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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 26 листопада 2019 р.
Київ
                № 378

Про внесення змін до наказу 
від 07 березня 2019 р. № 57 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 07 березня 2019 р. № 57 
«Про прийняття національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів, скасування міждержавних стандартів» (далі — наказ) такі зміни:

викласти наказ в такій редакції:

«1. Прийняти національний стандарт з наданням чинності з 01 січня 
2020 року:


ДСТУ 8833:2019
Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. Загальні технічні умови
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 26358–84 в частині виливок із сірого чавуну 
з пластинчастим графітом та ГОСТ 1412–85)

2. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 вересня 
2020 року:

ДСТУ 8836:2019
Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 10855–64)
	

ДСТУ 8837:2019
Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 10854–88)
	

ДСТУ 8838:2019
Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 10853–88)
	

ДСТУ 8839:2019
Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 10858–77)
	

ДСТУ 8840:2019
Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 27988–88)
	

ДСТУ 8841:2019
Насіння олійних культур. Правила приймання
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 10852–86)
	

ДСТУ 8842:2019
Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору 
та прозорості
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 5472–50)
	

ДСТУ 8843:2019
Олії. Правила приймання
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 5471–83)
	

ДСТУ 8844:2019
Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення сирої клітковини
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 13496.2–91)

3. Прийняти зміни до національних стандартів з наданням чинності 
з 01 травня 2019 року:

1.
Зміна № 1 
ДСТУ 8004:2015 
Концентрати харчові. Методи визначення вологи
2.
Зміна № 33 
ДСТУ 878–93
Води мінеральні фасовані. Технічні умови
4. Скасувати чинність міждержавних стандартів з 01 січня 2020 року:

ГОСТ 1412–85
Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
	

ГОСТ 26358–84 
(в частині виливок 
із сірого чавуну 
з пластинчастим графітом)
Отливки из чугуна. Общие технические условия

5. Скасувати чинність міждержавних стандартів з 01 вересня 2020 року:

ГОСТ 5471–83
Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб
	

ГОСТ 5472–50
Масла растительные. Определение запаха, цвета 
и прозрачности
	

ГОСТ 10852–86
Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб
	

ГОСТ 10853–88
Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями
	

ГОСТ 10854–88
Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси
	

ГОСТ 10855–64
Семена масличные. Методы определения лузжистости
	

ГОСТ 10858–77
Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла
	

ГОСТ 13496.2–91
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Метод определения сырой клетчатки
	

ГОСТ 27988–88
Семена масличные. Методы определения цвета 
и запаха»

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		                                                               Ганна ЛІСІНА

