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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 23 грудня 2021 р.
Київ
                № 540


Про прийняття та скасування 
національних стандартів 


Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2021 рік та у зв’язку із запровадженням єдиного підходу 
до встановлення року прийняття міжнародних та регіональних стандартів 
як національних незалежно від методу прийняття
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом перекладу, зі збереженням року першого прийняття цих європейських стандартів як національних методом підтвердження, з наданням чинності з 01 серпня 2022 року:


ДСТУ EN 250:2017 
(EN 250:2014, IDT) 
Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування та марковання 
	

ДСТУ EN 55016-1-2:2019
(EN 55016-1-2:2014; A1:2018, IDT; CISPR 16-1-2:2014; A1:2017, IDT)
Технічні вимоги до апаратури 
для вимірювання радіозбурень 
і несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозбурень і несприйнятливості. Пристрої зв’язку для вимірювання кондуктивних збурень
	

ДСТУ EN 61000-4-9:2019 
(EN 61000-4-9:2016, IDT; 
IEC 61000-4-9:2016, IDT)
Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до імпульсного магнітного поля 
	

ДСТУ EN 61000-4-10:2019 
(EN 61000-4-10:2017, IDT; 
IEC 61000-4-10:2016, IDT)
Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 
до загасного коливального магнітного поля 
	

ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2021 (EN IEC 61010-2-010:2020, IDT; IEC 61010-2-010:2019, IDT)
Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання.Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів
— На заміну 
ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2019 
(EN IEC 61010-2-010:2019, IDT; 
IEC 61010-2-010:2019, IDT); 
ДСТУ EN 61010-2-010:2014; 
ДСТУ EN 61010-2-010:2015 
(EN 61010-2-010:2014, IDT)
	

ДСТУ EN IEC 62745:2021
(EN 62745:2017; A11:2020, IDT; IEC 62745:2017, IDT)
Безпечність машин. Вимоги 
до безкабельних систем керування машинами

2. Скасувати чинність національних стандартів з 01 серпня 2022 року:


ДСТУ EN 61010-2-010:2014
Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів 
(EN 61010-2-010:2003, IDT)
	

ДСТУ EN 61010-2-010:2015 
(EN 61010-2-010:2014,IDT)
Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів

	

ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2019 
(EN IEC 61010-2-010:2019, IDT; 
IEC 61010-2-010:2019, IDT)
Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування 
та лабораторного застосування. 
Частина 2-010. Додаткові вимоги 
до лабораторного устатковання 
для нагрівання матеріалів

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Костянтину Шелестюку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів Людмилі Слепченко забезпечити:
    – опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти»;
    – внесення інформації до Каталогу національних стандартів 
та кодексів усталеної практики щодо єдиного року прийняття національних стандартів, прийнятих методами підтвердження та перекладу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор						             Олег ШВИДКИЙ

