
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 

Н А К А З  

26 липня 2021 року               № 308-21 

Київ 

 

Про затвердження змін, що вносяться до Переліку національних 

стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, 

сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 

від 18.03.2019 

 

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 безпеки машин, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, сформованого на 

основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019, 

затвердженого наказом Мінекономіки від 26.01.2021 № 137, що додаються. 

2. Департаменту технічного регулювання та інноваційної політики 

розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Мінекономіки протягом п’яти 

робочих днів з дня його затвердження. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Теленика С. С. 

 

Перший віце-прем’єр-міністр  

України – Міністр                                                               Олексій ЛЮБЧЕНКО 

3411 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства економіки України  

“Про затвердження змін, що вносяться       

до Переліку національних стандартів        

для цілей застосування Технічного 

регламенту безпеки машин, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України    

від 30.01.2013 № 62, сформованого             

на основі Рішення з імплементації Комісії 

(ЄС) 2019/436 від 18.03.2019”   

 

26 липня 2021 року № 308-21 

 

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, сформованого на основі Рішення з 

імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019 

 

Наказом Мінекономіки від 26.01.2021 № 137 затверджено Перелік національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, 

сформований на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019 щодо гармонізованих стандартів 

стосовно машин, прийнятого Європейською комісією на підтримку Директиви 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та 



 
 

Ради (далі – Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин), який 

застосовується разом з Переліком національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, 

затвердженим наказом Мінекономіки від 14.09.2020 № 1779. 

Ці зміни сформовано на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1766 від 23.10.2019 про внесення змін до 

Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 щодо гармонізованого стандарту EN ISO 19085-3:2017 стосовно свердлильних 

та фрезерних верстатів із цифровим керуванням, опублікованого в “Офіційному віснику Європейського Союзу” L 270/94       

від 24.10.2019. 

До додатка 2 Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, 

включити: 

 
№ 

 

Позначення національного 

стандарту 

Назва національного стандарту  Позначення гармонізованого 

європейського стандарту 

Тип національного 

стандарту та 

гармонізованого 

європейського стандарту 

1 2 3 4 5 

3. ДСТУ EN ISO 19085-3:2019  

(EN ISO 19085-3:2017, IDT;  

ISO 19085-3:2017, IDT) 

 

Верстати деревообробні. Вимоги 

безпеки. Частина 3. Свердлильні та 

фрезерні верстати із цифровим 

керуванням  

EN ISO 19085-3:2017 С 

Відповідно до пункту 6.6.2.2.3.1, ДСТУ EN ISO 19085-3:2019 (EN ISO 19085-3:2017, IDT; ISO 19085-3:2017, IDT) не надає презумпції відповідності 

суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, викладеним у пункті 25 додатку 1 до Технічного регламенту. 

 

                                                                             ________________ 

 


