
ггл
ч.,
вугiльноiMiшicTepcтBo епергетикп та промисловостi Украiни

.Щержавне пiдприемство''Украiнський науково-дослiдний iнституг
нафтопереробнот промисловостi''Мдсмд,,'

Украiна, 03142, Ки.в - 142, проспект Дкадемiка Палладiна, 4б,
ко.u е,ЩРПОУ 0014994З

!иректору !ержавного пiдприсмства
<Орган з сертифiкацiТ нафтопродуптi" .а
систем якостi кМАСМА-СЕПРо)

0З142, м. КиТв, пр. Паллй

На Ваш лист вiд 15.08.2019 М 0405/оС надаемо дозвiл на використаннянормативн.их документiв, що е власнiстю нашого пiдприемства, а саме:

1. ту У 0014994з,424-9б <Концентрат змащувальноi добавки кБурвал-lС>. ТехнiчнiyMoBLI>.

2. ту }' 00149943..427-98 кСировина для виробництва нафтових лорожнiх в'язкихбiтум,iв. Технiчнi умови).3. ту У 0014994з.47О-96 <Гас освiтлюВальний. Технiчнi умови).4. ту У 00l49943.490-98 кМастило <ЛКМтранс-2>. Технiчнi умови>.5. ту У 00l49943.507-98 кМастило кТермолiта> . Технiчнi умо"иu.6. ту У 00149943.508-98 кМастило <I]ентролiтu. Технiчнi умови>.7. ту У 00l49943.5 12-98 <олива мастильна МГД-l4М. Технiчнi умови),8. ту У 2з.2-00149943-5з2-2004 <Бiтум нафтовиИ дистиляцiйний дорожнiй БiНДиД90/l 30. Технiчнi умови).9, ту У 23.2-0014994з-54о-2О0l ,кГазойль вакуумний (вакуумний дистилят). Технiчнi
умови).

10. ту У 2з.2-0014994з.542-2О01 к](омпонент палива дизельного. Технiчнi умови>.l1' ту У 2з,2-0014994з-548-2006 <олива турбiнна ТурбО Маст. Технiчнi умови)).12, ту У 
"zз,2-00|4994з-558-2006 

<Рафiнаr-б.".опuПЬ.о р16ормiнгу. Технiчнi умови).l3. ту У 2з.2-0014994з-56о-2006 <Рiдина мастильно-холодильна Авiтол-2. Технiчнi
умови)).
ту У ,.zз.2-00|4994з-563-2О10 

кМастило кРiзьбол С>. Технiчнi умови>.
Т:,..,::._,'_!_.U _о9'оп943-5б1-200б 

<Концентрат змащувальнот добавки Бурвал_2.rехнlчtнl умови)).
ту 38,10l100з-87 кПрисадкzr Борiн. Технiчнi умови).гстУ 38.001-94 кМастила пласrичнi. МетоД 

"".пu".пrя 
зовнiшнього вигляду))

::у_ :* 
002-94 <Мастила пластичнi. Метод визначення наявностi абразивних

домlшок))
l9. ГсТУ 38.003-95 кЗасоби технологiчнi мастильно-охолоджуючi. Метод визначеннявiльних лугiв та вiльних органiчних кислот)
20, ГСТУ 320.0014994з.004-96 <Розчини та емульсiТ. Метод визначення схильностi допiноут,ворення та стiйкостi пiни>

|4.
l5.

l6.
17.

18.

@l



2l' 
iflY;,Т-'.'#9943'00б-1)9 

КОЛИВИ iГrДУСТРiальнi для промислового устаткування.
Z2 

;Тffi i3ii',fr'j;ЗfJ;]' 
КПаПИВО ДJIя реактивних двигунiв " рт". технiчнi умови))

23. ГСl-У З20,24з70569.009-9|8 кГази вуг"Iеводневi скрапленi паливнi для комунrшьно-

ff,'J#Т:,lffi}I""НЯ, 
ТеХНОлогiчнi та облiковi операчii ir ruп"r*ами газу> зi

24' 
ЖУr'-Т,0014994З,010-98 

<ПаЛИво пiчне побутове (ппп). технiчнi умови> зi
25' 

;Ti;;: i3li',iJj.011-9!) 
КIlа,ГlИВО ТС-1 для реактивних двигунiв. технiчнi умови)

26, гстУ 320,00l499 4з,0l2-gg <()ливИ баз,эвi селективноi очистки, Технiчнi умови)27' гстУ 320,00l4994з,015-:l00tJ <Бензин" ",Й"i сумiшевi. ie"ni"ni умови> зiзмiнами J\b l, м 2, JФ 3.28' 
l?.l ]ii;1ll3943,0l6-2000 

<ГаЗИ В)/ГЛеВодневi скрапленi. методика розрахунку
29, ГСТУ 320,00149943.018-:2003 <Нафта. Визначення сiрководню, метил- таетилмеркаптанiв>
з0. соу мпЕ 320.00l4994З.019:2004 кНафта. Метод визначення органiчно зв'язаногохлору)
зl. СоУ МПЕ 2З.2.0О2:2006 <<fiафlа. Визначення вуглеводнiв Cl-C5 методом газовоiхроматографii>
З2' СОУ МПЕ 2З,2,0О4:2О06 <ВИЗНаЧеННЯ (5ензолу, толуолу, етилбензолу, п/м-ксилолiв,о-ксилолу, с9 i бiльш Вис,скокиплячих ароматичних вуглеводнiв та загального ixBMicTy в бензинi методом газовоТ *роru.о.рuфii,,

для виконання робiт по випроб./ванню нафr.опродуктiв та проведення робiт для оцiнкивiдповiдностi продукцiт.

Додатки:
l. Врахована aKTytlJIbHa копiя Т]/ У 00l4gg4.3,424-96 <Концентрат змащувальноi добавки<Бурвал- 1 С>. Технiчнi умови>.2. Врахована актуальна копiя тУ У 001,19943.427-98 <Сировина для виробництванафтовиХ лорожнiХ в'язкиХ бiтум.iв. Гехнiчнi },мови).-3, Врахована актуальна копiя ТУ У 00149|94з,470-gб кГас освiтлювальний. Технiчнiумови).
4, ВрахоВана aKTytlJIbHa копiя т]/ У 00149943,490-98 <Мастило <ЛКМтранс-2>. Технiчнiумови).
5, Врахована актуальна копiя ту У 0014994з.507-98 <Мастило <Термолiта>> Технiчн.умови).
6, ВрахоВана актуаЛьна копiя ту У 0014994з.508-98 кМастило кI_{ентролiта>. Технiчнiумови).
7, ВрахоВана акту.rльна копiя IУ у 00149943.5 12-98 <олива мастильна мгд-l4м.Технiчнi умови)).
8, Врахована актуальна копiя l,У У 2:З.2-ОО|49943-5з2-20о4 <Бiтум нафтовийдистиляцiйний дорох<нiй БiНЩиД 90/130. Технiчнi уrо"r,r.9, Врахована актуirльна копiя т}' У 23.,.|-00i4g94з-540-2001 <Газойль вакуумний(вакуумний дистилят). Технiчнi уп{ови).
l0, Врахована актуurльна копiя тУ У 2з.2-о014994з.542-2о0| <Компонент паливадизельного. Технiчнi умови>.
1l,BpaxoBal{a актуальна копiя Т'У У 2з.2-0|)14994з-548-2О06 колива турбiнна ТурбоМаст. Технiчнi умови).



12, Врахована актуальна копiя ,IУ У 2-\.2-00149943-558-2006 кРафiнат бензольногориформirrгу. Технiчнi умови>.
l3. BpaxcrBaHa актуальна копiя ТУ
холодильна Авiтол-2. Технiчнi .умс|ви).

14. Врахована aKTyitJIbHa копiяг ТУ У
Технiчнi умови).

У .zз,2-00|4994з-560-2006 кРiдина мастильно-

2з.12-0014994з-56з-2О10 кМастило <Рiзьбол С>.

15. Врахована актуirльна копiя ту У 24.6-о014994з-561-200б <Концентрат змащувапьноiдобавки Бурвал-2. Технiчнi умови).
16. Врахована актуальна копiя ту з8_10_П993-87 кПрисадка Борiн. Технiчнi умови).17, Врахована актуальна копiя гстУ 38.001-94 uйu.r"пu пластичнi, Метод визначеннязовнiшныlго вигляду)
l8, Врахована актуальна копiя гстУ 38,00:2-94 кМастила пластичнi. Метод визначеннянаявностi абразивних домiшок>
19, Врахована актуальна копiя гстУ зi3.003-95 кЗасоби технологiчнi мастильно-охолоджуючi, Метод визначеннlr вiльних лугiв та вiльних органiчних кислот))20, Bpaxor]aнa актуальна копiя гсту з20.00l499+з.оо+-qб кРозчини та емульсiТ. Методвизначення схильностi до пiноутворення та стiйкостi пiни>2l,BpaxoBa'a актуальна *oni" г'сту 3200014994r,006-99 <оливи iндустрiальнi дляпромислоI}ого устатКування. Тех нiчнi умови))
22, Врахована актуальна копiЯ гстУ 320.001499 4з.о07-97 <Паливо для реактивнихдвигунiв " рт". Технiчнi умови) зi змiнами Nl 1, Jф2, }lb 3.
23, ВрахоВана актуЕIльна копiя гстУ з20.2437О5оq.'0оq-qВ кГази вуглеводневi скрапленiпаливнi д,пя комунально-побутовоllо споживання. Технологiчнi та облiковi операчii iззалицкамLI газу) зi змiнами JФ 1, М 2.
24, Врахована актуаJIьна копiя г(]ту 320.001.19943.0l0-98 <Паливо пiчне побутове (ппп).Технiчнi умови) зi змiною М 1.
25, ВрахоВана актуаЛьна копiЯ гстУ 320.00]4994з.0l1-99 <Паливо TC-l для реактивнихлвигунiв. l'ехнiчнi умови) зi змirrами Jф 1, ]ф 2.
2б, Врахована акту€шьна копiя гстУ 320.C0l499 4з,0l2-9g коливи базовi селективноТочистки. Технiчнi умови)
27, ВрахоВана актуаJIьна копiя гстУ з20.0014994з.015-2000 кБензини MoTopHi сумiшевi.Технiчнi умови) зi змiнами Jф l,,Ns 2, j\Ъ 3.
28, Врахована актуальна копilr гстУ з20.00149943.0lб-2000 кГази вуглеводневiскрапленi, Методика розрахунку втрат) зi змilтою М l.
29, Врахована актуальна *onir l,стУ 320.0014994з.0l8-2003 кНафта. Визначеннясiрководнк), метил- та етилмерка,птанiв>
30, Врахована актуальна копiя соу мпЕ 320.00l49943.019:2004 кНафта. Методвизначення органiчно звОязаного .клору)
3l, Врахована актуальна копiя СrЭУ МПЕ 2З.2.О02:2006 <Нафта. Визначення вуглеводнiвС 1 -С5 методом газовоТ хроматогр,афiТ)
32, Врахована актуальна копiя соу, мпВ 2З;.2,004:2006 <Визначення бензолу, толуолу,етилбензолу, п/м-ксилолiв, о-кOилолу, с9 i бiльш висококиплячих ароматичнихвуглеводнiв та загального Тх BMicTy в бензинi ,методом газовоi хроматографiТ>
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во.Щиректора
I.M. Загребельний


