
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

Н А К А З 

13 липня 2022 року № 2070

Київ

Про затвердження змін, що вносяться до Переліку національних 
стандартів для цілей застосування Технічного регламенту обладнання 
та захисних систем, призначених для використання в потенційно 
вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, сформованого на основі Рішення 
з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1202 від 12.07.2019

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 обладнання та захисних систем, 
призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, 
сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1202 
від 12.07.2019, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.01.2021 № 136, що 
додаються. 

2. Департаменту технічного регулювання розмістити цей наказ на 
офіційному вебсайті Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня його 
видання.

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 Міністерства економіки України 

13 липня 2022 року № 2070

ЗМІНИ,
що вносяться до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту обладнання та 

захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, сформованого на основі Рішення з імплементації 

Комісії (ЄС) 2019/1202 від 12.07.2019

Наказом Мінекономіки від 26.01.2021 № 136 затверджено Перелік національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, сформованого на основі 

Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1202 від 12.07.2019 щодо гармонізованих стандартів стосовно обладнання та 

захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, розроблених на підтримку 

Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 (далі – Перелік національних стандартів для цілей 

застосування Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах), який застосовується разом з Переліком національних стандартів, що ідентичні 

гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних 

систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 30.01.2019 № 124. 
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Ці зміни сформовано на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2020/260 від 25.02.2020 про внесення змін до 

Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1202 щодо гармонізованих стандартів стосовно обладнання та захисних систем, 

призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, опублікованого в “Офіційному віснику 

Європейського Союзу” L 54/31 від 26.02.2020.

1. До додатку 1 до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту обладнання та 

захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, включити:

 “
№

 №
Позначення національного стандарту Назва національного стандарту Позначення  гармонізованого 

європейського стандарту

1 2 3 4
1. ДСТУ EN IEC 60079-0:2019 

(EN IEC 60079-0:2018, IDT; IEC 60079-0:2017, IDT)
Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. 
Устатковання. Загальні вимоги

EN IEC 60079-0:2018
(IEC 60079-0:2017)

2. ДСТУ EN 1127-1:2020
(EN 1127-1:2019, IDT)

Вибухонебезпечне середовище. Запобігання 
вибухам та захист від вибухів. Частина 1. 
Основні концепції та методологія

EN 1127-1:2019

”.
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2. До додатку 2 до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту обладнання та 

захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, включити:

“
№ Позначення національного стандарту Назва національного 

стандарту
Позначення гармонізованого 

європейського стандарту
Дата виключення 

національного 
стандарту та 

гармонізованого 
європейського 

стандарту
1 2 3 4 5

ДСТУ EN 60079-0:2017
(EN 60079-0:2012, IDT)

EN 60079-0:2012 
IEC 60079-0:2011 (Modified) + IS 1:2013

1.

ДСТУ EN 60079-0:2017/ 
Зміна № 11:2017 
(EN 60079-0:2012/A11:2013, IDT)

Вибухонебезпечні 
середовища. Частина 0. 
Устатковання. Загальні 
вимоги

EN 60079-0:2012/A11:2013

06.07.2021

2. ДСТУ EN 1127-1:2014 Вибухонебезпечне 
середовище. Запобігання 
вибухам та захист від 
вибухів. Частина 1. Основні 
концепції та методологія

EN 1127-1:2011 01.02.2022

”.

                                                                            ________________


