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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
НАКАЗ
21 травня 2019 р.
Київ
               № 132


Про прийняття національних стандартів 
та перенесення терміну скасування чинності 
міждержавного нормативного документа в Україні

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11   Закону   України   
«Про стандартизацію», Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, 
яке виконує функції національного органу стандартизації», на виконання положень,   передбачених   Угодою    «Про   проведення    узгодженої   політики 
в  галузі  стандартизації,  метрології  і  сертифікації»,  підписаною  
13  березня 1992  року між державами СНД, та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2019 рік

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти    національні    стандарти,   гармонізовані   з   міждержавними   стандартами,   методом   підтвердження    з   наданням   чинності   
з 01 червня 2019 року:

1
ДСТУ ГОСТ  9142:2019 (ГОСТ 9142–2014, IDT)
Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 914290)

2
ДСТУ ГОСТ 10157:2019 (ГОСТ 10157–2016, IDT)
Аргон газоподібний та рідкий. Технічні умови
 — Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 1015779)






2. Перенести термін скасування чинності міждержавного нормативного документа в Україні з 01 січня 2022 року на 01 червня 2019 року:

1
ГОСТ 10157–79
Аргон газообразный и жидкий. 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.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.




Генеральний директор                                                                          Г. В. Лісіна 
























Проект наказу підготовлено:

Провідний інженер сектору міждержавної роботи відділу міжнародного,
регіонального та міждержавного співробітництва

                      
                     
                    І. І. Завістовська

Погоджено:

Начальник управління національної 
та міжнародної стандартизації 

Начальник відділу  міжнародного, регіонального та міждержавного співробітництва                                                                                                                                                         

                          І. С. Шустєва


                 

                        Г. М. Мартиненко 

Начальник Національного
фонду нормативних документів   


                      
                      Л. М. Слепченко

Начальник відділу формування Програми робіт з національної стандартизації

Провідний юрисконсульт 
юридичного відділу                                                                 

                                                              
              
                     Я. П. Коваленко


                          В. П. Безвенюк                                       

Відредаговано:

Заступник начальника 
видавничо-поліграфічного відділу                                                                                                   
                          
                          Л. Є. Ящук
                          


