
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

від 10 грудня 2013 року N 1460 

 

Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких 
може сприйматися як доказ відповідності канатних доріг вимогам Технічного 

регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів 
 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про підтвердження відповідності" та пункту 2 плану заходів із 
застосування Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 N 1076, наказую: 

1. Затвердити Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ 
відповідності канатних доріг вимогам Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів (далі - 
Перелік національних стандартів), що додається. 

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості" забезпечити: 

опублікування цього наказу в наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти"; 

оприлюднення на власному сайті Переліку національних стандартів та їх текстів. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 17.12.2009 N 455 "Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі 
добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту канатних доріг 
для перевезення пасажирів". 

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 
28.08.2013 N 632 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А. А. 

 Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України І. М. Прасолов 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

10.12.2013 N 1460 

 

 

ПЕРЕЛІК 
національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ 

відповідності канатних доріг вимогам Технічного регламенту канатних доріг для 
перевезення пасажирів 

N з/п Позначення 
національних 
стандартів 

Позначення 
європейських 
стандартів 

Ступінь 
відповідності 
згідно з ДСТУ 
1.7:2001 

Назви національних стандартів 

1 ДСТУ EN 12015:2003 EN 12015:1998 IDT Електромагнітна сумісність. Ліфти, 
ескалатори та пасажирські конвеєри. 
Емісія завад. 

2 ГОСТ 12.2.003-91     ССБТ. Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности. 

  

Директор департаменту 
технічного регулювання Д. В. Сандулов 

 


