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Щодо надання інформації 
 

ДП “УкрНДНЦ” 
 

Остап 

ел. скринька: foi+request-76433-

146939fb@dostup.pravda.com.ua 

 
 

 Розглянувши запит на публічну інформацію Остапа від 04.10.2020 № б/н          

(вх. Мінекономіки від 07.10.2020 № ЗІ-1351-20), надісланий листом МВС                       

від 05.10.2020 № 986ЗІ/09, інформуємо. 

Правові та організаційні засади стандартизації в Україні установлює Закон 

України “Про стандартизацію” (далі – Закон про стандартизацію). 

 Законом про стандартизацію встановлено, що до повноважень національного 

органу стандартизації, зокрема належить  прийняття, скасування та відновлення дії 

національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до 

цього Закону (пункт 2 частини другої статті 11). 

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону про стандартизацію інформація 

про прийняті і скасовані протягом календарного місяця національні стандарти, 

кодекси усталеної практики, зміни до них та ті з них, дію яких відновлено, 

оприлюднюється наступного календарного місяця в офіційному друкованому виданні 

національного органу стандартизації та розміщується не пізніше п’яти робочих днів з 

дня завершення звітного місяця на офіційному вебсайті. 

Водночас, частиною третьою статті 24 Закону про стандартизацію встановлено, 

що для подання інформації заінтересованим сторонам національний орган 

стандартизації, зокрема формує та веде національний фонд нормативних документів, 

складає та веде каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики. 
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163 визначено, 

що державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості” (далі – ДП “УкрНДНЦ”) (адреса:                     

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115) виконує функції національного органу 

стандартизації. 

Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також іншу 

інформацію щодо національних стандартів розміщено на офіційному вебсайті                 

ДП “УкрНДНЦ” (www.uas.org.ua). 

Враховуючи викладене та відповідно до статті 22 Закону України “Про доступ 

до публічної інформації” надсилаємо до ДП “УкрНДНЦ” запит на публічну 

інформацію Остапа (копія додається) для розгляду та надання відповіді дописувачу.  

Копію відповіді ДП “УкрНДНЦ” просимо надіслати Мінекономіки. 

 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. тільки на першу адресу. 
 

 

Заступник Міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України                            Ірина НОВІКОВА 
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