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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 26 червня 2020 р.
Київ
                № 142

Про внесення змін до наказів 
від 18 грудня 2018 р. № 506, 
від 21 грудня 2019 р. № 467


Відповідно до пункту 2 частини другої 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» 
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2018 р. № 506 
«Про прийняття та скасування національних стандартів» (далі — наказ) такі зміни:
позицію 4 пункту 1 наказу викласти в такій редакції:

«4.
ДСТУ EN 1501-5:2018 
(EN 1501-5:2011, IDT)
Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги 
щодо безпеки. Частина 5. Пристрої підіймальні для встановлення на сміттєвози
— На заміну ДСТУ EN 1501-5:2014»

2. Внести до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2019 р. № 467 
«Про прийняття та скасування національних стандартів» (далі — наказ) такі зміни:
позиції 1, 2, 3 пункту 1 наказу викласти в такій редакції:
«1.
ДСТУ EN 1501-1:2019 
(EN 1501-1:2011 + А1:2015, IDT)
Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. 
Загальні технічні вимоги та вимоги 
щодо безпеки. Частина 1. Сміттєвози 
з тильним завантаженням
— На заміну ДСТУ EN 1501-1:2016 
(EN 1501-1:2011 + A1:2015, IDT)
  2.
ДСТУ EN 1501-2:2019 
(EN 1501-2:2005 + A1:2009, IDT)
Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. 
Загальні технічні вимоги та вимоги 
щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози 
з боковим завантаженням 
— На заміну ДСТУ EN 1501-2:2014 
  3.
ДСТУ EN 1501-3:2019 
(EN 1501-3:2008, IDT)
Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. 
Загальні технічні вимоги та вимоги 
щодо безпеки. Частина 3. Сміттєвози 
з фронтальним завантаженням 
— На заміну ДСТУ EN 1501-3:2014»

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

