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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
                № 536


Про прийняття 
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» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2021 рік
НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом перекладу з наданням чинності з 01 серпня 2022 року:


ДСТУ EN IEC 60309-5:2021 
(EN IEC 60309-5:2019, IDT; 
IEC 60309-5:2017, IDT)
Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 5. Вимоги до сумісності та взаємозамінності розмірів вилок, штепсельних розеток, суднових з’єднувачів й вводів низьковольтних з’єднувальних пристроїв для приймання з берега
— Вперше
	

ДСТУ EN IEC 61439-7:2021 
(EN IEC 61439-7:2020, IDT; 
IEC 61439-7:2018 + COR1:2019, IDT)
Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 7. Збірки для конкретних застосувань: пристані для яхт, кемпінги, ринкові площі, зарядні станції для електромобілів
— Вперше
	

ДСТУ EN IEC 61496-3:2021 
(EN IEC 61496-3:2019, IDT;
IEC 61496-3:2018, IDT)
Безпечність машин. Электрочутливе захисне обладнання. Частина 3. Особливі вимоги до активних оптоелектронних захисних пристроїв, що реагують 
на дифузне відбиття (AOPDDR)
— Вперше
	

ДСТУ HD 62640:2021 
(HD 62640:2015; A11:2016, IDT; A12:2021, IDT; 
IEC 62640:2011, MOD)
Пристрої диференційного струму 
з захистом від надструмів або без нього для штепсельних розеток побутової 
та аналогічної призначеності
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 21904-2:2021 
(EN ISO 21904-2:2020, IDT;
ISO 21904-2:2020, IDT)
Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання 
для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 2. Вимоги 
до випробування та марковання ефективності відокремлення диму 
від зварювання
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 21904-3:2021 
(EN ISO 21904-3:2018, IDT;
ISO 21904-3:2018, IDT)
Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання 
для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 3. Визначення ефективності уловлювальних пристроїв 
на пальнику для видалення диму 
від зварювання 
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 21904-4:2021 
(EN ISO 21904-4:2020, IDT;
ISO 21904-4:2020, IDT)
Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Устатковання 
для уловлювання та відокремлення диму від зварювання. Частина 4. Визначення мінімального об’єму потоку повітря через пристрої уловлювання
— Вперше

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


Генеральний директор					                          Олег ШВИДКИЙ

