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

НАКАЗ

26 грудня 2017 р.
м. Київ
№ 459

Про перенесення терміну скасування чинності національного нормативного документа та міждержавних нормативних документів в Україні

Відповідно до ч. 2 статті 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. Перенести термін скасування чинності національного нормативного документа, установлений 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 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008
ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов


2. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 183 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 2246–70
Проволока стальная сварочная. Технические условия

3. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 184 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:


ГОСТ 3484.1–88
Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
	

ГОСТ 9466–75
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
	

ГОСТ 9467–75
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
	

ГОСТ 11677–85
Трансформаторы силовые. Общие технические условия
	

ГОСТ 12678–80
Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры
	

ГОСТ 14776–79
Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
	

ГОСТ 15542–79
Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия
	

ГОСТ 16037–80
Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
	

ГОСТ 18501–73
Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения

4. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 186 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 12.2.020–76
ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка
	

ГОСТ 12.2.021–76
ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств
	

ГОСТ 27.003–90
Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
	

ГОСТ 27.202–83
Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции
	

ГОСТ 27.203–83
Надежность в технике. Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности
	

ГОСТ 27.204–83
Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности
	

ГОСТ 27.410–87
Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность
	

ГОСТ 1759.1–82
Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей
	

ГОСТ 1759.2–82
Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля
	

ГОСТ 1759.3–83
Гайки. Дефекты поверхности и методы контроля
	

ГОСТ 11004–84
Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия
	

ГОСТ 11871–88
Гайки круглые шлицевые. Технические условия
	

ГОСТ 12638–80
Заклепки пустотелые со скругленной головкой. Технические условия
	

ГОСТ 12639–80
Заклепки пустотелые с плоской головкой. Технические условия
	

ГОСТ 12640–80
Заклепки пустотелые с потайной головкой. Технические условия
	

ГОСТ 12641–80
Заклепки полупустотелые с полукруглой головкой. Технические условия
	

ГОСТ 12642–80
Заклепки полупустотелые с плоской головкой. Технические условия
	

ГОСТ 12643–80
Заклепки полупустотелые с потайной головкой. Технические условия
	

ГОСТ 12644–80
Заклепки пустотелые и полупустотелые. Общие технические условия
	

ГОСТ 15035–80
Лебедки скреперные подземные. Технические условия
	

ГОСТ 15850–84
Парашюты шахтные для клетей. Технические условия
	

ГОСТ 15851–84
Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия
	

ГОСТ 16837–79
Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия
	

ГОСТ 18123–82
Шайбы. Общие технические условия
	

ГОСТ 20440–75
Установки газотурбинные. Методы испытаний
	

ГОСТ 27529–87
Установки газотурбинные. Типы. Ряд мощностей
	

ГОСТ 28629–90
Установки струговые. Основные параметры и размеры. Общие технические требования
	

ГОСТ 28775–90
Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия

5. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 187 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 4.354–85
СПКП. Машины погрузочные шахтные. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 4.357–85
СПКП. Машины погрузочно-транспортные шахтные. Номенклатура показателей
	

ГОСТ 12.2.112–86
ССБТ. Транспорт рудничный электровозный. Общие требования безопасности к подвижному составу
	

ГОСТ 4666–75
Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска
	

ГОСТ 5542–87
Газы горючие природные для промышленного 
и коммунально-бытового назначения. Технические условия
	

ГОСТ 5727–88
Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
	

ГОСТ 7828–80
Лебедки проходческие. Технические условия
	

ГОСТ 12815–80
Фланцы арматуры, соединительных частей 
и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа 
(от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры 
и размеры уплотнительных поверхностей
	

ГОСТ 22309–77
Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры
	

ГОСТ 22387.4–77
Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли
	

ГОСТ 24950–81
Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия
	

ГОСТ 25136–82
Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность

6. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 188 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 12.2.019–86
ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности
2
ГОСТ 4364–81
Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования
3
ГОСТ 11881–76
ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
4
ГОСТ 24054–80
Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования
5
ГОСТ 26879–88
Тракторы сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Технические требования и методы испытаний

7. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавного нормативного документа, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 20 грудня 2016 року № 433 
«Про перенесення терміну в Україні національного та міждержавних нормативних документів», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

1
ГОСТ ЭД1 5652–89
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов. Технические условия
8. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавного нормативного документа, установлений 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 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 18917–82
Газ горючий природный. Метод отбора проб
9. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
10. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
11. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
12. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.

Генеральний директор								Г. В. Лісіна

