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


НАКАЗ

26 червня 2019 р.
Київ
№ 179


Про відновлення дії 
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 липня 2019 року:

	

ДСТУ EN 13586:2014
Крани. Підхід (EN 13586:2004+A1:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 13591:2014
Устатковання для переробляння харчових продуктів. Завантажувачі впечі з фіксованим деком. Вимоги щодо безпечності та гігієни 
(EN 13591:2005+А1:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 13617-1:2014
Паливозаправні станції. Частина 1. 
Вимоги щодо безпеки до конструкції та роботи насосів дозувань, розподільних пристроїв 
і дистанційних насосних агрегатів 
(EN 13617-1:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 13621:2014
Устатковання для харчової промисловості. Центрифуги для салату. Вимоги щодо безпеки 
і гігієни (EN 13621:2004+А1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 13675:2014
Безпечність машин. Вимоги безпечності 
до станів формування труб і трубопрокатних станів та їхнього оздоблювального устатковання (EN 13675:2004+А1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 13684:2014
Садове обладнання. Розпушувачі й аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки (EN 13684:2004+A3:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 13731:2014
Системи пневматичного домкрату для використання пожежно-рятувальною службою. Вимоги щодо безпеки та експлуатації 
(EN 13731:2007, IDT)
	

ДСТУ EN 13732:2014
Устатковання для харчової промисловості. Охолоджувальні резервуари для молока наливом на фермі. Вимоги щодо робочих характеристик, безпеки та гігієни 
(EN 13732:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 13852-1:2014
Крани вантажопідйомні. Крани прибережні. Частина 1. Основне призначення прибережних кранів (EN 13852-1:2013, IDT)
	

ДСТУ EN 13870:2016 
(EN 13870:2015, IDT)
Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для дрібного нарізання. Вимоги щодо безпечності та гігієни
	

ДСТУ EN 13871:2016 
(EN 13871:2014, IDT)
Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для нарізання у формі кубиків. Змішувачі з горизонтальними валами. Вимоги щодо безпечності та гігієни
	

ДСТУ EN 13885:2014
Устатковання для переробляння харчових продуктів. Механізми для обрізання. 
Вимоги щодо безпечності та гігієни 
(EN 13885:2005+А1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 13886:2014
Устатковання для переробляння харчових продуктів. Варильні казани, оснащені автоматичним збовтувачем та/або змішувачем. Вимоги щодо безпечності та гігієни 
(EN 13886:2005+А1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 13889:2014
Скоби сталеві ковані для основних такелажних робіт. Скоби прямі та лірообразні. Клас 6. Безпечність (EN 13889:2003+A1:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 13951:2014
Насоси рідинні. Вимоги щодо безпеки. Сільськогосподарське харчове устатковання. Правила проектування для забезпечення гігієни використання (EN 13951:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 14010:2014
Безпека машин. Устатковання для паркування колісних транспортних засобів із застосуванням механічних засобів. Вимоги щодо безпеки 
та електромагнітної сумісності на етапах проектування, виробництва, монтажу 
та введення в експлуатацію
(EN 14010:2003+A1:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 14238:2014
Крани вантажопідйомні. Маніпулятори 
з ручним керуванням 
(EN 14238:2004+A1:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 14439:2014
Вантажопідіймальні крани. Баштові крани. Вимоги щодо безпеки 
(EN 14439:2006+А2:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 14502-2:2014
Безпечність вантажопідіймальних кранів. Устатковання для піднімання людей. Частина 2. Рухомі станції керування 
(EN 14502-2:2005+А1:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 14655:2014
Устатковання для переробляння харчових продуктів. Нарізувачі багетів. 
Вимоги щодо безпечності та гігієни 
(EN 14655:2005+А1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 14753:2014
Безпечність машин. Машини та устаткування для безперервного розливання сталі. 
Вимоги щодо безпеки (EN 14753:2007, IDT)
	

ДСТУ EN 14910:2014
Садове устатковання. Машини для обрізання 
з приводом від двигуна внутрішнього згоряння, керовані пішим оператором. 
Вимоги щодо безпеки 
(EN 14910:2007+А1:2009, IDT) 
	

ДСТУ EN 14957:2014
Устатковання для харчової промисловості. Мийні машини з конвеєром. 
Вимоги щодо безпеки та гігієни 
(EN 14957:2006+A1:2010, IDT)
	

ДСТУ EN 14958:2014
Обладнання для харчової промисловості. Машини для перероблення на борошно 
та крупку. Вимоги щодо безпечності та гігієни (EN 14958:2006+A1:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 15000:2014
Безпека вантажних візків. Самохідні візки 
із змінною зоною досяжності. Вимоги 
щодо безпеки. Технічні умови, вимоги 
до показників і випробування для індикаторів 
і обмежувачів моменту поздовжнього навантаження (EN 15000:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 15056:2014
Безпека вантажопідіймальних кранів. Контейнерні спрейдери. Загальні технічні вимоги (EN 15056:2006+А1:2009, IDT)
	

ДСТУ EN 15093:2014
Безпечність машин. Стани гарячої прокатки листів. Вимоги щодо безпеки 
(EN 15093:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 15166:2014
Устатковання для харчової промисловості. Автоматичні колуни для оброблення туш. Вимоги щодо безпеки та гігієни 
(EN 15166:2008, IDT)
	

ДСТУ EN 15503:2016 
(EN 15503:2009 + A2:2015, IDT)
Садове устатковання. Вентилятори садові, установки вакуумні та вентиляторно-вакуумні. Вимоги щодо безпеки
	

ДСТУ EN 15774:2014
Устатковання для харчової промисловості. Машини для виробництва свіжих і наповнених паст (тальятелле, каннелоні, равіолі, тортеллини, орекьетте і ньокк). Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 15774:2010, IDT)

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


В. о. генерального директора						          О. В. Кир’янов

