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

НАКАЗ

    23  березня 2017 р.
Київ
№ 50


Про перенесення термінів скасування чинності 
міждержавних нормативних документів в Україні

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р 

НАКАЗУЮ:
1. Перенести термін скасування чинності міждержавних нормативних документів  в Україні з 01 січня 2016 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 29146.2–91 (МЭК 309-2–89)
Соединители электрические промышленного назначения. Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и контактных гнезд аппаратов
2
ГОСТ 29297–92 (ИСО 4063–90)
Сварка, высокотемпературная и низкотемпературная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов
3
ГОСТ 6433.1–71
Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаний
4
ГОСТ 8.156–83
ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки
5
ГОСТ 12807–88 (ИСО 4915–81, ИСО 4916–82)
Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
2. Перенести термін скасування чинності міждержавних нормативних документів  в Україні з 01 квітня 2016 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 2226–88 (ИСО 6590-1–83, ИСО 7023-83)
Мешки бумажные. Технические условия
2
ГОСТ 12290–89
Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия
3
ГОСТ 1050–88
Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
4
ГОСТ 28668–90 (МЭК 439-1–85)
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично
5
ГОСТ 4543–71
Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
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. Провідному інженеру 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.





В. о. генерального директора                                            Г. В. Лісіна



