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


НАКАЗ

14 листопада 2018 р.
Київ
№ 415


Про прийняття та скасування 
національних стандартів, 
скасування міждержавних 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 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національний стандарт з наданням чинності 
з 01 січня 2019 року:
ДСТУ 8817:2018
Прокат конструкційний з нелегованої та легованої сталі для мостобудування. Технічні умови 
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6713–91)
2. Прийняти національний стандарт з наданням чинності 
з 01 березня 2019 року:
ДСТУ 4282:2018
Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови — На заміну ДСТУ 4282:2004
3. Прийняти національні стандарти з наданням чинності 
з 01 жовтня 2019 року:

ДСТУ 8814:2018
Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни 
та визначення понять
— Вперше
	

ДСТУ 8815:2018
Шини пневматичні для вантажних колісних транспортних засобів та причепів до них. 
Загальні технічні умови
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5513–97; 
ГОСТ 4754–97)
	

ДСТУ 8816:2018
Шини пневматичні для легкових автомобілів 
та причепів до них. Загальні технічні умови
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4754–97)

4. Скасувати чинність національного стандарту з 01 березня 2019 року:

ДСТУ 4282:2004
Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови


5. Скасувати чинність міждержавних стандартів з 01 січня 2019 року:


ГОСТ 4641–80
Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия
	

ГОСТ 13861–89 
(ИСО 2503–83)
Редукторы для газопламенной обработки. 
Общие технические условия

6. Скасувати чинність міждержавних стандартів з 01 жовтня 2019 року:


ГОСТ 4754–97
Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей 
и автобусов особо малой вместимости. 
Технические условия 
	

ГОСТ 5513–97
Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия
7. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
8. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор   						               Г. В. Лісіна

