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


НАКАЗ

17 вересня 2018 р.
Київ
№ 316


Про прийняття та скасування 
національних нормативних документів 

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» 
від 05.06.2014 № 1315-VII, 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 національний нормативний документ з наданням чинності 
з 01 червня 2019 року:
ДСТУ 8791:2018
Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови 
— Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7045–90)
2. Прийняти національні нормативні документи з наданням чинності 
з 01 жовтня 2019 року:

ДСТУ 3946:2018
Система розроблення і поставлення продукції 
на виробництво. Продукція харчова. Настанови 
щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів
— На заміну ДСТУ 3946–2000
	

ДСТУ 8792:2018
Кормовий білковий концентрат. Борошно рогокопитне. Технічні умови
— Вперше
	

ДСТУ 8793:2018
Тваринництво. Молозиво. Методики вимірювання масової частки білків
— Вперше
	

ДСТУ 8794:2018
Тваринництво. Молозиво заморожене для випоювання телят. Технічні умови
— Вперше 
	

ДСТУ 8795:2018
Велика рогата худоба. Методи етологічних досліджень
— Вперше
	

ДСТУ 8796:2018
Велика рогата худоба. Метод досягнення потенціалу якості м’ясної продукції бичками молочних порід
— Вперше
	

ДСТУ 8797:2018
Напівфабрикати з м’яса страусів натуральні. Технічні умови 
— Вперше
	

ДСТУ 8798:2018
Велика рогата худоба м’ясного напряму продуктивності. Племінний молодняк для реалізації. Основні параметри
— Вперше
	

ДСТУ 8799:2018
Велика рогата худоба молочного та комбінованого  напрямів продуктивності. Племінний молодняк 
для реалізації. Основні параметри 
— Вперше
	

ДСТУ 8800:2018

Настанова з улаштування залізобетонних дорожніх огороджень парапетного типу 
— Вперше
	

ДСТУ 8801:2018

Автомобільні дороги. Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів 
— Вперше

3. Скасувати національний нормативний документ з 01 жовтня 2019 року: 

ДСТУ 3946–2000
Система розроблення і поставлення продукції 
на виробництво. Продукція харчова. Основні положення

4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Генеральний директор							              Г. В. Лісіна

