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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 28 грудня 2021 р.
Київ
                № 553



Про прийняття 
національних стандартів 


Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2021 рік
НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 серпня 
2022 року:


ДСТУ В 20.39.101:2021
Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ В 20.39.101–76)
	

ДСТУ В 20.39.109:2021
Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Маркування продукції оборонного призначення. Загальні технічні вимоги
— Вперше 


2. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 вересня 
2022 року:


ДСТУ В 15.002:2021 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. План керування програмою (проєктом). Єдиний наскрізний план. Основні положення
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ В 15.208–82)
	

ДСТУ В 15.003:2021 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння 
та військової техніки
— Вперше 
	

ДСТУ В 15.006:2021 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. Керування конфігурацією. Основні положення
— Вперше 
	

ДСТУ В 15.802:2021 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. Зняття з виробництва матеріалів 
для озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ В 15.802–85)

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Костянтину Шелестюку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів Людмилі Слепченко забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор			 		            Олег ШВИДКИЙ

