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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)


НАКАЗ

27 лютого 2019 р.
Київ
№ 38

Про прийняття та скасування 
національних стандартів, 
прийняття змін до національних 
стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національний стандарт з наданням чинності з 01 жовтня 
2019 року:
ДСТУ 8824:2019
Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку
— Вперше
2. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

ДСТУ 8825:2019 
Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 11505–75)
	

ДСТУ 8826:2019
Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків
— Вперше
	

ДСТУ 8827:2019
Масла кам’яновугільні. Метод вимірювання масової частки фенолів
— На заміну ДСТУ 2266–93 (ГОСТ 30142–94)
	

ДСТУ 8828:2019
Пожежна безпека. Загальні положення
— Вперше
	

ДСТУ 8829:2019
Пожежовибухонебезпечність речовин 
і матеріалів. Номенклатура показників і методи 
їхнього визначення. Класифікація
— На заміну ДСТУ Б В.2.7-19–95 
(ГОСТ 30244–94), зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 12.1.044–89 (ИСО 4589–84)
	

ДСТУ 8830:2019
Знаки графічні для транспортних центрів. Загальні положення
— Вперше
	

ДСТУ 8831:2019
Кокс. Метод визначення питомого електричного опору порошку коксу кам’яновугільного
— Вперше

3. Прийняти зміни до національних стандартів з наданням чинності 
з 01 квітня 2019 року:

Зміна № 1 ДСТУ 7245:2011
Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні вимоги ергономіки
	

Зміна № 1 ДСТУ 4127:2002
Феросиліцій. Загальні технічні умови
	

Зміна № 2 
ДСТУ Б Д.2.7-1:2012
Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

4. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2020 року:


ДСТУ 2266–93 
(ГОСТ 30142–94)
Масла кам’яновугільні. Метод визначення масової частки фенолів
	

ДСТУ Б В.2.7-19–95 
(ГОСТ 30244–94)
Матеріали будівельні. Методи випробувань 
на горючість
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. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


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

