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

НАКАЗ

14 грудня 2017 р.
м. Київ
№ 418

Про перенесення терміну скасування чинності національних нормативних документів та міждержавних нормативних документів в Україні

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 

НАКАЗУЮ:
1. Перенести термін скасування чинності національних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 182 «Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

	

ДСТУ ГОСТ 18995.2:2009
Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления
	

ДСТУ ГОСТ 18995.3:2009
Продукты химические органические. Метод определения величины удельного вращения
	

ДСТУ ГОСТ 18995.4:2009
Продукты химические органические. Метод определения интервала температуры плавления
	

ДСТУ ГОСТ 18995.5:2009
Продукты химические органические. Метод определения температуры кристаллизации
	

ДСТУ ГОСТ 18995.6:2009
Продукты химические органические. Методы определения температуры кипения
	

ДСТУ ГОСТ 18995.7:2009
Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки

2. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 183 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 855–74
Слюда молотая для резиновой промышленности. Технические условия
	

ГОСТ 14311–85
Металлокорд. Технические условия
	

ГОСТ 19572–74
Слюда дробленая и молотая. Метод определения гранулометрического состава
	

ГОСТ 21285–75
Каолин обогащенный для косметической промышленности. Технические условия
	

ГОСТ 26318.11–84
Материалы неметаллорудные. Весовой метод определения массовой доли влаги
	

ГОСТ 26366–84
Проволока стальная латунированная бортовых колец шин. Технические условия

3. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 184 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 5652–89
Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов. Технические условия
	

ГОСТ 20444–85
Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
	

ГОСТ 23831–79
Ремни плоские приводные резинотканевые. Технические условия
	

ГОСТ 23863–79
Продукты лесохимические. Методы определения температуры размягчения

4. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 186 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 12.1.029–80
ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация
	

ГОСТ 1545–80
Проволока. Метод испытания на скручивание
	

ГОСТ 8026–92
Линейки поверочные. Технические условия
	

ГОСТ 17187–81
Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
	

ГОСТ 21119.1–75 
(ИСО 787-2–81)
Общие методы испытаний пигментов и наполнителей. Определение массовой доли воды и летучих веществ
	

ГОСТ 23337–78
Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

5. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 187 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 20841.2–75
Продукты кремнийорганические. Методы определения массовой доли кремния
2
ГОСТ 20841.4–75
Продукты кремнийорганические. Методы определения реакции среды
3
ГОСТ 23785.7–89
Ткань кордная. Метод определения прочности связи 
с резиной

6. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14 грудня 2015 року № 188 
«Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», 
з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:

ГОСТ 10104–75
2,4-Динитротолуол технический. Технические условия
	

ГОСТ 11358–89
Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
	

ГОСТ 14231–88
Смолы карбамидоформальдегидные. Технические условия
	

ГОСТ 16338–85
Полиэтилен низкого давления. Технические условия
	

ГОСТ 16388–70
Смолы фенолоформальдегидные. Метод определения температуры каплепадения
	

ГОСТ 28840–90
Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие 
и изгиб. Общие технические требования

7. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавного нормативного документа, установлений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 грудня 2015 року № 209 
«Про скасування національних стандартів, які розроблені на основі міждержавних стандартів, що розроблені до 1992 року, та скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року», з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 6823–77
Глицерин сырой. Технические условия
8. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
9. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
10. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.


Генеральний директор								Г. В. Лісіна










