НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ
11 травня 2017 р.
Київ
                               № 109 

Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих 
з міжнародними нормативними документами, та скасування національних нормативних документів

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні нормативні документи, гармонізовані з міжнародними нормативними документами, з наданням чинності з 01 вересня 2017 року:
ДСТУ ISO 7176-1:2017
(ISO 7176-1:2014, IDT)

Крісла колісні. Частина 1. Визначення статичної стійкості
— На заміну ДСТУ ISO 7176-1:2005
ДСТУ ISO 7176-8:2017
(ISO 7176-8:2014, IDT)

Крісла колісні. Частина 8. Вимоги та методи випробування на статичну, ударну і втомну міцність
— На заміну ДСТУ ISO 7176-8:2005
ДСТУ ISO 7176-21:2017
(ISO 7176-21:2009, IDT)


Крісла колісні. Частина 21. Вимоги та методи випробування на електромагнітну сумісність колісних крісел з електричним приводом, скутерів, 
а також їхніх зарядних пристроїв
 — Вперше
ДСТУ ISO 8551:2017
(ISO 8551:2003, IDT)

Протезування та ортезування. Функційні недоліки. Опис особи, якій призначають ортез, клінічні цілі лікування та функційні вимоги до ортеза
— Вперше
ДСТУ ISO 13326:2017
(ISO 13326:1998, IDT)
 
Шини пневматичні. Методи визначення однорідності
— Вперше
ДСТУ ISO 13404:2017
(ISO 13404:2007, IDT)

Протезування та ортезування. Класифікація та опис зовнішніх ортезів та їхніх комплектувальних виробів
— Вперше
2. Скасувати чинність національних нормативних документів з 01 вересня 2017 року:
ДСТУ ISO 7176-1:2005
Крісла колісні. Частина 1. Визначення статичної стійкості (ISO 7176-1:1999, IDT)
ДСТУ ISO 7176-8:2005
Крісла колісні. Частина 8. Вимоги та методи випробування на статичну, ударну та втомну міцність (ISO 7176-8:1998, IDT)
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.


В. о. генерального директора					     Г. В. Лісіна



