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

НАКАЗ

02 квітня 2019 р.
Київ
№ 85


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

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 8845:2019
Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного потокового перетворення
— Вперше

2. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 січня 2020 року:

1.
ДСТУ 7202:2019
(ISO 9999:2016, NEQ)
Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація 
та термінологія
— На заміну ДСТУ 7202:2010
2.
ДСТУ 8832:2019
Метрологія. Дефектоскопи магнітні. Методика повірки
— Вперше 

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

1.
Зміна № 1 ДСТУ 7393:2013
Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Методика повірки
2.
Зміна № 1 ДСТУ 7691:2015
Метрологія. Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Методика повірки


4. Скасувати чинність національного стандарту з 15 квітня 2019 року:

1.
ДСТУ 4054–2001
Нормативи трудомісткості та вартість робіт 
із стандартизації. Настанова

5. Скасувати чинність національного стандарту з 01 січня 2020 року:

1.
ДСТУ 7202:2010
Засоби реабілітації технічні для осіб 
з вадами опорно-рухового апарата. 
Терміни та визначення понять

6. Скасувати чинність міждержавного стандарту з 01 травня 2019 року:

1.
ГОСТ 14254–96 (МЭК 529–89)
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IР)

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.


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

