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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
                № 141


Про прийняття та скасування
національних стандартів


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» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2020 рік
НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 січня 
2021 року:


ДСТУ 9027:2020
Системи управління якістю. Настанови 
щодо вхідного контролю продукції
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 24297–87)
	

ДСТУ 9028:2020
Метали. Метод випробування на видавлювання листів та стрічок за Еріксеном
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 10510–80 (ИСО 8490–86))
	

ДСТУ 9029:2020
Сталь аустенітна. Методи визначення вмісту феритної фази в прутках
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 11878–66)



2. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 вересня 
2021 року:


ДСТУ 4119:2020
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Допоміжні засоби для осіб 
з обмеженням життєдіяльності. Порядок проведення робіт
— На заміну ДСТУ 4119–2002
	

ДСТУ 7021:2020
Ортези на хребет та голову. Загальні технічні умови
— На заміну ДСТУ 7021:2009
	

ДСТУ 9030:2020
Автомобільні дороги. Оцінка впливів 
на навколишнє середовище. Вимоги 
до проектної документації
— Вперше

3. Скасувати чинність національних стандартів з 01 вересня 2021 року:

	

ДСТУ 4119–2002
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Технічні засоби реабілітації 
для осіб з вадами опорно-рухового апарата. Порядок проведення робіт
	

ДСТУ 7021:2009
Системи ортезів на хребет з термопластичних матеріалів. Загальні технічні вимоги

4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Генеральний директор					                               Ганна ЛІСІНА

