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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 13 листопада 2019 р.
Київ
                № 345


Про відновлення дії національних стандартів, 
відновлення дії змін до 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 15 листопада 2019 року:

	

ДСТУ EN 60947-5-6:2014
Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 5-6. Апаратура для ланцюгів управління та переключателів. Інтерфейс постійного струму для безконтактних датчиків 
і підсилювачів переключення (NAMUR) 
(EN 60947-5-6:2000, IDT)
	

ДСТУ EN 60974-10:2014
Обладнання для дугового зварювання. 
Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)
	

ДСТУ EN 61008-1:2014
Автоматичні вимикачі диференційного струму без вмонтованого захисту від надструмів 
для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила 
(EN 61008-1:2012, IDT)
	

ДСТУ EN 61009-1:2014
Автоматичні вимикачі диференційного струму 
з вмонтованим захистом від надструмів 
для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила 
(EN 61009-1:2012, IDT)
2. Відновити дію змін до національних стандартів з 15 листопада 2019 року:


ДСТУ EN 60974-10:2014/
Зміна № 1:2016
(EN 60974-10:2014/
A1:2015, IDT)
Обладнання для дугового зварювання. 
Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності
	

ДСТУ EN 61008-1:2014/
Зміна № 1:2015 
(EN 61008-1:2012/
A1:2014, IDT)
Автоматичні вимикачі диференційного струму без вмонтованого захисту від надструмів 
для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила
	

ДСТУ EN 61008-1:2014/
Зміна № 2:2015 
(EN 61008-1:2012/
A2:2014, IDT)
Автоматичні вимикачі диференційного струму без вмонтованого захисту від надструмів 
для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила
	

ДСТУ EN 61008-1:2014/
Зміна № 11:2016 
(EN 61008-1:2012/
A11:2015, IDT)
Автоматичні вимикачі диференційного струму без вмонтованого захисту від надструмів 
для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила
	

ДСТУ EN 61009-1:2014/
Зміна № 1:2015 
(EN 61009-1:2012/
A1:2014, IDT)
Автоматичні вимикачі диференційного струму 
з вмонтованим захистом від надструмів 
для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила
	

ДСТУ EN 61009-1:2014/
Зміна № 2:2015 
(EN 61009-1:2012/
A2:2014, IDT)
Автоматичні вимикачі диференційного струму 
з вмонтованим захистом від надструмів побутової та аналогічної призначеності (RCCВs). Частина 1. Загальні правила
	

ДСТУ EN 61009-1:2014/
Зміна № 11:2016 
(EN 61009-1:2012/
A11:2015, IDT)
Автоматичні вимикачі диференційного струму 
з умонтованим захистом від надструмів 
для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила

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							         Ганна ЛІСІНА


