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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ
01 лютого 2018 р.
Київ
№ 28


Про відновлення дії нормативних документів в Україні 
з 02 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року

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. Відновити дію в Україні таких національних нормативних документів з 02 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року:

ДСТУ ГОСТ 12258:2009
Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода 
в бутылках
	

ДСТУ ГОСТ 12280:2009
Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов
	

ДСТУ ГОСТ 13191:2009
Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта
	

ДСТУ ГОСТ 13192:2009
Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров
	

ДСТУ ГОСТ 13194:2011
Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта
	

ДСТУ ГОСТ 14138:2009
Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов
	

ДСТУ ГОСТ 14139:2009
Коньячные и плодовые спирты. Методы определения средних эфиров
	

ДСТУ ГОСТ 14252:2009
Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот
	

ДСТУ ГОСТ 14351:2009
Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты
	

ДСТУ ГОСТ 14352:2009
Коньячные спирты. Метод определения фурфурола


2. Відновити дію в Україні такого міждержавного нормативного документа 
з 02 лютого 2018 року до 01 січня 2019 року:

ГОСТ 13195–73
Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа

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



