ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до першої редакції проекту національного НД
ДСТУ ХХХХ:201_«Засоби індивідуального захисту.
Шоломи для захисту від куль. Класифікація та загальні технічні умови»
1 Підстава для розроблення проекту стандарту
Розроблення
першої
редакції
проекту
національного
НД
ДСТУ ХХХХ:201_ «Засоби індивідуального захисту.Шоломи для захисту від
куль. Класифікація та загальні технічні умови»проводиться за ініціативою ДНДІ
МВС України та відповідно до:
– постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057
«Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади
здійснюють функції технічного регулювання»;
– плану робіт зі стандартизації технічного комітету стандартизації (ТК 184)
«Продукція спеціального призначення» на 2017 рік;
– наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 03.04.2017
№ 64 «Про затвердження Програми робіт з національної стандартизації на 2017
рік». Тема відповідно до Програми: 123.2.5-2014.
Першу редакцію проекту національного НД розроблено відповідно до
вимог Технічного завдання, затвердженого замовником.
2 Термін виконання
Початок робіт з розроблення НД: січень 2014.
Кінецьробіт з розроблення НД: грудень 2017.
3 Призначеність і завдання національного НД
Призначеністю і завданнямрозроблюваного національного НД ДСТУ
ХХХХ:201_ «Засоби індивідуального захисту.Шоломи для захисту від куль.
Класифікація та загальні технічні умови»є:
‒ вдосконалення вітчизняної нормативної бази відповідно до
класифікації та загальних технічних умов на шоломи для захисту від куль, а
також впровадження сучасних тактико-технологічних вимог у цій сфері;
‒ підвищення безпеки і оборони держави, підвищення рівня захисту
інтересів споживачів відповідної продукції, поліпшення техніко-економічних
показників виробництва, підтримання конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на міжнародному ринку.
4 Характеристика об’єкта стандартизації
Проект першоїредакції національного НДДСТУ ХХХХ:201_ «Засоби
індивідуального захисту.Шоломи для захисту від куль. Класифікація та загальні
технічні умови» розроблено на об’єкт стандартизації –шоломи для захисту від
куль і кулезахисні забрала, які призначені для індивідуального захисту людини
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від ураження різними засобами ураження.
Розроблюваний національний НД буде визначати систему класифікації
щодо стійкості шоломів та забрал до різних засобів ураження, надавати терміни і
визначення понять, які в ньому вжиті, а також буде встановлювати загальні
технічні вимоги, правила приймання і методи випробувань захисних
властивостей шоломів та забрал.
Розроблюваний національний НД повністю відповідає потребам безпеки та
оборони
держави і буде сприяти впровадженню сучасних засобів
індивідуального
захисту
людини,
а
також
підтриманню
конкурентоспроможності вітчизняних засобів індивідуального бронезахисту на
міжнародному ринку і не створить технічних бар’єрів у торгівлі.
5Взаємозв’язок з іншими національними НД
Розроблюваний національний НД не взаємопов’язаний з чинними
національними НД.
Прийняття національного НД, не потребує перевірки, перегляду
скасування або відновлення дії інших національних НД.
6 Джерела інформації
1) Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057
«Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади
здійснюють функції технічного регулювання».
2) Наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 03.04.2017
№ 64 «Про затвердження Програми робіт з національної стандартизації на 2017
рік».
3) ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з
національної стандартизації.
4) ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення,
викладання та оформлення національних нормативних документів.
5) ГОСТ 26584–85 Безопасность дорожногодвижения. Шлемы для
мотоциклистов. Техническиеусловия (Безпека дорожнього руху. Шоломи для
мотоциклістів. Технічні умови)
6) MIL-STD-662F V50 Вallistictestforarmor (Балістичні випробування
броні).
7) NIJ Standard-0106.01 Ballistichelmets (Балістичні шоломи)
8) NIJ
Standard
0108.01
Ballisticresistantprotectivematerials
(Балістичностійкизахісні матеріали).
9) Permanent InternationalCommissionfortheProofof Small-arms (C.I.P.).
ComprehensiveeditionofadoptedC.I.P.
decisions.
Edition
2007
(Постійна
Міжнародна комісія з випробувань стрілецької зброї (C.I.P.). Всебічне видання
прийнятого C.I.P. Рішення. Випуск 2007 р.).
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10)
STANAG
2920
Theadoptionofstandardsforballisticprotectionlevelsandtesting (Прийняття стандартів
щодо рівня балістичного захисту та тестування).
11) VPAM
HVN
2009
Stand:
12.05.2010.
Prüfrichtlinie
«DurchschusshemmenderHelmmitVisierundNackenschutz»
(Настанова.
«Кулезахисний шолом із забралом та захистом шиї»).
12) VPAMAPR 2006 Fassung 2 Stand: 30.11.2014. Prüfrichtlinie
«AllgemeinePrüfgrundlagenfürballistische
Material-,
KonstruktionsundProduktprüfungen» (Настанова «Загальні технічні вимоги з балістичних
випробувань для матеріалів, конструкцій та виробів», редакція 2).
7 Додаткові дані
Додатково визначені в технічному завдання
розроблюваного національного НД відсутні.

вимоги

до

проекту

8 Дата набуття чинності
Пропонована дата набуття чинностірозроблюваного національного НД
‒01.03.2018 з урахуванням робіт з технічної перевірки справи національного НД,
редагування проекту національного НД, унесення даних про призначення
національного НД та виготовлення оригінал-макету національного НД.
9 Інформація про коментарі
Коментарі на першу редакцію розроблюваного національного НД від
заінтересованих сторін не надходили.

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ
України, лабораторія сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних
засобів самозахисту
(розробник)
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