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


НАКАЗ

         14 серпня 2017 р.
м. Київ
              № 227 

Про скасування національних нормативних документів 
та скасування міждержавного нормативного документа в Україні

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», від 26.11.2014 № 1163-р та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

НАКАЗУЮ:
1. Скасувати чинність національних нормативних документів 
з 01 листопада 2017 року:
1
ДСТУ 2041–92 
(ГОСТ 12796–93)
Сердечник для намотування магнітної стрічки завширшки 6,30 мм. Технічні умови
2
ДСТУ 2472:2006
Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення
3
ДСТУ 3050–95 
(ГОСТ 20958–95)
Стрічки магнітні без запису 
завширшки 12,7 мм з котушкою для обміну інформацією. Загальні технічні умови
4
ДСТУ 4537:2006
Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови
5
ДСТУ 4710:2006
Вироби парфумерні рідинні. Загальні технічні умови
6
ДСТУ ETSI TS 101 087:2007
Обладнання систем стільникового радіозв’язку стандарту GSМ базове. Основні параметри та методи вимірювання
7
ДСТУ ITU-R BT.1302:2005
Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:2:2 і частоти дискретизації сигналу яскравості 18 МГц. Загальні технічні вимоги
8
ДСТУ ITU-R BT.1303:2005
Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:4:4 і частоти дискретизації сигналу яскравості 18 МГц. Загальні технічні вимоги
9
ДСТУ ITU-R BT.1358:2004
Телебачення. Параметри сигналів зображення в системі з прогресивною розгорткою. Загальні технічні вимоги
10
ДСТУ ITU-R BT.1362:2004
Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення з прогресивною розгорткою. Загальні технічні вимоги
11
РСТ УССР 1837–84
Платівка гнучка з механічним звукозаписом за індивідуальними замовленнями населення
2. Скасувати чинність в Україні міждержавного нормативного документа 
з 01 листопада 2017 року:
1
ГОСТ 30100–93 
(ИСО 1015–92)
Угли бурые и лигниты. Метод прямого объемного определения влаги
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




