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За ініціативи міжнародних та регіональних організацій зі
стандартизації Національним органом стандартизації ДП
"УкрНДНЦ" на офіційному сайті uas.org.ua надано доступ до
стандартів, що визначено критично важливими в боротьбі з
пандемією коронавірусу COVID-19. Наразі відкрито доступ до
стандартів:

ВІДКРИТО ДОСТУП ДО

КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ

СТАНДАРТІВ

22.05.2020  оголошений перший тендер  по розробці 53
гармонізованих стандартів

РОЗРОБКА 

СТАНДАРТІВ 2020

26.05.2020  оголошений другий тендер  по розробці 52
гармонізованих стандартів

Відповідно до наказу Мінекономіки   України від 18 травня 2020
року № 905 затверджено національний класифікатор НК 004:2020
«Український класифікатор нормативних документів» та скасовано
державний класифікатор ДК 004:2008 «Український класифікатор
нормативних документів».
НК 004:2020 гармонізований з International Classification for
Standards (ICS), 2015, Seventh edition і набрав чинності з 15.05.2020.

НАБУВ ЧИННОСТІ 

НК 004:2020

НОВІ ПОСЛУГИ

З 01 червня 2020 року ДП «УкрНДНЦ» надає послуги з
інформаційно-консультаційної допомоги в сфері стандартизації,
а саме:
– формування переліків національних нормативних документів
на методи контролювання щодо певних продуктів;
– щодо формування переліків національних нормативних
документів для галузей відповідно до НК 004;
– формування переліків чинних міжнародних та європейських
НД, не прийнятих в Україні.
 
Детальніше на офіційному сайті uas.org.ua

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/standarti-astm-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iso-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/yevropeyski-standarti-cen-cenelec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/standarti-bsi-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/prozoro-zakupivli/
http://uas.org.ua/ua/prozoro-zakupivli/
http://uas.org.ua/ua/prozoro-zakupivli/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nk-004-2020-ukrayinskiy-klasifikator-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nk-004-2020-ukrayinskiy-klasifikator-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nk-004-2020-ukrayinskiy-klasifikator-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nk-004-2020-ukrayinskiy-klasifikator-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/nk-004-2020-ukrayinskiy-klasifikator-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/informatsiyno-konsultatsiyne-zabezpechennya/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/informatsiyno-konsultatsiyne-zabezpechennya/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/informatsiyno-konsultatsiyne-zabezpechennya/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/informatsiyno-konsultatsiyne-zabezpechennya/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/informatsiyno-konsultatsiyne-zabezpechennya/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/informatsiyno-konsultatsiyne-zabezpechennya/


НАЙПОПУЛЯРНІШІ СЕРЕД ВИДАНИХ 

У ТРАВНІ СТАНДАРТІВ

ДСТУ 3500:2019 "Макулатура паперова й картонна.
Технічні умови"
ДСТУ 8862:2019 "Вироби з паперу санітарно-гігієнічні
та побутової призначеності. Технічні умови"

ДСТУ EN ISO 7010:2019 "Графічні символи. Кольори та
знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки"

ДСТУ EN 50172:2019 "Системи евакуаційного
освітлення"

ДСТУ 9003:2020 Технологія будівництва
магістральних і промислових трубопроводів із
гнучких композитних труб. Загальні технічні
вимоги

ПОСЛУГА З АКТУАЛІЗАЦІЇ ФОНДІВ НД

перевірка чинності в Україні;
перевірка наявності змін та поправок;
надання інформації про наявність нормативного документа, що
заміняє скасований

тільки наш каталог
національних
стандартів 

Є ОФІЦІЙНИМ

тільки ми
здійснюємо

розповсюдження 
 

національних
стандартів через
онлайн-магазин 

ЕЛЕКТРОННИХ КОПІЙ

ТРАВЕНЬ, 2020 UAS.ORG.UA (044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UA

ДСТУ EN 40-5:2019 "Опори освітлення. Частина 5.
Вимоги до сталевих опор освітлення"

ДСТУ ISO 19650-1:2020 "Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з
будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ).  Управління інформацією з використанням будівельного
інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи"

Всього видавничо-поліграфічний відділ у травні видав 32 стандарти

ФОНД НД

тільки ми
здійснюємо

розповсюдження
стандартів 

ISO, IEC, DIN, DIN EN,
ASTM

кожен стандарт
має 

УНІКАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ 

тільки ми надаємо
виключне 

 
 
 

національних стандартів
нашим Агентам

ПРАВО НА
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ПАПЕРОВИХ КОПІЙ 

shop.uas.org.ua

ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та
знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки
 

Кодекс 1.004:2019 Електронне урядування. Базові
словники щодо подання даних про державні
організації. Загальні вимоги
 
Кдекс 1.005:2019 Електронне урядування. Базові
словники щодо подання даних про профіль
застосування електронних послуг

Телефон для довідок: (044) 452-21-56

http://shop.uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://shop.uas.org.ua/ua/makulatura-paperova-j-kartonna-tehnichni-umovi-40980.html
http://shop.uas.org.ua/ua/makulatura-paperova-j-kartonna-tehnichni-umovi-40980.html
http://shop.uas.org.ua/ua/virobi-z-paperu-sanitarno-gigienichni-ta-pobutovoi-priznachenosti-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/virobi-z-paperu-sanitarno-gigienichni-ta-pobutovoi-priznachenosti-tehnichni-umovi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/grafichni-simvoli-kol-ori-ta-znaki-bezpeki-zareestrovani-znaki-bezpeki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/grafichni-simvoli-kol-ori-ta-znaki-bezpeki-zareestrovani-znaki-bezpeki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/sistemi-evakuacijnogo-osvitlennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/sistemi-evakuacijnogo-osvitlennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/tehnologija-budivnictva-magistral-nih-i-promislovih-truboprovodiv-iz-gnuchkih-kompozitnih-trub-zagal-ni-tehnichni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/tehnologija-budivnictva-magistral-nih-i-promislovih-truboprovodiv-iz-gnuchkih-kompozitnih-trub-zagal-ni-tehnichni-vimogi.html
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/
http://shop.uas.org.ua/
http://shop.uas.org.ua/
http://shop.uas.org.ua/
http://shop.uas.org.ua/
http://uas.org.ua/ua/
http://shop.uas.org.ua/ua/opori-osvitlennja-chastina-5-vimogi-do-stalevih-opor-osvitlennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/opori-osvitlennja-chastina-5-vimogi-do-stalevih-opor-osvitlennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/opori-osvitlennja-chastina-5-vimogi-do-stalevih-opor-osvitlennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/organizacija-ta-ocifruvannja-informacii-schodo-budivel-ta-sporud-vkljuchno-z-budivel-nim-informacijnim-modeljuvannjam-vim-upravlinnja-informacieju-z-vikoristannjam-budivel-nogo-informacijnogo-modeljuvannja-chastina-1-koncepcii-ta-principi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/organizacija-ta-ocifruvannja-informacii-schodo-budivel-ta-sporud-vkljuchno-z-budivel-nim-informacijnim-modeljuvannjam-vim-upravlinnja-informacieju-z-vikoristannjam-budivel-nogo-informacijnogo-modeljuvannja-chastina-1-koncepcii-ta-principi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/organizacija-ta-ocifruvannja-informacii-schodo-budivel-ta-sporud-vkljuchno-z-budivel-nim-informacijnim-modeljuvannjam-vim-upravlinnja-informacieju-z-vikoristannjam-budivel-nogo-informacijnogo-modeljuvannja-chastina-1-koncepcii-ta-principi.html
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/struktura-natsionalnogo-fondu/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/magazin-standartiv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/magazin-standartiv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/magazin-standartiv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/magazin-standartiv/oznaki-ofitsiynoyi-kopiyi/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/magazin-standartiv/oznaki-ofitsiynoyi-kopiyi/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/sektor-agentskoyi-diyalnosti/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/sektor-agentskoyi-diyalnosti/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/sektor-agentskoyi-diyalnosti/
http://shop.uas.org.ua/ua/
http://shop.uas.org.ua/ua/grafichni-simvoli-kol-ori-ta-znaki-bezpeki-zareestrovani-znaki-bezpeki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/grafichni-simvoli-kol-ori-ta-znaki-bezpeki-zareestrovani-znaki-bezpeki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/elektronne-urjaduvannja-bazovi-slovniki-schodo-podannja-danih-pro-derzhavni-organizacii-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/elektronne-urjaduvannja-bazovi-slovniki-schodo-podannja-danih-pro-derzhavni-organizacii-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/elektronne-urjaduvannja-bazovi-slovniki-schodo-podannja-danih-pro-derzhavni-organizacii-zagal-ni-vimogi.html
http://shop.uas.org.ua/ua/elektronne-urjaduvannja-bazovi-slovniki-schodo-podannja-danih-pro-profil-zastosuvannja-elektronnih-poslug.html
http://shop.uas.org.ua/ua/elektronne-urjaduvannja-bazovi-slovniki-schodo-podannja-danih-pro-profil-zastosuvannja-elektronnih-poslug.html
http://shop.uas.org.ua/ua/elektronne-urjaduvannja-bazovi-slovniki-schodo-podannja-danih-rekomendacii-stosovno-zastosuvannja.html
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ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТІВ  У 2020 РОЦІ
Всього прийнято 126 стандартів: 77 міжнародних та європейських стандартів (EN, ISO, IEC), прийнятих на

національному рівні
49 національних стандартів

ІНСТИТУТ

СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
В травні на uas.org.ua було розміщено повідомлення щодо розроблення перших

редакцій 19 національних стандартів

ДСТУ ХХХХ:20__  «Рідини для електронних систем доставки
нікотину. Загальні технічні умови»ДСТУ ХХХХ:20__   «Рідини
для електронних систем доставки нікотину. Загальні
технічні умови»
 
ДСТУ EN 15276-1:20ХХ (EN 15276-1:2019, IDT) «Стаціонарні
системи пожежогасіння. Системиаерозольного
пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів і методи
їх випробування»
 
ДСТУ В-П 15.801:20__ «Система розроблення і поставлення на
виробництво  озброєння та військової техніки. Зняття з
виробництва озброєння та  військової техніки. Правила
проведення робіт»
 
ДСТУ ISO 7176-2 (ISO 7176-2:2017, IDT) «Крісла колісні. Частина
2. Визначення динамічної стійкості крісел колісних з
електроприводом».
 
ДСТУ EN  1366-3:202_ (EN  1366-3:2009, IDT) «Випробування
інженерних  систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки
інженерних комунікацій»
 
ДСТУ EN 15882-3:2020__(EN 15882-3:2009, IDT)  «Розширене
застосування  результатів випробувань інженерних систем
на вогнестійкість. Частина 3.  Проходки інженерних
комунікацій»
 
ДСТУ ISO 21063 (ISO 21063:2017, IDT) «Протезування та
ортезування. М’які ортези. Використання, функції,
класифікація та опис»
 
ДСТУ___:20__«Конструкції зовнішніх стін із фасадною
теплоізоляцією. Метод натурних вогневих випробувань
збірних систем  фасадної теплоізоляції з опорядженням
штукатурками та дрібноштучними  елементами на
поширення вогню»

ДСТУ В-П 15.103:20__«Система розроблення і поставлення на
виробництво озброєння та військової техніки. Правила
виконання аванпроєкту та  складової частини аванпроєкту»
 
ДСТУ ETAG 004:202_ (ETAG 004:2013, ІDТ) «Настанова з
європейських технічних ухвалень. Збірні системи фасадної
теплоізоляції з опорядженням штукатурками»
 
ДСТУ ___:20_ «Метрологія. Методика повірки. Осцилографи
промислові»
 
ДСТУ__:20_ «Метрологія. Методика повірки. Лічильники
електричної енергії електронні однофазні»
 
ДСТУ___:20__«Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання
вмісту  кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів
стаціонарні. Методика повірки»
 
ДСТУ___:20__«Метрологія. Газоаналізатори для вимірювання
вмісту  кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів
переносні. Методика  повірки»
 
ДСТУ___:20_ «Метрологія. Методика повірки. Установка для
вимірювання діелектричних втрат трансформаторної оливи
автоматизована»
 
ДСТУ___:20__ «Метрологія. Методика повірки. Амперметри,
вольтметри,  ватметри, варметри постійного та змінного струму
аналогові»
 
ДСТУ___:20_ «Метрологія. Методика повірки. Аналізатори рідин
турбідиметричні та нефелометричні»
 
ДСТУ___:20_ «Метрологія. Методика повірки. Ваги автоматичні
безперервної дії для сумарного обліку (ваги стрічкові)»
 

 ПРОЕКТИ СТАНДАРТІВ ETSI 

В травні на uas.org.ua було розміщено повідомлення щодо початку процедури громадського
обговорення та схвалення 19 проектів стандартів ETSI

Усі зауваження та коментарі до проектів стандартів  ETSI просимо надсилати до національного органу
стандартизації на електронну адресу: natalia.bilous@uas.org.ua

Запрошуємо до розгляду та коментування цих проектів. 
Коментарі приймаються на електронні адреси, які зазначені у повідомленнях.

http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-ukrndnts/kerivnitstvo/generalniy-direktor-dp-ukrndnts/pershiy-zastupnik-generalnogo-direktora-direktor-institutu-standartizatsiyi/institut-standartizatsiyi/
http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya/proekti-natsionalnih-standartiv/
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Цей навчальний посібник допоможе систематизувати знання щодо
забезпечення єдності вимірювань та буде корисним не лише
студентам, викладачам вищих навчальнихзакладів, а й інженерно-
технічним працівникам підприємств та організацій і особам, які
задіяні в сфері забезпечення єдності вимірювання. 
В навчальному посібнику розглядається законодавча, нормативно-
правова і нормативна бази метрологічної діяльності, основні
положення теорії вимірювань та забезпечення єдності вимірювань.
Також, висвітлені питання теорії похибок вимірювань та
опрацювання їх результатів. Викладена концепція невизначеності
вимірювання та загальні принципи її оцінювання. Наводиться
класифікація засобів вимірювальної техніки та їх метрологічні
характеристики, вимоги щодо точності. Викладені основи процедур та
методів повірки засобів вимірювальної техніки. Роз’яснені питання
щодо калібрування еталонів та засобів вимірювальної техніки.
За змістом посібник відповідає навчальній програмі «Повірка та
калібрування засобів вимірювальної техніки».

Наряду зі статтями наукового спрямування, до друку
також приймаються статті у довільному публіцистичному
стилі з дотриманням вимог журналу.
Періодичність виходу – 6 разів на рік.
 e-mail: assistant@uas.org.ua

ЖУРНАЛ   "СТАНДАРТИЗАЦІЯ,  СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ"
ПРОПОНУЄ  БЕЗКОШТОВНУ  ПУБЛІКАЦІЮ СТАТЕЙ 

(044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UAТРАВЕНЬ, 2020 UAS.ORG.UA

Детальна інформація за тел.: (067) 7-196-196

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ

ПЛАН НАВЧАННЯ В ЧЕРВНІ

ЖУРНАЛ ССЯ

Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП  «УкрНДНЦ» проводить підвищення
кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців у сфері підтвердження відповідності, сертифікації, систем
управління якістю, стандартизації, акредитації та метрології, а також, проводить корпоративне навчання персоналу
Вашого підприємства, організації та компанії

Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом
будівельних виробів, будівель і споруд

Метрологічне забезпечення вимірювання
параметрів якості електричної енергії

Підготовка кандидатів у аудитори (внутрішніх
аудиторів) із сертифікації системи управління
безпечністю харчових продуктів відповідно до
вимог ДСТУ ISO 22000:2019

Повірка і калібрування засобів вимірювальної
техніки за категоріями, відповідними видами та
підвидами вимірювань

Метрологічне забезпечення лабораторій;
Метрологічне забезпечення виробництва;
Метрологічна експертиза технічної документації

Підготовка кандидатів у аудитори (внутрішніх
аудиторів) із сертифікації системи управління якістю
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018 «Медичні
вироби. Система управління якістю. Вимоги до
регулювання»

Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки
відповідності продукції за технічними регламентами:
- щодо медичних виробів;
- щодо активних медичних виробів, які імплантують;
- щодо медичних виробів для діагностики in vitro

Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом
обладнання та захисних систем, призначених для
використання в потенційно вибухонебезпечних
середовищах
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