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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ 

ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 
 

Н А К А З  
 

________________                                                                 ___________ 
 

Київ 
 

Про затвердження Переліку національних  

стандартів для цілей застосування  

Технічного регламенту обладнання та  

захисних систем, призначених для використання  

в потенційно вибухонебезпечних середовищах,  

сформованого на основі Рішення з імплементації  

Комісії (ЄС) 2019/1202 від 12.07.2019 

 

Відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності”  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік національних стандартів для цілей застосування 

Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для 

використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, (далі – Перелік), 

сформований на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1202 

від 12.07.2019, що додається.  

2. Департаменту технічного регулювання та інноваційної політики 

розмістити Перелік на офіційному вебсайті Мінекономіки протягом п’яти 

робочих днів з дня його затвердження. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Новікову І. Ю. 

 

Міністр                                                                                           Ігор ПЕТРАШКО 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України  

від                           №  

 

ПЕРЕЛІК 

національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту обладнання та захисних систем, 

призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, сформований на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС)  

2019/1202 від 12.07.2019 

 

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, (далі – Технічний регламент) 

розроблено на основі Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 про гармонізацію 

законодавства держав-членів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах. 

Цей перелік сформовано на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1202 від 12.07.2019 щодо 

гармонізованих стандартів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, прийнятого Європейською комісією на підтримку Директиви 2014/34/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради, опублікованого в “Офіційному віснику Європейського Союзу” OJ L 189/71 15.07.2019. 

Цей перелік застосовується разом з Переліком національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським 

стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного 

регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, 



затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 30.01.2019 № 124, який сформовано на основі переліку гармонізованих 

європейських стандартів, опублікованого в “Офіційному віснику Європейського Союзу” 2018/С 371/01 від 12.10.2018. 
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Додаток 1 

до Переліку національних стандартів для цілей 

застосування Технічного регламенту обладнання та 

захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016 № 1055, сформованого на основі Рішення 

з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1202 від 12.07.2019 
 

До Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким 

надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних 

систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого наказом 

Мінекономрозвитку від 30.01.2019 № 124, включити:
 

 

№  

 

Позначення національного стандарту 

 

Назва національного стандарту 

 

Позначення  гармонізованого 

європейського стандарту  
 

1 2 3 4 

1.  ДСТУ EN IEC 60079-0:2019 (EN IEC 60079-0:2018, IDT; 

IEC 60079-0:2017, IDT) 

Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. 

Устатковання. Загальні вимоги 

EN IEC 60079-0:2018;  

(IEC 60079-0:2017) 

 
 

                                                                            _______________________________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Переліку національних стандартів для цілей 

застосування Технічного регламенту обладнання 

та захисних систем, призначених для 

використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016         

№ 1055, сформованого на основі Рішення з 

імплементації Комісії(ЄС) 2019/1202 від 

12.07.2019 
 

З Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким 

надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних 

систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого наказом 

Мінекономрозвитку від 30.01.2019 № 124, виключити: 
 

№  

 

Позначення національного стандарту Назва національного 

стандарту 

Позначення гармонізованого 

європейського стандарту 

Дата виключення 

національного 

стандарту та 

гармонізованого 

європейського 

стандарту 
 

1 2 3 4 5 

1.  
ДСТУ EN 60079-0:2017 

(EN 60079-0:2012, IDT) 

Вибухонебезпечні 

середовища. Частина 0. 

Устатковання. Загальні 

вимоги 

EN 60079-0:2012 IEC 60079-0:2011 

(Modified) + IS 1:2013 

06.07.2021 

 ДСТУ EN 60079-0:2017/ Зміна № 

11:2017 

(EN 60079-0:2012/ A11:2013, IDT) 

EN 60079-0:2012/A11:2013 

06.07.2021 

 

 

_____________________________ 


