3

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 26 вересня 2019 р.
Київ
                № 293

Про відновлення дії національних стандартів, 
відновлення дії зміни та поправок 
до національних стандартів 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію національних стандартів з 01 жовтня 2019 року:

	

ДСТУ EN 13561:2016 
(EN 13561:2015, IDT)
Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки
	

ДСТУ EN 13862:2014
Машини для обробляння підлоги. Безпека 
(EN 13862:2001+A1:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 14043:2014
Устатковання висотне для використання пожежно-рятувальними службами. Сходи поворотні 
з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики та методи випробування (EN 14043:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 14044:2014
Устатковання висотне для використання пожежно-рятувальними службами. Сходи поворотні 
з послідовними рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики та методи випробування (EN 14044:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 14070:2014
Верстати металообробні. Спеціальні багатопозиційні агрегатні верстати (EN 14070:2003+A1:2009, 
EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 14710-1:2014
Насоси протипожежні. Протипожежні насоси відцентрові без заправки. Частина 1. Класифікація, загальні вимоги та вимоги щодо безпеки 
(EN 14710-1:2005+A2:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 14710-2:2014
Насоси протипожежні. Протипожежні насоси відцентрові без заправки. Частина 2. Перевірка загальних і спеціальних вимог щодо безпеки 
(EN 14710-2:2005+A2:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 15059:2016 
(EN 15059:2009+A1:2015, IDT)
Снігоприбиральне устатковання. Вимоги 
щодо безпеки (EN 15059:2009+A1:2015, IDT)
	

ДСТУ EN 15061:2014
Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для ліній потокового оброблення планок машин і устатковання (EN 15061:2007+A1:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 15162:2014
Машини та установки для розроблення та оброблення різцем натурального каменю. Вимоги щодо безпеки для багатодискових пилок (EN 15162:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 15164:2014
Машини та установки для розроблення та оброблення різцем натурального каменю. Безпека. Вимоги 
до ланцюгових і пасково-довбальних верстатів 
(EN 15164:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 15572:2016 
(EN 15572:2015, IDT)
Машини та установки для видобутку та оброблення природного каміння. Безпека. Вимоги до машин 
для оброблення крайок
	

ДСТУ EN 15949:2014
Безпека машин. Вимоги щодо безпеки 
для заготівельних, рейкобалкових сталевих і дротяних станів (EN 15949:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 16029:2014
Моторизовані дорожні транспортні засоби, призначені для перевезення людей і автомобілів. Одноколійні двоколісні автомобілі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 16029:2012, IDT)
	

ДСТУ EN ISO 16119-1:2014
Машини для сільського та лісового господарства. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 1. Загальні положення (EN ISO 16119-1:2013, IDT)
	

ДСТУ EN ISO 16119-2:2014
Машини для сільського та лісового господарства. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 2. Штангові обприскувачі (EN ISO 16119-2:2013, IDT)
	

ДСТУ EN ISO 16119-3:2014
Машини для сільського та лісового господарства. Екологічні вимоги до обприскувачів. Частина 3. обприскувачі для кущів та дерев 
(EN ISO 16119-3:2013, IDT)
	

ДСТУ EN ISO 16119-4:2016 
(EN ISO 16119-4:2014, IDT; 
ISO 16119-4:2014, IDT)
Машини сільськогосподарські та лісогосподарські. Екологічні вимоги до оприскувачів. Частина 4. Стаціонарні та напівстаціонарні обприскувачі
	

ДСТУ EN 16203:2015 
(EN 16203:2014, IDT)
Безпечність промислових навантажувачів. Динамічні випробування для перевірки поперечної стійкості. Навантажувач з противагою
	

ДСТУ EN 16327:2014
Пожежогасіння. Нагнітальні дозуючі системи та пінні системи стисненого повітря (EN 16327:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 16474:2016 
(EN 16474:2015, IDT)
Машини для виробництва гумових та пластмасових виробів. Машини для вулканізації покришок. Вимоги щодо безпеки
	

ДСТУ EN 16590-4:2015 
(EN 16590-4:2014, IDT)
Трактори та машини для сільського та лісового господарства. Елементи безпеки систем керування. Частина 4. Виробництво, експлуатація, модифікація 
і допоміжні процеси
	

ДСТУ EN 50434:2015 
(EN 50434:2014, IDT)
Безпечність побутових та аналогічних приладів. Спеціальні вимоги до подрібнювачів та дробарок, 
що працюють від електромережі
	

ДСТУ EN 50580:2014
Електроінструменти ручні з двигуном. Безпека. Додаткові вимоги до розпилювальних пістолетів 
(EN 50580:2012, EN 50580:2012/A1:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 50636-2-100:2015
Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-100. Додаткові вимоги до портативних садових вентиляторів, пилососів та вентиляторів-пилососів з живленням від електричної мережі 
(EN 50636-2-100:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 60335-2-69:2014
Прилади електричні побутового та аналогічного призначення. Безпека. Частина 2-69. Додаткові 
вимоги до пилососів для сухого та вологого чищення, включаючи щітку з електроприводом, 
для комерційного призначення (EN 60335-2-69:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 61029-2-3:2014
Інструменти пересувні з електроприводом. 
Безпека. Частина 2-3. Додаткові вимоги 
до поздовжньо-стругальних верстатів і рейсмусових верстатів (EN 61029-2-3:2011, IDT)
	

ДСТУ EN 61029-2-4:2014
Інструменти пересувні з електроприводом. Окремі вимоги безпеки й методи випробування настільних шліфувальних машин (EN 61029-2-4:2011, IDT)
	

ДСТУ EN 61029-2-5:2016 
(EN 61029-2-5:2011, IDT)
Безпека переносних електричних інструментів 
з приводом від електродвигуна. Частина 2-5. Додаткові вимоги до стрічкових пил

	

ДСТУ EN 61029-2-8:2014
Машини переносні електричні. Окремі вимоги 
безпеки й методи випробування одношпиндельних вертикальних фрезерно-модельних машин 
(EN 61029-2-8:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 61029-2-11:2014
Інструменти пересувні з електроприводом. 
Частина 2-11. Додаткові вимоги до пильних верстатів, які здійснюють косий зріз (EN 61029-2-11:2012, 
EN 61029-2-11:2012/A11:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 61029-2-12:2014
Інструменти пересувні з електроприводом. 
Частина 2-12. Додаткові вимоги до трубонарізних верстатів (EN 61029-2-12:2011, IDT)
	

ДСТУ EN 62841-3-1:2016 
(EN 62841-3-1:2014, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-1. Додаткові вимоги до переносних круглопильних верстатів
	

ДСТУ EN 62841-3-6:2016 
(EN 62841-3-6:2014, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-6. Додаткові вимоги до переносних алмазних бурів із системою подавання рідини
	

ДСТУ EN 62841-3-9:2016 
(EN 62841-3-9:2015, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги до переносних пил 
для різання під кутом
	

ДСТУ EN 62841-3-10:2015 
(EN 62841-3-10:2015, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-10. Додаткові вимоги до переносних відрізних верстатів

2. Відновити дію зміни до національного стандарту з 01 жовтня 2019 року:

1.
ДСТУ EN 61029-2-5:2016/
Зміна № 11:2016 
(EN 61029-2-5:2011/
A11:2015, IDT)
Безпека переносних електричних інструментів 
з приводом від електродвигуна. Частина 2-5. 
Додаткові вимоги до стрічкових пил

3. Відновити дію поправок до національних стандартів з 01 жовтня 2019 року:


ДСТУ EN 13561:2016 
(EN 13561:2015, IDT)/
Поправка № 1:2016 
(EN 13561:2015/AC:2016, IDT)

Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги 
та вимоги щодо безпеки
	

ДСТУ EN 62841-3-1:2016/
Поправка № 1:2016 
(EN 62841-3-1:2014/
AC:2015, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-1. Додаткові вимоги до переносних круглопильних верстатів
	

ДСТУ EN 62841-3-6:2016/
Поправка № 1:2016 
(EN 62841-3-6:2014/
AC:2015, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-6. Додаткові вимоги до переносних алмазних бурів із системою подавання рідини
	

ДСТУ EN 62841-3-9:2016/
Поправка № 1:2017 
(EN 62841-3-9:2015/
AC:2016-09, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги до переносних пил 
для різання під кутом
	

ДСТУ EN 62841-3-10:2015/
Поправка № 1:2017 
(EN 62841-3-10:2015/
AC:2016-07, IDT)
Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-10. Додаткові вимоги до переносних відрізних верстатів

4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор		    			                                      Ганна ЛІСІНА

