
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
Державне підприємство 

«Український науково-дослідний і навчальний центр  
проблем стандартизації, сертифікації та якості» 

(ДП «УкрНДНЦ») 
 

НАКАЗ 

 

14 лютого 2017 р.                             м. Київ                                               № 26 

 

Про внесення змін до структури ТК 19  

 

Відповідно  до   Закону   України «Про  стандартизацію» від  05.06.2014 

№ 1315-VII, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р, 

протоколу засідання ТК 19 від 15.11.2016 № 2/11-16 

НАКАЗУЮ: 

1. Припинити діяльність підкомітету 6 «Сільське та лісове господарство» 

у складі ТК 19 «Науково-технічна термінологія» (далі — ТК 19).  

2. Створити у складі ТК 19 ПК 9 «Сільське господарство» (далі — ПК 9).  

3. Закріпити за ПК 9 сферу діяльності та об'єкти стандартизації (згідно з 

додатком 1). 

4. Призначити головою ПК 9 Гнатіва Петра Степановича, професора 

кафедри екології та біології Львівського національного аграрного університету. 

5. Створити у складі ТК 19 ПК 10 «Лісове господарство й 

деревинообробча промисловість» (далі — ПК 10).  

6. Закріпити за ПК 10  сферу діяльності та об'єкти стандартизації (згідно з 

додатком 1). 

7. Призначити головою ПК 10 Ребезнюка Ігоря Тарасовича, директора 

Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та 

комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного лісотехнічного університету 

України. 



8. Призначити уповноваженою особою від Львівського національного 

аграрного університету Шувара Івана Антоновича, професора кафедри технологій 

у рослинництві. 

9. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити 

оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДП «УкрНДНЦ». 

10. Начальнику Національного фонду нормативних документів 

забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного 

інформаційного покажчика «Стандарти». 

11. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до 

відома виконавців. 

12. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником 

підприємства чи особою, яка виконує його обов’язки. 

 

В. о. генерального директора                                                        Г. В. Лісіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проект наказу підготовлено: 

Провідний інженер відділу планування,  
        моніторингу та взаємодії з ТК                                               С. О. Войтушенко                    

 

Погоджено: 
 

 

Начальник управління національної  
та міжнародної стандартизації  
 

 
               І. С. Шустєва  
 

  

Начальник юридичного відділу                          
 

                  Л. О. Козловець 
 
 

Відредаговано: 
 
Провідний редактор видавничо- 
поліграфічного відділу                                                           О. Ю. Рождественська     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 до наказу 
Національного органу  
стандартизації ДП «УкрНДНЦ» 
від 14 лютого 2017 р. № 26 
 

 
 

Структура ТК 19 «Науково-технічна термінологія»               
 
Ч.ч. Назва 

ПК 
Код та назва об’єктів 

стандартизації 
згідно з ДК 004 

Прізвище, ім’я, 
по батькові та посада 

голови ПК, телефон, факс, 
e-mail, назва організації, 

яку він представляє, 
та її адреса 

1. ПК 9 «Сільське 
господарство» 

01.040.65 «Сільське 
господарство  

(Словники термінів)» та 
 65 «Сільське 
господарство»  

(крім кодів галузі 
лісівництва) 

Гнатів Петро Степанович, 
професор кафедри екології та 

біології Львівського 
національного аграрного 

університету, 
тел. (032) 224-23-35  
rectorat@lnau.lviv.ua, 

Львівський національний 
аграрний університет, 

вул. Володимира Великого, 1, 
м. Дубляни, Жовківський 
район, Львівська область, 

80381 
2. ПК 10 «Лісове 

господарство й 
деревино-
обробча 

промисловість» 

65.020.01 
«Землеробство/рільництво 

та лісівництво взагалі» 
(стосовно галузі 

лісівництва), 65.020.40 
«Озеленювання та 

лісорозведення», 65.020.99 
«Інші стандарти стосовно 
землеробства/ рільництва 
та лісівництва» (стосовно 

галузі лісівництва), 
65.060.80 «Устатковання 

для лісівництва» та 79 
«Деревообробча 
промисловість» 

Ребезнюк Ігор Тарасович,  
директор Навчально-
наукового інституту 
інженерної механіки, 

автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих 
технологій Національного 

лісотехнічного університету 
України,  

тел. (032) 237-10-50, 
rebeznyuk@ukr.net, 

Національний лісотехнічний 
університет України 

вул. Генерала Чупринки, 103, 
м. Львів, 79057 

 
     

 


