
ПОВІДОМЛЕННЯ  
щодо перевірки, перегляду та скасовування  галузевих нормативних документів 

  

Пунктом 123 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р (далі – План 
пріоритетних дій), передбачено крок «Проведення роботи щодо перевірки, 
перегляду та скасовування стандартів, кодексів усталеної практики, прийнятих 
центральними органами виконавчої влади до набрання чинності Закону України 
«Про стандартизацію», а також галузевих стандартів (ОСТ) та відповідних 
нормативних документів колишнього Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, галузевих стандартів України (ГСТУ) (далі – галузеві НД)». 
Індикатором виконання є затверджені плани переглядів галузевих НД.  

З метою приведення національної системи стандартизації до європейських 
норм та правил розроблено та прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII 
«Про стандартизацію», яким запроваджуються два рівня стандартизації залежно від 
рівня суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти: національні стандарти, 
прийняті національним органом стандартизації, та стандарти і технічні умови, 
прийняті підприємствами, установами та організаціями.  

Законом України «Про стандартизацію», який набрав чинності 03.01.2015, 
відміняється галузева стандартизація.  

Пункт 3 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» визначає, що:  

 галузеві НД застосовуються до їх заміни на технічні регламенти, національні 
стандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш 
як 15 років з дня набрання чинності цього Закону;  

 протягом 15 років, з дня набрання чинності цього Закону, центральні органи 
виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах 
своїх повноважень, зокрема: перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві 
НД, установлювати процедури перевірки, перегляду та скасування галузевих 
НД.  

З 03.01.2015 протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають 
право приймати зміни (вносити поправки) до чинних галузевих НД та, в результаті 
перегляду, приймати їх нові редакції (нові версії стандартів). Приймати нові 
стандарти вперше вони права не мають.  

З метою виконання пункту 123 Плану пріоритетних дій та дотримання 
вимог Закону України «Про стандартизацію», пропонуємо усім зацікавленим 
сторонам, які застосовують у своїй діяльності галузеві НД, надіслати до 
відповідних органів виконавчої влади (органів виконавчої влади, які 
затвердили відповідні галузеві НД) пропозиції щодо необхідності перевірки, 
перегляду та скасування галузевих НД. 

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу стандартизації та 
інформаційного забезпечення ДП «Черкасистандартметрологія» тел. 0472 37 15 44, 
fond@st.ck.ua, inform@st.ck.ua 


