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


НАКАЗ


        01 червня 2017 р.
Київ
              №  136  


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


Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163-р 

НАКАЗУЮ:

1. Перенести термін скасування чинності в Україні національних нормативних документів з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ДСТУ ГОСТ 23581.0:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа
2
ДСТУ ГОСТ 23581.1:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги
3
ДСТУ ГОСТ 23581.3:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись
4
ДСТУ ГОСТ 23581.5:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания хрома
5
ДСТУ ГОСТ 23581.9:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания углерода
6
ДСТУ ГОСТ 23581.10:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания окиси калия и окиси натрия
7
ДСТУ ГОСТ 23581.14:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка
8
ДСТУ ГОСТ 23581.15:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения двуокиси кремния
9
ДСТУ ГОСТ 23581.16:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния
10
ДСТУ ГОСТ 23581.17:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия
11
ДСТУ ГОСТ 23581.18:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения железа (общего)
12
ДСТУ ГОСТ 23581.20:2008
Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения серы

2. Перенести термін скасування чинності в Україні міждержавних нормативних документів з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 21987–76
Вещества взрывчатые промышленные. Гранулиты. Технические условия
2
ГОСТ 21988–76
Вещества взрывчатые промышленные. Граммониты. Технические условия
3
ГОСТ 22772.5–90 
(ИСО 5890–81)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси кремния
4
ГОСТ 22772.8–90 
(ИСО 315–84)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения никеля
5
ГОСТ 22772.9–90 
(ИСО 4294–84, 
ИСО 5889–83)
Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения меди
3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.









В. о. генерального директора                                            Г. В. Лісіна























