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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ
20 грудня 2017 р.
м. Київ
№ 434


Про прийняття національних нормативних документів 
та скасування чинності національних нормативних документів

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» від 26.11.2014 № 1163-р та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи з наданням чинності 
з 01 січня 2020 року:

	

ДСТУ 8745:2017

Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей. Основа і покриття дорожнього одягу
— На заміну ДСТУ Б В.2.3-3−2000 
(ГОСТ 30412−96)
	

ДСТУ 8746:2017
Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття
— На заміну ДСТУ Б В.2.3-2−97 (ГОСТ 30413−96);
ДСТУ Б В.2.3-8−2003
	

ДСТУ 8747:2017
Автомобільні дороги. Види та переліки робіт
з ремонтів та експлуатаційного утримання
— Вперше
	

ДСТУ 8748:2017
Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів
— Вперше
	

ДСТУ 8749:2017
Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт
— Вперше
	

ДСТУ 8750:2017
Дизайн і ергономіка. Позначення індикаторів та органів керування на виробничому устаткованні
— Вперше
	

ДСТУ 8751:2017
Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні
і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги
— На заміну ДСТУ 2735–94; ДСТУ Б В.2.3-9–2003
	

ДСТУ 8752:2017
Безпека дорожнього руху. Проект організації  дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту
— На заміну ДСТУ 4159–2003

2. Скасувати чинність національних нормативних документів 
з 01 січня 2020 року:

ДСТУ 2735–94
Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху
	

ДСТУ 4159–2003
Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планах
	

ДСТУ Б В.2.3-3–2000
(ГОСТ 30412-96)
Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів
	

ДСТУ Б В.2.3-2–97 
(ГОСТ 30413-96)
Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям
	

ДСТУ Б В.2.3-8–2003
Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
	

ДСТУ Б В.2.3-9–2003
Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

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. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.


Генеральний директор	Г. В. Лісіна

