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


НАКАЗ

03 грудня 2018 р.
Київ
№ 455


Про прийняття національних стандартів

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» та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими 
та міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності 
з 01 січня 2019 року:

ДСТУ EN 1176-1:2018 
(EN 1176-1:2017, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 1. Загальні вимоги 
щодо безпеки та методи випробування
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-2:2018 
(EN 1176-2:2017, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 2. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування гойдалок
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-3:2018 
(EN 1176-3:2017, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 3. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування гірок
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-4:2018 
(EN 1176-4:2017, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 4. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування канатних доріг
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-5:2018 
(EN 1176-5:2008, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 5. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування каруселей
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-6:2018 
(EN 1176-6:2017, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 6. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування качалок
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-7:2018 
(EN 1176-7:2008, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 7. Настанова щодо встановлення, контролювання, технічного обслуговування та експлуатування
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-10:2018 
(EN 1176-10:2008, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 10. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування повністю закритого устатковання
— Вперше
	

ДСТУ EN 1176-11:2018 
(EN 1176-11:2014, IDT)
Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 11. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування просторових сіток
— Вперше
	

ДСТУ EN 1177:2018 
(EN 1177:2018, IDT)
Ударопоглинальне покриття ігрових майданчиків. Методи випробування 
для визначення пом’якшення удару
— Вперше
	

ДСТУ EN ISO 676:2018 
(EN ISO 676:2009, IDT; 
ISO 676:1995; Cor 1:1997, IDT)
Прянощі та приправи. Ботанічна номенклатура 
— Вперше
	

ДСТУ ISO 3108:2018 
(ISO 3108:2017, IDT)
Канати сталеві дротяні. Метод випробування. Визначення фактичного розривного зусилля 
в цілому
— Вперше
	

ДСТУ ISO 4195:2018 
(ISO 4195:2012, IDT)
Cтрічки конвеєрні з теплостійким гумовим покривом. Теплоскійкість покриву. 
Вимоги та методи випробування
— Вперше

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


