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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 12 вересня 2019 р.
Київ
                № 279


Про внесення змін до наказу 
від 22 червня 2015 р. № 61 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 
«Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні» (далі — наказ) такі зміни:

1.1. Позиції пункту 9 наказу

ДСТУ-Н 7914:2015 
Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування
— Вперше (зі скасуванням в Україні Р 50-060–95)
ДСТУ-Н 7915:2015 
Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування
— Вперше (зі скасуванням в Україні Р 50-065–96)
викласти в такій редакції:

ДСТУ-Н 7914:2015 
Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування
— Вперше 
ДСТУ-Н 7915:2015 
Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування
— Вперше 

1.2. Позиції пункту 14 наказу 

ДСТУ 8278:2015
Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю 
від 0,25 кВт до 355 кВт. Загальні технічні умови
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ОСТ 16.0.510.062 –85)
ДСТУ 8279:2015
Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю 
від 7,5 кВт до 400 кВт для приводів очисних комбайнів та стругових установок. Загальні технічні  умови
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ОСТ 16.0.510.061–84)
ДСТУ 8293:2015
Метрологія. Резервуари для харчових рідин вимірювальні. Методи повірки (калібрування) об’ємним методом
— Вперше (зі скасуванням в Україні РД 10-04-5–87 
в частині об’ємного методу повірки)

викласти в такій редакції:

ДСТУ 8278:2015
Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю 
від 0,25 кВт до 355 кВт. Загальні технічні умови
— Вперше 
ДСТУ 8279:2015
Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю 
від 7,5 кВт до 400 кВт для приводів очисних комбайнів та стругових установок. Загальні технічні умови
— Вперше 
ДСТУ 8293:2015
Метрологія. Резервуари для харчових рідин вимірювальні. Методи повірки (калібрування) об’ємним методом
— Вперше 



1.3. Вилучити позиції з пункту 22 наказу: 

Р 50-060–95
Метрологія. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств (їх об’єднань), установ і організацій
Р 50-065–96
Загальні вимоги до програмного забезпечення проведення експертизи проектів державних стандартів України

1.4. Вилучити позиції з пункту 30 наказу
ОСТ 16.0.510.061–84
Машины электрические вращающиеся 
от 63 кВт до 355 габарита включительно. Двигатели асинхронные взрывозащищенные для привода очистных комбайнов. Общие технические условия
ОСТ 16.0.510.062–85
Машины электрические вращающиеся 
от 0,25 до 315 кВт включительно. Двигатели асинхронные взрывозащищенные. Общие технические условия
РД 10-04-5–87 
в частині об’ємного методу повірки
Методические указания. Резервуары 
и технологическое оборудование стационарные измерительные. Определение общей и интервальної вместимостей

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. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор					           	          Ганна ЛІСІНА

