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«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 

5.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Металургійний 
завод «Дніпросталь» 

49051, м. Дніпро, вул. 
Дніпросталівська, 4 

201364 29.01.2016-
28.01.2021.  

Випробування металографічні, визначення хімічного 
складу сталі, феросплавів, вугілля кам’яного, графіту, 
вуглецевмісних матеріалів, вапна; визначення загальної 
вологи в вуглецевмісних матеріалах 

Січень 2020 

 

6.  

Випробувальна лабораторія 
Центральної заводської лабораторії 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП 
НІКО ТЬЮБ» 

53201, 
Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, 
проспект Трубників, 
будинок, 56 

201360 05.02.2016-
04.02.2021 

Фізико-механічні, фізико-хімічні, фізико-металографічні 
випробування труб та трубної продукції, трубних 
заготовок, профільного металопрокату, зварних з’єднань, 
різців, листів, штрипсів; фізико-хімічних властивостей олив, 
грунтівок, лаків, мастил.  

Лютий 
2020 

 

7.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю „ПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ „ПОЖМАШИНА” 

17583, Чернігівська 
обл., Прилуцький р-н, 
смт.Ладан, вул. Миру, 
100 А 

2Т1349 11.02.2016-
10.02.2021 

Випробування автомобілів пожежно-рятувальних, насосів, 
мотопомп, установок пожежогасіння порошкових і 
вогнегасників, пожежного устатковання, засобів 
автоматичного пожежогасіння. 

Лютий 
2020  

8.  

Центральна заводська лабораторія 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 
ЗАВОД» 

51200, 
Дніпропетровська 
область, м. 
Новомосковськ, 
вулиця Сучкова, 115 

2Т1359 03.02.2016-
02.02.2021 

Механічні, металографічні та хімічні випробування трубної 
продукції. 

Лютий 
2020 

 

9.  

Відділ аналітичних досліджень та 
якості харчової продукції Інституту 
продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

02660, м. Київ, вул. 
Євгена Сверстюка, 4-а 

201199 12.02.2016-
11.02.2021.  

органолептичні, фізико-хімічні, хроматографічні, 
мікробіологічні та молекулярно-генетичні випробування 
харчових продуктів та продовольчої сировини. 

Лютий 
2020  

10.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Лабораторія 
технічного контролю "МІР" 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
21011, м. Вінниця, вул. 
Ватутіна, 174; 
Місцезнаходження 
ООВ:  
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201101 23.02.2012-
22.02.2017. 
Акредитація 
призупинена з 
30.12.2013. 
Акредитація 
поновлена з 
03.03.2014. 
23.02.2017-
22.02.2022.  

Випробування КТЗ категорій M, N, O, L що були у 
користуванні, за вимогами безпеки та екології. 

Лютий 
2020 
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11.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОТЕХНОСЕРВІС» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
14020, м. Чернігів, вул. 
Шевченка 162 А, к.3; 
Місцезнаходження 
ООВ: 14020, м. 
Чернігів, вул. 
Шевченка, 162 А 

201000 28.02.2011-
27.02.2014. 
Акредитація 
призупинена з 
16.08.2013. 
Акредитація 
поновлена з 
02.09.2013. 
28.02.2014-
27.02.2019. 
28.02.2019-
27.02.2024  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1-М3, N1-N3, О1-О4, L1-L7. 

Лютий 
2020 

 

12.  

Івано-Франківська регіональна 
державна лабораторія Державної 
служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

Місцезнаходження 
ООВ: 76019, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Берегова, 24; 77400, 
Івано-Франківська 
обл., м. Тисмениця, 
вул. Івана Франка, 27 А 

2Н100 18.03.2010-
17.03.2013. 
18.03.2013-
17.03.2018. 
19.03.2018-
18.03.2023 

Проведення мікробіологічних, мікологічних, радіологічних, 
хіміко-токсикологічних випробувань зразків продукції та 
сировини тваринного, рослинного і біотехнологічного 
походження, мікробіологічних досліджень води питної, 
виявлення генетично-модифікованих організмів (ГМО), 
проведення патоморфологічних, вірусологічних, 
імунологічних, паразитологічних досліджень, 
бактеріологічних випробувань грунтів, піску, повітря 
робочої зони та приміщень, параметрів мікроклімату. 

Березень 
2020 

 

13.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Незалежний 
випробувальний центр СТАНДАРТ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04123, м. Київ, вул. 
Світлицького, 35; 
Місцезнаходження 
ООВ: 16600, м. Ніжин, 
Чернігівська обл., вул. 
Носівський шлях, 3 в 

2Н1128 25.12.2012-
24.12.2017. 
29.05.2018-
28.05.2023.  

Випробування на тривкість щодо зламування сейфів, АТМ-
сейфів, сховищ, дверей сховищ, безпечних сейфових шаф. 

Лютий 
2020 

 

14.  

Випробувальний центр ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ТА 
НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«МАСМА» 

03680, м. Київ, 
проспект Академіка 
Палладіна, будинок 
46, корпус 1.  

2Н381 01.02.2007-
31.01.2010. 
01.02.2010-
31.01.2013. 
01.02.2013-
31.01.2018. 
22.02.2018-
21.02.2023 

Випробування нафти та нафтопродуктів. Лютий 
2020 
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15.  

Центральна випробувальна 
державна лабораторія 
Держпродспоживслужби в Київській 
області та м. Києві 

08133, Київська обл., 
Києво-Святошинський 
р-н., м. Вишневе, вул. 
Балукова, 26. 
Перелік підрозділів 
(лабораторій) - за 
посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

2Н476 04.08.2006-
03.08.2009. 
21.09.2009-
20.09.2012. 
21.09.2012-
20.09.2017. 
Акредитація 
призупинена з 
28.01.2014. 
Акредитація 
поновлена з 
25.02.2014. 
21.09.2017-
20.09.2022 

Органолептичні, фізико-хімічні, імуно-ферментні, 
мікробіологічні, молекулярно-генетичні, радіологічні 
випробування харчової продукції, продуктів дитячого 
харчування, вод мінеральних та питних, безалкогольних та 
алкогольних напоїв, сировини тваринного та рослинного 
походження, комбікормів та комбікормової сировини, 
змивів з поверхонь приміщень, устаткування за 
показниками якості та безпеки; органолептичні, фізичні, 
фізико-хімічні, мікробіологічні, радіологічні випробування 
вод поверхневих, підземних та зворотних, атмосферного 
повітря, повітря закритих приміщень, грунтів, парфумерно-
косметичної продукції, піно-мийних засобів, матеріалів та 
виробів, що контактують з харчовими продуктами за 
показникми якості та безпеки; бактеріологічні, 
вірусологічні, паразитологічні, імунолоічні, гістологічні, 
хіміко-токсикологічні дослідження біоматеріалу та 
патологічного матеріалу; патологоанатомічні розтини 
тварин, птиці та риб; проведення ветеринарно-санітарної 
експертизи продовольчої сировини та харчової продукції. 

Січень 2020 

 

16.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
“ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРТ” 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04136, м. Київ, вул. 
Північно-Сирецька, 3; 
Місцезнаходження 
ООВ: 49038, м. Дніпро, 
вул. Князя Ярослава 
Мудрого, 68 

2Н538 11.09.2006-
10.09.2009. 
11.09.2009-
10.09.2012. 
03.10.2012-
02.10.2017. 
Акредитація 
призупинена з 
04.02.2014. 
Акредитація 
поновлена з 
04.03.2014. 
03.10.2017-
02.10.2022 

випробування електропобутового та аналогічного 
обладнання і комплектувальних виробів, світлотехнічної 
продукції і комплектувальних виробів до неї, ручних 
електромеханічних машин, переносних верстатів та 
інструменту слюсарно-монтажного з ізолювальними 
рукоятками, апаратури радіоелектронної побутової, 
засобів обчислювальної техніки, засобів зв’язку, засобів 
індивідуального захисту, засобів охоронного призначення, 
засобів автоматизації та механізації контрольно-касових 
операцій і конторського обладнання за показниками 
безпеки та якості. 

Лютий 
2020 

 

17.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Будіндустрія, ЛТД» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
69035, м. Запоріжжя, 
проспект Соборний, 
будинок 170 Г, 
квартира 32; 

2Н790 30.09.2009-
29.09.2012. 
30.09.2012-
29.09.2017. 
Акредитація 
призупинена з 

випробування будівельних матеріалів, виробів і 
конструкцій; арматурного прокату та зварних з'єднань; 
металевих конструкцій і виробів, сумішей бетонних, 
розчинових; сумішей будівельних сухих і рідких 
модифікованих; добавок до бетонів та розчинів; 
теплоізоляційних матеріалів; покрівельних матеріалів; 

Січень 2020 

 

https://naau.org.ua/wp-content/uploads/
https://naau.org.ua/wp-content/uploads/
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Місцезнаходження 
ООВ: 69035, м. 
Запоріжжя, вул. 
Діагональна, 5  

13.01.2014. 
Акредитація 
поновлена з 
20.01.2014. 
30.09.2017-
29.09.2022 

керамічних та силікатних виробів; нафтових бітумів і 
бітумних матеріалів; герметиків та мастик; 
асфальтобетонних і бітумномінеральних сумішей; 
лакофарбних матеріалів; блоків віконних та дверних; 
грунтів; будівель модульних; засобів індивідуального 
захисту працівників за показниками якості та безпеки. 

18.  

Випробувальний центр Державного 
підприємства "Криворізький науково-
виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації" 

50005, 
Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Криворіжсталі, 23 

20969 08.11.2009-
07.11.2012. 
08.11.2012-
07.11.2017. 
Акредитація 
призупинена з 
08.10.2014. 
Акредитація 
поновлена з 
04.11.2014. 
08.11.2017-
07.11.2022 

Випробування будівельних та промислових матеріалів і 
виробів, металевих конструкцій та виробів, харчової 
продукції, сільськогосподарської, парфумерно-
косметичної сировини та продукції, виробів побутової хімії, 
іграшок, продукції легкої промисловості, засобів 
індивідуального захисту, плівок, промислової продукції, 
металевих з′єднань, матеріалів, тканин, одягу, виробів 
текстильних (у тому числі дитячого, спецодягу та засобів 
захисту рук), пряжі та ниток текстильних (з натуральних, 
синтетичних, штучних та змішаних волокон), взуття 
чоловічого, жіночого, дитячого, фурнітури для виробів 
легкої промисловості, вод стічних, шахтних, змивів з 
об′єктів, обладнання, паперу та паперової продукції, 
вогнетривів, металів, сплавів, дроту для зварювання, 
електродів, нафтопродуктів, палив рідких та твердих, руд, 
агломератів, окаток, концентратів, щебня, гальки, гравію та 
піску, хімічні та електротехнічні випробування. 

Березень 
2020 

 

19.  

Випробувальна лабораторія харчової 
та промислової продукції 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 
СЕРТИФІКАЦІЇ» 

10003, м. Житомир, 
вул. Новосінна, 24  

20482 19.10.2006-
18.10.2009. 
19.10.2009-
18.10.2012. 
19.10.2012-
18.10.2017. 
19.10.2017-
18.10.2022.   

Випробування харчової продукції, продовольчої сировини, 
сільськогосподарських культур, води питної, фарфоро-
фаянсової продукції, скляного посуду та тари, посуду 
металевого, іграшок, мийних та косметичних засобів, 
тканин, паперу і картону та виробів з них, зошитів, 
будівельних матеріалів та промислової сировини, 
столярних виробів, склопакетів, деревообробного та 
металообробного обладання, технологічного обладнання 
для харчової промисловості, світлотехнічної продукції, 
автоматизовані системи контролю і обліку, обладнання, 
що працює під тиском, електричного та електронного 
устаткування, полімерних, металевих, дерев’яних, 
паперових виробів за показниками якості та безпеки; 
визначення вмісту генетично-модифікованих організмів 
(ГМО) в харчовій продукції та продовольчій сировині. 

Лютий 
2020 
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20.  

Випробувальний центр ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ 
ТА ЛАБОРАТОРНОГО СУПРОВОДУ 
«БІОЛАЙТС» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
02099, м. Київ, вул. 
Ялтинська, 5-
Б;Місцезнаходження 
ООВ: 07501, Київська 
обл., Баришівський р-
н, смт. Баришівка, вул. 
Богдана 
Хмельницького, буд. 
135-В 

201864 12.06.2019-
11.06.2024.  

Випробування сировини тваринного, рослинного та 
біотехнологічного походження, харчових продуктів, кормів 
і води за показниками безпечності та якості фізико-
хімічними, спектральними, хроматографічними, 
мікробіологічними, молекулярно-генетичними 
(визначення ГМО) методами, випробування кормів за 
показниками кормової цінності, діагностичні 
випробування методами ПЛР-діагностики, серологічними, 
гістологічними, бактеріологічними, мікологічними 
методами, визначення санітарно-гігієнічних показників. 

Березень 
2020 

 

21.  

Центр діагностики колісних 
транспортних засобів комунального 
підприємства «Криворіжавтотранс» 

50063, м. Кривий Ріг, 
вул. Аляб’єва, буд. 1 

201888 18.06.2019-
17.06.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О3, О4 

Березень 
2020  

22.  

Випробувальна лабораторія 
Державної організації «Комбінат 
«Айстра» Державного агентства 
резерву України 

14001, Чернігівська 
обл., м. Чернігів, вул. 
Чудінова, б/н 

201698 18.06.2019-
17.06.2024.  

відбір проб та випробування палив для реактивних 
двигунів, палив дизельних, бензинів автомобільних за 
фізико-хімічними методами. 

Березень 
2020  

23.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю "ФУКС МАСТИЛА 
УКРАЇНА" 

79069, м. Львів, вул. 
Шевченка, 327А 

201729 21.06.2019-
20.06.2024 

Випробування олив (моторних, трансмісійних, турбінних, 
компресорних, гідравлічних, індустріальних); води та 
водозмішуваних продуктів (емульсій та розчинів). 

Березень 
2020  

24.  

Лабораторія вимірювань та 
випробувань технічного стану КТЗ 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«АНЧЕР» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
66101, Одеська обл., 
Балтський район, м. 
Балта, вул. 
Ленінградська, 
67;Місцезнаходження 
ООВ: 66101, Одеська 
обл., м. Балта, вул. 
Островського, буд. 51 

202004 25.06.2019-
24.06.2024.  

Випробування дорожніх транспортних засобів категорій М, 
N, O крім категорії з інерційною системою гальмування. 

Березень 
2020 

 

25.  

Випробувальна лабораторія «Білаб» - 
філії Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АВЕ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
73000, м. Херсон, вул. 
Рішельєвська, б. 6-а, 
кв. 4; 
Місцезнаходження 
ООВ: 73011, м. Херсон, 

201793 27.06.2019-
26.06.2024 

Хроматографічні методи випробування зернових, бобових, 
олійних культур та продуктів їх переробки за показниками 
якості. 

Березень 
2020 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 7  з 40 

 

вул. Домобудівна, 
б.11, офіс 1 

26.  

Горохівська міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
45700, Волинська обл. 
м. Горохів, вул. 
Берестецька, 
7;Місцезнаходження 
ООВ: 45700, 
Волинська обл., м. 
Горохів, вул. 
Берестецька, 7; 45700, 
Волинська обл., м. 
Горохів, вул. Козацька, 
5 

201511 11.05.2019-
10.05.2024.  

Фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні, імунологічні, 
паразитологічні, бактеріологічні випробування сировини та 
продукції тваринного і рослинного походження. 

Лютий 
2020 

 

27.  

Випробувальна лабораторія колісних 
транспортних засобів Приватного 
акціонерного товариства 
"Дрогобицьке автотранспортне 
підприємство 24655" 

82100, Україна, 
Львівська обл., м. 
Дрогобич, вул. 
П.Орлика, 22 

201508 13.05.2019-
12.05.2024.  

Випробування, перевірка конструкції та технічного стану 
колісних транспортних засобів категорій: М1, N1, N2, N3, 
O3, O4 та газобалонних КТЗ. 

Лютий 
2020 

 

28.  

Випробувальна лабораторія 
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ» 

61166, м. Харків, 
проспект Науки, 40 

201180 14.05.2019-
13.05.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, гербологічна) 
продуктів рослинного походження та інших об'єктів 
регулювання у сфері карантину рослин. 

Лютий 
2020  

29.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного Підприємства «АВТО 
ЛЮКС» 

80038, Львівська обл., 
Сокальський район, 
село Поториця, вул. 
Зелена, 151 Адреса 
ООВ 

201900 16.05.2019-
15.05.2024.  

Випробування КТЗ категорій M, N, O, таких, що були у 
користуванні їх частин та обладнання. 

Лютий 
2020 

 

30.  

Випробувальна хіміко-технологічної 
лабораторіяТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

Місцезнаходження 
юридичної 
особи:09100, Київська 
обл., м. Біла Церква, 
вул. Сухоярська, 
будинок 
14Місцезнаходження 
ООВ:09172, Київська 
обл., Білоцерківський 

201782 16.05.2019-
15.05.2024. 

Випробування стічних вод неочищених, стічних вод 
очищених (зворотні) та поверхневих вод за фізико-
хімічними показниками; відбирання проб. 

Лютий 
2020 
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р-н, с. Томилівка, вул. 
Узинська, 4 

31.  

Випробувальна лабораторія філії 
«Управління «Укргазтехзв’язок» 
Акціонерного товариства 
«Укртрансгаз» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01021, м. Київ, 
Кловський узвіз, 
будинок 9/1 
Місцезнаходження 
ООВ:  
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201863 17.05.2019-
16.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів. Лютий 
2020 

 

32.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства 
«АВТОХОЛДІНГ-2007» 

69089, м. Запоріжжя, 
вул. Героїв 37-го 
батальйону, буд. 137 

201934 21.05.2019-
20.05.2024.  

ипробування колісних транспортних засобів категорій М1 
(у т.ч. таксі, автомобілі швидкої та невідкладної допомоги), 
M2, М3, N1, N2, N3 (у т.ч. транспортні засоби для 
перевезення небезпечних вантажів, великовагові та 
великогабаритні транспортні засоби), О1, О3, О4 (крім 
категорії О з інерційною системою гальмування), у т.ч. 
великогабаритні і великовагові, та транспортних засобів з 
газобалонним обладнанням. 

Лютий 
2020 

 

33.  

Випробувальна лабораторія Камінь-
Каширської міжрайонної державної 
лабораторії Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

44500, Волинська обл., 
Камінь-Каширський 
район, м. Камінь-
Каширський, вул. 
Хотешівська, будинок 
4 

201648 22.05.2019-
21.05.2024 

Проведення мікробіологічних, мікологічних, радіологічних, 
хіміко-токсикологічних випробувань зразків продукції та 
сировини тваринного, рослинного і біотехнологічного 
походження, мікробіологічних досліджень води питної, 
проведення імунологічних, паразитологічних і 
патологоанатомічних досліджень. 

Лютий 
2020 

 

34.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства «ГАНИЧ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
89200, Закарпатська 
обл., м. Перечин, вул. 
Сонячна, 
4Місцезнаходження 
ООВ: 89200, 
Закарпатська обл., м. 
Перечин, вул. 

202070 24.05.2019-
23.05.2024.  

Випробування конструкції та технічного стану колісних 
транспортних засобів категорій М, N, О в тому числі 
транспортні засоби з газобалонним обладнанням. 

Лютий 
2020 
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Ужгородська 104А 

35.  

Випробувальна лабораторія 
«Діагностичний комплекс 
транспортних засобів» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
КОМПАНІЯ «АВТОТЕХТЕСТСЕРВІС» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
49022, м. Дніпро, вул. 
Маршала 
Малиновського, буд. 
92 Місцезнаходження 
ООВ: Дільниця №1: 
49022, м. Дніпро, вул. 
Маршала 
Малиновського, буд. 
92Дільниця № 2: 
52000, 
Дніпропетровська 
обл., м. 
Новомосковськ, вул. 
Спаська, буд. 7 

201960 24.05.2019-
23.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4. 

Лютий 
2020 

 

36.  

Випробувальна лабораторія з 
контролю виробництва ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
65003, м. Одеса, вул. 
Наливна, 
15;Місцезнаходження 
приміщень ООВ: 
65003, м. Одеса, вул. 
м. Гефта, 2; 65003, м. 
Одеса, вул. Наливна, 
15 

201625 31.05.2019-
30.05.2024 

Відбір проб та фізико-хімічні випробування нафти, газового 
конденсату, бензинів автомобільних, палив дизельних, 
палива пічного, вакуумного газойлю, мазуту, 
нафтопродуктів відпрацьованих. 

Березень 
2020 

 

37.  

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КОБЕЛЯКИ-ТЕХСЕРВІС» 

39200, Україна, 
Полтавська обл., м. 
Кобеляки, вул. Олеся 
Гончара, 31/53 

201843 31.05.2019-
30.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій: 
М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O3, O4 та газобалонних КТЗ. 

Березень 
2020  

38.  

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЦЕНТР 
АВТОТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ” 

67663, Одеська обл., 
Біляївський р-н, 
Усатівська сільрада, 
масив №1, будинок 
90-А;Дільниця №1: 
67661, Одеська обл., 

201788 31.05.2019-
30.05.2024 

Випробування колісних транспортних засобів категорії М, 
N, О. 

Березень 
2020 
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Біляївський р-н, с. 
Нерубайське, вул. 
Пастера.40; Дільниця 
№1.1: 67661, Одеська 
обл., Біляївський р-н, 
с. Нерубайське, вул. 
Пастера.40 

39.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОМТЕХЕКСПЕРТИЗА» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
65104, м. Одеса, вул. 
Ільфа і Петрова, буд. 
15, кв. 
9;Місцезнаходження 
ООВ: 65078, м. Одеса, 
вул. Генерала 
Петрова, буд. 22-А, оф. 
12 

201688 31.05.2019-
30.05.2024 

Випробування машин, механізмів та устаткування 
підвищеної небезпеки; будівельних конструкцій металевих 
та цистерн; обладнання для хімії та нафтохімії; 
опалювального обладнання (парових і водогрійних котлів, 
трубопроводів пари та гарячої води, посудин під тиском) 
методами неруйнівного контролю. 

Березень 
2020 

 

40.  

Слов’янська міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

84122, Донецька 
область, м. 
Слов`янськ, вул. 
Вчительська, 32 

201437 31.05.2019-
30.05.2024 

Відбір проб, органолептичні, фізико-хімічні, хіміко-
токсикологічні, мікробіологічні, паразитологічні, 
мікологічні випробування зразків харчової продукції, 
сировини тваринного і рослинного походження, продукції 
біотехнологічного походження; патоморфологічні, 
патологічні, паразитарні, бактеріологічні, імунологічні, 
вірусологічні, біохімічні дослідження патологічного 
матеріалу; санітарно-зоогігієнічні дослідження об’єктів 
навколишнього середовища. 

Березень 
2020 

 

41.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬПО-ФУД» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
02090, м. Київ, 
Дніпровський район, 
вул. Бутлерова, 
1;Місцезнаходження 
ООВ: 07443, Київська 
область, Броварський 
р-н. с. Квітневе, вул. 
Гоголівська 1а 

201797 04.06.2019-
03.06.2024.  

фізико-хімічні та органолептичні випробування харчових 
продуктів, продовольчої та сільськогосподарської 
сировини. 

Березень 
2020 

 

42.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства станції 
технічного обслуговування «Формула 

31200, Хмельницька 
обл., Волочиський р-н, 
м. Волочиськ, вул. 

202045 07.06.2019-
06.06.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О3, О4. 

Березень 
2020  
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– 1» Незалежності, буд. 3/8 

43.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства «ХУСТ - 
ТЕХНО» 

90400, Закарпатська 
обл., м. Хуст, вул. Івана 
Франка, 185 

202073 11.06.2019-
10.06.2024.  

випробування колісних транспортних засобів категорій М1, 
М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4 (крім категорії О з 
інерційною системою гальмуванням) та транспортні 
засоби з газобалонним обладнанням. 

Березень 
2020  

44.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
26400, Кіровоградська 
обл., м. 
Благовіщенське, вул. 
Промислова, буд. 
53;Місцезнаходження 
ООВ: Дільниця №1: 
26400, Кіровоградська 
обл., м. 
Благовіщенське, вул. 
Промислова, буд. 
53;Дільниця №2: 
26300, Кіровоградська 
обл., м. Гайворон, вул. 
Гайворонська, буд. 1-Д 

201876 11.06.2019-
10.06.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, М2, М3 (у т.ч. автобуси спеціалізовані для 
перевезення школярів, інвалідів), N1, N2, N3, О1, О2, О3, 
О4, L1 – L7 (у т.ч., пристосовані для перевезення пасажирів, 
великогабаритні та великовагові автомобілі, причепи 
(напівпричепи), призначені або пристосовані для 
перевезення небезпечних вантажів), а також причепи з 
інерційною гальмівною системою, повнопривідні 
автомобілі, транспортні засоби з газобалонним 
обладнанням. 

Березень 
2020 

 

45.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВОЛІТІ 
ТЕСТІНГ ЕНД ІНСПЕКШН» 

65005, м. Одеса, вул. 
Балківська, 137-г, 
оф.6/1 

202079 12.06.2019-
11.06.2024.  

хімічні, фізико-хімічні та хроматографічні випробування 
рослинних олій, зернових, зернобобових та олійних 
культур, а також продуктів їх переробки. 

Березень 
2020  

46.  

Бахмутська міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
84500, Донецька 
область, м. Бахмут, 
вул. Незалежності, 
104; 
Місцезнаходження 
приміщень ООВ: 
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 

201220 15.04.2019-
14.04.2024 

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 
паразитологічні, мікробіологічні, імунологічні 
випробування харчових продуктів, сировини тваринного та 
рослинного походження, води, біологічного матеріалу, 
об’єктів навколишнього середовища. 

Січень 2020 
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47.  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ» 

88005, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 
Станційна, 56 

201187 15.04.2019-
14.04.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, мікологічна, 
гербологічна, фітогельмінтологічна,) продуктів рослинного 
походження та інших об’єктів регулювання у сфері 
карантину рослин; визначення посівних якостей 
насіннєвого матеріалу; визначення товарної якості 
саджанців. 

Січень 2020 

 

48.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД 
АГРОПРОМ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
35012, Рівненська 
обл., Костопільський 
район, село Великий 
Мидськ, вул. 
Колгоспна, буд. 
8В;Місцезнаходження 
ООВ: 35000, 
Рівненська обл., м. 
Костопіль, вул. Бурова, 
33 

201791 16.04.2019-
15.04.2024 

Відбір проб та фізико-хімічні випробування грунтів. Січень 2020 

 

49.  

Випробувальна лабораторія «Центр 
автомобільної безпеки» Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ТАІТІ» 

51931, 
Дніпропетровська 
обл., м. Ка́м'янське, 
вул. Республіканська, 
9. 

201883 17.04.2019-
16.04.2024  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, M2, М3, N1, N2, N3 (у т.ч. транспортні засоби для 
перевезення небезпечних вантажів та швидкопсувних 
харчових продуктів, великовагові та великогабаритні 
транспортні засоби), О1, О3, О4, (крім категорії О з 
інерційною системою гальмування) та транспортних 
засобів з газобалонним обладнанням.  

Січень 2020 

 

50.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Лада-Сервіс СТО-
4» 

74343, Херсонська 
обл. Бериславський р-
н, смт. Козацьке, вул. 
Шевченка, 2 

201938 18.04.2019-
17.04.2024  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, M2, М3, N1, N2, N3 (у т.ч. транспортні засоби для 
перевезення небезпечних вантажів, великовагові та 
великогабаритні транспортні засоби), О1, О3, О4, (крім 
категорії О з інерційною системою гальмування), у т.ч. 
транспортні засоби для перевезення небезпечних 
вантажів, великовагові та великогабаритні транспортні 
засоби, та транспортних засобів з газобалонним 
обладнанням.  

Січень 2020 
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51.  

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ТЕХОГЛЯД-УМАНЬ» 

20301, Черкаська 
область, м. Умань, вул. 
Вінницьке шосе, буд. 
4-а 

201937 18.04.2019-
17.04.2024  

Випробування конструкції та технічного стану колісних 
транспортних засобів категорій М1 (у т.ч. таксі, автомобілі 
швидкої допомоги), M2, М3 (у т.ч. автобуси спеціалізовані 
для перевезення школярів, інвалідів), N1, N2, N3 (у т.ч. 
транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів 
та швидкопсувних харчових продуктів), причепи та 
напівпричепи О1, О3, О4 в тому числі пристосованих для 
перевезення небезпечних вантажів та швидкопсувних 
харчових продуктів (крім категорії О з інерційною 
системою гальмування) в тому числі транспортні засоби з 
газобалонним обладнанням та підвищеної прохідності  

Січень 2020 

 

52.  

Чернігівський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

14037, м. Чернігів, вул. 
Степана Разіна, буд. 19 

201573 25.04.2019-
24.04.2024 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів та прекурсорів; комп’ютерно-технічні 
дослідження. 

Січень 2020 

 

53.  

Випробувальна лабораторія Сумської 
обласної філії ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 
СЕРТИФІКАЦІЇ І ЕКСПЕРТИЗИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03040 м. Київ вул. 
Стельмаха, 
6AМісцезнаходження 
ООВ: 40009, м. Суми, 
пров. Сумський, 17/2 

201680 26.04.2019-
25.04.2024 

Визначення показників якості насіння 
сільськогосподарських культур, буряку цукрового, 
овочевих, баштанних, кормових коренеплодів, квітково-
декоративних, лікарських та ефіроолійних культур, 
картоплі насіннєвої, фізико-хімічні дослідження зерна та 
продуктів його переробки. 

Січень 2020 

 

54.  

Гуляйпільська міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів Гуляйпільської районної 
державної лікарні ветеринарної 
медицини 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
70202, Запорізька 
область, м. Гуляйполе, 
вул. Соборна, 27 
А;Місцезнаходження 
ООВ: 70202, 
Запорізька область, м. 
Гуляйполе, вул. Миру, 
25 А 

201571 03.05.2019-
02.05.2024 

Відбір проб, органолептичні, фізико-хімічні, 
мікробіологічні, мікологічні дослідження харчових 
продуктів та харчової сировини тваринного та рослинного 
походження, комбікормів та комбікормової сировини, 
води питної, води поверхневих водойм; мікологічні, 
бактеріологічні та патологоанатомічні дослідженя трупів та 
ізольованих органів усіх видів тварин та птиці; імунологічні 
дослідження сироватки крові тварин та птиці; біохімічні 
дослідження сироватки крові тварин; паразитологічні 
дослідження тварин та птиці, об’єктів довкілля; 
мікробіологічні дослідження об’єктів навколишнього 
середовища. 

Лютий 
2020 

 

55.  

Ужгородська прикордонна державна 
контрольно-токсикологічна 
лабораторія 

88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 
Станційна, 56 

201647 03.05.2019-
02.05.2024 

Фізико-хімічні випробування грунту, води питної 
водопровідної, води з колодязів, каптажів та джерел; 
визначення вмісту діючої речовини в пестицидних 
препаратах та їх робочих розчинах методом рідинної 
хроматографії; визначення вмісту нітратів у фруктах та 
овочах. 

Лютий 
2020 
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56.  

Лабораторія з контролю якості КТЗ 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ПЕТ АРС ТРАНС» 

47800, Тернопільська 
обл., Підволочиський 
р-н, смт. 
Підволочиськ, вул. Д. 
Галицького, 75 

201916 03.05.2019-
02.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4. 

Лютий 
2020 

 

57.  

Сумський науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру 
МВС України 

40007, м. Суми, вул. 
Промислова, 8  

201720 06.05.2019-
05.05.2024 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів і прекурсорів. 

Лютий 
2020  

58.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСЕРВІС 
ДАН»  

89427, Закарпатська 
обл., Ужгородський 
район, с. Минай, вул. 
Тупікова, 31 

202028 07.05.2019-
06.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4, L. 

Лютий 
2020  

59.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОМОТОДІАГНОСТИКА» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
25030, м. 
Кропивницький, вул. 
Лавандова, 27-А; 
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201816 11.05.2019-
10.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, М2, М3 (у т.ч. автобуси спеціалізовані для 
перевезення школярів, інвалідів), N1, N2, N3, О1, О2, О3, 
О4, L1 – L7 (у т.ч., пристосовані для перевезення пасажирів, 
великогабаритні та великовагові автомобілі, причепи 
(напівпричепи), призначені або пристосовані для 
перевезення небезпечних вантажів), а також причепи з 
інерційною гальмівною системою, повнопривідні 
автомобілі, транспортні засоби з газобалонним 
обладнанням.  

Лютий 
2020 

 

60.  

Сватівська міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
92603, Луганська 
область, м. Сватове, 
вул. Челюскінців, 
2;Місцезнаходження 
ООВ: 92603, Луганська 
область, м. Сватове, 
вул. Челюскінців, 
2;92601, Луганська 
область, м. Сватове, 
площа Привокзальна, 
1 

201433 11.05.2019-
10.05.2024 

Відбір проб, органолептичні, фізико-хімічні, 
мікробіологічні, мікологічні дослідження харчових 
продуктів та харчової сировини тваринного та рослинного 
походження, комбікормів та комбікормової сировини, 
води питної, води; мікологічні, бактеріологічні та 
патологоанатомічні дослідженя трупів та ізольованих 
органів усіх видів тварин та птиці; імунологічні 
дослідження сироватки крові тварин та птиці; біохімічні 
дослідження сироватки крові тварин; паразитологічні 
дослідження тварин та птиці, об’єктів довкілля; 
мікробіологічні дослідження об’єктів навколишнього 
середовища. 

Лютий 
2020 
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61.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОДІАГНОСТИКА» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
27406, м. 
Кіровоградська обл., 
м. Знам’янка, вул. В. 
Голого, буд. 95-Ж; 
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201875 11.05.2019-
10.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, М2, М3 (у т.ч. автобуси спеціалізовані для 
перевезення школярів, інвалідів), N1, N2, N3, О1, О2, О3, 
О4, L1 – L7 (у т.ч., пристосовані для перевезення пасажирів, 
великогабаритні та великовагові автомобілі, причепи 
(напівпричепи), призначені або пристосовані для 
перевезення небезпечних вантажів), а також причепи з 
інерційною гальмівною системою, повнопривідні 
автомобілі, транспортні засоби з газобалонним 
обладнанням. 

Лютий 
2020 

 

62.  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ» 

79011, м. Львів, вул. 
Вітовського, 18 

201171 11.05.2019-
10.05.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, мікологічна, 
фітогельмінтологічна, гербологічна) продуктів рослинного 
походження та інших об'єктів регулювання у сфері 
карантину рослин. 

Лютий 
2020  

63.  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКА 
ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ» 

36009, м. Полтава, 
провулок Заячий, 10-Б 

201173 11.05.2019-
10.05.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, мікологічна, 
фітогельмінтологічна, гербологічна) продуктів рослинного 
походження та інших об'єктів регулювання у сфері 
карантину рослин. 

Лютий 
2020  

64.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства «Шлях-
2002» 

69057, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, буд. 96 

201879 11.05.2019-
10.05.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій М1 
(у т.ч. таксі, автомобілі швидкої та невідкладної допомоги), 
M2, М3, N1, N2, N3 (у т.ч. транспортні засоби для 
перевезення небезпечних вантажів, великовагові та 
великогабаритні транспортні засоби), О1, О3, О4 (крім 
категорії О з інерційною системою гальмування), у т.ч. 
великогабаритні і великовагові, та транспортних засобів з 
газобалонним обладнанням. 

Лютий 
2020 

 

65.  

Навчально-науково-виробнича 
лабораторія діагностики 
транспортних засобів Навчально-
науково-виробничого центру 
«АвтоІнжиніринг» Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03041, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 15; 
Місцезнаходження 
ООВ: 03027, Київська 
область, Києво-
Святошинський р-н, с. 
Новосілки, вул. 
Володимира 
Єрмоленка, 5-а 

201743 11.05.2019-
10.05.2024. 

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, М1G, М2, М2G, М3, М3G, N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G, 
O1, O2, O3, O4. 

Лютий 
2020 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 16  з 40 

 

66.  

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ 
АГРОМАШ» 

22032, Вінницькая 
обл., Хмільницький р-
н, с. Уланів, вул. Миру, 
39 

201803 10.04.2019-
09.04.2024 

Випробування колісних транспортних засобів.  Січень 2020 

 

67.  

Луганський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

93011, Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. 
Визволителів, 22 

201728 10.04.2019-
09.04.2024 

Комп’ютерно-технічні дослідження  Січень 2020 

 

68.  

Шепетівська міжрайонна державна 
лабораторія Держпродспоживслужби 

Місцезнаходження 
ООВ: 30400, 
Хмельницька обл., м. 
Шепетівка, вул. 
Промислова, 12 

201535 10.04.2019-
09.04.2024 

Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні 
випробування харчових продуктів, харчової сировини 
рослинного та тваринного походження; мікробіологічні, 
фізико-хімічні випробування води питної, води 
мінеральної, води поверхневої; імунологічні дослідження 
крові, сироватки, сечі тварин; токсикологічні дослідження 
трупів тварин, птиці, підмору бджіл, кормів рослинного та 
тваринного походження; паразитологічні дослідження 
біологічного матеріалу тварин; бактеріологічні 
дослідження патологічного, біологічного матеріалу тварин; 
змиви з об’єктів, що підлягають ветеринарному нагляду. 

Січень 2020 

 

69.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства «Автосервіс 
«Автолідер»  

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, вул. 
Промислова, 
1/11;Місцезнаходжен
ня ООВ: 30100, 
Хмельницька обл., м. 
Нетішин, вул. 
Промислова, 1/9 

201714 11.04.2019-
10.04.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів  Січень 2020 

 

70.  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ 

58025, м. Чернівці, 
вул. Надрічна, 23 Б  

201176 11.04.2019-
10.04.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, 
фітогельмінтологічна, мікологічна, гербологічна) продуктів 
рослинного походження та інших об’єктів регулювання у 
сфері карантину рослин; визначення посівних якостей 
насіннєвого матеріалу.  

Січень 2020 

 

71.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРПРОДЛОГІСТИКА» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
21001, м. Вінниця, вул. 
Нансена, 
5;Місцезнаходження 
ООВ: 21037, м. 

201768 11.04.2019-
10.04.2024 

Випробування колісних транспортних засобів  Січень 2020 
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Вінниця, вул. 
Черняхівського, 6 

72.  

Випробувальна лабораторія колісно-
транспортних засобів Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«Діагностік – Лайн» 

40009, Сумська обл., 
м. Суми, вул. 
Білопільський шлях, 
будинок 19 

201848 12.04.2019-
11.04.2024.  

Випробування КТЗ категорій M,N,O їх частин та 
обладнання. 

Січень 2020 

 

73.  

Випробувальна лабораторія 
«Зернолаб» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«Київський хлібопродукт» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
08304, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. 
Привокзальна, 
будинок 40, кімната 
19;Місцезнаходження 
ООВ: 08304, Київська 
обл., м. Бориспіль, 
провулок Бандуристів, 
2 д 

201821 01.04.2019-
31.03.2024 

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні 
випробування зернових, круп’яних, зернобобових, олійних 
культур та продуктів їх переробки. 

Січень 2020 

 

74.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ 
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
93120, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 
Карла Маркса, 
151;Місцезнаходженн
я ООВ: 93416, 
Луганська обл., м. 
Сєвєродонецьк, смт. 
Мєтьолкіне, вул. 
Першотравнева, 24-А 

201807 01.04.2019-
31.03.2024 

Перевірки технічного стану колісно транспортних засобів, 
що були у користуванні, за вимогами безпеки та екології. 

Січень 2020 

 

75.  

Випробувальна лабораторія 
нафтопродуктів в Дніпропетровській 
області ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС-
ПЕТРОЛЕУМ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
02218, м. Київ, пр-т 
Генерала Ватутіна, 
16;Місцезнаходження 
ООВ: 52012, 
Дніпропетровська 
обл., с. Партизанське, 
вул. Заводська, 13 

201753 01.04.2019-
31.03.2024 

Випробування бензинів автомобільних, палива 
дизельного, палив моторних альтернативних за фізико-
хімічними методами. 

Січень 2020 
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76.  

Діагностичний центр колісних 
транспортних засобів дочірнього 
підприємства «Автоколона 2222» 
відкритого акціонерного товариства 
«Івано-Франківськавтотранс» 

76014, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Степана Бандери, 60 

201935 01.04.2019-
31.03.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій: М, 
N, О. 

Січень 2020 

 

77.  

Лабораторія «Першотравнева» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕХІМІЧНА 
ЛАБОРАТОРІЯ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
69041 м. Запоріжжя, 
Дніпровський р-н, 
бульвар Вінтера, 
будинок 3-
а;Місцезнаходження 
ООВ: 52800 м. 
Першотравенськ, 
Дніпропетровської 
обл., вулиця 
Молодіжна, будинок 
55 

201659 01.04.2019-
31.03.2024 

Випробування вугілля кам’яного та антрациту за 
показниками: зольність, масова частка вологи, вихід 
летких речовин, масова частка сірки, дійсна густина 
(щільність), теплота згоряння. 

Січень 2020 

 

78.  

Баришівська міжрайонна державна 
лабораторія Держпродспоживслужби 
Баришівської районної державної 
лікарні ветеринарної медицини 

Місцезнаходження 
ООВ: 07501, Київська 
обл., смт. Баришівка, 
вул. Софіївська, буд. 
32;Місцезнаходження 
дільниць: № 1 - 07501 
Київська обл., смт. 
Баришівка, вул. 
Центральна, буд. 71;№ 
2 - 07540 Київська 
обл., м. Березань, вул. 
Привокзальна, буд. 18 

201608 10.04.2019-
09.04.2024 

Відбирання та підготовка проб; випробування харчової 
продукції та продовольчої сировини рослинного та 
тваринного походження, води питної, кормів, комбікормів, 
біоматеріалу на органолептичні, фізико-хімічні, 
мікробіологічні, бактеріологічні, мікологічні, імунологічні, 
паразитологічні, радіологічні показники та проведення 
ветеринарно-санітарної експертизи. 

Січень 2020 

 

79.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства «ГАРАНТ-
ТУР» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
79014, м. Львів, 
Личаківський р-н, вул. 
Круп'ярська, буд. 9, кв. 
1;Місцезнаходження 
ООВ: 81554, Львівська 
обл., Городоцький р-н, 
с. Черляни, вул. 

201939 10.04.2019-
09.04.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О3, О4. 

Січень 2020 
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Польова, буд. 96 

80.  

Закарпатський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

88000, м. Ужгород, 
Слов'янська 
набережна, 25 

201832 10.04.2019-
09.04.2024 

Комп’ютерно-технічні дослідження: пошук інформації на 
цифрових носіях за встановленими параметрами. 

Січень 2020 

 

81.  

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКА 
ІЗОЛЯТОРНА КОМПАНІЯ» 

79066, м. Львів, вул. 
Зелена, 301  

2Т1685 01.06.2018-
31.05.2023 

Механічні, електричні, електромеханічні і кліматичні 
випробування та перевірка показників якості і безпеки 
електротехнічної продукції. 

Березень 
2020  

82.  

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З 
АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
І МЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

04053, м. Київ, вул. 
Кудрявська, 10 Г 

201509 01.06.2018-
31.05.2023.  

фізичні, фізико-хімічні, біологічні та мікробіологічні 
випробування лікарських засобів, ветеринарних 
препаратів, допоміжних речовин, медичних виробів, 
матеріалів та контейнерів для пакування фармацевтичної 
продукції, води очищеної та високоочищеної, дієтичних 
добавок (біологічно-активних добавок); фізичні, фізико-
хімічні випробування засобів дезінфекції, мийних засобів, 
антисептичних засобів, води питної, косметичної продукції; 
мікробіологічний моніторинг проб об’єктів оточуючого 
середовища, повітря; ростові, інгібіторні та індикативні 
властивості поживних (живильних) середовищ. 

Березень 
2020 

 

83.  

Випробувально-діагностична 
лабораторія дорожніх транспортних 
засобів Приватного підприємства 
«Спецтехогляд» 

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 
Варварівська, буд. 4 

2Н1622 18.06.2018-
17.06.2023 

Випробування колісних транспортних засобів та їх 
складових частин. 

Березень 
2020  

84.  

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЄС 
СТАНДАРТ" 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
65012, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. 
Рішельєвська, буд. 73, 
кв. 3;  
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201462 18.06.2018-
17.06.2023.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1-O4, L1-L7, такі що були у 
використанні. 

Березень 
2020 
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85.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСЕРТ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03169, м. Київ, 
провулок 
Московський, буд. 2-
И, приміщення 82; 
Місцезнаходження 
ООВ:  
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201719 20.06.2018-
19.05.2023.  

Визначення показників якості насіння 
сільськогосподарських культур, цукрового буряку, 
квітково-декоративних, лікарських та ефіроолійних 
культур, картоплі насіннєвої, лабораторний сортовий 
контроль насіння сільськогосподарських культур 
морфологічним методом. 

Березень 
2020 

 

86.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМУСАГРО 
ТРЕЙД» 

Місцезнаходження 
юричичної особи: 
49033, м. Дніпро, 
проспект Богдана 
Хмельницького, 122, 
корпус Е-5, кімната 11; 
Місцезнаходження 
ООВ: 69014, м. 
Запоріжжя, вул. 
Харчова, 3 

201623 23.06.2018-
22.05.2023.  

Випробування насіння олійних культур, олії рослинної та 
продуктів її переробки, шроту олійного насіння, 
концентрату фосфатидного, лушпиння соняшникового та 
фузу олійного за органолептичними, фізико-хімічними, 
фізико-механічними показниками; випробування 
розчинників гексанових за фізико-хімічними показниками. 

Березень 
2020 

 

87.  

Миргородська міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

37600, Полтавська 
область, м. Миргород, 
вул. Сорочинська, 
будинок 168  

201228 02.04.2018-
01.04.2023.  

Бактеріологічні випробування патологічного біологічного 
матеріалу тварин та птиці; імунологічні випробування 
шкірсировини та сироватки крові на наявність антитіл до 
збудників хвороб тварин; паразитологічні випробування 
фекалію, крові, зішкребів з уражених ділянок шкіри 
тварин, підмору бджіл, м’яса та продуктів забою 
cільськогосподарських тварин; хімікотоксикологічні 
випробування біологічного матеріалу тварин та птиці, 
інкубаційних яєць, води з природних водоймищ; 
мікологічні випробування зернофуражу, грубих кормів, 
комбікормів, шротів, макухи, розплоду бджіл, легень 
птиці, повітря інкубаторноптахівничих підприємств, 
тваринницьких приміщень; мікробіологічні випробування 
молока. 

Січень 2020 

 

88.  ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ Місцезнаходження 2Н1369 02.04.2018- Випробування за органолептичними, фізико-хімічними, Січень 2020  



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 21  з 40 

 

(ЦНДЛ ТА ЛАБОРАТОРІЇ 
ПРОМИСЛОВОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ) 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

юридичної особи: 
79010, Україна, м. 
Львів, вул. Пекарська, 
69; Місцезнаходження 
ООВ: 79010, Україна, 
м. Львів, вул. 
Пекарська, 52 

01.04.2023 хіміко-токсикологічними, радіологічними, 
мікробіологічними показниками води питної, продуктів 
харчових, тари, паковання та матеріалів, що контактують з 
харчовою продукцією та питною водою, засобів мийних та 
парфумерно-косметичних, будівельних матеріалів, 
іграшок, одягу, біоматеріалів та хімічних 
речовин.Вимірювання фізичних параметрів та 
концентрацій хімічних речовин, факторів приміщень 
житлових, громадських споруд, факторів виробничого 
середовища. Дослідження ступеня та характеру токсичної 
дії хімічних речовин, фармацевтичних субстанцій, лако-
фарбових та будівельних матеріалів на лабораторних 
тваринах.  

89.  

Випробувальна лабораторія паливно-
мастильних матеріалів ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 

49042, 
Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, 
АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ 
АВІАЦІЇ 

201555 03.04.2018-
02.04.2023.  

Випробування паливно-мастильних матеріалів. Січень 2020 

 

90.  

Випробувальна лабораторія 
«НЕОВЕТЛАБ УКРАЇНА» Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«НЕОВЕТЛАБ УКРАЇНА» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03191, м. Київ, вул. 
Академіка Вільямса, 
буд. 11, корпус 1, кв. 
101; 
Місцезнаходження 
ООВ: 03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 
буд. 28 

201766 10.04.2018-
09.04.2023.  

Виявлення антитіл в сироватці крові м’ясоїдних тварин до 
збудника сказу та контроль ефективності вакцинації проти 
сказу. 

Січень 2020 

 

91.  
Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-АВТО» 

43020, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. 
Рівненська, 145 

201356 16.04.2018-
15.04.2023.  

Випробування колісних транспортних засобів, їх складових 
частин та устаткування. 

Січень 2020 
 

92.  

Лабораторія з оцінки якості 
сільськогосподарської продукції 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
ІНВЕСТИЦІЇ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
87400, Донецька обл., 
Мангушський район, 
смт. Мангуш, вул. 
Тітова, будинок 166, 
кімната 5; 
Місцезнаходження 

2Т1653 16.04.2018-
15.04.2023 

Визначення показників якості насіння 
сільськогосподарських культур, буряку цукрового, 
овочевих, баштанних, кормових коренеплодів, квітково-
декоративних, лікарських, ефіроолійних культур; фізико-
хімічні випробування зерна, комбікормів та комбікормової 
сировини. 

Січень 2020 
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ООВ: 87400, Донецька 
обл., Мангушський 
район, смт. Мангуш, 
вул. Тітова, будинок 
166 

93.  

Випробувальна лабораторія 
діагностики технічного стану 
дорожніх транспортних засобів 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМО КОД 
УКРАЇНА» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
80361, Львівська обл., 
Жовківський р-н., с. 
Могиляни, вул. Б. 
Хмельницького, 50 А; 
Місцезнаходження 
ООВ: 80362, Львівська 
обл., Жовківський р-н., 
смт. Куликів, вул. 
Шевченка, 86 

201489 27.04.2018-
26.04.2023.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій 
М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, О3, О4 таких, що були в 
користуванні. 

Січень 2020 

 

94.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВТОТЕХСЕРВИС" 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
61037, м. Харків, 
проспект 
Московський, будинок 
199 Б; 
Місцезнаходження 
ООВ: 61052, м. Харків, 
вул. Велика 
Гончарівська, 32 

2Н1518 14.05.2018-
13.05.2023 

Випробування колісних транспортних засобів категорій: М, 
N, О, L, що були в користуванні, їх частин та обладнання, 
крім причепів з інерційною ГС. 

Лютий 
2020 

 

95.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Авто-Тест-Євро" 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
33003, Рівненська 
обл., місто Рівне, вул. 
Пухова, 83; 
Місцезнаходження 
ООВ: 35400, 
Рівненська обл., смт. 
Гоща, вул. О. Теліги, 3 

2Н1541 21.05.2018-
20.05.2023  

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій:М1, N1, що були в користуванні.  

Лютий 
2020 

 

96.  

Бориспільська районна державної 
лабораторії ветеринарної медицини 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
08300, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. 

201578 21.05.2018-
20.05.2023.  

Органолептичні, хіміко-токсикологічні, радіологічні, 
мікробіологічні випробування харчових продуктів та 
харчової сировини, кулінарних виробів, напівфабрикатів з 
м’яса сільськогосподарських тварин та птиці, молока та 

Лютий 
2020  
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Польова, 
26;Місцезнаходження 
ООВ: 08300, Київська 
обл., м. Бориспіль, 
вул. Польова, 
26;дільниця №1: 
08301, Київська обл., 
м. Бориспіль, Лугова, 1 

молочних виробів, риби, комбікормів, комбікормової 
сировини; серологічні дослідження у сироватці крові, 
виявлення антитіл до збудників хвороб тварин; 
бактеріологічні випробування об’єктів виробництва та 
реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду (змиви); 
ветеринарносанітарна експертиза м’яса забійних тварин; 
ковбасних виробів: варених, копчених, варено-копчених, 
сиро-в'ялених; молока та молочних виробів, яєць, риби та 
рибних продуктів, меду, овочів, фруктів. 

97.  

Випробувальна лабораторія 
Хмельницької обласної філії 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І 
ЕКСПЕРТИЗИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03040, м. Київ вул. 
Стельмаха, 6-А; 
Місцезнаходження 
ООВ: 29000 м. 
Хмельницький вул. 
Вайсера, 92 

2Н1641 21.05.2018-
20.05.2023 

Визначення показників якості насіння 
сільськогосподарських культур, цукрового буряку, 
овочевих, квітково-декоративних, лікарських та ефіро-
олійних культур, картоплі насіннєвої. 

Лютий 
2020 

 

98.  

Випробувальна лабораторія 
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 
«ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ» 

29000, м. 
Хмельницький, вул. 
Купріна 48 

2Н1167 24.05.2018-
23.05.2023 

Ентомологічна, мікологічна, гербологічна, 
гельмінтологічна, бактеріологічна, вірусологічна 
експертиза: в рослинах, матеріалах рослинного 
походження, насіннєвому та садивному матеріалі; 
зернових, бобових культур, олійних і технічних культур та в 
продуктах їх переробки; в овочах та фруктах, деревині, 
пакувального матеріалу. 

Лютий 
2020 

 

99.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія Субос» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03164, м. Київ, вул. 
Генерала Наумова, 
23/Б; 
Місцезнаходження 
ООВ: 03067, м. Київ, 
вул. Виборзька, 78, 
офіс 219-220 

201596 25.05.2018-
24.05.2023.  

Випробування води питної, мінеральної, поверхневих 
водоймищ та плавальних басейнів. 

Лютий 
2020 

 

100.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛФУМ-
ІНВЕСТ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
54020, м. Миколаїв, 
вул. Мала Морська, 
буд. 108, оф. 702; 
Місцезнаходження 

201443 04.04.2017-
03.04.2022.  

Відбір проб, визначення вологості, зараженості 
шкідниками, виявлення прихованого заселення комахами 
в зернових та зернобобових культурах. 

Січень 2020 
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ООВ: 54020, м. 
Миколаїв, вул. Мала 
Морська, буд. 108, 
оф.701 

101.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КАРГОПАРК» 

89640, Закарпатська 
обл., Мукачівський р-
н, смт. Чинадійово, 
вул. Садова, 92/2 

201460 10.04.2017-
09.04.2022.  

Випробовування колісних транспортних засобів категорій 
М, N, O, L. 

Січень 2020 

 

102.  

Випробувальна лабораторія ТОВ «ДП-
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
33028, м. Рівне, вул. 
Князя Володимира, 
28Б (головний офіс);   
 Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201338 10.05.2017-
09.05.2022.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій: N, 
М O, L; випробування частин та обладнання, які можуть 
бути встановлені та/або використані на КТЗ. 

Лютий 
2020 

 

103.  

Лисичанська міжрайонної державної 
лабораторії Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

93120, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 
Карла Маркса, 135 

2Н1304 10.05.2017-
09.05.2022 

Органолептичні, мікробіологічні, хіміко-токсикологічні, 
фізико-хімічні, іхтіопатологічні, паразитологічні 
випробування харчової продукції та сировини, кормів для 
тварин, води і продукції біотехнологічного походження; 
патоморфологічні, бактеріологічні, імунологічні, 
вірусологічні, паразитологічні, іхтіопатологічні, біохімічні 
діагностичні дослідження патологічного/біологічного 
матеріалу. 

Лютий 
2020 

 

104.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЩЕДРО» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
49033, м. Дніпро, 
проспект Богдана 
Хмельницького, 
будинок 122, літ. Д-2; 
Місцезнаходження 
ООВ: 69014, м. 
Запоріжжя, вул. 
Харчова, 3 

201398 15.05.2017-
14.05.2022.  

Випробування олій, маргарину та жиропохідних продуктів, 
мила, гліцерину, масла, води питної за органолептичними, 
фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, 
вмістом токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів. 

Лютий 
2020 
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105.  

Тернопільський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

46400, м. Тернопіль, 
вул. С. Будного, 48 

2Н1323 06.06.2017-
05.06.2022 

комп’ютерно-технічні дослідження: проведення 
досліджень комп’ютерної техніки, пошук інформації на 
цифрових носіях за встановленими параметрами; 
технологічне дослідження відбитків печаток та штамів; 
трасологічні та дактелоскопічні дослідження. 

Березень 
2020 

 

106.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АЛЬЯНС ОЙЛ 
УКРАЇНА» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01030, м. Київ, вул. 
Івана Франка, 6; 
Місцезнаходження 
ООВ: 09112, Київська 
область, м. Біла 
Церква, вул. 
Фастівська, 64 

201425 09.06.2017-
08.06.2022.  

випробування палив (бензинів автомобільних; палив 
дизельних, палив дизельних альтернативних, компонентів 
дизельного палива); олив (моторних універсальних, 
карбюраторних, дизельних, індустріальних, турбінних та 
присадок), відпрацьованих нафтопродуктів. 

Березень 
2020 

 

107.  

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 
"ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ" 

10002, м. Житомир, 
вул. В. Бердичівська, 
64 

201432 14.06.2017-
13.06.2022.  

Органолептичні, фізико-хімічні, спектрометричні, 
хроматографічні, радіологічні дослідження продуктів 
харчування та продовольчої сировини, питної води, 
нехарчової продукції, в тому числі дитячого асортименту та 
виробів, що контактують з харчовими продуктами ; 
шампунів, піномийних засобів та косметично-парфумерної 
продукції, будівельних матеріалів та мінеральної 
будівельної сировини, полімерних та полімервмісних 
матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються в 
будівництві та виробництві меблів, текстилю, деревини та 
продукції з неї; мікробіологічні дослідження продуктів 
харчування та продовольчої сировини, води питної, 
нехарчової продукції, шампунів, піномийних засобів та 
косметично-парфумерної продукції, стерильності 
медичного інструментарію, змивів з об`єктів довкілля; 
виявлення та кількісне визначення ДНК послідовностей 
генетично модифікованих організмів (ГМО); дослідження 
виробничого середовища та повітря робочої зони, 
житлових та громадських приміщень, території житлової 
забудови, повітря житлових та громадських приміщень, 
атмосферного повітря; мікробіологічні, паразитологічні, 
вірусологічні, серологічні та молекулярно-генетичні 
випробування біологічного матеріалу людини (змиви, 
мазки, сироватка та плазма крові, фекалії); відбирання 
зразків. 

Березень 
2020 
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108.  

Випробувальна лабораторія 
Голосіївського міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень Державної 
установи «Київський міський 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров'я України» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04053, м. Київ, вул. 
Некрасовська, 10/8; 
Місцезнаходження 
ООВ: 03040, м. Київ, 
вул. Ломоносова, 10 

201484 30.06.2017-
29.06.2022.  

визначення фізико-хімічних показників природних 
мінеральних вод, води мінеральної питної, лікувальної та 
лікувально-столової, води питної, води в басейнах; 
мікробіологічних показників харчових продуктів, води 
питної, природної мінеральної, лікувальної та лікувально-
столової, води в басейнах; біологічного матеріалу; змивів 
на виробництві харчових продуктів, в лікувально-
профілактичних закладах, зі шкіри рук хірургів, в аптеках, 
плавальних басейнах, перукарнях; повітря в лікувально-
профілактичних закладах, аптеках, перукарнях; паперу та 
картону для пакування харчових продуктів; показників 
фізичних та метеофакторів виробничих середовищ та 
приміщень громадських будівель. 

Березень 
2020 

 

109.  

Козятинська міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

22142, Вінницька обл., 
Козятинський р-н, с. 
Сокілець, вул. 
Білоцерківська, 3Б 

201367 30.06.2017-
29.06.2022 

Визначення органолептичних, фізико-хімічних, 
мікробіологічних показників харчових продуктів, 
сільськогосподарської сировини тваринного та рослинного 
походження, кормів, дезинфікуючих розчинів; 
бактеріологічних, токсикологічних, паразитологічних, 
патоморфологічних показників патологічного матеріалу 
тварин; імунологічних, вірусологічних, біохімічних 
показників сироватки крові тварин.  

Березень 
2020 

 

110.  

Випробувальна лабораторія 
Міжрайонної державної лабораторії 
ветеринарної медицини в м. 
Коломия 

78200, Івано-
Франківська область, 
м. Коломия, вул. 
Міцкевича, 56 

2Н1240 04.04.2016-
03.04.2021 

Хімічні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні 
випробування зразків продукції, сировини тваринного та 
біотехнологічного походження. 

Січень 2020 

 

111.  

Випробувальна лабораторія 
Чортківської міжрайонної державної 
лабораторії Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

48500, Тернопільська 
обл., м. Чортків, вул. 
Князя Володимира 
Великого, 10 

201209 25.04.2016-
24.04.2021.  

органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 
паразитологічні випробовування сировини та продуктів 
харчування тваринного походження, кормів. 

Січень 2020 

 

112.  

Випробувальна лабораторія 
«Лабораторія технічної діагностики» 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «НЕГАБАРИТ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
45034, Волинська обл, 
Ковельський р-н, смт. 
Люблинець, вул. 
Заводська, буд. 7 А; 
Місцезнаходження 
ООВ: 45000, 

201263 10.05.2016-
09.05.2021.  

Перевірка технічного стану колісних транспортних засобів 
категорії М1, N1, N2, N3, O2, O3, O4, таких, що були у 
користуванні щодо придатності до експлуатації за 
вимогами безпеки. 

Лютий 
2020 
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Волинська обл, м. 
Ковель, вул. 
Володимирська, буд. 
154 А 

113.  

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ПУТИВЛЬСЬКОЇ МІЖРАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

41500, Сумська обл., 
Путивльський район, 
місто Путивль, вулиця 
Кролевецька, будинок 
10 

2Н1325 16.05.2016-
15.05.2021 

Мікробіологічні та фізико-хімічні випробування харчової 
продукції та продовольчої сировини тваринного, 
рослинного та біотехнологічного походження; 
мікробіологічні, фізико-хімічні випробування та 
паразитологічні дослідження води питної. 

Лютий 
2020 

 

114.  

Криворізька міжрайонна державна 
лабораторія Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 

50098, 
Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Широківська, 112 
Б 

201295 23.05.2016-
22.05.2021.  

Випробування органолептичні, фізико-хімічні, 
мікробіологічні, радіологічні, хіміко-токсикологічні, 
паразитологічні випробування зразків продукції і сировини 
тваринного, рослинного та біотехнологічного походження, 
харчових продуктів, кормів, води та об’єктів 
навколишнього середовища. 

Лютий 
2020 

 

115.  

Випробувальний центр Одеської 
регіональної державної лабораторії 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
67667, Одеська обл., 
Біляївський р-н., смт. 
Хлібодарське, вул. 
Маяцька дорога, буд. 
27;Місцезнаходження 
ООВ: 65003, м. Одеса, 
вул. 7-ма Пересипська, 
буд. 6;67667, Одеська 
обл., Біляївський р-н., 
смт. Хлібодарське, 
вул. Маяцька дорога, 
буд. 27 

201310 23.05.2016-
22.05.2021.  

Oрганолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 
радіологічні, хіміко-токсикологічні та паразитологічні 
випробування зразків харчової продукції, сировини 
тваринного, рослинного та біотехнологічного походження, 
кормів, комбікормів, комбікормової сировини, води 
(питної, поверхневих водойм, стічної, для поїння 
сільськогосподарських тварин та птиці, для 
рибогосподарських підприємств) за показниками якості та 
безпеки; лабораторно-діагностичні дослідження 
мікробіологічні, паразитологічні, імунологічні, 
вірусологічні, молекулярно-генетичні, патоморфологічні 
зразків патологічного та біологічного матеріалу; 
визначення санітарно-гігієнічних показників. 

Лютий 
2020 

 

116.  

Випробувальна лабораторія 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
"НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ 
ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ 
"БУДЦЕНТР" 

02660, м. Київ, вулиця 
Віталія 
Шимановського, 
будинок 2/1, оф. 631 

2Н1324 23.05.2016-
22.05.2021 

Оцінка зовнішнього вигляду та визначення геометричних 
розмірів будівельних виробів, конструкцій, будівель і 
споруд. 

Лютий 
2020 

 

117.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ГАРДЕНС» 

04128, м. Київ, вул. 
Стеценка, будинок 35 

2Т1351 01.06.2016-
31.05.2021 

Визначання якості насіння квітково-декоративних культур 
та призначеного для сівби насіння сільськогосподарських 
культур. 

Березень 
2020  
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118.  

Лабораторія технічних випробувань 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПРУВ 
МЕДИКЕЛ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01042, м. Київ, 
бульвар м. 
Приймаченко, 
будинок 1/27, кімната 
506-4; 
Місцезнаходження 
ООВ: 32300, 
Хмельницька обл., м. 
Кам’янець-
Подільський, вул. 
Хмельницьке шосе, 38 

2Н1388 01.06.2016-
31.05.2021 

Випробування деталей і приладдя до медичних виробів і 
апаратів, катетерів, зондів, дренажів, трубок та 
аналогічних інструментів за показниками зовнішнього 
вигляду, конструктивних розмірів, маси, віброміцності, 
вібростійкості, ударостійкості, удароміцності, стійкості до 
згину; перевірка герметичності; вимірювання опору 
струмопровідної жили, опору ізоляції; випробування 
змінною і постійною напругою, струмові навантаження; 
випробування до дії зниженої та підвищеної температури, 
до відносної вологості; випробування в спеціальних 
середовищах, стійкості до передстерилізаційної очистки, 
дезинфекції і стерилізації; медичних виробів для 
діагностики in vitro. 

Березень 
2020 

 

119.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю виробничо-
комерційної фірми «ЛІЗО» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
81085, Львівська обл., 
Яворівський район, 
село Рясне-Руське, 
площа Незалежності, 
1; Місцезнаходження 
ООВ: 79035, м. Львів, 
вул. Пимоненка, 3 

2Н1383 17.06.2016-
16.06.2021 

Випробування лінійної арматури, призначеної для 
натягування, підтримки і з’єднання повітряних ліній 
електропередач та волоконно-оптичних кабелів. 

Березень 
2020 

 

120.  

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ДІН ЛТД» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04211, м. Київ, пр-т 
Героїв Сталінграду, 
буд. 4, корпус 8, кв.1; 
Місцезнаходження 
ООВ: 04074, м. Київ, 
вул. Коноплянська, 
буд.12 

201380 24.06.2016-
23.06.2021.  

Фізико-хімічні, органолептичні випробування нафти і 
нафтопродуктів, технічних рідин (робочі, охолоджуючі), 
емульсолів та паст, засобів дезінфікуючих, води питної. 

Березень 
2020 

 

121.  

Випробувальний центр ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» 

Місцезнаходження 
юридичної особи:  
49040, м. Дніпро, 
провулок 
Джинчарадзе, 8; 
Місцезнаходження 
ООВ: м. Дніпро, пров. 
Джинчарадзе, 8, 

201316 04.04.2016-
03.04.2021.  

випробування електричних параметрів трансформаторів, 
кабелів, проводів, шнурів, комплектних розподільчих та 
заземлювальних пристроїв, машин постійного струму, 
електроустановок, електродвигунів, ескалаторів, ліфтів, 
підйомного обладнання, тепловізійний контроль 
електрообладання; вимірювання факторів виробничого 
середовища на робочих місцях; випробування, перевірка 
конструкції та технічного стану колісних транспортних 

Січень 2020 
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49040; 
Дільниця №1: 
Дніпропетровська 
обл., 
Новомосковський р-н, 
с. Піщанка, вул. 
Запорізька, 60 

засобів категорій  М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, 
M1G, M2G, M3G, N1G, N2G, N3G (крім КТЗ категорії О2 з 
інерційною РГС), L1 – L7.  

122.  

Випробувальний центр тягового 
електрообладнання ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД 
«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» 

61089, м. Харків, 
проспект 
Московський, 299 

201332 04.04.2016-
03.04.2021.  

Електричні, кліматичні, механічні, функціональні 
випробування електричних обертових машин, апаратів та 
компресорів для рухомого складу; фізико-хімічні, 
механічні випробування та довговічність (ресурс) 
підшипників, фізико-хімічні випробування матеріалів 
електрообладнання. 

Січень 2020 

 

123.  

Випробувальний центр 
Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

49010, м. Дніпро, вул. 
Лазаряна, 2 

201100 28.03.2014-
27.03.2019. 
28.03.2019-
27.03.2024.  

Випробування об’єктів рухомого складу залізничного 
транспорту і метрополітену, засобів транспортних 
технічного обслуговування і ремонту колій, їх вузлів і 
деталей, електричного обладнання, елементів будови 
колії, контейнерів універсальних та спеціалізованих, 
ланцюгів тягових для ескалаторів. 

Березень 
2020 

 

124.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКСТОН» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03022, м. Київ, вул. 
Васильківська, буд. 34, 
корпус «В», офіс 315;  
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

201269 22.08.2014-
21.08.2019. 
Акредитація 
призупинена з 
28.09.2015. 
Акредитація 
скасована 
29.11.2016. 
18.04.2019-
17.04.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів категорій M, 
N, M/N, MG, NG, MG/NG, O, L, їх частин та обладнання, які 
можуть бути встановлені та/або використані на КТЗ, 
сільськогосподарських транспортних засобів категорій T, С, 
R, S, дорожньо-будівельної, сільськогосподарської техніки 
та інших механізмів. 

Січень 2020 

 

125.  

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЛАБ" 
НАУКОВИЙ ВИПРОБУВАЛЬНО-
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03170, м. Київ, вул. 
Драй-Хмари, б. 44, оф. 
77;Місцезнаходження 
ООВ: 03680, м. Київ, б-
р. Вацлава Гавела, б. 
4;61177, м. Харків, вул. 
Залютинська, б. 4 

2Н1152 10.09.2013-
09.09.2018. 
Акредитація 
призупинена з 
05.05.2018. 
Акредитація 
поновлена з 
19.06.2018. 
30.01.2019-

Випробування: електропобутового та аналогічного 
обладнання і комплектувальних виробів, апаратури 
електророзподільної та контрольної, трансформаторів, 
світлотехнічної продукції, апаратури для трансляції та 
ретрансляції передач та апаратури радіоелектронної 
побутової, обладнання технологічного для харчової та 
м’ясомолочної промисловості, обладнання 
металообробного та деревообробного, зварювального 
обладнання, машин електричних обертових, електричного 

Січень 2020 
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29.01.2024 устатковання для вимірювання, керування та 
лабораторного застосування; арматури трубопровідної; 
будівельних виробів – труб, радіаторів, конвекторів, 
деталей з’єднувальних; кабельно-провідникової продукції; 
іграшок, виробів легкої промисловості, медичної техніки. 

126.  

Черкаський науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

Місцезнаходження 
юридичної особи:  
18009, Черкаська обл. 
м. Черкаси, вул. 
Пастерівська, буд. 104 
Місцезнаходження 
ООВ:  
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx, 86 

20872 04.02.2013-
03.02.2018. 
04.02.2018-
03.02.2023.  

Дослідження, трасологічні дослідження, дослідження 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів, комп'ютерно- технічна експертиза, 
дослідження технічного стану транспортних засобів, 
дослідження спеціальних хімічних речовин, технічне 
дослідження документів, криміналістичне дослідження 
транспортних засобів; фізико-хімічні та імунологічні 
дослідження біологічного матеріалу (крові); 
дактилоскопічні дослідження; дослідження 
спиртовмістних сумішей органолептичними фізико-
хімічними методами. 

Лютий 
2020 

 

127.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Академтест" 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
61023, м. Харків, вул. 
Весніна, 5. Адреса 
місцезнаходження: 
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 
https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

2Н1045 20.12.2012-
19.12.2017. 
26.02.2018-
25.02.2023. 
Акредитація 
призупинена з 
04.04.2018. 
Акредитація 
поновлена з 
03.05.2018 

Випробування електрообладнання та електропристроїв; 
машин та механізмів; устаткування технологічного, 
підіймально-транспортого; вибухозахищеного 
обладнання; обладнання теплотехнічного; арматури 
трубопровідної; труб та рукавів; парових та водогрійних 
котлів; посудин, що працюють під тиском; 
металоконструкцій; посуду; продукції переробної 
промисловості з гуми, пластмаси, поліетилену, скла; 
продукції целюлозно-паперової; виробів текстильної та 
швейної промисловості; засобів індивідуального захисту; 
іграшок дитячих; засобів переміщення; будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій; товарів побутової хімії 
та парфумерно-косметичної продукції; харчових продуктів; 
нафтопродуктів; колісних транспортних засобів. 

Лютий 
2020 

 

128.  

Державний науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

Юридична адреса: 
01024, м. Київ, вул. 
Академіка 
Богомольця, 10. 
Адреса 
місцезнаходження 
ООВ: 03680, м. Київ, 

2Н644 14.03.2012-
13.03.2017. 
14.03.2017-
13.03.2022.  

Балістичні дослідження та випробування; дослідження та 
випробування холодної зброї та конструктивно схожих із 
нею виробів; трасологічні дослідження та випробування; 
дактилоскопічні дослідження; технічне дослідження 
документів; почеркознавчі дослідження; комп’ютерно-
технічні дослідження; молекулярно-генетичні 
дослідження; дослідження наркотичних засобів, 

Березень 
2020 
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вул. Велика Окружна, 
4 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 
дослідження спеціальних хімічних речовин; дослідження 
та випробування піротехнічних виробів і піротехнічних 
сумішей. 

129.  

Станція технічного контролю 
“Діагностика” Публічного 
акціонерного товариства 
“Автомобільна компанія “Укртранс” 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01033, м. Київ, вул. 
Саксаганського, 83-а; 
Місцезнаходження 
ООВ: 03680, м. Київ, 
вул. Народного 
Ополчення, 25 

2Т1081 14.02.2012-
13.02.2017. 
Акредитація 
призупинена з 
27.11.2013. 
Акредитація 
поновлена з 
18.12.2013. 
14.02.2017-
13.02.2022 

Перевірка технічного стану КТЗ категорій M, N, O, що були 
у користуванні, за вимогами безпеки та екології. 

Лютий 
2020 

 

130.  

Випробувальна лабораторія «Омніс-
Лаб» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ОМНІС» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03035, м. Київ, пл. 
Солом’янська 2, оф. 
708 
В;Місцезнаходження 
ООВ: 07415, Київська 
обл., Броварський р-
н., с. Зазим’є, вул. 
Лісова 126 

2Т1010 07.12.2010-
06.12.2013. 
17.01.2014-
16.01.2019. 
17.01.2019-
16.01.2024 

випробування радіоелектронних засобів та 
випромінювальних пристроїв, визначення показників 
якості телекомунікаційних послуг.  

Січень 2020 

 

131.  

Пункт технічного контролю 
транспортних засобів (ПТК ТЗ) 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«Техтрансконтроль» 

29000, Україна, 
Хмельницька обл., м. 
Хмельницький, вул. 
Заводська, 155 

201019 31.03.2011-
30.03.2014. 
31.03.2014-
30.03.2019. 
31.03.2019-
30.03.2024.  

випробування, перевірка конструкції та технічного стану 
колісних транспортних засобів, їх складників категорій: М1, 
М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, 
M1G, M2G, M3G, N1G, N2G, N3G та газобалонних КТЗ. 

Березень 
2020 

 

132.  

Випробувальна лабораторія 
нафтопродуктів Державного вищого 
навчального закладу «Український 
державний хіміко-технологічний 
університет» 

49005, м. 
Дніпропетровськ, 
прос. Гагаріна, 8 

20769 01.07.2010-
31.06.2013. 
01.07.2013-
31.06.2018. 
03.05.2019- 
02.05.2024 

Випробування палив, олив, розчинників, спеціальних, 
охолоджуючих, гідравлічних рідин за фізико-хімічними 
показниками. 

Лютий 
2020 
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133.  

Випробувально-сертифікаційного 
центру НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ХАРТРОН-АРКОС ЛТД 
(ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) 

61070, м. Харків, вул. 
Ак. Проскури, 1 

20369 01.03.2010-
28.02.2013. 
03.04.2013-
02.04.2018. 
25.04.2018-
24.04.2023.  

Випробування на електромагнітну сумісність, безпеку, 
функціональну безпеку, стійкість до дії механічних, 
кліматичних зовнішніх діючих факторів, розрахунки 
радіаційної стійкості, надійності та пожежної безпеки 
наступної продукції: машини загального призначення; 
прилади електричні побутові; машини конторські та 
електронно-обчислювальні; двигуни, генератори та 
трансформатори; апаратура електророзподільна та 
контрольна; провід та кабель іонізовані; акумулятори 
електричні та акумуляторні батареї; устатковання 
освітлювальне; світильники та освітлювальне 
устатковання; електроустатковання; прилади опто-
електронні та п’єзоелектричні; апаратура для трансляції та 
ретрансляції передач; радіоприймачі переносні та 
стаціонарні; устатковання медичне, хірургічне та 
ортопедичне; апаратура контрольно-вимірювальна; 
устатковання для керування технологічними процесами 
автоматизоване; системи космічні інші. 

Січень 2020 

 

134.  

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «СУМСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
УКРАЇНИ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
40022, м. Суми, вул. 
Привокзальна, буд. 
27;Місцезнаходження 
ООВ: 40022, м. Суми, 
вул. Привокзальна, 
буд. 27; 40022, м. 
Суми, вул. 
Привокзальна, буд. 31; 
40022, м. Суми, вул. 
Супруна, буд. 32 

20627 11.01.2010-
10.01.2013. 
11.01.2014-
10.01.2019. 
11.01.2019-
10.01.2024.  

Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 
паразитологічні, токсикологічні, вірусологічні, серологічні 
та молекулярно-генетичні випробування 
сільськогосподарської сировини, харчових продуктів та 
виробів, що з ними контактують, води, об’єктів оточуючого 
середовища людини; радіологічні випробування 
продовольчої сировини та харчових продуктів; води питної 
та мінеральної; лікарських рослин, сільськогосподарської 
сировини, полімерних, синтетичних матеріалів та виробів з 
них; миючих засобів; вироби з паперу і картону; 
порцеляни; об’єктів навколишнього природнього 
середовища; мінеральних добрив та сировини для їх 
виготовлення; деревини та виробів з неї; будівельних 
матеріалів та об’єктів будівництва; території населених 
пунктів і нафтогазових родовищ; брухту чорних та 
кольорових металів; дослідження виробничого 
середовища та повітря робочої зони, житлових та 
громадських приміщень, території житлової забудови, 
повітря житлових та громадських приміщень, 
атмосферного повітря. 

Січень 2020 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 33  з 40 

 

135.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з додатковою 
відповідальністю 
«Хмельницькзалізобетон» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
29010, м. 
Хмельницький, вул. 
Чорновола, 31; 
Місцезнаходження 
ООВ: 29010, м. 
Хмельницький, вул. 
Чорновола, 31. 29010, 
м. Хмельницький, вул. 
Заводська, 80 

2Т652 16.11.2009-
15.11.2012. 
16.11.2012-
15.11.2017. 
16.11.2017-
15.11.2022 

Випробування будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій за показниками зовнішнього вигляду, 
геометричних розмірів, експлуатаційних властивостей, 
зернового складу, дисперсності, міцності, жорсткості, 
тріщиностійкості, зусилля натягу арматури, 
морозостійкості, водонепроникності, вологості, 
водопоглинання, стиранності, густини, насипної щільності, 
наявності вапняних включень. 

Березень 
2020 

 

136.  

Випробувальний центр Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«Випробувальний центр паливно-
мастильних матеріалів» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01010, м. Київ, вул. 
Суворова, 
1;Місцезнаходження 
ООВ: 07354, Київська 
обл., с. Нові Петрівці, 
пров. Польовий, 1 

2Н138 20.11.2009-
19.11.2012. 
20.11.2012-
19.11.2017. 
20.11.2017-
19.11.2022 

випробування нафтопродуктів та паливно-мастильних 
матеріалів за показниками якості та безпеки. 

Березень 
2020 

 

137.  

Випробувальна лабораторія фізико-
механічних та хіміко-аналітичних 
випробувань еластомерних 
композиційних матеріалів та виробів 
з них Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Київгума» 

07400, м. Бровари, 
Київська обл., вул. 
Кутузова, 127 

2Т500 14.09.2009-
13.09.2012. 
14.09.2012-
13.09.2017. 
14.09.2017-
13.09.2022 

Випробування гуми, еластомерів та виробів з них за 
показниками якості та безпеки 

Січень 2020 

 

138.  

Екологічна лабораторія Еколого-
медичного науково-виробничого 
підприємства «Екомедсервіс» у 
формі товариства з обмеженою 
відповідальністю 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04071, м. Київ, вул. 
Хорива, 31-А; 
Місцезнаходження 
ООВ: 04073, м. Київ, 
вул. Сирецька, 42/44 

2Н678 28.09.2009-
27.09.2012. 
28.09.2012-
27.09.2017. 
28.09.2017-
27.09.2022 

Випробування продовольчої сировини, харчової продукції, 
напоїв та води питної, вод підземних, поверхневих та 
зворотніх, виробів, що контактують з харчовими 
продуктами, кормів для тварин, миючих та парфумерно-
косметичних виробів за фізико-хімічними та 
мікробіологічними показниками. 

Січень 2020 

 

139.  

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Дюна-Веста» 

80100, м. Червоноград 
Львівської обл., вул. Б. 
Хмельницького, 67 

2Т852 05.10.2009-
04.10.2012. 
05.10.2012-
04.10.2017. 
05.10.2017-
04.10.2022.  

Випробування виробів панчішно-шкарпеткових, виробів 
трикотажних білизняних та купальних, виробів швейних 
білизняних, пряжі та ниток бавовняних, пряжі вовняної та 
напіввовняної, ниток поліамідних та ниток ПАН, пряжі 
бавовняно-лляної, ниток еластомірних. 

Лютий 
2020 
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140.  

Випробувальний центр дорожніх 
транспортних засобів, їх складових 
частин та приладдя ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ 
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» 

69600, м. Запоріжжя, 
проспект Соборний, 8 

2Т828 04.11.2009-
03.11.2012. 
04.11.2012-
03.11.2017. 
04.11.2017-
03.11.2022.  

випробування нових та таких, що були у використанні 
дорожніх транспортних засобів категорій M1, M2, M3, N, 
О1, О2, О3, О4; L1 – L7; складових частин ДТЗ (нових). 

Березень 
2020 

 

141.  

Випробувальний центр 
Національного наукового центру 
«Інститут механізації та 
електрифікації сільського 
господарства» Національної академії 
аграрних наук України 

08631, Київська обл., 
Васильківський р-н, 
смт Глеваха, вул. 
Вокзальна, 11 

2Т060 09.11.2009-
08.11.2012. 
09.11.2012-
08.11.2017. 
09.11.2017-
08.11.2022 

Випробування сільськогосподарських та лісогосподарських 
тракторів, самохідних сільськогосподарських машин, 
систем, машин сільськогосподарських навісних, причіпних 
та причепів, складових частин та окремих технічних вузлів; 
електропобутового та аналогічного обладнання, машин 
для механізації робіт у тваринництві та птахівництві. 

Березень 
2020 

 

142.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства 
«Регіональна радіаційна 
лабораторія» 

93400, м. 
Сєвєродонецьк, пр-т 
Гвардійський, буд.30, 
оф.27 

2Н149 23.11.2009-
22.11.2012. 
23.11.2012-
22.11.2017. 
23.11.2017-
22.11.2022 

Гамма-спектрометричне визначення радіонуклідів 
(активність радіонуклідів радія-226, торія-232, калія-40, 
цезія-137, сумарна питома активність) сировини, 
будівельних матеріалів та конструкцій, деревини, 
мінеральних добрив; дозиметрично-радіометричні 
вимірювання (потужність поглиненої дози (ППД) 
рентгенівського та гамма-випромінювання об’єктів 
будівництва та реконструкції, територій, житлових та 
промислових приміщень, металобрухту; щільність потоку 
бета-частинок металобрухту, територій складів, 
майданчиків). 

Березень 
2020 

 

143.  

Випробувальна лабораторія «Відділ 
полімерів медичного призначення 
Інституту хімії високомолекулярних 
сполук Національної академії наук 
України» 

02160, м. Київ. 
Харківське шосе, буд. 
48 

20725 11.10.2007-
10.10.2010. 
11.10.2010-
10.10.2013. 
11.10.2013-
10.10.2018. 
03.05.2019-
02.05.2024.  

Токсикологічні, медико-біологічні випробування 
неактивних медичних виробів, активних медичних 
виробів, які не імплантують та активних медичнх виробів 
для імплантації, медичних виробів для діагностики in vitro, 
виробів санітарно-гігієнічного призначення, виробів, що 
включають або використовують спеціальні речовини та 
технології, медико-біологічні випробування медичних 
виробів, які контактують з кров’ю. 

Лютий 
2020 

 

144.  

Випробувальний центр «Науково-
випробувальний центр Надійність» 
Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

03056, м. Київ, пр. 
Перемоги, 37 

20115 24.12.2007-
23.12.2010. 
24.12.2010-
23.12.2013. 
24.12.2013-
23.12.2018. 
Акредитація 
призупинена з 

Випробування металевих, полімерних, композитних, 
будівельних матеріалів та виробів з них; будівельних та 
металевих конструкцій; елементів з'єднань та деталей 
залізничної колії; вантажно-підіймальних машин та 
механізмів; кріплень та канатів; водопровідної арматури, 
велосипедів, засобів безпеки. 

Січень 2020 
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25.06.2014. 
Акредитація 
поновлена з 
20.08.2014. 
17.04.2019-
16.04.2024.  

145.  

Випробувальна лабораторія 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА „НАФТОПЕРЕРОБНИЙ 
КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА” 

82100, Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. 
Бориславська, 82  

20581 17.01.2008-
16.01.2011. 
17.01.2011-
16.01.2014. 
24.01.2014-
23.01.2019. 
16.05.2019-
15.05.2024.  

Випробування нафти, конденсату газового стабільного для 
побутового споживання, бензинів автомобільних ЄВРО, 
палива дизельного ЄВРО, палива пічного побутового, 
мазуту паливного, олив: моторних універсальних, для 
дизельних двигунів, для автотракторних дизелів, 
індустріальних. 

Лютий 
2020 

 

146.  

Випробувальний центр Державного 
науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів і 
кормових добавок 

79019, м. Львів, вул. 
Донецька, 11 

2Н461 26.07.2007-
25.07.2010. 
02.09.2010-
01.09.2013. 
20.01.2014-
19.01.2019. 
20.01.2019-
19.01.2024 

органолептичні, фізико-хімічні, хроматографічні, 
мікробіологічні, гематологічні, імуноферментні, 
токсикологічні випробування продукції рослинництва, 
тваринництва, харчової продукції, кормів, преміксів, 
кормових добавок, препаратів для потреб ветеринарної 
медицини і тваринництва, визначення ГМО методом ПЛР. 

Січень 2020 

 

147.  

Випробувальна лабораторія 
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
УКРАЇНИ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
49006, м. Дніпро, вул. 
Філософська, 
39А;Місцезнаходженн
я ООВ: 49064, м. 
Дніпро вул. Щербаня, 
6; 49006, м. Дніпро, 
вул. Шмідта, 26 

20514 25.06.2007-
24.06.2010. 
24.06.2010-
23.06.2013. 
11.03.2014-
10.03.2019. 
11.03.2019-
10.03.2024.  

Органолептичні, санітарно-гігієнічні, фізико-хімічні, 
токсикологічні, радіологічні, мікробіологічні, вірусологічні, 
молекулярно-генетичні, паразитологічні, ентомологічні 
випробування харчових продуктів, продовольчої 
сировини, нехарчової продукції, в тому числі дитячого 
асортименту, води, ґрунту, повітря, дезінфікуючих засобів, 
лікарських рослин та засобів, кормів, миючих засобів, 
факторів навколишнього та виробничого середовища 
(параметрів мікроклімату, шуму, вібрації, освітленості, 
іонізуючого та електромагнітного випромінювання), 
лабораторний контроль виробів із полімерних та інших 
синтетичних матеріалів, косметичної продукції, побутової 
хімії, промислових відходів, контроль якості 
стерилізаційної апаратури та інші; відбирання зразків для 
проведення випробувань. 

Березень 
2020 
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148.  

Випробувальний центр “СЖС 
Україна” ІНОЗЕМНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА “CЖС УКРАЇНА” 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
65003, м. Одеса, вул. 
Чорноморського 
козацтва, 103; 
Місцезнаходження 
ООВ: 65003, м. Одеса, 
вул. Отамана 
Головатого, 40/42. 
Віддалена дільниця 
ООВ: 89627, 
Закарпатська обл., 
Мукачівський район, с. 
Павшино, вул. Лісова, 
21 

2Н641 22.02.2007-
21.02.2010. 
24.02.2010-
23.02.2013. 
24.02.2013-
23.02.2018. 
Акредитація 
призупинена з 
14.02.2018. 
Акредитація 
поновлена з 
16.02.2018. 
24.02.2018-
23.02.2023 

Випробування нафти, продуктів нафтопереробки, вугілля 
кам’яного, коксу, біопалива твердого, вогнетривкої 
сировини, залізних, марганцевих та нікелевих руд, 
залізорудної та марганцеворудної продукції, феросплавів, 
чавуну, марганцю металевого, концентратів 
рідкометалевих, сірки технічної, мінеральних добрив за 
фізико-хімічними показниками; випробування 
залізорудного концентрату за граничним вмістом вологи 
при транспортуванні; випробування агропродукції, 
харчової продукції, сировини, продуктів їх переробки та 
супутніх матеріалів за фізико-хімічними, 
мікробіологічними показниками, показниками безпеки, 
вмістом ГМО та алергенів; визначення фітосанітарних та 
карантинних показників сільськогосподарської сировини.  

Лютий 
2020 

 

149.  

Випробувальний центр Публічного 
акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» 

вул. Київська, 62, м. 
Кременчук, 
Полтавська обл., 
Україна, 39631 

20002 02.04.2007-
01.04.2010. 
15.06.2010-
14.06.2013. 
21.03.2014-
20.03.2019. 
21.03.2019-
20.03.2024.  

Випробування гальмівних властивостей, механізму для 
вимірювання швидкості; вимірювання димності 
відпрацьованих газів; визначення параметрів пристроїв 
освітлення та світлової сигналізації, внутрішнього та 
зовнішнього шуму, паливної економічності, задніх та 
бокових захисних пристроїв, звукових сигналів, кермового 
управління колісних транспортних засобів категорій М1 – 
М3, N1 – N3, О1 – О4. 

Березень 
2020 

 

150.  

Науково-дослідний випробувальний 
центр харчової продукції Державного 
підприємства "Полтавський 
регіональний науково-технічний 
центр стандартизації, метрології та 
сертифікації" 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
36014, м. Полтава, вул. 
Генерала Духова, 16; 
Місцезнаходження 
ООВ: 36022, м. 
Полтава, вул. Вузька, 6  

2Н289 30.11.2006-
29.11.2009. 
30.11.2009-
29.11.2012. 
30.11.2012-
29.11.2017. 
30.11.2017-
29.11.2022 

Органолептичні, фізико-хімічні, радіологічні, 
хроматографічні, спектрофотометричні, 
вольтамперометричні, фотоколориметричні, 
мікробіологічні, імуноферментні випробування зразків 
харчових продуктів та сировини, води питної та 
мінеральної, комбікормів та кормів для непродуктивних 
тварин, побутової хімії та парфумерно-косметичних 
виробів, лікарських рослин, сировини і будівельних 
матеріалів, керамічних та гончарних виробів, фарфору та 
фаянсу, тютюну та тютюнових виробів, послуг 
громадського та дитячого харчування 

Березень 
2020 

 

151.  

Контрольно-аналітична лабораторія 
Центральної заводської лабораторії 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ 
ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

53200, м. Нікополь 
Дніпропетровської 
області, вул. 
Електрометалургів, 
310 

20642 07.09.2006-
06.09.2009. 
07.09.2009-
06.09.2012. 
07.09.2012-

Хімічні, фізико-хімічні та рентгеноспектральні 
випробування залізних та марганцевих руд, феросплавів, 
флюсів, концентратів, агломератів марганцевих, шлаків; 
хімічні та фізико-хімічні випробування чавуну, сталі, мідних 
сплавів, вапняку, вапна, глинозему, магнезиту, кварциту, 

Січень 2020 
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06.09.2017. 
07.09.2017-
06.09.2022 

концентрату плавіковошпатового; хімічні та фізичні 
випробування антрациту, графіту, коксів, пеку 
кам’яновугільного, електродної маси, масел; фізико-хіміко-
механічні випробування ниток, пряжі, полотна, 
трикотажних та панчішно-шкарпеткових виробів. 

152.  

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 
СЕРТИФІКАЦІЇ» 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
65014, м. Одеса, вул. 
Чорноморська, 10; 
Місцезнаходження 
ООВ: 65020, м. Одеса, 
вул. Ковальська, 13 

2Н425 05.10.2006-
04.10.2009. 
05.10.2009-
04.10.2012. 
05.10.2012-
04.10.2017. 
05.10.2017-
04.10.2022 

Фізико-хімічні, хроматографічні, токсикологічні, 
радіологічні та мікробіологічні випробування харчових 
продуктів та продовольчої сировини, продукції 
громадського харчування, парфумерно-косметичних, 
мийних засобів та тютюнових виробів, випробування 
матеріалів для пакування харчових продуктів; радіологічні 
випробування будівельної, промислової продукції, 
продукції лісового господарства, закритих радіоактивних 
джерел (ДІВ), радіаційний контроль робочих місць, 
приміщень будівель і споруд, земельних ділянок, 
транспортних засобів і вантажів. 

Лютий 
2020 

 

153.  

Випробувальна лабораторія 
Приватного акціонерного товариства 
“ЕДЕМ” 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
52001, 
Дніпропетровська 
обл., 
Дніпропетровський 
район, м. Підгородне, 
вул. Дачна, 24; 
Місцезнаходження 
ООВ: 49051, м. Дніпро, 
вул. Журналістів, 9 Ж 

2Т563 12.10.2006-
11.10.2009. 
16.11.2009-
15.11.2012. 
16.11.2012-
15.11.2017. 
16.11.2017-
15.11.2022 

Випробування шпалер Березень 
2020 

 

154.  

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЕТАЛОН» 

Адреса 
місцезнаходження 
юридичної особи: 
32300, Хмельницька 
область, м. Кам’янець-
Подільський, 
Хмельницьке шосе, 
32;Адреса 
місцезнаходження 
ООВ:  
Перелік підрозділів - 
за посиланням: 

20178 04.05.2006-
03.05.2009. 
12.05.2009-
11.05.2012. 
11.06.2012-
10.06.2017. 
Акредитація 
призупинена з 
12.02.2014. 
Акредитація 
поновлена з 
11.04.2014. 

Випробування електроприладів для приготування їжі, 
побутового та аналогічного призначення; низьковольтної 
апаратури; будівельних виробів (блоків віконних та 
дверних, склопакетів); кабельно-провідникової продукції 
та медичної техніки. 

Січень 2020 
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https://naau.org.ua/wp
-content/uploads/ 
2019/10/17025-
VL_30.10.2019.xlsx 

10.04.2019-
09.04.2024 

155.  

Лабораторія фізико-механічних 
випробувань у складі Лабораторного 
комплексу наукових, виробничих 
випробувань і сертифікації 
високоенергетичних матеріалів і 
продукції спецхімії Науково-
дослідного інституту 
високоенергетичних матеріалів ДП 
"НВО "ПХЗ"” 

51402, 
Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул. Заводська, 44 

2Т157 30.11.2004-
29.11.2007. 
30.11.2007-
29.11.2010. 
30.11.2010-
29.11.2013. 
30.11.2013-
29.11.2018. 
11.05.2019-
10.05.2024 

Фізико-хімічні, фізико-механічні випробування 
високоенергетичних матеріалів, промислових вибухових 
речовин, продукції спецхімії та матеріалів. 

Лютий 
2020 

 

156.  

Центральна лабораторія технічного 
відділу управління виробництвом 
коксохімічного виробництва 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ 
КРИВИЙ РІГ» 

50095, Україна, 
Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Орджонікідзе, 1 

20025 23.02.2005-
22.02.2008. 
23.02.2008-
22.02.2011. 
23.02.2011-
22.02.2014. 
23.02.2014-
22.02.2019. 
23.02.2019-
22.02.2024.  

Випробування готової продукції та сировини 
коксохімічного виробництва: шихта вугільна, вугілля 
кам’яне для коксування, кокс доменний, кокс 
кам’яновугільний, горішок коксовий, дрібняк коксовий, 
бензол сирий кам’яновугільний, смола кам’яновугільна, 
амонію сульфат коксохімічного виробництва, газ коксовий 
очищений, полімери бензольних відділень, смола важка з 
кислої смолки цеха вловлювання для дорожнього 
будівництва, масло кам’яновугільне вбирне, кислота 
сірчана технічна коксохімічного виробництва, купорос 
залізний технічний, сіль для промислового переробляння. 

Лютий 
2020 

 

157.  

Випробувальний центр Публічного 
акціонерного товариства 
«Транснаціональна фінансово-
промислова нафтова компанія 
«Укртатнафта» 

39609, м. Кременчук 
Полтавської обл., вул. 
Свіштовська, 3  

20342 25.03.2005-
24.03.2008. 
25.03.2008-
24.03.2011. 
25.03.2011-
24.03.2014. 
25.03.2014-
24.03.2019. 
25.03.2019-
24.03.2024.  

Випробування нафтової сировини та продуктів 
нафтоперероблення, ефірів, біокомпонентів моторних 
палив 

Березень 
2020 

 

158.  

Випробувальний центр ТОРЕЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
84307, Донецька 
область, м. 

20087 15.10.2004-
14.10.2007. 
15.10.2007-
14.10.2010. 

Органолептичні, санітарно-гігієнічні, фізико-хімічні, 
токсикологічні, хроматографічні, радіологічні, 
мікробіологічні випробування продуктів харчування, 
сільськогосподарської сировини, посуду, виробів з 

Лютий 
2020  



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 39  з 40 

 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
УКРАЇНИ» 

Краматорськ, вул. 
Аероклубна, 
2;Місцезнаходження 
ООВ: 85200, Донецька 
область, м. Торецьк, 
вул. Треста, 8 

15.10.2010-
14.10.2013. 
17.02.2014-
16.02.2019. 
03.05.2019-
02.05.2024.  

полімерних матеріалів, паперу, тютюнових виробів, 
мийних засобів, косметичних виробів, зубних паст, товарів 
легкої промисловості, ігор та іграшок, будівельних 
матеріалів, виробів металевих, тари, води, повітря, грунту, 
змивів, виробів медичного призначення; імунологічні 
випробування сироватки крові людини; відбирання зразків 
для проведення випробувань. 

 

159.  

Клініко-діагностична лабораторія 
Клінічної лікарні «Феофанія» 
Державного управління справами 

03143, м. Київ, вул. 
Академіка 
Заболотного, 21 

3М004 27.06.2017-
26.06.2022 

Гематологічні та біохімічні дослідження венозної, 
капілярної та сироватки крові людини. 

Березень 
2020  

160.  

Клініко-діагностична лабораторія 
Перинатального центру м. Києва 

03150, Україна, м. 
Київ, вул. 
Предславинська, 9 

3М013 12.04.2018-
11.04.2023 

Гематологічні дослідження венозної та капілярної крові; 
загально-клінічні дослідження сечі, ліквора, виділень із 
сечостатевих органів; цитологічні дослідження 
ексфоліативного матеріалу; біохімічні дослідження 
сироватки та плазми крові, імунологічні дослідження 
сироватки та цільної крові людини. 

Січень 2020 

 

161.  

Центр спеціальних лабораторних 
досліджень КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

18000, м. Черкаси, вул. 
Менделєєва, 7 

30020 19.06.2018-
18.06.2023 

Гематологічні дослідження венозної та капілярної крові; 
загальноклінічні дослідження сечі, ліквору, виділень із 
сечостатевих органів, харкотиння, рідин серозних 
порожнин; біохімічні дослідження сироватки та плазми 
крові; імунологічні дослідження сироватки та цільної крові; 
цитологічні дослідження ексфоліативного матеріалу, 
зішкрябів, мазків-відбитків, пункційного та біопсійного 
матеріалу; гістологічні, гістохімічні та імуногістохімічні 
дослідження біопсійного та операційного матеріалу. 

Березень 
2020 

 

 

162.  

Випробувальний центр Державного 
науково-дослідного інституту з 
лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи 

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03151, м. Київ, вул. 
Донецька, 30; 
Місцезнаходження 
ООВ: 03151, м. Київ, 
вул. Волинська, 12 

50005 11.04.2019-
10.04.2024 

Перевірка професійного рівня лабораторій за хіміко-
токсикологічними, мікробіологічними та молекулярно-
генетичними дослідженнями. 

Січень 2020 

 

 

 




