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

НАКАЗ

05 вересня 2017 р.
м. Київ
№ 260 

Про внесення змін до наказів 
від 31 серпня 2017 р. № 253 
та від 25 грудня 2015 р. № 208

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» від 26.11.2014 № 1163-р 

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміну до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 31 серпня 2017 р. № 253 «Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, зміни та поправок до національних нормативних документів, скасування національних нормативних документів» (далі — наказу), а саме:
у пункті 1 наказу позицію:
4
ДСТУ EN 20187:2017
(EN 20187:1993, IDT; 
ISO 187:1990, IDT)
Папір, картон і целюлоза. Стандартна атмосфера для кондиціонування 
і випробування та процедури для моніторингу атмосфери і кондиціонування зразків
— Вперше
викласти в такій редакції:
4
ДСТУ EN 20187:2017
(EN 20187:1993, IDT; 
ISO 187:1990, IDT)
Папір, картон і целюлоза. Стандартна атмосфера для кондиціювання і випробування та процедури для моніторингу атмосфери і кондиціювання зразків
— Вперше
у пункті 3 наказу позицію:
2
ДСТУ EN ISO 5267-1:2000/
Поправка № 1:2017
(EN ISO 5267-1:2000/AC:2002, IDT; ISO 5267-1:1999/Cor.1:2001, IDT)
Целюлоза. Визначення здатності 
до зневоднення. Частина 1. Метод Шоппера—Ріглера

викласти в такій редакції:
2
ДСТУ EN ISO 5267-1:2017/
Поправка № 1:2017
(EN ISO 5267-1:2000/AC:2002, IDT; ISO 5267-1:1999/Cor.1:2001, IDT)
Целюлоза. Визначення здатності 
до зневоднення. Частина 1. Метод Шоппера—Ріглера
2. Внести зміну до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 25 грудня 2015 р. № 208 «Про прийняття нормативних документів України, змін та поправок до національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування національних документів і міждержавних стандартів в Україні» (далі — наказу), а саме:
у пункті 1 наказу позицію:
133
ДСТУ EN ISO 11138-2:2015
(EN ISO 11138-2:2009, IDT;
ISO 11138-2:2009, IDT)
Вироби медичні для діагностики in vitro. Оцінювання стабільності реагентів для діагностики in vitro.
— Вперше
викласти в такій редакції:
133
ДСТУ EN ISO 11138-2:2015
(EN ISO 11138-2:2009, IDT;
ISO 11138-2:2006, IDT)

Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 2. Біологічні індикатори для стерилізації з оксидом етилену
— Вперше

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

