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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ

18 грудня 2018 р.
Київ
№ 505

Про прийняття та скасування 
національних стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
стандартами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

ДСТУ EN 16486:2018 
(EN 16486:2014, IDT)
Машини для ущільнення відходів 
та вторинної сировини. Ущільнювачі. 
Вимоги щодо безпеки
— На заміну ДСТУ EN 16486:2016 
(EN 16486:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 16500:2018 
(EN 16500:2014, IDT)
Машини для ущільнення відходів 
або вторинної сировини. Вертикальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки
— На заміну ДСТУ EN 16500:2016 
(EN 16500:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 61558-2-1:2018 
(EN 61558-2-1:2007, IDT; 
IEC 61558-2-1:2007, IDT)
Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 2-1. Додаткові вимоги 
та випробування до трансформаторів 
з розділеними обмотками й силових блоків живлення, що містять трансформатори 
з розділеними обмотками загальної призначеності
— На заміну ДСТУ EN 61558-2-1:2014
	

ДСТУ EN 61558-2-7:2018 
(EN 61558-2-7:2007, IDT; 
IEC 61558-2-7:2007, MOD)
Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 2-7. Додаткові вимоги 
до трансформаторів для іграшок
— На заміну ДСТУ EN 61558-2-7:2014
	

ДСТУ EN 61558-2-12:2018 
(EN 61558-2-12:2011, IDT; 
IEC 61558-2-12:2011, IDT)
Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій.
Частина 2-12. Додаткові вимоги та випробування 
до трансформаторів-стабілізаторів напруги 
та джерел живлення постійної напруги
— На заміну ДСТУ EN 61558-2-12:2014
	

ДСТУ EN 61558-2-14:2018 
(EN 61558-2-14:2013, IDT; 
IEC 61558-2-14:2012, IDT)
Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. 
Частина 2-14. Додаткові вимоги та випробування регулювальних трансформаторів та силових джерел живлення, що містять регулювальні трансформатори 
— На заміну ДСТУ EN 61558-2-14:2014
	

ДСТУ EN 61558-2-20:2018 
(EN 61558-2-20:2011, IDT; 
IEC 61558-2-20:2010, IDT)
Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. 
Частина 2-20. Додаткові вимоги та випробування для реакторів малої потужності
— На заміну ДСТУ EN 61558-2-20:2014
	

ДСТУ EN 61558-2-23:2018 
(EN 61558-2-23:2010, IDT; 
IEC 61558-2-23:2010, IDT)
Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій.
Частина 2-23. Додаткові вимоги та випробування для трансформаторів та силових джерел живлення для будівельних майданчиків
— На заміну ДСТУ EN 61558-2-23:2014 
	

ДСТУ EN 61558-2-26:2018 
(EN 61558-2-26:2013, IDT; 
IEC 61558-2-26:2013, IDT)
Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій.
Частина 2-26. Додаткові вимоги та випробування для трансформаторів та силових джерел живлення для збереження енергії та інших цілей
— На заміну ДСТУ EN 61558-2-26:2014 




2. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2020 року:


ДСТУ EN 16486:2016 
(EN 16486:2014, IDT)
Машини для ущільнення відходів 
та вторинної сировини. Ущільнювачі. 
Вимоги щодо безпеки
	

ДСТУ EN 16500:2016 
(EN 16500:2014, IDT)
Машини для ущільнення відходів 
або вторинної сировини. Вертикальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки
	

ДСТУ EN 61558-2-1:2014
Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-1. Спеціальні вимоги 
до трансформаторів загального призначення 
з розділеними обмотками 
(EN 61558-2-1:2007, IDT)
	

ДСТУ EN 61558-2-7:2014
Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-7. Спеціальні вимоги 
до трансформаторів для іграшок 
(EN 61558-2-7:2007)
	

ДСТУ EN 61558-2-12:2014
Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-12. Додаткові вимоги та випробування до трансформаторів — стабілізаторів напруги 
та джерел живлення постійної напруги 
(EN 61558-2-12:2011, IDT)
	

ДСТУ EN 61558-2-14:2014
Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-14. Додаткові вимоги та випробування для поворотних трансформаторів та силових блоків живлення із вбудованими поворотними трансформаторами (EN 61558-2-14:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 61558-2-20:2014
Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій Частина 2-20. Спеціальні вимоги 
та випробування до генераторів малої потужності (EN 61558-2-20:2011, IDT)
	

ДСТУ EN 61558-2-23:2014
Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-23. Спеціальні вимоги 
та випробування для трансформаторів 
та силових джерел живлення для будівельних майданчиків (EN 61558-2-23:2010, IDT) 
	

ДСТУ EN 61558-2-26:2014
Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-26. Спеціальні вимоги 
та випробування для трансформаторів
 та силових джерел живлення для збереження енергії та інших цілей 
(EN 61558-2-26:2013, IDT)

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


Генеральний директор						                            Г. В. Лісіна

