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

НАКАЗ

 06 листопада 2017 р.
м. Київ
№ 349

Про перенесення терміну скасування чинності в Україні
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 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 

НАКАЗУЮ:
1. 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:
1
ГОСТ 25337–82
Парафины нефтяные. Метод определения цвета 
на колориметре КНС-2
2
ГОСТ 25559–82
Парафины нефтяные жидкие. Метод определения содержания примесей и расчет содержания н-алканов
3
ГОСТ 25771–83
Парафины и церезины нефтяные. Метод определения пенетрации иглой
4
ГОСТ 25784–83
Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Метод определения натрия, калия и кальция
5
ГОСТ 25821–83
Жидкость ПГВ. Технические условия
6
ГОСТ 25828–83
Гептан нормальный эталонный. Технические условия
7
ГОСТ 25950–83
Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости
8
ГОСТ 26370–84
Бензины автомобильные. Метод оценки распределения детонационной стойкости по фракциям
9
ГОСТ 26432–85
Топлива нефтяные жидкие. Ограничительный перечень 
и порядок назначения
10
ГОСТ 27154–86
Топливо для реактивных двигателей. Метод испытания 
на взаимодействие с водой
11
ГОСТ 27808–88
Парафины нефтяные жидкие. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом

2. 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 316–75
Кожа для низа обуви. Определение сорта
2
ГОСТ 337–84
Юфть для верха обуви. Определение сорта
3
ГОСТ 338–81
Кожа хромовая для верха обуви. Определение сортности
4
ГОСТ 339–87
Кожа для подкладки обуви. Определение сорта
5
ГОСТ 382–91
Сырье кожевенное сортированное для промышленной переработки. Технические условия
6
ГОСТ 13868–74
Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости покрытия к многократному изгибу
7
ГОСТ 13869–74
Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивсти покрытия к мокрому трению
8
ГОСТ 15091–80
Кожа галантерейная. Технические условия
9
ГОСТ 15092–80
Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия
10
ГОСТ 15592–76
Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации 
в районах с тропическим климатом. Общие технические условия
11
ГОСТ 20836–75
Кожа техническая. Технические условия
12
ГОСТ 21047–75
Кожа техническая. Определение сорта
13
ГОСТ 26288–84
Кожа. Методы испытания на усадку
14
ГОСТ 26343–84
Кожа. Метод определения полезной площади
15
ГОСТ 26409–85
Кожа. Метод определения адгезии лакового покрытия
16
ГОСТ 28425–90
Сырье кожевенное. Технические условия
17
ГОСТ 29277–92
Кожа для низа обуви. Технические условия
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.


Генеральний директор                                                                           Г. В. Лісіна




