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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 28 грудня 2019 р.
Київ
                № 521

Про внесення змін до наказу 
від 27 листопада 2018 р. № 444 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» 
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 27 листопада 2018 р. № 444 
«Про прийняття та скасування національних стандартів» (далі — наказ) такі зміни:

викласти наказ у такій редакції:

«1. Прийняти національний стандарт з наданням чинності з 01 січня 
2019 року:

ДСТУ 8818:2018
Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю
— Вперше (зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 22727–88)
2. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 січня 2020 року:


ДСТУ 2436.1:2018 
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Методи визначення зовнішнього вигляду 
та кольору
— На заміну ДСТУ 2436.1–94 (ГОСТ 2706.1–95) 
	

ДСТУ 2436.2:2018 
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод вимірювання масової частки домішок та визначення масової частки основної речовини в бензолі, толуолі та ксилолі
— На заміну ДСТУ 2436.2–94 (ГОСТ 2706.2–95) 
	

ДСТУ 2436.3:2018 
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Методи визначення забарвлення кислоти сірчаної
— На заміну ДСТУ 2436.3–94 (ГОСТ 2706.3–95) 
	

ДСТУ 2436.7:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення реакції водної витяжки
— На заміну ДСТУ 2436.7–94 (ГОСТ 2706.7–95)
	

ДСТУ 2436.8:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення випарності
— На заміну ДСТУ 2436.8–94 (ГОСТ 2706.8–95)
	

ДСТУ 2436.12:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод вимірювання температури кристалізації бензолу
— На заміну ДСТУ 2436.12–94 (ГОСТ 2706.12–95)
	

ДСТУ 2436.13:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод вимірювання температурних границь перегонки
— На заміну ДСТУ 2436.13–94 (ГОСТ 2706.13–95)
	

ДСТУ 8819:2018
Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого 
та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки 
та обладнання
— Вперше

3. Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 червня 
2020 року:


ДСТУ 2436.4:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення сірковуглецю в бензолі
— На заміну ДСТУ 2436.4–94 (ГОСТ 2706.4–95)

	

ДСТУ 2436.5:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення тіофену в бензолі
— На заміну ДСТУ 2436.5–94 (ГОСТ 2706.5–95)
	

ДСТУ 2436.6:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення речовин, що сульфуються
— На заміну ДСТУ 2436.6–94 (ГОСТ 2706.6–95)
	

ДСТУ 2436.9:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод вимірювання висоти шару води в цистерні
— На заміну ДСТУ 2436.9–94 (ГОСТ 2706.9–95) 
	

ДСТУ 2436.10:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення сірководню та меркаптанів
— На заміну ДСТУ 2436.10–94 (ГОСТ 2706.10–95) 
	

ДСТУ 2436.11:2018
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Методи визначення бромного числа
— На заміну ДСТУ 2436.11–94 (ГОСТ 2706.11–95) 

4. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2020 року:


ДСТУ 2436.1–94 
(ГОСТ 2706.1–95) 
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Методи визначення зовнішнього вигляду 
та кольору 
	

ДСТУ 2436.2–94 
(ГОСТ 2706.2–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод визначення основної речовини і домішок у бензолі, толуолі та ксилолі 
	

ДСТУ 2436.3–94 
(ГОСТ 2706.3–95) 
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Методи визначення забарвлення сірчаної кислоти
	

ДСТУ 2436.7–94 
(ГОСТ 2706.7–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення реакції водної витяжки
	

ДСТУ 2436.8–94 
(ГОСТ 2706.8–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення випарності
	

ДСТУ 2436.12–94 
(ГОСТ 2706.12–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення температури кристалізації бензолу
	

ДСТУ 2436.13–94 
(ГОСТ 2706.13–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення температурних границь перегонки

5. Скасувати чинність національних стандартів з 01 червня 2020 року:


ДСТУ 2436.4–94 
(ГОСТ 2706.4–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення сірковуглецю в бензолі
	

ДСТУ 2436.5–94 
(ГОСТ 2706.5–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення тіофену в бензолі
	

ДСТУ 2436.6–94 
(ГОСТ 2706.6–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення речовин, що сульфуються
	

ДСТУ 2436.9–94 
(ГОСТ 2706.9–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення висоти шару води у цистерні
	

ДСТУ 2436.10–94 
(ГОСТ 2706.10–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення сірководню та меркаптанів
	

ДСТУ 2436.11–94 
(ГОСТ 2706.11–95)
Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. 
Метод визначення бромного числа»

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		                                                               Ганна ЛІСІНА

