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


НАКАЗ

04 грудня 2018 р.
Київ
№ 461


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-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 національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2019 року:


ДСТУ ISO 10359-2:2018 
(ISO 10359-2:1994, IDT)
Якість води. Визначення вмісту фториду. 
Частина 2. Визначення вмісту неорганічно зв’язаного загального фториду після розкладу 
та дистиляції
— Вперше
	

ДСТУ ISO 11423-1:2018 
(ISO 11423-1:1997, IDT)
Якість води. Визначення вмісту бензолу 
та деяких похідних. Частина 1. Метод газової хроматографії рівноважної пари
— Вперше
	

ДСТУ ISO 15923-1:2018 
(ISO 15923-1:2013, IDT)
Якість води. Визначення окремих параметрів 
з використанням систем дискретного аналізу. Частина 1. Вміст амонію, нітрату, нітриту, хлориду, ортофосфату, сульфату та силікату 
з фотометричним детектуванням
— Вперше
	

ДСТУ ISO/TS 16780:2018 (ISO/TS 16780:2015, IDT)
Якість води. Визначення вмісту поліхлорованих нафталінів (ПХН). Метод 
з використанням газової хроматографії (ГХ) 
та мас-спектрометрії (МС)
— Вперше
	

ДСТУ ISO 17378-1:2018 
(ISO 17378-1:2014, IDT)
Якість води. Визначення вмісту арсену 
та стибію. Частина 1. Метод з використанням 
атомно-флуоресцентної спектрометрії генерації гідриду (ГГ-АФС)
— Вперше
	

ДСТУ ISO/TS 17379-2:2018 (ISO/TS 17379-2:2013, IDT)
Якість води. Визначення вмісту селену. Частина 2. Метод з використанням 
атомно-флуоресцентної спектрометрії генерації гідриду (ГГ-АФС)
— Вперше
	

ДСТУ ISO 17495:2018 
(ISO 17495:2001, IDT)
Якість води. Визначення вмісту окремих нітрофенолів. Метод твердофазної екстракції та газової хроматографії 
з мас-спектрометричною реєстрацією
— Вперше
	

ДСТУ ISO 18857-1:2018 
(ISO 18857-1:2005, IDT)
Якість води. Визначення вмісту окремих алкілфенолів. Частина 1. Метод 
для нефільтрованих проб з використанням рідинної екстракції та газової хроматографії 
з мас-селективною реєстрацією
— Вперше
	

ДСТУ ISO 18857-2:2018 
(ISO 18857-2:2009, IDT)
Якість води. Визначення вмісту окремих алкілфенолів. Частина 2. Газовохроматографічно-мас-спектрометричне визначення алкілфенолів, їхніх етоксилатів 
та бісфенолу А в нефільтрованих пробах 
після твердофазної екстракції та утворення похідних
— Вперше
	

ДСТУ ISO 24293:2018 
(ISO 24293:2009, IDT)
Якість води. Визначення вмісту окремих ізомерів нонілфенолу. Метод з використанням твердофазної екстракції (ТФЕ) та газової хроматографії/мас-спектрометрії (ГХ/МС)
— Вперше

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


Генеральний директор						                            Г. В. Лісіна

