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

НАКАЗ

    27  березня 2017 р.
Київ
№ 56


Про перенесення термінів скасування чинності 
національного та міждержавних нормативних документів в Україні

Відповідно до 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 міждержавних нормативних документів  в Україні з 01 січня 2017 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 4919.1–77
Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов
2
ГОСТ 9198–83
Эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А. Технические условия
3
ГОСТ 26668–85
Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов
4
ГОСТ 26669–85
Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

2. Перенести термін скасування чинності міждержавного нормативного документа  в Україні з 01 січня 2017 року на 01 січня 2018 року:
1
ГОСТ 13827–85
Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка

3. Перенести термін скасування чинності міждержавного нормативного документа в Україні з 01 лютого 2017 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 27331–87
Пожарная техника. Классификация пожаров

4. Перенести термін скасування чинності міждержавного нормативного документа  в Україні з 01 квітня 2017 року на 01 січня 2019 року:
1
ГОСТ 24013–80
Резисторы постоянные. Основные параметры

5. Перенести термін скасування чинності національного нормативного документа  з 01 січня 2017 року на 01 січня 2019 року:
1
ДСТУ ГОСТ 4919.2:2008
Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов


6. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
7. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
8. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ 
до відома виконавців.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки.





В. о. генерального директора                                            Г. В. Лісіна







