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


НАКАЗ

  31 травня 2017 р.
Київ
                               № 130 


Про внесення зміни до наказу від 11 квітня 2017 р. № 76

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 та пропозиції ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі»
(лист від 21.04.2017  № 5-13-1269)


НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 11 квітня 2017 р. № 76 «Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міждержавними нормативними документами, скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні та перенесення термінів скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні», а саме:

У пункті 1 наказу вилучити рядки:

10
ДСТУ ГОСТ 16277:2017 
(ГОСТ 16277–2016, IDT)

Підкладки роздільного скріплення залізничної колії. Технічні умови
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16277–93 (ИСО 6305-2–83))

12
ДСТУ ГОСТ 22343:2017 
(ГОСТ 22343–2014, IDT)

Клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колії. Технічні умови 
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22343–90)


У пункті 2 наказу вилучити рядок:

3
ГОСТ 16277–93 
(ИСО 6305-2–83)
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути. Технические условия


У пункті 4 наказу вилучити рядок:

7
ГОСТ 22343–90
Клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути. Технические условия 


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








В. о. генерального директора					Г. В. Лісіна








Проект наказу підготовлено:

Провідний інженер відділу міжнародного,
регіонального та міждержавного співробітництва

                     
                      І. І. Завістовська

Погоджено:

Начальник управління національної та міжнародної стандартизації 

Начальник відділу  міжнародного, регіонального та міждержавного співробітництва                                                                                                                                                         

                         І. С. Шустєва


                

                        Г. М. Мартиненко

Начальник юридичного відділу

                     Л. О. Козловець


Відредаговано:


Провідний редактор видавничо-поліграфічного відділу                                                 
                  
                         Н. І. Кунцевська       
                         










