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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ
14 березня 2018 р.
Київ
№ 77


Про відновлення дії в Україні 
нормативних документів 
з 15 березня 2018 року до 01 січня 2019 року

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію в Україні таких національних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 182 «Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені 
до 1992 року», з 15 березня 2018 року до 01 січня 2019 року:

	

ДСТУ ГОСТ 6527:2008
Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры
	

ДСТУ ГОСТ 12820:2008
Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 
до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры

2. Відновити дію в Україні такого міждержавного нормативного документа, скасованого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 183 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 15 березня 2018 року 
до 01 січня 2019 року:


ГОСТ 17314–81
Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. 
Технические требования

3. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 186 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 15 березня 2018 року 
до 01 січня 2019 року:

1.
ГОСТ 1839–80
Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия
2.
ГОСТ 22743–85
Сильфоны. Термины, определения и буквенные обозначения

4. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 187 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 15 березня 2018 року 
до 01 січня 2019 року:


ГОСТ 13977–74
Соединения трубопроводов по наружному конусу. Технические условия
	

ГОСТ 16078–70
Соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Технические требования
	

ГОСТ 17019–78
Детали крепления трубопроводов и кабелей. Технические условия
	

ГОСТ 19334–73
Детали для соединения трубопроводов и металлорукавов. Типы, основные размеры и технические требования
	

ГОСТ 19755–84
Прокладки уплотнительные металлические конические 
для закрытых затворов соединений. Технические условия
	

ГОСТ 20467–85
Соединения трубопроводов. Оценка долговечности соединений с врезающимся кольцом и шаровым ниппелем
	

ГОСТ 20772–81
Устройства присоединительные для технических средств заправки, перекачки, слива-налива, транспортирования 
и хранения нефти и нефтепродуктов. Типы. Основные параметры и размеры. Общие технические требования
	

ГОСТ 22642–88
Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры
	

ГОСТ 22790–89
Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Общие технические условия
	

ГОСТ 23691–79
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Запрессовка труб 
с применением источников импульсного давления. 
Общие положения
	

ГОСТ 23692–79
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией электрического взрыва проводников
	

ГОСТ 23693–79
Соединения труб с трубными решетками и коллекторами теплообменных аппаратов. Требования к типовому технологическому процессу закрепления труб энергией взрыва взрывчатых веществ
	

ГОСТ 25756–83
Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Термины 
и определения
	

ГОСТ 26304–84
Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия
	

ГОСТ 26338–84
Соединения трубопроводов резьбовые. Допуски формы 
и расположения поверхностей
	

ГОСТ 27036–86
Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические условия
	

ГОСТ 28191–89
Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия
	

ГОСТ 28697–90
Программа и методика испытаний сильфонных компенсаторов и уплотнений. Общие требования

5. Відновити дію в Україні таких міждержавних нормативних документів, скасованих наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 188 «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 15 березня 2018 року 
до 01 січня 2019 року:
1.
ГОСТ 7176–85
Картофель свежий продовольственный заготовляемый 
и поставляемый. Технические условия
2.
ГОСТ 21482–76
Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия
3.
ГОСТ ЭД1 21482–87
Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия
4.
ГОСТ 21557–83
Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов. Общие технические условия

6. Відновити дію в Україні такого національного нормативного документа, скасованого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 грудня 2015 року № 209 «Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року, та скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені 
до 1992 року», з 15 березня 2018 року до 01 січня 2019 року:

ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008
Болты фундаментные. Конструкция и размеры
7. Відновити дію в Україні такого міждержавного нормативного документа, скасованого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 грудня 2015 року № 209 «Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року, та скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені 
до 1992 року», з 15 березня 2018 року до 01 січня 2019 року:


ГОСТ 26545–85
Картофель свежий продовольственный, реализуемый 
в розничной торговой сети. Технические условия

8. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
9. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
10. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства 
чи особою, яка виконує його обов’язки.


Генеральний директор								       Г. В. Лісіна

