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

НАКАЗ

15 листопада 2017 р.
м. Київ
№ 366

Про перенесення терміну скасування чинності 
національних нормативних документів та перенесення терміну скасування 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 національних нормативних документів, 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:

1
ДСТУ ГОСТ 621:2010
Кольца поршневые двигателей внутреннего сгорания. Общие технические условия
2
ДСТУ ГОСТ 5918:2008
Гайки шестигранные прорезные и корончатые (нормальной точности). Конструкция и размеры
3
ДСТУ ГОСТ 7798:2008
Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
4
ДСТУ ГОСТ 13464:2008
Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные. Конструкция и размеры
5
ДСТУ ГОСТ 22032:2008
Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1 d. Класс точности В. Конструкция и размеры

2. 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:

1
ГОСТ 481–80
Паронит и прокладки из него. Технические условия
3. 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:

1
ГОСТ 397–79
Шплинты. Технические условия
2
ГОСТ 3128–70
Штифты цилиндрические незакаленные. Технические условия

4. 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:

1
ГОСТ 19752–84
Прокладки уплотнительные металлические плоские 
для закрытых затворов соединений. Технические условия
5. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
6. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
7. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.



В. о. генерального директора					О. В. Кир’янов




















