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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

Н А К А З 

22 березня 2023 року № 1534

Київ

Про затвердження змін, що вносяться до Переліку національних 
стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки 
машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.01.2013 № 62, сформованого на основі Рішення з імплементації 
Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019

Відповідно до статті 112 Закону України “Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності” 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни, що вносяться до Переліку національних стандартів 
для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, сформованого на 
основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019, 
затвердженого наказом Мінекономіки від 26.01.2021 № 137 (далі – Перелік), що 
додаються. 

2. Департаменту технічного регулювання розмістити зміни, що вносяться 
до Переліку, затверджені цим наказом, на офіційному вебсайті Мінекономіки 
протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
економіки України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр                                                                                      Юлія СВИРИДЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінекономіки 

 22 березня 2023 року № 1534

ЗМІНИ,
що вносяться до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, сформованого на основі Рішення з 
імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019

Наказом Мінекономіки від 26.01.2021 № 137 затверджено Перелік національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, 

сформований на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019 щодо гармонізованих стандартів 

стосовно машин, прийнятого Європейською комісією на підтримку Директиви 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради (далі – Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин), який 

застосовується разом з Переліком національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженим наказом Мінекономіки від 14.09.2020 № 1779. 

Ці зміни сформовано на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2023/69 від 09.01.2023 про внесення змін до 

Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 щодо гармонізованого стандарту для двоколісних велосипедів з електричним 

приводом, опублікованого в “Офіційному віснику Європейського Союзу” L 7/27 від 10.01.2023.
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1. У додатках 1 та 2 до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки 

машин:

1.1 позицію 16 додатку 1 виключити;

1.2 до додатку 2 включити:

“
№

 №
Позначення національного 

стандарту
Назва національного стандарту Позначення  

гармонізованого 
європейського 

стандарту

Тип національного 
стандарту та 

гармонізованого 
європейського стандарту

1 2 3 4
ДСТУ EN 15194:2019 
(EN 15194:2017, IDT)

Двоколісні велосипеди з електричним приводом. 
Вимоги та методи випробування

EN 15194:2017 С4.

Примітка 1 : ДСТУ EN 15194:2019 не надає презумпції відповідності основним вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, визначених пунктами 32, 
33, 34 та наведеними у Додатку 1 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 
62, які встановлюють  вимоги до машин, що мають бути розроблені та вироблені таким чином, щоб уникати будь-якого ризику, пов’язаного із 
загорянням чи надмірним нагріванням та вибуху.

Примітка 2 : ДСТУ EN 15194:2019 не надає презумпції відповідності основним вимогам щодо здоров’я та безпеки, визначених пунктом 36 Додатку 1 
та пунктом 25 Додатку 3 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, які 
встановлюють  вимоги до машин, які повинні бути розроблені та вироблені таким чином, щоб ризики внаслідок створюваних машинами вібрацій 
зменшувалися до найнижчого рівня з урахуванням рівня технічного прогресу та існуючих засобів зменшення вібрації, зокрема в місці її виникнення.

”.
                                                                            ________________


