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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 06 серпня 2020 р.
Київ
                № 173

Про прийняття національних стандартів


Відповідно до пункту 2 частини другої 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 2020 рік
НАКАЗУЮ:

1. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 листопада 
2020 року:


ДСТУ 9041:2020 
Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм шифрування коротких повідомлень, що ґрунтується на скручених еліптичних кривих Едвардса
— Вперше
	

ДСТУ В 9042:2020 
Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Літакові радіолокаційні запитувачі та відповідачі. Загальні технічні вимоги
— Вперше

2. Прийняти національні стандарти як пробні з наданням чинності на період 
з 01 листопада 2020 року до 01 листопада 2023 року:


ДСТУ В-П 15.101:2020 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання 
на виконання науково-дослідної роботи
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ В 15.101–79)
	

ДСТУ В-П 15.209:2020 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. Обмежувальні переліки складових частин 
і матеріалів, що дозволені до застосування 
в озброєнні та військовій техніці. Основні положення
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ В 15.209–85)
	

ДСТУ В-П 15.602:2020 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація
— Вперше
	

ДСТУ В-П 15.705:2020 
Система розроблення і поставлення 
на виробництво озброєння та військової техніки. Запасні частини, інструменти і приладдя. Основні положення
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ В 15.705–86)

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. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Генеральний директор					                               Ганна ЛІСІНА

