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


НАКАЗ
19 липня 2018 р.
Київ
№ 228

Про відновлення дії міждержавних 
нормативних документів

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та за пропозиціями ТК 120 «Упаковка, тара, пакувальні матеріали» (протокол від 26.06.2018 № 5) та ТК 190 «Ефіроолійна продукція» (витяг з протоколу від 25.06.2018 № 5)
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію таких міждержавних нормативних документів з 23 липня 
2018 року до 01 січня 2019 року:

ГОСТ 5105–82
Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия
	

ГОСТ 10198–91
Ящики деревянные для грузов массой св. 200 
до 20000 кг. Общие технические условия
	

ГОСТ 14618.6–78
Масла эфирные, вещества душистые 
и полупродукты их синтеза. Методы определения воды
	

ГОСТ 14618.7–78
Масла эфирные, вещества душистые 
и полупродукты их синтеза. Методы определения кислот ангидридов, кислот и сложных эфиров
	

ГОСТ 14618.10–78
Масла эфирные, вещества душистые 
и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показатели преломления
	

ГОСТ 24027.2–80
Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла
	

ГОСТ 14618.12–78
Масла эфирные, вещества душистые 
и полупродукты их синтеза. Методы определения температурных пределов перегонки температуры плавления и застывания
	

ГОСТ 17563–80
Кнопки для крепления мягких лент при монтаже кабелей. Конструкция и размеры
	

ГОСТ 17617–72
Ленты из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия
	

ГОСТ 19034–82
Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия
	

ГОСТ 19434–74
Грузовые единицы, транспортные средства 
и склады. Основные присоединительные размеры
	

ГОСТ 20437–89
Материал прессовочный АГ-4. Технические условия
	

ГОСТ 21000–81
Листы фторопластовые неармированные 
и армированные фольгированные. Технические условия
	

ГОСТ 24222–80
Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия
	

ГОСТ 24634–81
Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор						                         Г. В. Лісіна



