у сфері електричних,
електронних і суміжних технологій.
Офіційні
копії
стандартів
IEC
розповсюджуються
відповідно
до
Ліцензійної угоди про відтворення і продаж
стандартів IEC між ДП «УкрНДНЦ»,
Міжнародною електротехнічною комісією
(IEC) та Українським національним
комітетом IEC (23 серпня 2018 року)

Офіційний сайт Міжнародної електротехнічної комісії
(IEC): iec.ch.

Особливості розповсюдження стандартів
IEC та забезпечення технічних комітетів
обов’язковою вимогою при розповсюджені стандартів IEC є
підписання Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем. Угода є
додатковим механізмом контролю захисту авторського права
стандартів IEC, без підписання якої ДП «УкрНДНЦ» не має права
розповсюджувати стандарти IEC
ціна на офіційні копії міжнародних стандартів IEC на паперових
та електронних носіях однакова та встановлюється відповідно
до рекомендованої ціни IEC
стандарти IEC розповсюджуються в електронному та
паперовому вигляді з нанесенням водяного знаку

ТК для розроблення національних нормативних документів
забезпечуються стандартами IEC на безкоштовній основі, як в
паперовому так і електронному вигляді.

American Society for Testing and Materials
АSTM International - Американське товариство випробування
матеріалів

Офіційні
копії
стандартів
ASTM
розповсюджуються згідно умов Додатку А
до Меморандуму про взаєморозуміння
між ДП «УкрНДНЦ» та ASTM International
(27 квітня 2017 року)

Офіційний сайт ASTM International (ASTM): astm.org

Особливості розповсюдження стандартів
ASTM та забезпечення технічних комітетів
розповсюдження стандартів ASTM здійснюється
лише в паперовому вигляді

ціна на стандарти ASTM встановлюється
відповідно до рекомендованої ціни
Американського товариства щодо випробування
матеріалів (ASTM)
ТК для розроблення національних нормативних
документів забезпечуються стандартами ASTM на
безкоштовній основі, але лише в паперовому
вигляді

Deutsches Institut für Normung
German Institute for Standardization
Німецький інститут зі стандартизації DIN — провідна німецька
національна організація із стандартизації
Офіційні копії німецьких стандартів DIN не
прийнятих в Україні розповсюджуються
відповідно до Ліцензійної угоди DIN щодо
електронного забезпечення та постачання
стандартів DIN членам ISO для
перепродажу в друкованому форматі та
форматі PDF між DIN та ДП «УкрНДНЦ»
(8 червня 2017 року)

Офіційний сайт Німецького інституту стандартизації (DIN): din.de
Дочірня компанія з продажу Beuth Verlag: beuth.eu

Особливості розповсюдження стандартів
DIN та забезпечення технічних комітетів
згідно з Ліцензійною угодою DIN надає право ДП «УкрНДНЦ» розповсюджувати
стандарти DIN, DIN ISO, DIN ISO IEC, DIN IEC, DIN EN, DIN EN ISO та DIN SPEC
(крім стандартів DIN з статусом VDE) лише на платній основі

стандарти DIN розповсюджуються як в електронному так і
паперовому вигляді з нанесенням водяного знаку
стандарти DIN розповсюджуються на англійській та на
німецькій мові
ціна на стандарти DIN залежить від того, в якому вигляді
замовлені стандарти (електронний або паперовий), та в
залежності на якій мові (англійська або німецька)
ТК забезпечуються німецькими стандартами DIN лише на платній
основі

Розповсюдження міжнародних та регіональних
стандартів у 2018 році
783

2 109 208
ISO

Розмір ліцензійних
відрахувань:

ASTM

ISO – 30%;
DIN, DIN
EN

IEC – 40%;

IEC

159

31
974 шт.

1

231 136
91 261
2 432 499 грн.

ASTM – 60%;
894

DIN – 66,6 %.

Замовлення стандартів ISO, ASTM, DIN та IEC
Звичайний спосіб
Заходимо на
офіційний
сайт
uas.org.ua
розділ
«Придбати
НД»

Завантажуємо
та
заповнюємо
бланк
замовлення

Відправляємо
бланк нам на
електронну
пошту, факс,
поштою

Отримуємо
рахунок та
оплачуємо

Стандарт у Вас

Швидкий спосіб
Заходимо на
офіційний сайт
uas.org.ua
розділ
«Придбати
НД»

Заповнюємо
онлайн-форму
та
відправляємо
замовлення

Отримуємо
рахунок та
оплачуємо

Телефон для довідок:
(044) 452-21-56,
(044) 450-06-82

Стандарт у Вас

Факс (044) 452-69-07
e-mail: ushop@uas.org.ua

Ресурси НОС

uas.org.ua
 новини
стандартизації
 каталог НД
 каталог ТК
 інформація про
проекти стандартів
 накази
 форма зворотнього
зв'язку

uas.org.ua
 актуальні новини
 звіти про участь у заходах
 інформація про
заплановані навчання
 новини дайджесту ISO
 фото
 оголошення
 messenger

shop.uas.org.ua
 швидкий та зручний
пошук стандартів
 гнучка система оплати
 миттєве отримання
електронної версії
стандарту

Дякую за увагу!
Україна, 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2
тел.: +38 (044) 452–3396
факс +38 (044) 452–6907
e-mail: assistant@uas.org.ua
Офіційний сайт: uas.org.ua
Інтернет-магазин: shop.uas.org.ua
facebook.com/uas.org.ua
Instagram@uas.org.ua

