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ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ 

СПОЖИВАЧІВ 

03.01.2013- 02.01.2018 

 

03.01.2018- 02.01.2023 

асортименту та виробів, що контактують з 

харчовими продуктами (полімерні вироби і 

посуд, фарфорові і керамічні вироби, скло, 

папір0, картон, дерев'яні вироби, текстиль), 

шампунів, миючих засобів та косметично-

парфюмерної продукції, будівельних матеріалів 

та мінеральної будівельної сировини, полімерних 

та полімеровмісних матеріалів, виробів і 

конструкцій, що застосовуються у будівництві та 

виробництві меблів, текстилю, деревини та 

продукції з неї, грунту, змивів з об'єктів  

довкілля, атмосферного  повітря та повітря 

закритих приміщень, біологічного та 

патологічного матеріалу за органолептичними, 

фізико-хімічними, хіміко-токсикологічними, 

мікологічними, радіологічними, 

іхтіопатологічними, паразитологічними, 

імунологічними, серологічними, 

бактеріологічними, мікробіологічними 

показниками. 

3.  Випробувальна лабораторія 

Публічного акціонерного 

товариства «Український 

графіт» 

69600, 

м.Запоріжжя, 

Північне шосе, 20 

2Т645 18.01.2007- 17.01.2010 

18.01.2010- 17.01.2013 

18.01.2013- 17.01.2018 

18.01.2018- 17.01.2023 

Проведення фізико-хімічних, теплофізичних та 

механічних випробувань вуглецевих матеріалів. 
січень  

4.  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 Горовец

ь 

5.  Випробувальний центр 

“СЖС Україна” 

ІНОЗЕМНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА “CЖС 

УКРАЇНА” 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

65003, м. Одеса, 

вул. 

Чорноморського 

козацтва, 103 

2Н641 22.02.2007- 21.02.2010 

 

24.02.2010- 23.02.2013 

 

24.02.2013- 23.02.2018 

 

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, 

лютий Будник 
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Місцезнаходження 

ООВ: 65003, м. 

Одеса, вул. 

Отамана 

Головатого, 40/42;   

віддалена дільниця 

ООВ: 

89627, 

Закарпатська обл., 

Мукачівський 

район, с. Павшино, 

вул. Лісова, 21 

Акредитація 

призупинена з 

14.02.2018 

 

Акредитація 

поновлена з 16.02.2018 

 

24.02.2018- 23.02.2023 

 

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.  

6.  Випробувальна лабораторія 

діагностики технічного стану 

транспортних засобів ТОВ 

“Д.І.О.-Трейдер 

Інтернаціонал” 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

50005, м. Кривий 

Ріг, вул. 

Орджонікідзе, 41 

Місцезнаходження 

ООВ: 50005, м. 

Кривий Ріг, вул. 

Вокзальна, 27-б  

2Т255 15.11.2007- 14.11.2010 

15.11.2010- 14.11.2013 

09.02.2015- 08.02.2020 

Акредитація 

призупинена з 

24.11.2015 

Акредитація 

поновлена з 20.02.2017 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М, N, О. 
лютий Будник 

7.  Випробувальна лабораторія  

продукції рослинництва 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ 

ОХОРОНИ ГРУНТІВ 

УКРАЇНИ» 

Юридична адреса: 

04112, м. Київ, вул. 

Олени Теліги, 8 

Місцезнаходження

: 52071, 

Дніпропетровська 

обл., 

Дніпропетровськи

й район, с. 

Дослідне, 

вул.Наукова, 65 А 

2Н438 19.11.2007- 18.11.2010 

19.11.2010- 18.11.2013 

Акредитація 

призупинена з 

02.01.2013 

 

02.02.2015- 01.02.2020 

Випробування продукції рослинництва за 

токсикологічними, радіологічними,  показниками 

та засобів захисту рослин. 

лютий  

8.  Випробувального центру 

будівельних матеріалів та 

виробів Державного 

підприємства «Український 

науково-дослідний і 

проектно-конструкторський 

інститут будівельних 

04080, м. Київ, вул. 

Костянтинівська, 

68 

2Т204 23.05.2008- 22.05.2011 

 

02.06.2011- 01.06.2014 

 

23.01.2015- 22.01.2020 

Випробувань стінових, покрівельних, 

теплоізоляційних та гідроізоляційних, 

оздоблювальних та опоряджувальних, бетонів, 

в’яжучих, полімерних будівельних матеріалів та 

виробів; будівельних сумішей, заповнювачів, 

фасадних систем за показниками зовнішнього 

вигляду, геометричних параметрів, фізико-

механічних та експлуатаційних властивостей. 

січень  



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 4  з 30 

 

матеріалів та виробів 

«НДІБМВ» 

9.  Приватне підприємство 

“Незалежний центр 

лабораторних досліджень 

"ЕТАЛОН"” 

29000, м. 

Хмельницький, 

Проспект Миру, 63 

2Н846 25.09.2008- 24.09.2011 

 

26.09.2011- 25.09.2014 

 

10.03.2015- 09.03.2020 

Випробування харчової продукції, 

сільськогосподарської сировини,  ґрунтів, 

стічних вод,  води питної та мінеральної, напоїв,  

біологічно-активних добавок,  лікарських,  

парфумерно-косметичних засобів,  товарів 

побутової хімії,  продукції промислової групи, 

вугілля деревного, пелетів,  мінеральних та 

органічних добрив  за фізико-хімічними,  

токсикологічними,  хроматографічними,  

радіологічними та  мікробіологічними 

показниками; відбір проб, лабораторні та 

інструментальні дослідження атмосферного  

повітря,  фізичних факторів та атмосферного 

повітря в робочій зоні,  викидів  зі стаціонарних 

джерел  на вміст забруднюючих речовин. 

березень Скоробр

ищук 

10.  Випробувальний центр 

Запорізької регіональної 

державної лабораторії 

ветеринарної медицини" 

69068, м. 

Запоріжжя, вул. 

Іванова, 95 

2Н305 08.12.2008- 07.12.2011 

 

08.12.2011- 07.12.2014 

 

26.01.2015- 25.01.2020 

Органолептичні, фізико-хімічні, токсикологічні, 

мікробіологічні, радіологічні випробування 

харчової продукції та продовольчої сировини 

рослинного, тваринного, біотехнологічного 

походження, води питної та мінеральної, напоїв, 

у тому числі алкогольних, діагностичні 

дослідження біологічного матеріалу. 

січень Скороб

рищук 

11.  Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Черкаси-

нафта-2008» 

119604, Черкаська 

обл., Черкаський р-

н, с. Червона 

Слобода, вул. 

Чкалова, 28 

2Т660 22.12.2008- 21.12.2011 

 

22.12.2011- 21.12.2014 

 

12.02.2015-11.02.2020 

Випробування паливно-мастильних матеріалів за 

фізико-хімічними показниками та показниками 

безпеки. 

лютий Горовец

ь 

12.  Випробувальної лабораторії 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЙНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ 

НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ 

ТЕХНІКИ» 

49019, м. Дніпро,  

вул.Краснозаводсь

ка36-А 

2Н855 22.12.2008- 21.12.2011 

 

22.12.2011- 21.12.2014 

 

30.03.2015- 29.03.2020 

Випробування навантажувачів, візків вантажних 

з підіймальними пристроями, підйомників, 

домкратів за показниками працездатності, якості 

та безпеки. 

березень Шман 
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13.  Випробувальної лабораторії 

Публічного акціонерного 

товариства «Полтавський 

завод медичного скла» 

36008, м. Полтава, 

вул. Фрунзе, 158 
2Т491 22.12.2008- 21.12.2011 

 

21.12.2011- 20.12.2014 

 

17.02.2015- 16.02.2020 

Випробування і дослідження продукції 

медичного призначення: медичне скло, трубки 

скляні, ампули, пробірки, піпетки та інше; 

випробування сировини, що використовується у 

скловарінні по визначенню хімічного складу у 

переліку на оксиди; фізико-хімічні, фізико-

механічні та органолептичні випробування 

медичного і технічного кисню рідкого та 

газоподібного. 

лютий Горовец

ь 

14.  Випробувальна лабораторія 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР У 

СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ» 

04209, м. Київ, вул. 

Героїв Дніпра,14-Г 
2Н535 28.08.2009- 27.08.2012 

Акредитація скасована 

з 06.12.2011 

22.12.2011- 21.12.2014 

03.02.2015- 02.02.2020 

Випробування насіннєвого матеріалу 

сільськогосподарських культур, продукції 

квітникарства: насіння квітково-декоративних 

культур, квітів горщечкових, зрізаних, квіткових 

пуп’янків та посадкового матеріалу. 

лютий  

15.  Лабораторія 

інструментальних 

досліджень Українського 

науково-дослідного 

інституту олій та жирів 

Національної академії 

аграрних наук України 

61019, м Харків, 

проспект Дзюби, 

2а                   

2Н420 12.01.2010- 11.01.2013 

 

12.01.2013- 11.01.2018 

 

12.01.2018- 11.01.2023 

Випробування олій, жирів, жиропохідних 

продуктів та продукції їх переробки за 

показниками безпеки та фізико-хімічними 

показниками. 

 

січень Пустова

лов 

16.  Випробувальний центр 

целюлози, паперу та картону 

Приватного акціонерного 

товариства «ІНСТИТУТ 

ПАПЕРУ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

01133, м. Київ, вул. 

Кутузова, 18/7 

Місцезнаходження 

ООВ: 01133, м. Київ,  

вул. Генерала 

Алмазова, 18/7 

2Т601 28.01.2010- 27.01.2013 

28.01.2013- 27.01.2018 

Акредитація 

призупинена з 

06.08.2014 

Акредитація 

поновлена з 04.09.2014 

28.01.2018- 27.01.2023 

Випробування продукції целюлозно-паперової 

промисловості: паперу та виробів з паперу, 

картону та виробів з картону, виробів з паперу 

санітарно-побутового призначення, тари 

картонної, прокладок горбкуватих та контейнерів 

для пакування яєць. 

 

січень  

17.  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, 

березень Будник 
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бактеріологічних випробувань грунтів, піску, 

повітря робочої зони та приміщень, параметрів 

мікроклімату. 

18.  ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ 

УСТАНОВИ 

«РІВНЕНСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ 

УКРАЇНИ» 

33028, м. Рівне, 

вул.Котляревського, 

3 

2Н808 19.03.2010- 18.03.2013 

 

06.06.2016- 05.06.2021 

Фізико-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні, 

молекулярно-генетичні, хроматографічні, 

радіологічні випробування харчових продуктів, 

сільськогосподарської та продовольчої сировини, 

води питної, синтетичних, полімерних матеріалів 

та виробів з них,  будівельних матеріалів та 

виробів з них, деревини та виробів з неї, 

вимірювання фізичних факторів навколишнього 

середовища та відбір проб для проведення 

випробувань. 

березень  

19.  Хіміко-аналітична 

лабораторія відділу 

виноробства Національного 

наукового центру «Інститут 

виноградарства і 

виноробства ім. В.Є.Таїрова» 

65496, м. Одеса, 

смт. Таїрове, вул. 

40-річчя Перемоги, 

27 

2Т1013 21.12.2011- 20.12.2014 

 

18.03.2015- 19.03.2020 

Випробування винограду, вин, виноматеріалів, 

концентратів виноградного соку, сусла, містелів, 

спирту етилового ректифікованого на 

відповідність вимогам до органолептичних, 

фізико-хімічних, мікробіологічних показників. 

березень Юрченк

о 

20.  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  

21.  Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Лабораторія 

технічного контролю "МІР" 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

21011, м. Вінниця, 

вул. Ватутіна, 174 

Місцезнаходження 

ООВ: Дільниця № 1: 

21011, м. Вінниця, 

вул. Ватутіна, 174; 

Дільниця № 2: 44731, 

Волинська обл., 

Володимир-

Волинський р-н, м. 

2Н1101 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  
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Устилуг, вул. Б. 

Хмельницького, 32; 

Дільниця № 3: 2900,  

м. Хмельницький,  

вул. Київська, 4 

22.  Державний науково-

дослідний експертно-

криміналістичний центр 

МВС України 

Юридична адреса: 

01024, м. Київ,  

вул. Академіка 

Богомольця, 10 

Адреса 

місцезнаходження 

ООВ: 03680, м. 

Київ, вул. Велика 

Окружна, 4 

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, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

дослідження спеціальних хімічних речовин; 

дослідження та випробування піротехнічних 

виробів і піротехнічних сумішей. 

березень Юрченк

о 

23.  Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

"Академтест" 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

61023, м. Харків, 

вул. Весніна,  5  

Адреса  

місцезнаходження: 

Дільниця №1: 

61022, м. Харків, 

вул. Клочківська, 

99-А   Дільниця 

№2: 61000, 

м.Харків, вул. 

Сумська, 85    

Дільниця №3:  

61000, м. Харків, 

пр.Московський, 

247Ж   Дільниця 

№4: 50000, м. 

Кривий Ріг, вул. 

Магістральна 25   

Дільниця №5: 

Орендована 

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  
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ділянка 

Харківської філії 

УкрНДІПВТ  ім. 

Л.Погорілого 

61139, м. Харків, 

вул. Котлова, 236   

Дільниця №6 в 

приміщеннях ТОВ 

«АРОМАТ», 

(61004, Україна, м. 

Харків, вул. 

Катерининська,46 

24.  Черкаський науково-

дослідний експертно-

криміналістичний центр 

МВС України 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

18009, Черкаська 

обл. м. Черкаси, 

вул. Пастерівська, 

буд. 104 

Місцезнаходження 

ООВ: 18009, 

Черкаська обл., м. 

Черкаси, вул. 

Пастерівська, 104;    

20300, Черкаська 

обл., м. Умань, 

вул. Незалежності, 

35;    19700, 

Черкаська обл., м. 

Золотоноша, вул. 

Січова, 3;   19000, 

Черкаська обл., м. 

Канів, Енергетиків, 

86 

2Н872 04.02.2013- 03.02.2018 

 

04.02.2018-03.02.2023 

Балістичні 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. 

лютий Скоробр

ищук 

25.  Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«Рівнестандарт» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

33028, м. Рівне, 

вул. Князя 

Володимира, 28-Б, 

офіс 32   

Місцезнаходження 

2Н1277 13.11.2014- 12.11.2019 випробування колісних транспортних засобів 

категорій М, N, О, L  та сільськогосподарської 

техніки, визначення густини нафтопродуктів. 

січень Шман 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 9  з 30 

 

ООВ: 

Дільниця № 1 

(пересувне устатко

вання): 

45200, Волинська о

бл., м. Ківерці,                  

вул. Чкалова, 63;  

Дільниця № 2: 

21034, м. Вінниця, 

вул. Чехова, 31;  

Дільниця № 3: 

43006, м. Луцьк, 

вул. Сосюри, 2; 

Дільниця № 4 

(пересувне 

устаткуваня): 

33028, м. Рівне, 

вул. Князя 

Володимира, 28-Б; 

33024, м. Рівне,  

вул. Соборна, 444а; 

33028, м. Рівне,                

вул. Млинівська, 

1Б;  

Дільниця № 5 (пер

есувне 

устатковання): 

45605, Волинська 

обл., Луцький р-н,  

с. Струмівка, вул. 

Рівненська, 74; 

Дільниця № 6 

(пересувне 

устатковання): 

33000, м. Рівне,                  

вул. Коперника, 

23;  79039,  м. 

Львів,    вул. 

Моринецька, буд. 

14а;  Дільниця № 7 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 10  з 30 

 

(пересувне 

устатковання): 

81500, Львівська 

обл., м. Городок, 

вул. Львівська, 

657. 

26.  ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ 

79040, Львівська 

область, м. Львів, 

вул. Конюшинна, 

буд. 24 

2Н1078 20.01.2015- 19.01.2020 випробування молекулярно-генетичні; 

дослідження балістичні, наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів. 

січень Юрченк

о 

27.  Випробувальний центр 

Державного науково-

контрольного інституту 

біотехнології і штамів 

мікроорганізмів 

03151, м. Київ, вул. 

Донецька, 30 
2Н1200 21.01.2015- 20.01.2020 Бактеріологічний контроль якості поживних 

середовищ, дослідження поживних середовищ за 

фізико-хімічними та ростовими властивостями, 

дослідження відповідності тест-штамів 

мікроорганізмів паспортним характеристикам, 

бактеріологічне дослідження патологічного 

матеріалу від тварин, харчових продуктів та 

кормів щодо виявлення збудників бактеріальних 

хвороб тварин, визначення ефективності 

дезинфікуючих засобів. 

січень  

28.  Державний випробувальний 

центр «Метрологія»  

Національного наукового 

центру «Інститут метрології» 

61002, м. Харків, 

вул. 

Мироносицька, 42 

2Н524 30.01.2015- 29.01.2020 Випробування електропобутового та 

аналогічного обладнання, світлотехнічної 

продукції, джерел світла, ручних 

електромеханічних машин, переносних верстатів 

та інструменту слюсарно-монтажного, 

радіоелектронної побутової апаратури, засобів 

обчислювальної техніки, технологічного 

обладнання, медичної техніки, металообробного, 

деревообробного та зварювального обладнання, 

електродвигунів, складових частин для дорожніх 

транспортних засобів, сільськогосподарської 

техніки, хімічних джерел струму, електричного 

та електронного устатковання, апаратури 

контрольно-вимірювальної, вузлів та деталей для 

локомотивів залізничних та рухомого складу, 

силових трансформаторів, радіаційної та 

лазерної техніки, засобів захисту, магнітних 

матеріалів та електромагнітних систем, 

оптичного обладнання, програмного 

січень  
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забезпечення, арматури трубопровідної. 

29.  Випробувальний центр 

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 

«ХАРКІВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

61070, м. Харків, 

Помірки   

Місцезнаходження 

ООВ:  61038, м. 

Харків, вул. 

Самсонівська, 43 

2Н1129 24.02.2015- 23.02.2020 Випробування харчової продукції, продовольчої 

сировини, води, повітря, ґрунту, робочих місць 

персоналу, парфумерно-косметичних і мийних 

засобів, поверхонь обладнання та об'єктів, змивів 

з об'єктів життєдіяльності людини, предметів 

довкілля, продукції фармацевтичної та 

препаратів, деревини, будівельних матеріалів, 

полімерних матеріалів і виробів на їх основі, 

гуми, шкіри, тютюну та тютюнових виробів, 

металобрухту та біологічного матеріалу. 

лютий Юрченк

о 

30.  Комунальне підприємство 

«Санепідсервіс» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

61010, м. Харків, 

вул. 

Гольдбергівська, 

104 

Місцезнаходження 

ООВ: 61010, м. 

Харків, вул. 

Гольдбергівська, 

104; 61010, м. 

Харків, вул. 

Гольдбергівська, 

102 

2Н1207 25.02.2015- 24.02.2020 Мікробіологічні, паразитологічні, ентомологічні, 

органолептичні, фізико-хімічні, 

спектрометричні, хроматографічні, радіологічні 

дослідження продуктів харчування та 

продовольчої сировини, нехарчової продукції, в 

тому числі – дитячого асортименту, води, 

повітря, ґрунту, лікарських засобів, 

дезінфікуючих засобів, факторів навколишнього 

та виробничого середовища (іонізуючого та 

електромагнітного випромінювання, шуму, 

вібрації, освітленості, параметрів мікроклімату); 

контроль забруднення об'єктів зовнішнього 

середовища; контроль якості роботи 

стерилізаційної апаратури та ін.; відбирання 

зразків для проведення випробувань. 

лютий Будник 

31.  Вимірювальна виробнича 

лабораторія ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  

«ПОЛТАВСЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП» 

36007, м. Полтава, 

вул. Маршала 

Бірюзова, будинок 

17 

2Т1251 06.03.2015- 05.03.2020 Випробування олій рослинних харчових, 

технічних, сирих та рафінованих; насіння 

олійних та зернових культур; макух та шротів; 

фосфатидного концентрату; лушпиння 

соняшникового та соняшникового 

гранульованого за показниками якості та 

безпеки. 

березень Єрченко 

32.   Випробувальна лабораторія 

ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЙНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ ТА 

61001, м. Харків, 

пр. Московський, 

51 

2Н1261 10.03.2015- 11.03 2020 Випробування устатковання, обладнання, 

апаратури та приладів електричних, 

електромеханічних, електронних, 

радіоелектронних, їх частин та вузлів 

березень Єрченко 
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ЕКСПЕРТИЗ В СИСТЕМАХ 

ТРАНСПОРТУ 

«ТРАНССЕРТЕК» 

33.  Випробувальна лабораторія 

Ковельської міжрайонної 

державної лабораторії 

ветеринарної медицини 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

45000, Волинська 

обл., м. Ковель, 

вул. Тараса 

Шевченка, буд. 86  

Місцезнаходження 

ООВ: 45000, 

Волинська обл., м. 

Ковель, вул. 

Тараса Шевченка, 

буд. 86    45000, 

Волинська обл., м. 

Ковель, вул. 

Брестська, буд. 2 

2Н1230 23.03.2015- 22.03.2020 Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 

хіміко-токсикологічні, мікробіологічні, 

паразитологічні випробування харчової 

продукції та продовольчої сировини тваринного 

та рослинного, біотехнологічного походження, 

якість води питної та природних водойм, 

діагностичні дослідження біологічного та 

патологічного матеріалу. 

березень Скоробр

ищук 

34.  Відділення балістики 

стрілецького озброєння та 

боєприпасів відділу 

технічного контролю за 

якістю боєприпасів 

військової частини А2192 

12265, 

Житомирська обл., 

Радомишльський 

район, смт. 

Городок, вул. 

Лісова алея, 37 

2Н1280 01.04.2015- 31.03.2020 Випробування патронів до стрілецької зброї, 

бронежилетів, елементів бронезахисту бойових 

машин. 

січень Юрченк

о 

35.  Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСТАЛЬ» 

49051, м. Дніпро, 

вул. Винокурова, 4 
2Т1364 29.01.2016- 28.01.2021 Випробування металографічні, визначення 

хімічного складу сталі, феросплавів, вугілля 

кам’яного, графіту, вуглецевмісних матеріалів, 

вапна. 

січень Єрченко 

36.  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 Юрченко 

37.  Центральна випробувальна 

лабораторія ПУБЛІЧНОГО 

49081, м. 

Дніпропетровськ, 
2Т1362 03.02.2016- 02.02.2021 Механічні, металографічні та хімічні 

випробування трубної продукції, продукції 
лютий Будник 
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АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ 

ЗАВОД» 

вул. Столєтова, 21 залізничного призначення, чавуну, заготовки та 

дробу. 

38.  Випробувальна лабораторія 

Центральної заводської 

лабораторії ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» 

53201, 

Дніпропетровська 

обл., м. Нікополь, 

проспект 

Трубників, 

будинок, 56 

2Т1360 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  

39.  Випробувальної  лабораторії  

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  

40.  Відділ аналітичних 

досліджень та якості 

харчової продукції Інституту 

продовольчих ресурсів  

Національної академії 

аграрних наук України 

02660, м. Київ,  

вул. М. Раскової, 

4-а 

2Н1199 12.02.2016- 11.02.2021 Органолептичні, фізико-хімічні, 

хроматографічні, мікробіологічні та 

молекулярно-генетичні випробування харчових 

продуктів та продовольчої сировини. 

лютий Скоробр
ищук 

41.  Випробувальна лабораторія 

Пустомитівської 

міжрайонної державної 

лабораторії 

Держпродспоживслужби 

81105, Львівська 

обл., 

Пустомитівський 

р-н, с. Наварія, вул. 

Львівська, 139 

2Н1335 22.03.2016-21.03.2021 Фізико-хімічні та мікробіологічні випробування 

харчової продукції і продовольчої сировини 

тваринного та рослинного походження 

березень Шман 

42.  Вимірювальна 

електролабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Спільне 

українсько-німецьке 

підприємство «Товариство 

технічного нагляду ДІЕКС» 

49040, м. 

Дніпропетровськ, 

провулок 

Джинчарадзе, 8 

 

2Н1316 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. 

січень Юрченко 
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43.  Випробувальний центр 

тягового електрообладнання  

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» 

61089, м. Харків, 

проспект 

Московський, 299 

2Т1332 04.04.2016-03.04.2021 Електричні, кліматичні, механічні, 

функціональні випробування електричних 

обертових машин, апаратів та компресорів для 

рухомого складу, фізико-хімічні випробування 

матеріалів електрообладнання. 

січень Шман 

44.  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 Єрченко 

45.  Випробувальна лабораторія 

Чортківської міжрайонної 

державної лабораторії  

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

48500, 

Тернопільська 

область, м. 

Чортків, вул. Князя 

Володимира 

Великого, 10 

2Н1209 25.04.2016- 24.04.2021 Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

паразитологічні випробовування сировини та 

продуктів харчування тваринного походження, 

кормів. 

січень  

46.  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, 

Волинська обл, м. 

Ковель, вул. 

Володимирська, 

буд. 154 А 

2Т1263 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  

47.  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  

48.  Криворізька міська державна 

лабораторія ветеринарної 

50098, 

Дніпропетровська 
2Н1295 23.05.2016- 22.05.2021 Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

радіологічні, хіміко-токсикологічні та 
лютий  
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медицини Криворізької міської 

державної лікарні ветеринарної 

медицини 

обл., м. Кривий 

Ріг, вул. 

Широківська, 112 

Б 

паразитологічні випробування зразків продукції і 

сировини тваринного, рослинного та 

біотехнологічного походження. 

49.  Випробувального центру 

Одеського філіалу 

Державного науково-

дослідного інституту з 

лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної 

експертизи 

67667, Одеська 

область, 

Біляївський район, 

смт. Хлібодарське, 

вул. Маяцька 

дорога, будинок 

27; 65003, м. 

Одеса, вул. 7-ма 

Пересипська, 6 

2Н1310 23.05.2016- 22.05.2021 Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

радіологічні, хіміко -токсикологічні та 

паразитологічні випробування зразків продукції 

та сировини тваринного, рослинного і 

біотехнологічного походження. 

лютий  

50.  Випробувальної лабораторії  

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  

51.  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  

52.  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, 

березень  
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дезинфекції і стерилізації; медичних виробів для 

діагностики in vitro. 

53.  Випробувальна лабораторія 

об’єктів довкілля ТОВ  

«Центральна біохімічна 

лабораторія» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03186, м. Київ, 

бульвар 

Чоколовський, 11, 

кв. 33 

Місцезнаходження 

ООВ: 07353, 

Київська обл., 

Вишгородський р-

н, с. Старі 

Петрівці, вул. 

Дубрівська, 30 

2Н1296 02.06.2016- 01.05.2021 фізико-хімічні, органолептичні, атомно-

абсорбційні, радіологічні, мікробіологічні 

випробування зразків, об'єктів навколишнього 

середовища: води питної, вод поверхневих, в т.ч. 

морських, підземних, зворотних в т.ч. очищених 

та не очищених стічних, ґрунтів, донних 

відкладів, атмосферного повітря; відбір зразків 

для випробувань. 

березень  

54.  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 Будник 

55.  ВИПРОБУВАЛЬНА 

ЛАБОРАТОРІЇ 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 

2Н1380 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 Шман 

56.  Випробувальна лабораторія  

ТОВАРИСТВА З 

Місцезнаходження  

юридичної особи: 

54020, м. 

2Н1443 04.04.2017- 03.04.2022 Відбір проб,  визначення вологості,  зараженості  

шкідниками,  виявлення 

прихованого заселення  комахами в зернових та 

січень  
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ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОЛФУМ-ІНВЕСТ» 

Миколаїв, вул. 

Мала Морська, 

буд. 108, оф.702    

Місцезнаходження 

ООВ: 54020,  м. 

Миколаїв,  вул. 

Мала Морська, 

буд. 108, оф.701 

зернобобових  культурах. 

57.  Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«КАРГОПАРК» 

89640, 

Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н, 

смт. Чинадійово, 

вул. Садова, 92/2 

2Н1460 10.04.2017- 09.04.2022 Випробовування колісних транспортних засобів 

категорій М, N, O, L. 
січень Єрченко 

58.  Випробувальна лабораторія 

органу з оцінки відповідності 

Державного українського 

об’єднання «ПОЛІТЕХМЕД» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

01010, м. Київ,   

вул. Івана Мазепи, 

буд. 10     

Місцезнаходження 

ООВ: 04107, м. 

Київ, вул. Нагірна, 

25-27 

2Н1339 04.05.2017- 03.05.2022 Фізико-технічні випробування матеріалів 

перев’язувальних та пляшок скляних для крові, 

трансфузійних та інфузійних препаратів. 

лютий  

59.  Випробувальна лабораторія 

ТОВ  «ДП-

СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

33028, м. Рівне,  

вул. Князя 

Володимира, 28Б 

(головний офіс) 

Дільниця № 

145200,  Волинська 

обл.,  м. Ківерці, 

вул. Чкалова, 63    

Дільниця № 2: 

45638, Волинська 

обл., Луцький р-н, 

с. Липини, вул. 

Рівненська, 51 

Дільниця № 3:        

2Н1338 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 Пустова
лов 
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43006,  Волинська 

обл., м. Луцьк,                   

вул. Сосюри, 2   

Дільниця № 4: 

33028,  м. Рівне, 

вул. Князя 

Володимира, 28Б   

Дільниця №5: 

33017, м. Рівне                  

вул. Соборна, 444А   

Дільниця №6: 

33000,  м. Рівне, 

вул. Коперніка, 23   

Дільниця №7: 

79039,  м. Львів,  

вул. Моринецька, 

14А    Дільниця 

№8: 81500,  

Львівська обл., 

Городоцький  р-н.,  

м. Городок,   вул. 

Львівська, 657А      

Дільниця № 9: 

35600, Рівненська 

обл., м. Дубно, 

пров. 

Мирогощанський, 

24    Дільниця № 

10:   65000, м. 

Одеса,    вул. 

Отамана 

Головатого, 104    

Дільниця № 11:     

65114, Одеська 

обл., Біляївський р-

н., Усатівська 

сільська рада,   

масив №7, ділянка 

№1   Дільниця № 

12: 21034, 
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Вінницька обл., 

Вінницький р-н, с. 

Зарванці, вул. 

Хмельницьке 

шосе, 7-й км.  

Дільниця № 13:    

76000, м. Івано-

Франківськ, вул. 

Петлюри Симона, 

8Л  Дільниця № 

14: 82401, 

Львівська обл., м. 

Стрий,  вул. 

Наталії 

Кобринської, 3  

Дільниця № 15: 

13300, 

Житомирська обл., 

м. Бердичів, вул. 

Паризької Комуни, 

96 

60.  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  

61.  Випробувальна лабораторія 

ТОВ «ЩЕДРО» 

Місцезнаходження 

юридичної особи:  

49033, м. Дніпро, 

проспект Богдана 

Хмельницького, 

будинок 122, літ. 

Д-2 

Місцезнаходження 

ООВ: 69014,  м. 

2Т1398 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 Єрченко 
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Запоріжжя,                    

вул. Харчова, 3 

62.  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 Юрченко 

63.  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 

2Т1425 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 Шман 

64.  ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ 

УСТАНОВИ  

”ЖИТОМИРСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” 

10002, м. 

Житомир, вул В. 

Бердичівська, 64 

2Н1432 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 (полімерні плівки і посуд, скло, 

фарфорові і керамічні вироби, папір, картон, 

металеві вироби, дерев’яні вироби, текстиль), 

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 

березень  
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послідовностей генетично модифікованих 

організмів (ГМО); відбирання зразків. 

65.  Випробувальна лабораторія  

Відокремленого підрозділу 

Голосіївський міжрайонний 

відділ (філія) лабораторних 

досліджень Державної 

установи «Київський міський 

лабораторний центр 

Міністерства охорони 

здоров’я України» 

03040 м. Київ ,                  

вул. Ломоносова, 

10 

2Н1484 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  

66.  Козятинська міжрайонної 

державної лабораторії  

ветеринарної медицини 

22142, Вінницька 

область, 

Козятинський 

район, с. Сокілець, 

вул. 

Білоцерківська, 

будинок, 3 

2Н1367 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  

67.  Миргородська районна 

державна лабораторія 

ветеринарної медицини  

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

37600, Полтавська 

область, м. 

Миргород, вул. 

Сорочинська, 

будинок 164 

Місцезнаходження 

ООВ: 37600, 

Полтавська 

область, м. 

Миргород, вул. 

2Н1228 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 

січень Скоробр

ищук 
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Сорочинська, 

будинок 168 

кормів, комбікормів, шротів, макухи, розплоду 

бджіл, легень птиці, повітря 

інкубаторноптахівничих підприємств, 

тваринницьких приміщень. 

68.  ВИПРОБУВАЛЬНА 

ЛАБОРАТОРІЯ (ЦНДЛ  ТА 

ЛАБОРАТОРІЇ 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ТОКСИКОЛОГІЇ) 

ЛЬВІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

79010, Україна, м. 

Львів, вул. 

Пекарська, 69 

Місцезнаходження 

ООВ: 79010, 

Україна, м. Львів, 

вул. Пекарська, 52 

2Н1369 02.04.2018- 01.04.2023 Випробування за органолептичними, фізико-

хімічними, 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.  

січень Юрченк

о 

69.  Випробувальна лабораторія 

паливно-мастильних 

матеріалів  ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 

49042, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, 

АЕРОПОРТ 

ЦИВІЛЬНОЇ 

АВІАЦІЇ 

2Т1555 03.04.2018- 02.04.2023 Випробування паливно-мастильних матеріалів. січень Шман 

70.  Випробувальна лабораторія 

«НЕОВЕТЛАБ УКРАЇНА»  

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«НЕОВЕТЛАБ УКРАЇНА» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03189, м. Київ,   

вул. Маршала 

Конєва, буд. 9, 

квартира 140 

Місцезнаходження 

ООВ: 03022, м. 

Київ, вул. 

Васильківська, 

буд. 28 

2Т1766 10.04.2018- 09.04.2023 Виявлення антитіл в сироватці крові м’ясоїдних 

тварин до збудника сказу та контроль 

ефективності вакцинації проти сказу. 

січень  
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71.  Випробувальна лабораторія 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-

АВТО» 

43020, Волинська 

обл., м. Луцьк, вул. 

Рівненська, 145 

2Т1356 16.04.2018- 15.04.2023 Випробування колісних транспортних засобів, їх 

складових частин та устаткування. 

 

січень Шман 

72.  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 

ООВ: 87400, 

Донецька обл., 

Мангушський  

район, смт. 

Мангуш, вул. 

Тітова, будинок 

166 

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  

73.  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 

2Н1489 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  

74.  Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

61037, м. Харків, 

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 

лютий  
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВТОТЕХСЕРВИС" 

проспект 

Московський, 

будинок 199 Б 

Місцезнаходження 

ООВ: 61052, м. 

Харків, вул. 

Велика 

Гончарівська, 32 

інерційною ГС. 

 

75.  Випробувальної лабораторії 

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  

76.  Бориспільська районна 

державної лабораторії 

ветеринарної медицини 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

08300, Київська 

обл., м. Бориспіль,                       

вул. Польова, 26 

Місцезнаходження 

ООВ: 08300, 

Київська обл., м. 

Бориспіль, вул. 

Польова, 26     

дільниця №1: 

08301, Київська 

обл., м. Бориспіль, 

Лугова, 1 

2Н1578 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 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. 

лютий Скоробр

ищук 

77.  Випробувальна лабораторія  

Хмельницької обласної філії 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03040, м. Київ вул. 

Стельмаха, 6-А   

Місцезнаходження 

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  
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«ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЇ І 

ЕКСПЕРТИЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬК

ОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

ООВ: 29000 м. 

Хмельницький  

вул. Вайсера, 92 

78.  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  

79.  Випробувальна лабораторії  

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 

2Т1596 25.05.2018-24.05.2023 Випробування води питної, мінеральної, 

поверхневих водоймищ та плавальних басейнів. 
лютий Єрченко 

80.  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 Єрченко 

81.  ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО  

«ЦЕНТРАЛЬНА 

ЛАБОРАТОРІЯ З АНАЛІЗУ  

ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ І МЕДИЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ» 

04053, м. Київ, вул. 

Кудрявська, 10 Г 
2Т1509 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 

березень Юрченк

о 
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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. 

82.  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  

83.  Випробувальна лабораторія  

ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ІНФОСЕРТ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

68000, Одеська 

обл., м. 

Чорноморськ, 

провулок 

Олександрійський, 

буд. 7   Дільниця 

№1.67400, Одеська 

обл., 

Роздільнянський р-

н, м. Роздільна, 

вул. Європейська, 

117.  Дільниця 

№2.67300, Одеська 

обл., Березівський 

р-н, м. Березівка, 

вул. Пристанційна, 

буд. 1.   Дільниця 

№3. Одеська обл., 

м. Одеса, 

Старокиївське 

шосе 19 км, № 43.   

Дільниця №4.     

65005, Одеська 

обл., м. Одесса, 

вул. Дальницька, 

буд. 50/17 (буд. 

2Н1462 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  
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47).   Дільниця №5. 

67602, Одеська 

обл., м. Біляївка, 

вул. Шкільна, 19.  

Дільниця №6.   

66000, Одеська 

обл., м. Кодима, 

вул. Тімірязєва, 

4В. 

Дільниця №7. 

Харківська обл., м. 

Харків, 

Комінтернівський 

р-н, вул. Стартова, 

будинок 7-Б 

(будівля літера «Г-

1»).   

Дільниця №8. 

37800 Полтавська 

область, 

Хорольський 

район, м. Хорол,     

вул. Кременчуцька, 

буд. 19.   Дільниця 

№9.  36008, 

Полтавська обл., м. 

Полтава, Київське 

шосе, 33.   

Дільниця №10. 

44500, Волинська 

обл., м. Камінь-

Каширський, вул. 

Ковельська, 114.  

Дільниця №11.   

11043, 

Житомирська обл., 

Олевський р-н, c. 

Зубковичі,                        

вул. Житомирська, 

39 А.  Дільниця 
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№12. 11244, 

Житомирська 

обл.,Ємільчинськи

й р-н,  с. Сербо-

Слобідка, вул. 

Івана Грека, 9.  

Дільниця №13. 

44600, Волинська 

обл., Маневицький 

р-н, смт. Маневичі, 

вул. Луцька, 1.   

Дільниця №14. 

66300, Одеська 

обл., м. Подільськ, 

вул. Соборна, 

229/а. 

84.  Випробувальна лабораторія  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГРОСЕРТ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи:  

03169, м. Київ, 

провулок 

Московський, буд. 

2-И, приміщення 

82  

Місцезнаходження 

ООВ: 49000, м. 

Дніпро, проспект 

О. Поля, буд.  28 –

А, приміщення 409 

2Н1719 20.06.2018- 19.05.2023 Визначення показників якості насіння 

сільськогосподарських культур, цукрового 

буряку, квітково-декоративних, лікарських та 

ефіроолійних культур,  картоплі насіннєвої 

березень Єрченко 

85.  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 

2Т1623 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 Скоробр

ищук 

  

 
  

 
  



\t

:\
\

.{\
UJ

i

s
-@

w

ll

t\)
!
O

IJ

{
IJ

b
o'\
NJ

IV
tv

A
1:

5

o-\
o!
*t
f

o
'lp
v

UJ

7

I
FD

=

l'J
A
I
I\)

I

-
tr
IJ
l\)

C)

-j
a
!
o
I
Y

t:
c
S

(D

T
I
:o

:f,
oa
:c
o

I

r
c)

s
:c
C)r

;

J\

cDo

d=

^Y

JI;-.' *
J

-o

Fl

o o-\

o 4..
tFz
-l ,J:

w!l<oo

'!-ctrrccP2i=
\-.vFr+riAL

:- r'r r:. rL y'- 
'J C)F-, 'T1 ^ 

i-! L I 'x' '*/,r -Y ( ) 7;4 a1 < O
=. x;,- \. >1-Tl*LiH6tSg

C;X-rL:-ou'x Y Fi< P5'F \ f -l tsr) H 
- 

F. ^/-\ \1. d Dr\ ^ r r
YE[1 E+I
^v + f-.-1XJ:rilY-'(l^>a = -:!yl s( 7 ):"i t "E')2 rlrx
()H

.LH
Fl< /\ !E- Yr

-'n -. n
J^\rf
!- w a.>*:"-: c

' -. -f 5'2r1
v-f,

at-i-^-

wYi-1
NT:

P. /\ \

A }'

^ l: (r I:ucs+
*..J u a
a*-e

=.r dr I
-a

6S
lfs

QOD;
EJ-.xzr)oSNr:r 9i+,<"
s^iY_

'z <>
a/
t:
:f(}

$o-s

L/J

<)
NJ
<)

\o

f.J

6
<)

w
NJ
lrJ

PA

JY

^=.
s.:! wYIT

h-

=aJ7

1-l

O\€
o
.)g.
s(-

-b') or
z6'
iCD3
1fD
52.\< cd

CJ9o--lc)J
ULIJ

tDSie(-a'-
.J

)o !"'

=.otQ
eo
() -.4.7

o
I

a
a<

^I

=.x

H

(!
H

Cfi

;c

=o.1
t:

I

v,

a>

N
\
h,

L
;
t:

E
7

.=
'-

tlD

Ai:

:
P;
-t

:
s



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 30  з 30 

 

 

Копію графіка отримав: 

 

   

 

  (підпис і дата)  (ініціали та прізвище) 

     

  (підпис і дата)  (ініціали та прізвище) 
 

  

 


