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ГРАФІК
проведення моніторингу шляхом здійснення планового нагляду за діяльністю 
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_______________________ відповідність вимогам ДСТУ ЕN 180 15189:2015 на III квартал 2019 року______________ ________

№
п/п Назва Адреса

Номер
атестату

про
акредита

цію

Термін дії 
атестату про 
акредитацію Узагальнена сфера акредитації

Місяць
проведенн

я

Винесені 
рішення 

/відмітка про 
усунення

1.

Випробувальний центр
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
03150, м. Київ, вул. 
Загородня, 15. 
Місцезнаходження: 
03045, м. Київ, вул. 
Плещеєва, 10; 02300, 
Київська обл., пмт. 
Іванків, пров. 
Київський, 14

2Н122 16.07.2004-
15.07.2007.
16.07.2007-
15.07.2010.
16.07.2010-
15.07.2013.
16.07.2013-
15.07.2018.
28.09.2018-
27.09.2023.

Випробування побутового та промислового 
обладнання, що працює на газоподібному, рідкому, 
твердому та альтернативному паливі; обладнання 
побутового та аналогічного електричного та 
комбінованого; обладнання, що працює під тиском; 
арматури; труб та фітингів; інструменту та машин 
ручних та електромеханічних; виробів та арматури 
санітарно-технічного призначення; палива твердого 
мінерального, палива альтернативного.

липень

2.

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

21036, м. Вінниця, 
вул. Максимовича, 19

2Н345 29.07.2004-
28.07.2007.
27.07.2007-
26.07.2010.
26.07.2010-
25.07.2013.
26.07.2013-

проведення відбору зразків, органолептичних, 
мікробіологічних, мікологічних5 хіміко- 
токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних 
випробувань харчової продукції, сировини 
рослинного та тваринного походження, кормів, води 
питної; джерел водопостачання, рік і водойм, грунтів 
та радіологічних показників будівельних матеріалів,

серпень
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25.07.2018.
23.08.2018
22.08.2023

ветеринарно-санітарної експертизи харчової 
продукції; патоморфологічних, бактеріологічних, 
імунологічних, вірусологічних, молекулярно- 
генетичних, паразитологічних досліджень 
патологічного та біологічного матеріалу; 
вимірювання факторів навколишнього середовища

3.

Випробувальниий центр «10 
Хіммотологічний центр» 10 
Хіммотологічного центру 
Міністерства оборони України

03115, м.Київ, 
вул.Відпочинку, 9а

2Н389 17.09.2004
16.09.2007.
17.09.2007
16.09.2010.
17.09.2010
16.09.2013.
17.09.2013
16.09.2018.
17.09.2018
16.09.2023

Випробування вуглеводневої сировини (нафта, 
газовий конденсат) та нафтопродуктів (палива: 
бензини автомобільні, авіаційні, моторні сумішеві, 
альтернативні моторні палива і компоненти моторних 
палив; паливо дизельне, дизельне альтернативне і 
компоненти дизельного палива; котельні палива, 
палива для реактивних двигунів і газотурбінних 
установок; оливи та присадки; мастила пластичні, 
технічні рідини) за показниками якості та безпеки.

вересень

4.

ТОВ "НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВ О 
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
"АЗОВМАШТЕСТ"

87535, Донецька 
область, м. Маріуполь, 
пл. Машинобудівельн 
иків, 1

2Н054 30.12.2005
29.12.2008. 
29.04.2009
28.04.2012. 
29.04.2012
28.04.2017. 
Акредитація 
призупинена з
19.03.2015. 
Акредитація 
поновлена з
24.04.2015. 
29.04.2017
28.04.2022

Випробування залізничного рухомого складу та їх 
вузлів, контейнерів, цистерн для перевезення 
небезпечних вантажів, пересувного та стаціонарного 
обладнання, що працює під тиском, 
вантажопідіймальних кранів та машин, 
металопродукції, електричного обладнання за 
показниками міцності, динаміки, визначення 
показників якості, працездатності та безпеки.

серпень

5.

Випробувальна лабораторія 
азбестових і безазбестових 
технічних виробів та 
ущільнюючих матеріалів 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«Білоцерківський завод

09114, Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. 
Леваневського, 95

2Т253 23.01.2006
22.01.2009.
16.02.2009
15.02.2012.
24.04.2012
23.04.2017.
24.04.2017
23.04.2022.

Випробування азбестових та безазбестових технічних 
виробів та ущільнюючих матеріалів за показниками 
зовнішнього вигляду, геометричних розмірів, 
твердості, коефіцієнту тертя, зношування, міцності та 
експлуатаційних властивостей.

серпень
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«Трібо»

6.

Випробувальний центр
управління з якості
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ
РІГ»

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

2Т487 16.03.2006
15.03.2009.
16.03.2009
15.03.2012.
16.03.2012
15.03.2017.
16.03.2017
15.03.2022.

Хімічні, фізико-хімічні, фізичні, фізико-механічні, 
металографічні та інші випробування сталі, чавуну, 
кольорових металів, феросплавів та їх сплавів, 
арматурного та сортового прокату, катанки, 
електродів зварювальних, заготовок із сталі і сплавів 
на основі заліза, дроту сталевого, канатів сталевих, 
труб сталевих та виробів з них, залізорудних 
матеріалів, коксу, вугілля та продуктів його 
переробки, вогнетривів, флюсів, шлаків, продуктів 
розділення повітря, концентрату 
плавіковошпатового, вапняку, вапна, щебню та піску, 
кварциту; неруйнівний контроль; випробування 
нафтопродуктів.

липень

7.

Незалежна випробувальна 
лабораторія Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
“АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД”

02660, м. Київ, вул. 
Магнітогорська, 1

2Т102 29.05.2006
28.05.2009.
29.05.2009
28.05.2012.
29.05.2012
28.05.2017.
29.05.2017
28.05.2022.

Випробування продукції для потреб АЕС (матеріали, 
електрообладнання, контейнери, ЗІЗ, кабельна 
продукція) за показниками радіаційної безпеки, 
функціонування, стійкості до зовнішніх впливових 
факторів; будівельних матеріалів, продукції 
сільського господарства за показниками радіаційної 
безпеки.

вересень

8.

Випробувального центру 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю "РОСТОК- 
ВЦ"

03067, м. Київ, 
бульвар І. Лепсе, 4

2Н416 02.06.2006
01.06.2009.
02.06.2009
01.06.2012.
02.06.2012
01.06.2017.
01.08.2017
31.07.2022

випробування компонентів та елементів стаціонарних 
систем пожежогасіння, пожежної сигналізації та 
оповіщування про пожежу, димо-та тепловидалення, 
протипожежного захисту за показниками 
призначення та безпеки, засобів охоронного 
призначення за показниками безпеки.

серпень

9.

Херсонська регіональна 
державна лабораторія ім. 
професора Л.С. Ценковського 
Д ержавної служби України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
73484, м. Херсон, сел. 
Інженерне, вул. 
Садова, 37. 
Місцезнаходження 
ООВ: 73484, м. 
Херсон, сел. 
Інженерне, вул.

2Н318 12.04.2007
11.04.2010.
15.04.2010
15.04.2013.
19.08.2013
18.08.2018.
26.12.2018
25.12.2023

Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні, фізико- 
хімічні, радіологічні та паразитологічні 
випробування сировини продукції тваринного 
походження, продуктів тваринного та рослинного 
походження, кормів, комбікормів, зернових, готових 
страв та води; дослідження на інфекційні та інвазійні 
захворювання тварин, птиці, риби та бджіл.

вересень
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Садова, 37; дільниця 
№ 1: 73000, м. Херсон, 
вул. Бєлінського, 19

10.

Випробувальна лабораторія 
ТОВ «Науково- 
випробувальний центр 
«Якість»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
49600, м. Дніпро, вул. 
Пісаржевського, 1-А. 
Місцезнаходження 
ООВ: 49081, м. 
Дніпро, вул. 
Столєтова, 21

2Т653 03.05.2007
02.05.2010.
05.07.2010
04.07.2013.
05.07.2013
04.07.2018.
05.07.2018
04.07.2023.

Випробування захисних характеристик покриттів 
металевих і неметалевих; випробування 
металопродукції на корозійну стійкість; 
випробування фарб, лаків, емульсолів, мастил, 
продуктів нафтопереробки та виробів з бетону за 
показниками якості.

липень

11.

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

73000, Херсонська 
область, м. Херсон, 
вулиця Смольна, 
будинок 134-А

2Н448 26.07.2007
25.07.2010.
26.07.2010
25.07.2013.
26.07.2013
25.07.2018.
26.07.2018
25.07.2023.

Випробування харчових продуктів, продовольчої 
сировини за органолептичними, фізико-хімічними, 
мікробіологічними показниками, вмістом токсичних 
елементів, пестицидів, мікотоксинів, ^нітрозамінів, 
гістаміну, гормональних препаратів, харчових 
добавок, складу стеринової фракції, 
жирнокислотного складу, визначення тригліцеридів, 
мікродомішок у горілках та горілчаних виробах, 
органічних кислот, радіонуклідів, нітратів, нітритів, 
випробування мийних засобів, парфумерно- 
косметичних виробів, радіологічні випробування 
будматеріалів, ґрунтів, добрив, виробів керамічних, 
якісне та кількісне визначення ГМО, визначення 
алергенів (глютену).

липень

12.

Випробувальна лабораторія 
Державного підприємства 
"Хмельницький науково- 
виробничий центр 
стандартизації, метрології та 
сертифікації"

29000, м.
Хмельницький, вул. 
Свободи, 7

2Н374 10.08.2007
09.08.2010. 
10.08.2010
09.08.2013. 
Акредитація 
призупинена з
14.11.2011. 
Акредитація 
поновлена з
11.10.2012. 
29.08.2013
28.08.2018. 
20.09.2018-

Випробування харчової продукції та 
сільськогосподарської сировини, води питної та 
мінеральної, кулінарної продукції, лікеро-горілчаних 
напоїв, зерна, зернобобових та олійних культур, 
горіхів, фруктів та овочів, грибів, цукру, меду, 
харчових концентратів, біологічно-активних добавок, 
комбікормів за органолептичними, фізико-хімічними, 
мікробіологічними показниками, визначення 
токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, 
харчових добавок, вітамінів, бенз(а) пірену, 
визначення вмісту генетично модифікованих 
організмів, будівельних матеріалів за радіологічними 
показниками, мийних та косметичних засобів за

липень
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19.09.2023. фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, 
іграшок, машин та устаткування за фізико- 
механічними показниками, лічильників електричної 
енергії, води, газу, трансформаторів струму та 
напруги -  за технічними та метрологічними 
характеристиками.

13.

Випробувальний центр
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
"ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ"

03680, м.Київ-37, вул. 
Клименка, 5/2

2Т799 24.09.2007
23.09.2010.
24.09.2010
23.09.2013.
24.09.2013
23.09.2018.
24.09.2018
23.09.2023

Випробування будівельних конструкцій, будівель та 
споруд, виробів, матеріалів та грунтів за показниками 
фізико-механічних характеристик та експлуатаційних 
властивостей.

вересень

14.

Випробувальна лабораторія 
Державного підприємства 
«Західний експертно-технічний 
центр Держпраці»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
79037, м. Львів, вул. 
Богдана
Хмельницького, 233 
А. Місцезнаходження 
ООВ: 79037, м. Львів, 
вул. Богдана 
Хмельницького, 233 
А. 79040, м. Львів, 
вул. Патона, 1

2Н436 18.08.2008
17.08.2011.
07.07.2012
06.07.2017.
07.07.2017
06.07.2022

Випробування обладнання та лінійних частин 
трубопроводів та технологічного обладнання (в тому 
числі засобів ЕХЗ); обладнання, що працює під 
тиском (в тому числі пересувного); котлів та апаратів 
водонагрівальних, опалювальних; вантажо
підіймальних кранів; підйомників, навантажувачів, 
атракціонів, ліфтів, ескалаторів; несучих та 
огороджуючих конструкцій; канатних доріг; машин 
для видобутку надр відкритим способом, будівництва 
доріг, сільськогосподарських; електрообладнання та 
комунікаційних апаратів вибухозахищених; 
інструментів ручних; машин та устаткування метало- 
та деревообробного; шлангів та трубок напірно- 
всмоктувальних; зварювального обладнання; поясів 
запобіжних; стропів текстильних, канатних, 
ланцюгових за показниками якості та безпеки.

липень

15.

Випробувальна лабораторія 
Приватного акціонерного 
товариства «Луцький 
домобудівельний комбінат»

43023, м. Луцьк, вул. 
Індустріальна, 4

2Т049 12.01.2009
11.01.2012.
17.04.2012
16.04.2017.
17.04.2017
16.04.2022.

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

серпень
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16.

Державний випробувальний 
центр світлотехнічних виробів 
Державного підприємства 
Український світлотехнічний 
інститут

46000, м. Тернопіль, 
вул. Бродівська 44а

2Т689 12.05.2009
11.05.2012.
12.05.2012
11.05.2017.
12.05.2017
11.05.2022

Випробування електропобутових, електроустановчих 
світлотехнічних виробів за показниками призначення 
та безпеки

вересень

17.

Випробувальної лабораторії 
Державного підприємства 
«Орган з сертифікації цементів 
СЕПРОЦЕМ»

61106, м. Харків, вул. 
Плиткова, 1А

2Н081 25.05.2009
24.05.2012.
25.05.2012
24.05.2017.
25.05.2017
24.05.2022

Випробування складу і властивостей будівельних 
матеріалів за петрографічними, хімічними, 
фізичними та механічними показниками.

вересень

18.

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
"Укртранспневматика"

42200, м. Лебедин 
Сумської обл., вул. 
Сумська, 92

2Т900 12.08.2009
11.08.2012. 
12.08.2012
11.08.2017. 
Акредитація 
призупинена з
04.02.2014. 
Акредитація 
поновлена з
14.03.2014. 
17.09.2018
16.09.2023

Випробування складових частин рухомого складу 
залізниць.

липень

19.

Випробувальна лабораторія 
ТОВ “Незалежна лабораторія 
пожежної безпеки”

Юридична адреса: 
04074, м. Київ, вул. 
Автозаводська 17/47. 
Місцезнаходження: 
14032, м. Чернігів, 
вул. Бєлова, 13

2Н688 22.02.2010
21.02.2013.
05.06.2013
04.06.2018.
20.07.2018
19.07.2023.

Випробувань вогнегасників, установок 
пожежогасіння автоматичних та їх елементів, кран- 
комплектів пожежних, рукавів пожежних та 
вогнегасних речовин за показниками призначення та 
безпеки.

липень

20.

Лабораторія випробувань і 
надійності ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 
«ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД 
«МАЯК»

21021, м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 
145

2Т208 03.03.2010
02.03.2013.
03.03.2013
02.03.2018.
29.08.2018
28.08.2023

Випробування електропобутового та аналогічного 
обладнання і комплектувальних виробів до них, 
електрообладнання машин, електроустановних 
комплектувальних виробів та з’єднувальних 
пристроїв, регулювального обладнання для низької 
напруги, світлотехнічної продукціїі 
комплектувальних виробів до неї, шнурів армованих 
цля побутових потреб, зварювального обладнання,

липень
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кабельно-провідникової продукції за показниками 
якості та безпеки.

21.

Центральна науково-дослідна 
лабораторія Державного 
підприємства “Східний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат”

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
52210,
Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, 
вул. Горького, 2. 
Місцезнаходження 
ООВ: 52210, 
Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, 
вул. Залізнична, 13

2Т753 15.03.2010
14.03.2013.
05.08.2013
04.08.2018.
17.09.2018
16.09.2023

Випробування октаоксиду триурану, сталей 
легованих та високолегованих, води питної, води 
поверхневої, підземної, зворотної і стічної, кислоти 
сірчаної, руди уранової, продуктів (відвальна пульпа) 
та відходів промислового виробництва, доменних 
шлаків.

вересень

22.

Випробувальна лабораторія 
ПАТ «Будіндустрія»

14001, м.Чернігів, 
вул.Індустріальна, 11

2Т352 12.04.2010
11.04.2013.
08.08.2013
07.08.2018.
08.08.2018
07.08.2023

Випробування будівельних матеріалів за 
показниками зовнішнього вигляду, 
водонепроникності, вологості, водопоглинання, 
густини, морозостійкості, наявності вапняних 
включень, визначення експлуатаційних властивостей, 
міцності, жорсткості, тріщиностійкості, 
геометричних параметрів виробів та конструкцій 
залізобетонних.

серпень

23.

Випробувальна лабораторія 
виробництва в’яжучих 
матеріалів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКТ ТЕМЕНТ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
77422, Івано- 
Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. 
Ямниця.
Місцезнаходження 
ООВ: 77422, Івано- 
Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. 
Ямниця, вул. Назарія 
Яремчука, 2

2Т062 16.06.2010
15.06.2013.
04.09.2013
03.09.2018.
04.09.2018
03.09.2023.

Випробування цементів сульфатостійких, 
загальногобудівельного призначення та для 
мурування, клінкеру портландцементного та 
портландцементу тампонажного, гіпсових в’яжучих 
матеріалів, бинтів гіпсових медичних за фізико- 
хімічними методами; палива та паливних брикетів за 
показниками вологості, калорійності, зольності; 
сумішей будівельних сухих за показниками вологості 
і міцності.

вересень

24.

Випробувальна лабораторія 
виробництва покрівельних 
матеріалів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІВАНО- 
ФРАНКІВ СЬКЦЕМЕНТ »

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
77422, Івано- 
Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. 
Ямниця.
Місцезнаходження

2Т861 16.06.2010
15.06.2013.
04.09.2013
03.09.2018.
04.09.2018
03.09.2023

Фізико-механічні випробування, визначення 
зовнішнього вигляду, розмірів та форми листів 
азбестоцементних плоских, фіброцементних плоских, 
волокнистоцементних хвилястих, комплектуючих 
деталей.

вересень
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ООВ: 77422, Івано- 
Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. 
Ямниця, вул. Назарія 
Яремчука, 2

25.

Випробувальна лабораторія 
дочірнього підприємства 
«Спецзалізобетон» 
ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ІВАНО- 
ФРАНКІВ СЬКЦЕМЕНТ »

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
77422, Івано- 
Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. 
Ямниця.
Місцезнаходження 
ООВ: 77422, Івано- 
Франківська обл., 
Тисменицький р-н, с. 
Ямниця, вул. Назарія 
Яремчука,

2Т921 16.06.2010
15.06.2013.
04.09.2013
03.09.2018.
04.09.2018
03.09.2023.

Визначення показників якості щебеню з природного 
каменю, піску природного для будівельних робіт, 
арматури, визначення легкоукладальності бетонної 
суміші, середньої густини і міцності бетону, 
перевірка геометричних параметрів та фізико- 
механічні випробування будівельних виробів та 
конструкцій.

вересень

26.

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО- 
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження 
юридичної особи: вул. 
Аваліані 19а, м. 
Запоріжжя, 69068. 
Місцезнаходження 
ООВ: основна 
територія -вул. 
Аваліані 19 а, 
м. Запоріжжя, 69068; 
дільниця № 1 -відділ 
судової експертизи, 
вул. Петра Дорошенка 
1, м. Мелітополь,
72312; дільниця № 2 - 
сектор № 2, вул. 
Грецька 5,
м. Бердянськ, 71100; 
дільниця № 3 -сектор 
№ 1, вул. Сацького 4, 
м. Пологи, 70600

2Н982 12.08.2010
11.08.2013.
12.08.2013
11.08.2018.
12.08.2018
11.08.2023

проведення балістичних, трасологічних досліджень 
та випробувань; досліджень та випробувань холодної 
зброї і конструктивно схожих із нею виробів; 
випробування виробів піротехнічних побутових та 
дослідження піротехнічних сумішей; проведення 
комп’ютерно-технічних (комп'ютерної техніки та 
програмних продуктів) досліджень.

серпень

27.

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ

71101, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 
Промислова, 2Б

2Т630 10.09.2010
09.09.2013.
10.09.2013
09.09.2018.

Випробування кабельної -  провідної продукції та 
матеріалів кабельного виробництва за 
електротехнічними та механічними методами. .

липень
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ОБ'ЄДНАННЯ 
«БЕРДЯНСЬКИЙ 
КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

17.09.2018
16.09.2023.

28.

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«ХАРПЛАСТМАС»

61177, м. Харків, вул. 
Залютинська, 4

2Н239 25.09.2010
24.09.2013.
25.09.2013
24.09.2018.
25.09.2018
24.09.2023

Випробування пластичних мас, полімерних 
матеріалів та виробів з них, тари, плівок, труб і 
трубок, деталей трубопроводів, деталей та 
комплектів ізоляції для залізниць, запірної арматури, 
труб сталевих з антикорозійним поліетиленовим 
покриттям, виробів з гуми, тканин, одягу, виробів 
текстильно-галантерейних, іграшок, посуду, взуття, 
засобів для захисту рук, обприскувачів за 
показниками якості та безпеки.

вересень

29.

Випробувальна лабораторія
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР«ПІВДЕНТЕСТ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
49000, м. Дніпро, вул. 
Європейська, 7-А, оф. 
14;
Місцезнходження 
ООВ: 49054, м. 
Дніпро, проспект 
Сергія Нігояна, 50

2Н485 25.10.2010
24.10.2013. 
Акредитація 
призупинена з
02.10.2013. 
Акредитація 
поновлена з
16.10.2013. 
25.10.2013
24.10.2018. 
05.12.2018
04.12.2023

випробування будівельних матеріалів, виробів, 
споруд та конструкцій, засобів індивідуального 
захисту та іграшок, побутової техніки, трубопроводів 
електричного і електронного устаткування, 
обчислювальної техніки, кабельної продукції, 
технологічного обладнання, продукції 
машинобудування та металопродукції.

вересень

30.

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства 
"Випробувальний центр 
технічної діагностики"

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
68000, Одеська обл., 
м.Чорноморськ, 
Олександрійський 
провулок, будинок 7. 
Місцезнаходження 
дільниць ООВ: №1 - 
67840, Одеська обл.,

2Н1109 07.07.2012
06.07.2017. 
Акредитація 
призупинена з
18.07.2016. 
Акредитація 
поновлена з
14.09.2016. 
07.07.2017
06.07.2022.

Випробування КТЗ категорії М, N  О, ^  нових та 
таких, що були у користуванні їх складових частин та 
приладдя; випробування тракторів, самохідних шасі, 
самохідних сільськогосподарських, меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів; випробування засобів вимірювальної 
техніки для визначення об’єму та маси; 
випробування нафтопродуктів.

липень

31.
Випробувальна лабораторія 
продукції нафтохімічної 
промисловості ДЕРЖАВНОГО

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03680, м. Київ, 
проспект Академіка

201099 12.07.2012
11.07.2017. 
Акредитація 
призупинена з

Випробування нафти; палив у т. ч. альтернативних; 
олив; мастильно-холодильних, охолоджуючих і 
спеціальних рідин; мастил пластичних: бітумів 
нафтових; мийних засобів (синтетичних порошкових

липень
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ПІДПРИЄМСТВА «ОРГАН З 
СЕРТИФІКАЦІЇ 
НАФТОПРОДУКТІВ ТА 
СИСТЕМ ЯКОСТІ «МАСМА- 
СЕПРО»

Палладіна, 46. 
Місцезнаходження 
ООВ: 03164, м. Київ, 
вул. Генерала 
Наумова, 17

07.10.2014. 
Акредитація 
поновлена з
23.12.2014. 
12.07.2017
11.07.2022.

і рідких); декоративної косметики; мил 
господарських та туалетних твердих за фізико- 
хімічними та органолептичними показниками і 
показниками якості та безпеки; відбір зразків.

32.

Випробувальний центр 
Миколаївської філії державної 
установи «Інститут охорони 
ґрунтів України»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04112, м. Київ, вул. 
Олени Теліги, 8. 
Місцезнаходження 
ООВ: 57217, 
Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, с-ще 
Полігон, вул. 
Центральна, 7

2Н830 14.08.2012
13.08.2017. 
Акредитація 
призупинена з
11.07.2013. 
Акредитація 
поновлена з
16.09.2013. 
14.08.2017
13.08.2022

Фізико-хімічні, хіміко-токсикологічні, радіологічні 
випробування сільськогосподарської сировини та 
продукції, ґрунтів, води природних вододжерел, 
цобрив.

серпень

33.

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«ДОБРОБУТ-АВТО»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 5-Б; 
Місцезнаходження 
головного офісу: 
49022, м. Дніпро, вул. 
Маршала
Малиновського, 130; 
Дільниця №1 
(стаціонарне та 
пересувне 
устаткування): 
Дільниця №1.1: 81110, 
Львівська обл.,

2Н1097 20.03.2013
19.03.2018. 
Акредитація 
призупинена з 
21.06.2016. 
Акредитація 
поновлена з 
14.09.2016 . 
09.11 2018
08.11.2023

випробування колісних транспортних засобів 
категорій М, N  МЖ, МО, N0, МО/Ш, О, Ц їх 
частин та обладнання, які можуть бути встановлені 
га/або використані на КТЗ, сільськогосподарських 
транспортних засобів категорій Т, К, 8, дорожньо- 
будівельної, сільськогосподарської техніки та інших 
механізмів.

серпень

34.

Випробувальна лабораторія
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

33028, м. Рівне, 
вул. Лермонтова, 7

2Н997 31.05.2013
30.05.2018.
11.10.2018
10.10.2023

Випробування вантажопідіймальних кранів, машин, 
механізмів, підйомників, колисок, ліфтів, 
пасажирських конвеєрів (ескалаторів), підіймально- 
транспортного устаткування, атракціонів, котлів 
парових, водогрійних та з ВОТ, обладнання що 
працює під тиском, трубопроводів пари, води, 
металоконструкцій, резервуарів, цистерн, канатів 
стальних круглих, ланцюгів, верстатів

липень
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деревообробних та металообробних, машин 
землерийних і дорожніх, сільськогосподарських 
машин і лісової техніки, інструментів, садового 
обладнання, машин для виготовлення будівельних 
виробів, компресорів, насосів, устаткування 
каменедробильних підприємств, засобів захисту від 
падіння з висоти, навантажувачів, стропів, арматури 
трубопровідної, контейнерів, клапанів запобіжних.

35.

Миколаївський науково- 
дослідного експертно- 
криміналістичного центр 
Міністерства внутрішніх справ 
України

54003, м. Миколаїв, 
Центральний р-н, 
вулиця 1 Воєнна, буд. 
2А

2Н1079 08.08.2013
07.08.2018.
08.08.2018
07.08.2023.

Випробування балістичні, трасологічні, наркотичних 
засобів, психотропних речовин, комп’ютерно- 
технічні, молекулярно-генетичні.

серпень

36.

Випробувальна лабораторія
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТО
Р»

69600, м. Запоріжжя, 
Дніпровське шосе, 3

2Т1102 20.08.2013
19.08.2018.
20.08.2018
19.08.2023

Випробування трансформаторів, реакторів 
електричних, трансформаторів струму вбудованих за 
електричними, електротехнічними та механічними 
методами.

серпень

37.

Випробувальна лабораторія 
Харківського філіалу 
Державного науково- 
дослідного інституту з 
лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної 
експертизи

61157, м. Харків, вул. 
Москалівська, 148

2Н1315 02.07.2015
16.07.2017.
17.07.2017
16.07.2022.

Фізико-хімічні, хіміко-токсикологічні дослідження 
методом ІФА, токсикологічні, мікробіологічні, 
радіологічні випробування харчової продукції та 
продовольчої сировини рослинного, тваринного, 
біотехнологічного походження, діагностичні 
дослідження, визначення ГМО.

липень

38.

Випробувальна лабораторія 
Охтирської міжрайонної 
державної лабораторії 
Держпродспоживслужби

42700, Сумська обл., 
м. Охтирка, вул. 
Сумська, 42

2Н1219 07.08.2015
06.08.2020

Мікробіологічні, бактеріологічні, фізико-хімічні, 
мікологічні, паразитологічні, імунологічні 
випробування харчової продукції і продовольчої 
сировини рослинного та тваринного походження, 
кормів, комбікормової сировини, біологічного та 
патологічного матеріалу.

серпень

39.

Випробувальна лабораторія 
Державної установи 
«Чернігівський обласний 
лабораторний центр

14000, м. Чернігів, 
вул. Любецька, 11а

2Н1291 03.10.2016
02.10.2021. 
Акредитація 
призупинена з

Мікробіологічні випробування харчової продукції та 
сировини, води питної, полімерних та синтетичних 
матеріалів, парфумерно-косметичних засобів, 
побутової хімії, об'єктів навколишнього середовища,

липень
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Міністерства охорони здоров’я 
України»

03.04.2018. 
Акредитація 
поновлена з 
14.05.2018

виробів, що контактують з харчовими продуктами. 
Молекулярно-генетичні випробування харчової 
продукції та сировини.

40.

Випробувальна лабораторія 
Приватного підприємства 
«ЗАХІД-ІНОС»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
79021, м. Львів, вул.
С. Петлюри, 25, кв. 31. 
Місцезнаходження 
ООВ: 79039, м. Львів, 
вул. Золота, 8

2Т1444 05.10.2016
04.10.2021

випробування бітумів нафтових дорожніх в'язких, 
рідких, будівельних, покрівельних, ізоляційних, 
модифікованих полімерами, матеріалів 
змащувальних; нафти, конденсату газового, 
нафтового стабільного, композиту нафтового 
стабільного; моторних олив,; бензинів 
автомобільних, палива дизельного, авіаційних 
бензинів, палива для реактивних двигунів, палива для 
газотурбінних двигунів, розчинників та присадок, 
нафтового мазуту, палива пічного побутового; 
пропану і бутану скрапленого; газу природного, 
скрапленого або в газоподібному стані.

липень

41.

Вінницький науково- 
дослідного експертно- 
криміналістичного центру 
Міністерства внутрішніх справ 
У країни

21021, м. Вінниця, 
вул. Василя Порика, 
будинок 8

2Н1300 17.10.2016
16.10.2021

Комп’ютерно-технічні дослідження носіїв цифрової 
інформації, дослідження інформації на цифрових 
носіях, криміналістичний аналіз файлових систем; 
дослідження наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів, дослідження 
спеціальних хімічних речовин; молекулярно- 
генетичні дослідження, імунологічні, цитологічні 
дослідження та дослідження волосся; балістичні, 
трасологічні, дактилоскопічні дослідження та 
дослідження холодної зброї.

липень

42.

Випробувальна лабораторія 
«СЕРТАТОМ» Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«Орган з оцінки відповідності 
«СЕРТАТОМ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04073, м. Київ, вул. 
Куренівська, 18. 
Місцезнаходження 
ООВ: 08500, Київська 
обл., м. Фастів, вул. 
Білоцерківська, 1

2Н1353 17.10.2016
16.10.2021

Випробовування закритих джерел іонізуючого 
випромінювання: визначення знімної забрудненості 
поверхні (метод зняття мазка). Випробовування 
збірників-контейнерів та пакувальних комплектів для 
твердих та рідких радіоактивних відходів: перевірка 
комплектності, маркування, стропових пристроїв, 
захисних властивостей (крім вимірювання 
нейтронного випромінювання), герметичності, 
геометричних розмірів пакувального комплекту 
(контейнера), збірника-контейнера і їх складових 
частин, збереження герметичності і захисних 
властивостей пакувального комплекту (контейнера)

липень
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після випробувань (крім вимірювання нейтронного 
випромінювання).

43.

ХЕРСОНСЬКИЙ НАУКОВО- 
ДОСЛІДНОГО ЕКСПЕРТНО- 
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ

73000, м. Херсон, 
Миколаївське шосе, 
будинок 28 А

2Н1344 24.10.2016
23.10.2021

Балістичні дослідження. липень

44.

Лабораторії випробувань та 
контролю продукції 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«ВІТАПОЛІС»

08152, Київська обл., 
Києво-Святошинський 
район, м. Боярка, 
Територія технікуму, 
будинок 16

2Т1345 07.11.2016
08.11.2021

Фізико-механічні, хімічні випробування катанки, 
дроту зварювального із легованої та високолегованої 
сталі.

серпень

45.

Випробувальної лабораторії 
«ОМЕГА» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
«ОМЕГА»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03186, м. Київ, вул. 
Антонова, 5, офіс 714. 
Місцезнаходження 
ООВ: 03035, м. Київ, 
пл. Солом'янська, 2, 
офіс 607. 04136, м. 
Київ, вул. Північно- 
Сирецька, 1-3

2Н1357 08.11.2016
07.11.2021

Випробування радіоелектронних засобів та 
випромінювальних пристроїв, телекомунікаційного 
обладнання, автоматизованї системи розрахунків за 
телекомунікаційні послуги, обладнання 
синхронізації.

серпень

46.

Випробувальна лабораторія
ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКЕ
СЕРТИФІКАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01021, м. Київ, вул. 
Грушевського, 28/2, 
н/п №43.
Місцезнаходження 
ООВ: 01010, м. Київ, 
вул. Левандовська, 3б

2Н1445 18.11.2016
17.11.2021

Випробування марлі медичної, бинтів, серветок, 
відрізів марлевих медичних за показниками 
зовнішнього вигляду, геометричних розмірів, 
поверхневої густини, часу занурення, герметичності 
шву упаковки; медичних виробів для діагностики іп 
уііго -“Суха хімія” -тест-смужки для візуального 
тестування показників сечі: оцінка зовнішнього 
вигляду, пакування, комплектності, терміну 
придатності, маркування; визначення фізико- 
хімічних показників крові, білірубіну, уробіліногену, 
кетонів, білка, нітритів, глюкози, рН, питомої ваги, 
лейкоцитів, аскорбінової кислоти у сечі.

серпень

47.

Науково-випробувальної 
лабораторії зброї та 
спеціальних захисних 
матеріалів науково-

03049, м. Київ, 
Повітрофлотський 
проспект, 28.

2Н1470 01.12.2016
30.11.2021

Вимірювання швидкості польоту кулі фотодіодним 
методом та балістичні випробування.

вересень
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інноваційного відділу науково- 
методичного центру організації 
наукової та науково-технічної 
діяльності Національного 
університету оборони України 
імені Івана Черняховського

48.

Випробувальний центр
підшипників кочення
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ
ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
61089, м. Харків, 
проспект 
Індустріальний, 3 
Місцезнаходження 
приміщень ООВ:
1) 61089, м. Харків, 
проспект
Індустріальний, 3;
2) 61033, м. Харків, 
вул. Маршала 
Батицького, 4

2Т1336 12.12.2016
11.12.2021

випробування підшипників кочення кулькових, 
роликових циліндричних (у тому числі здвоєних) та 
конічних дворядних касетного типу.

вересень

49.

Державна установа «Київський 
обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров'я 
України»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
04050, м. Київ, вул. 
Герцена, 31. 
Місцезнаходження 
ООВ: 04050, м. Київ, 
вул. Герцена, 31; 
08300, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. 
Чехова, 2А; 09100, 
Київська обл., м. Біла 
Церква,
вул. Павліченка, 9

2Н1347 12.12.2016
11.12.2021

Органолептичні, фізико-хімічні, спектрометричні, 
хроматографічні, радіологічні, мікробіологічні, 
паразитологічні, молекулярно-генетичні дослідження 
продуктів харчування та продовольчої сировини (у 
тому числі -  визначення ГМО), нехарчової продукції, 
в тому числі -  дитячого асортименту, води, повітря, 
ґрунту, лікарських і дезінфікуючих засобів, факторів 
навколишнього та виробничого середовища 
(іонізуючого та електромагнітного випромінювання, 
шуму, вібрації, освітленості, параметрів 
мікроклімату); мікробіологічні (бактеріологічні, 
вірусологічні, паразитологічні), серологічні, 
молекулярно-генетичні дослідження біологічного 
матеріалу, об’єктів довкілля біотичного та 
абіотичного походження; відбір, підготовка зразків 
цля проведення випробувань.

вересень
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50.

Випробувальний центр
«СуЬегЬаЬ» ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАБОРАТОРІЯ
КОМП'ЮТЕРНОЇ
КРИМІНАЛІСТИКИ»

03127, м. Київ, пров. 
Коломийський, 13/23

2Н1421 12.12.2016
11.12.2021

Проведення комп'ютерно-технічних досліджень 
існуючої та раніше видаленої інформації на 
цифрових носіях та в телекомунікаційних мережах.

вересень

51.

Куп’янська районна державна 
лабораторія ветеринарної 
медицини Куп’янської 
районної державної лікарні 
ветеринарної медицини

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
63705, Харківська 
область, м. Куп’янськ, 
вул. 1-го Травня, 45; 
Місцезнаходження 
ООВ: 63705, 
Харківська область, м. 
Куп’янськ, вул. 
Пушкінська, 9

201354 20.12.2016
19.12.2021

Фізико-хімічні, токсикологічні, мікробіологічні, 
радіологічні випробування харчової продукції та 
продовольчої сировини тваринного та рослинного 
походження.

вересень

52.

Жашківська міжрайонної 
державної лабораторії 
Державної служби У країни з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

19200, Черкаська обл., 
м. Жашків, вул. 
Княгині Ольги, 39

2Н1329 23.12.2016
22.12.2021

Діагностичні дослідження патологічного і 
біологічного матеріалу тварин, мікробіологічні 
дослідження об’єктів виробництва та реалізації, 
мікробіологічні дослідження харчових продуктів.

вересень

53.

Випробувальна лабораторія 
Державного підприємства 
«Український медичний центр 
сертифікації»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
02160, м. Київ, пр-т 
Возз’єднання, буд. 7- 
А. Місцезнаходження 
ООВ: 01042, м. Київ, 
вул. Чигоріна, 18

2Н1382 27.12.2016
26.12.2021

Випробування виробів медичних електричних та 
переносних за показниками: ідентифікація і 
маркування, споживана потужність, обмеження 
напруги, сили струму або енергії, доступні робочі 
частини, маса переносних виробів.

вересень

54.

ЗОЛОТОНІСЬКА 
МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА 
ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
С ЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

19700, Черкаська 
область, м. 
Золотоноша, вул. 
Суворова, будинок 6

2Н1287 27.12.2016
26.12.2021

Визначення мікробіологічних показників в харчових 
продуктах та харчовій сировині, кормах для тварин, 
змивах з поверхонь та контроль повітря, 
патологічному матеріалі від тварин; визначення 
збудників захворювань тварин в сиворотці крові та 
фекаліях; визначення токсичності та виділення 
токсичних грибів в грубих кормах, концентрованих 
(зерно, продукти його переробки, дріжджі, кормові

вересень
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шроти, макухи, комбікорми та всі види зерна); оцінка 
паразитологічних захворювань риб та тварин.

55.

Лабораторія випробувань 
колісних транспортних засобів 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРВЕСТАВТО»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
43020, Волинська 
область, м. Луцьк, вул. 
Підгаєцька, 3. 
Дільниця № 1: 43020, 
Волинська обл., м. 
Луцьк, вул.
Підгаєцька, 3. 
Дільниця № 2: 45200, 
Волинська обл., м. 
Ківерці, вул. 
Залізнична, 39а. 
Дільниця № 3. 45700, 
Волинська обл., м. 
Горохів, вул. Ватутіна, 
30. Дільниця № 4. 
44300, Волинська обл., 
м. Любомль, вул. 1- 
Травня, 131. Дільниця 
№ 5. 44700, Волинська 
обл., м. Володимир- 
Волинський, вул. 
Зимнівська, 21. 
Дільниця № 6. 44800, 
Волинська обл., смт. 
Турійськ, вул. Жежків, 
33. Дільниця № 7. 
45300, Волинська обл., 
смт. Іваничі, вул. 
Заводська, 8.
Дільниця № 8. 45500, 
Волинська обл., смт. 
Локачі, вул. Горєлова,
1. Дільниця № 9. 
45000, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. 
Варшавська, 18

2Н1426 02.10.2017
01.10.2022

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій: М, N  ^, О; випробування 
сільськогосподарської техніки.

липень
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56.

Державне підприємство 
"Миколаївський центр захисту 
прав споживачів"

54001, м. Миколаїв, 
вул. Шевченка, 58

2Н1442 06.10.2017
05.10.2022

Випробування харчової тасільськогосподарської 
продукції за фізико-хімічними, хіміко- 
токсикологічними, радіологічними показниками, 
випробування засобів мийних синтетичних та 
парфюмерно-косметичної продукції за показниками 
якості та безпеки

липень

57.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БАСТІКО УКРАЇНА"

Місцезнаходження
юридичної
особи:65020, м. Одеса, 
вул. Дігтярна, буд. 12, 
кв. 4.
Місцезнаходження 
ООВ: 65036, м. Одеса, 
вул. Овідіопольська 
дорога, 3,
лабораторний корпус 
№1

2Т1467 09.10.2017
08.10.2022

Визначення органолептичних, фізико-хімічних 
показників, зараженості шкідниками: насіння 
олійних, зернових та бобових культур; коріандру; 
макухи та інших твердих відходів й залишок олій і 
рослинних жирів; продукції борошномельно 
круп’яної промисловості, жому бурякового тощо.

липень

58.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
МЕДИЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ»

03028, м. Київ, вул. 
Саперно-Слобідська, 
10, офіс 1

2Н1522 06.11.2017
05.11.2022

Випробування голок ін’єкційних одноразового 
використання, хірургічних та атравматичних, 
інструментів медичних металевих та шприців 
ін’єкційних одноразового використання за 
показниками: перевірка розмірів, зовнішній огляд, 
перевірка якості поверхні.

серпень

59.

Випробувальний центр 
Державної установи 
«Лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров'я 
України на водному 
транспорті»

68001, Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул. 
Транспортна, 37

2Н1131 06.11.2017
05.11.2022

Органолептичні, фізико-хімічні, бактеріологічні, 
хроматографічні, радіологічні, випробування зразків 
харчової продукції та продовольчої сировини 
тваринного та рослинного походження; об'єктів 
навколишнього середовища: води питної, води 
дистильованої, води поверхневих водоймищ, стічної 
та баластної води, грунту, донних відкладень, змивів 
з об'єктів навколишнього середовища, 
дезінфекційних засобів та розчинів, бактеріологічні 
дослідження повітря закритих приміщень та 
нехарчової продукції; радіологічні випробування 
будівельних матеріалів та мінеральної будівельної 
сировини, скла та виробів зі скла, порцелянових та 
керамічних виробів.

серпень
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60.

Виробничо-технологічна 
лабораторія Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«ТІС-ЗЕРНО»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
67543, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 
с. Визирка, вул. 
Чапаєва, 60. 
Місцезнаходження 
ООВ: 67543, Одеська 
обл.,
Комінтернівський р-н, 
1-ий км автодороги 
порту «Южний», 16 
причал, термінал 
«ТІС-ЗЕРНО»

2Т1475 06.11.2017
05.11.2022

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні 
випробування зернових та олійних культур.

серпень

61.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДОСЛІДНИЙ МЕДИЧНИЙ 
ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
02094. м. Київ, 
провулок Гната 
Хоткевича, буд. 2а; 
Місцезнаходження 
ООВ: 02094. м. Київ, 
провулок Гната 
Хоткевича, буд. 2а; 
03110. м. Київ, вул. 
Солом’янська, 3, офіс 
307

2Н1479 14.11.2017
13.11.2022

Випробування виробів медичних електричних та 
переносних медичних; кабелів та з'єднувачів 
волоконно-оптичних у складі медичного обладнання 
та медичних систем; кабелів та з'єднувачів 
електричних низьковольтних у складі медичного 
обладнання та медичних систем; визначення 
життєвого циклу програмного забезпечення 
медичних виробів; медичних електричних виробів 
цля діагностики іп уііго, контейнерів одноразового 
використання для відбирання зразків венозної крові 
людини іп уііго; контейнерів одноразового 
використання для збору та зберігання зразків 
венозної крові людини для діагностики іп уііго; 
медичних виробів, медичних виробів для 
лабораторної діагностики іп уііго, активних медичних 
виробів, що імплантують.

серпень

62.

Лабораторія неруйнівного 
контролю ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА «ДІАГНОСТИЧНІ 
ПРИЛАДИ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03127, м. Київ, 
проспект 40-річчя 
Жовтня, будинок 120, 
корпус 1.
Місцезнаходження 
ООВ: 03061, м. Київ, 
вул. Патріотів, 103

2Т1385 20.11.2017
19.11.2022

Неруйнівний контроль зварних з’єднань та основного 
металу котлів парових та водогорійних, резервуарів, 
цистерн, баків та посудин металевих, трубопроводів, 
підіймального та вантажного устатковання, машин та 
устатковання для гірничих робіт, машин та 
устатковання металургійної промисловості, 
металевих конструкцій та їхніх частин, устатковання 
залізничного транспорту, суден та плавучих засобів.

серпень
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63.

Випробувальна лабораторія 
Центру превентивної 
медицини Державного 
управління справами

03143, м. Київ, вул. 
Академіка 
Заболотного, 15

2Н1536 24.11.2017
23.11.2022

Мікробіологічні, фізико-хімічні, спектрометричні 
випробування зразків харчової продукції, 
продовольчої сировини тваринного та рослинного 
походження, спектрометричні випробування 
деревини та продукції з деревини, паперово- 
картонних виробів, будівельних матеріалів, 
мінеральних добрив, мінеральних барвників, глазурі, 
виробів з порцеляни, фаянсу, скла та глини; 
дозиметричні випробування об’єктів навколишнього 
середовища, приміщень та повітря службових, 
промислових, жилих, лікувально-оздоровчих та 
дитячих закладів, підприємств, установ, організацій 
та персоналу, що здійснюють практичну діяльність з 
джерелами іонізуючого випромінювання, 
транспортні засоби, металобрухт, території складів, 
майданчиків зберігання металобрухту; визначення 
показників фізичних факторів закритих приміщень та 
навколишнього середовища тощо.

серпень

64.

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
ві дповідальністю «Автотранс- 
ДІК»

79069, м. Львів, вул. 
Шевченка, 317

2Н1506 27.11.2017
26.11.2022

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

серпень

65.

Чернівецький науково- 
дослідний експертно- 
криміналістичного центру 
МВС України

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
58000, м. Чернівці, 
вул. Головна, 24. 
Місцезнаходження 
ООВ: 58000, м. 
Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 77-Д

2Н1523 27.11.2017
26.11.2022

Компютерно-технічні дослідження інформації, 
цифрових носіїв та файлових систем.

серпень

66.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НОФАЛАБ ЛАБОРАТОРІС 
УКРАЇНА»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
54030, м. Миколаїв, 
вул. Артилерійська, 
буд. 19 корп. 5. Філія: 
Одеська область, 
Комінтернівський 
район, Визирська 
сільська рада, другий

2Н1677 27.11.2017
26.11.2022

хімічні та фізико-хімічні випробування рослинних 
олій, зернових, зернобобових та олійних культур, а 
також продуктів їх переробки, в тому числі 
визначення залишкового вмісту технічного гексану, 
жирнокислотного складу та показників безпеки: 
вмісту нафтопродуктів, бенз(а)пірену, мікотоксинів 
методами газової та рідинної хроматографії, 
визначення генетично модифікованих організмів і

серпень
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кілометр автодороги 
на морський 
торгівельний порт 
"Южний 2", буд. 1, 
Термінал із зберігання 
та перевалки 
рослинних олій ТОВ 
"Олсідз Блек Сі"

продуктів з їх вмістом.

67.

Випробувальна лабораторія 
"ОЛТРАНС" ПРИВАТНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
"ОЛТРАНС"

Місцезнаходження 
юридичної особи:
43020, м. Луцьк, вул. 
Вороніхіна, 15-А/26; 
Місцезнаходження 
ООВ: 45601, 
Волинська обл., 
Луцький р-н, с. 
Липини, вул. 
Окружна, 32А

2Т1439 04.12.2017
03.12.2022

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій М, N  О.

вересень

68.

Дніпропетровський науково- 
дослідний експертно- 
криміналістичного центр МВС 
У країни

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
49070, м. Дніпро, вул. 
Короленка, 4. 
Місцезнаходження 
ООВ: 49033, м. 
Дніпро, вул. 
Будівельний тупик, 1

2Н1450 04.12.2017
03.12.2022

Трасологічні дослідження слідів знарядь зламу 
(інструментів), слідів взуття, дактилоскопічні 
дослідження, дослідження інформації на цифрових 
носіях, дослідження технічного стану транспортних 
засобів.

вересень

69.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СЕРТІ 
С-ЦЕНТР»

09113, Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. 
Фастівська, 23

2Н1526 04.12.2017
03.12.2022

Обладнання та захисні системи призначені для 
використання в потенційно вибухонебезпечних 
середовищах; захисні, контролюючі та регулюючі 
пристрої призначені для використання поза межами 
потенційно вибухонебезпечних середовищ; 
компоненти, призначені для вмонтування в 
обладнання та захисні системи, призначені для 
використання в потенційно вибухонебезпечних 
середовищах.

вересень

70.

СЛУЖБА ВХІДНОГО 
КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 
«ХАРКІВСЬКИЙ

61106, м. Харків, 
проспект
Московський, буд. 297

2Т1516 11.12.2017
10.12.2022

Випробування плиток керамічних за показниками: 
геометричні розміри та відхилення від них, 
водопоглинання, руйнівне навантаження, границя 
міцності при згині, термічна стійкість, стійкість до 
розтріскування глазурі, температурний коефіцієнт

вересень
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ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» лінійного розширення глазурі, зносостійкість, 
морозостійкість, визначення стійкості до утворення 
плям, хімічної стійкості, хімічного складу глин, 
каолинів, польовошпатової сировини, піску, крейди, 
скла, доломіту, інших сировинних матеріалів для 
виробництва керамічної плитки.

71.

Лабораторія з контролю за 
якістю нафтопродуктів 
Шебелинського відділення з 
переробки газового конденсату 
і нафти філії Управління з 
переробки газу та газового 
конденсату Акціонерного 
товариства 
"Укргазвидобування"

Місцезнаходження 
юридичної особи:
04053, м. Київ, вул. 
Кудрявська, буд. 
26/28.
Місцезнаходження
ООВ: 64220, 
Харківська обл., 
Балаклійський район, 
смт. Андріївка, вул. 
Першотравнева, 141

2Т1435 18.12.2017
17.12.2022

Випробування нафтопродуктів. вересень

72.

Випробувально-технологічної 
лабораторії ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БЕРТІ»

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 
Франка-
Новоросійська, 2/40

2Т1519 18.12.2017
17.12.2022

фізико-механічні випробування пасів плоских 
приводних гумотканинних, стрічок конвеєрних 
гумотканинних, стрічок конвеєрних шахтних, стрічок 
конвеєрних маслохімтепломорозостійких, стрічок 
транспортерних, прокладок гумових для рейкової 
колії, гуми, сумішей гумових.

вересень

73.

ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
НАУКОВОЇ УСТАНОВИ 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
СПИРТУ І БІОТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ПРОДУКТІВ»

03190, м. Київ, 
провулок Бабушкіна, 3

2Т1326 26.12.2017
25.12.2022

Органолептичні, фізико-хімічні, 
газохроматографічні, атомно-абсорбційні, 
радіологічні випробування спирту, алкогольних 
напоїв, спиртовмісних продуктів харчового та 
нехарчового призначення, сировини та 
напівфабрикатів для їх виробництва та фізико-хімічні 
випробування зерна, помелів зерна, меляси 
цукробурякової, ферментних препаратів, вугілля 
активного, сорбентів, посуду для харчових рідин.

вересень

74.

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ВІДОКРЕМЛЕНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ «УПРАВЛІННЯ 
З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА 
ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ» 
ДЕРЖАВНОГО

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
01601, м. Київ, вул. 
Богдана
Хмельницького, 4. 
Місцезнаходження 
ООВ: 85670, м. 
Вугледар, вул.

2Т1556 27.12.2017
26.12.2022

Випробування вугілля кам'яного, неагломерованого, 
агломерату кам'яновугільного, антрациту, 
брикетированого палива з кам’яного та бурого 
вугілля.

вересень
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ПІДПРИЄМСТВА 
«ДЕРЖВУГ ЛЕПОСТАЧ»

Магістральна, 4

75.

Випробувальна лабораторія 
Роменської міжрайонної 
державної лабораторії 
Держпродспоживслужби

42000, Сумська обл., 
м. Ромни, вул. 
Маяковського, 74

2Н1221 28.12.2017
27.12.2022

Фізико-хімічні, мікробіологічні випробування 
харчової продукції і продовольчої сировини 
тваринного походження та імунологічні 
випробування патологічного матеріалу.

вересень

76.

Випробувальної лабораторії 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Український 
міжрегіональний центр оцінки 
відповідності та сертифікації»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03048, м. Київ, вул. 
Івана Пулюя, буд. 5 
Місцезнаходження 
ООВ:
Дільниця № 1: 25030, 
Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, 
вул. Юрія Бутусова, 
22-А;
Дільниця № 2: 25030, 
Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, 
вул. Лавандова, 44; 
Дільниця № 3: 26400, 
Кіровоградська обл., 
м. Благовіщенське, 
вул. Промислова, буд. 
53.

201543 29.12.2017
28.12.2022

Випробування колісних транспортних засобів, їх 
складових частин та приладдя.

вересень

77.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«СУМСЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ»

40035, м. Суми, вул. 
Івана Сірка, 9

2Н1183 04.10.2018
03.10.2023

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

липень

78.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АСІТЕР ІНСПЕКЦІЙ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
65044, м. Одеса, 
проспект Шевченка, 
буд. 2А.
Місцезнаходження 
ООВ: 67543, Одеська 
область,
Комінтернівський р-н, 
порт «Южний», буд.

2Н1501 08.10.2018
07.10.2023

Випробування зернових та олійних культур. липень
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2А, причал № 17

79.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА
ФІТОСАНІТАРНА
ЛАБОРАТОРІЯ»

46010, м. Тернопіль, 
вул. Текстильна, 6

2Н1184 11.10.2018
10.10.2023

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

липень

80.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ 
ЛАБОРАТОРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ЕКСПЕРТИЗ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
54008, м. Миколаїв, 
вул. Севастопільська, 
246-а.
Місцезнаходження 
ООВ: 54058, м. 
Миколаїв, вул. 
Лазурна, 1

2Н1028 19.10.2018
18.10.2023

Відбір зразків та випробування води, харчової 
продукції та сировини, змивів з поверхонь, 
парфумерно-косметичних засобів, паперу та картону 
на основі макулатури за мікробіологічними 
показниками; контроль якості дезінфекції повітря; 
випробування медичних матеріалів на стерильність.

липень

81.

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

14005, м. Чернігів, 
вул. П’ятницька, 110- 
А

2Н1569 22.10.2018
21.10.2023

Випробовування неавтоматичних зважувальних 
приладів, термоперетворювачів опору, комплектів 
термоперетворювачів опору платинових, 
електрокардіографів, кардіодефібриляторів.

липень

82.

Лабораторія з контролю якості 
КТЗ Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«Західтрансервіс»

47800, Тернопільська 
обл., Підволочиський 
р-н, смт.Підволочиськ, 
вул. Лисенка, 22

2Т1777 24.10.2018
23.10.2023

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій: М1, М2, М3, N 1, N2, N3, О1, О2, О3 , О4, Ь.

липень

83.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НАФТАСІТІ"

49022, м. Дніпро, 
вулиця Океанська, 
будинок, 11

2Т1497 29.10.2018
28.10.2023

Випробування нафтопродуктів: палив (бензинів 
автомобільних, палива реактивного, дизельного 
палива, палива пічного побутового, мазуту), 
розчинників, олив, продукції хімічної технічного 
призначення, конденсату газового природного.

липень
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84.

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО 
ПІДПРИЄМСТВ А 
«ТЕХОГЛЯД 2017»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
67300, Одеська 
область, Березівський 
район, місто Березівка, 
вул. Молодіжна, буд. 
46, квартира 66;
Місцезнаходження 
ООВ: 67661, Одеська 
область, Біляївський 
район, село 
Нерубайське, вул. 
Пастера, буд. 29-б/3

2Н1887 01.11.2018
31.10.2023

Випробування КТЗ категорій М, N  О, ^. серпень

85.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ЦЕНТРАЛЬНА 
ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ»

03118, м. Київ, вул. 
Колоскова, 7

2Н1165 05.11.2018
04.11.2023

Ентомологічна, гербологічна, фітогельмінтологічна 
експертиза та ідентифікація регульованих шкідливих 
організмів в рослинах, продуктах рослинного 
походження, грунті, торфі та субстратах.

серпень

86.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУП 
ЄВРО СТАНДАРТ»

43000, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Єршова, 
будинок 3, будівля 4

2Н1722 05.11.2018
04.11.2023

Випробування колісних транспортних засобів. серпень

87.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М- 
СЕРВІС»

77500, Івано- 
Франківська обл., 
Долинський район, м. 
Долина, вул. Обліски, 
буд. 137

201537 06.11.2018
05.11.2023

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій: М, N  О, що були в користуванні, крім 
причепів з інерційною РГС.

серпень

88.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
33028, м. Рівне, вул. С. 
Петлюри, 35.
Місцезнаходження 
ООВ: 33025, м. Рівне, 
вул. Малорівненська, 
91-Б

2Н1181 06.11.2018
05.11.2023

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

серпень

89.
Випробувальної лабораторії 
«УКРТРАНСАКАД» 
ТОВАРИСТВА З

49107, Україна, 
Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, 
бульвар Зоряний,

2Н1027 20.11.2018
19.11.2023

випробування об’єктів рухомого складу залізничного 
транспорту, транспортних засобів технічного 
обслуговування і ремонту колій їх вузлів і деталей,

серпень
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ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«УКРТРАНСАКАД»

будинок 1, корпус 1, 
офіс 3

електричного обладнання.

90.

КРЕМЕНЧУЦЬКА 
МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНАЇ 
ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, 
вул. Київська, будинок 
7-А;
Місцезнаходження 
ООВ: 39600, 
Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. Івана 
Мазепи, 39

2Н1610 12.11.2018
11.11.2023

відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, хіміко- 
токсикологічні, радіологічні, мікробіологічні, 
паразитологічні, іхтіопатологічні, бактеріологічні 
випробування зразків харчової продукції, води 
природної, сировини тваринного і рослинного 
походження.

серпень

91.

Якимівська районна державна 
лабораторія
Державної служби України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

72500, Запорізька обл., 
Якимівський район, 
смт. Якимівка, вул. 
Центральна, 170

2Н1590 05.11.2018
04.11.2023

відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 
мікробіологічні, мікологічні, паразитологічні, 
випробування зразків харчової продукції, сировини 
тваринного і рослинного походження, води питної та 
води поверхневих водоймищ; діагностичні 
дослідження патологічні, патологоанатомічні, 
паразитологічні, бактеріологічні, імунологічні та 
біохімічні.

серпень

92.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ»

49101, м. Дніпро, вул. 
Менахем-Мендл 
Шнеєрсона, будинок 
58

2Н1182 16.11.2018
15.11.2023

ентомологічна, мікологічна, гербологічна, 
фітогельмінтологічна експертиза та ідентифікація 
регульованих шкідливих організмів в рослинах, 
продуктах рослинного походження, грунті, торфі та 
субстратах.

серпень

93.

Випробувальний центр 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРТРАНСБЕЗПЕКА»

49130, м. Дніпро, вул. 
Генерала Захарченка, 
17

2Н1434 26.11.2018
25.11.2023

визначення технічних характеристик, геометричних 
розмірів, зовнішнього вигляду, механічних 
властивостей та кондиціювання тари для перевезення 
небезпечних вантажів: бочки, каністри, барабани, 
фляги, мішки, ящики, піддони, комбінована тара, 
банки. Перевірка технічного стану вагонів, 
локомотивів що були в експлуатації; вузлів та 
деталей для локомотитів та залізничного рухомого 
складу.

серпень
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94.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПМ- 
ТЕХ»

62418 Харківська обл., 
Харківський р-н, смт. 
Пісочин, вул. 
Автомобільна, 8

2Н1857 30.11.2018
29.11.2023

випробування конструкції та технічного стану 
колісних транспортних засобів автомобілів категорій:
М, N  О, ь.

серпень

95.

Переяслав-Хмельницька 
міжрайонна державна 
лабораторія
Держпродспоживслужби
ПЕРЕЯСЛАВ-
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
08400, Київська обл., 
м. Переяслав- 
Хмельницький, вул. 
Ярмаркова, 51; 
Місцезнаходження 
ООВ: 08400, Київська 
обл., м. Переяслав- 
Хмельницький, вул. 
Коцюбинського, 2; 
Дільниця №1: 08400, 
Київська обл., м. 
Переяслав- 
Хмельницький, вул. 
Шкільна, 44

2Н1597 30.11.2018
29.11.2023

органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 
радіологічні випробування харчових продуктів та 
харчової сировини рослинного та тваринного 
походження, зернових культур, кулінарних виробів, 
води питної, води призначеної для використання у 
тваринництві, а також із рік і озер; кормів, 
комбікормів; змивів з об’єктів, що підлягають 
ветеринарному нагляду; паразитологічні дослідження 
риби; ветеринарно-санітарна експертиза харчових 
продуктів та харчової сировини тваринного та 
рослинного походження, відбір проб.

серпень

96.

Макарівська міжрайонна 
державна лабораторія 
Держпродспоживслужби 
Макарівської районної 
державної лікарні ветеринарної 
медицини

08000, Київська обл., 
Макарівський р-н, смт. 
Макарів, вул. Д. 
Ростовського, 152; 
Дільниця №1: 08000, 
Київська обл., 
Макарівський р-н, вул. 
Шевченка, 12

2Н1593 30.11.2018
29.11.2023

органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні 
випробування харчових продуктів та харчової 
сировини рослинного та тваринного походження, 
кормів, комбікормів, комбікормової сировини, води 
питної (в т.ч. призначеної для використання в 
тваринництві); бактеріологічні дослідженя 
патологічного матеріалу, ізольованих органів усіх 
видів тварин та птиці, посліду; імунологічні 
дослідження крові та сироватки крові; 
паразитологічні дослідження фекалій, крові та 
сироватки крові тварин та птиці, підмору та розпліду 
бджіл; змиви з об’єктів, що підлягають 
ветеринарному нагляду; ветеринарно-санітарна 
експертиза харчових продуктів та харчової сировини 
тваринного та рослинного походження, 
радіологічних випробувань: харчових продуктів 
тваринного та рослинного походження; відбір проб.

серпень
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97.

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

38000, Полтавська 
область, Шишацький 
район, смт. Шишаки, 
вул. Купріяна Тутки, 
буд. 62

2Н1343 03.12.2018
02.12.2023

відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 
мікологічні, хіміко-токсикологічні, мікробіологічні, 
бактеріологічні, імунологічні, паразитологічні 
випробування патологічного та біологічного 
матеріалу, кормів, кормової сировини, харчових 
продуктів, сировини тваринного та рослинного 
походження, води.

вересень

98.

Випробувальна лабораторія 
нафтопродуктів в м. Києві 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДЛЬНІТЮ 
"ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ"

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
02218, м. Київ, 
проспект Генерала 
Ватутіна, 16. 
Місцезнаходження 
ООВ: 04073, м. Київ, 
вул. Куренівська, 14б

2Т1752 03.12.2018
02.12.2023

випробування бензинів та моторних альтернативних 
дизельних палив за фізико-хімічними показниками.

вересень

99.

Глобинська районна державна 
лабораторія ветеринарної 
медицини Глобинської 
районної державної лікарнї 
ветеринарної медицини

Місцезнаходження 
юридичної особи 
ООВ: 39000, 
Полтавська область, 
м.Глобине, 
вул.Виноградна, 68; 
Місцезнаходження 
приміщень ООВ: 
39000, Полтавська 
область, м.Глобине, 
вул. Центральна, 185

2Н1585 05.12.2018
05.12.2023

Відбір зразків, фізико-хімічні, біохімічні, 
бактеріологічні, імунологічні, вірусологічні, 
паразитологічні випробування патологічного та 
біологічного матеріалу, об’єктів ветеринарного 
нагляду, води.

вересень

100.

Випробувальна лабораторія 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 
«УКРКОНСАЛТІНВЕСТ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
03680, м.Київ, вул. 
Сім'ї Сосніних, 
будинок 3, офіс 402; 
Місцезнаходження 
ООВ: 10004, м. 
Житомир, вул. 
Корабельна, 6

2Н1826 11.12.2018
10.12.2023

випробування колісних транспортних засобів 
категорій М, N  О, ^.

вересень

101.

Білоцерківська міжрайоннаї 
державна лабораторія 
Д ержпродспоживслужби 
Білоцерківської районної 
державної лікарні ветеринарної

Місцезнаходження 
юридичної особи:
09100 Київська 
область, м. Біла 
Церква, вул. Толстого 
44Г;

2Н1606 13.12.2018
12.12.2023

відбір зразків; органолептичні, фізико-хімічні, 
іхтіопатологічні, радіологічні, хіміко-токсикологічні, 
паразитологічні, мікробіологічні випробування 
зразків харчової продукції, сировини рослинного, 
тваринного та біотехнологічного походження,

вересень
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медицини Місцезнаходження
ООВ: 09100 Київська 
область, м. Біла 
Церква, вул. Толстого 
44Г;
Дільниця №1:
ДЛВСЕ на 
Торгівельному 
майданчику масив 
«Київський», Київська 
обл., Білоцерківський 
район в межах 
Глушківської сільської 
ради;
Дільниця №2:
ДЛВСЕ на ринку м. 
Узин -  09161,
Київська обл., 
Білоцерківський 
район, м. Узин, вул. 
Авіаторів

кормів, комбікормів; води питної; мікологічні, 
гематологічні, серологічні, бактеріологічні, 
вірусологічні, паразитологічні, діагностичні 
дослідження біологічного та патологічного 
матеріалу; санітарно-бактеріологічний контроль 
змивів та змивів з поверхонь приміщень, 
устаткування, тари, інструментів тощо; контроль 
повітря об'єктів виробництва.

102.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОВАЛЬ ПЛЮС»

09001, Київська 
область, Сквирський 
район, м. Сквира, 
вулиця Київська, 34

2Н1762 18.12.2018
17.12.2023

випробування конструкції та технічного стану 
колісних транспортних засобів автомобілі категорій: 
М1 (в тому числі таксі), М2, М3 (в тому числі 
автомобілі швидкої медичної допомоги, шкільні 
автобуси, автобуси для перевезення інвалідів) N1,
N2, N3 (в тому числі великогабаритні та великовагові 
транспортні засоби для перевезення небезпечних 
вантажів), кузовів та шасі, причепів та напівпричепів 
категорій О1, О2, О3, О4, нових та таких, що були в 
користуванні.

вересень

103.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
21027, м. Вінниця, 
вул. Келецька, 53, 
кімната 111;
Місцезнаходження 
ООВ: 21027, м. 
Вінниця, вул. 
Келецька, 53, кімната 
111; 21008, м.

2Н1178 18.12.2018
17.12.2023

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

вересень
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Вінниця, 4, провулок 
Комарова, 9

104.

Випробувально-діагностична
лабораторія
Приватного підприємства 
«Форсаж-2008»

11500, Житомирська 
область,
Коростенський район, 
м. Коростень, вул. 
Селезньова, 128

2Т1757 18.12.2018
17.12.2023

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій М, N  О (крім категорії О2) такі, що були у 
користуванні.

вересень

105.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕХНОЦЕНТР МИКОЛАЇВ- 
АВТО»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
54046, Миколаївська 
область, м. Миколаїв, 
центральний р-н, вул. 
Ульянових, буд. 96; 
Місцезнаходження 
ООВ: 54007, 
Миколаївська область, 
м. Миколаїв, вул. 
Казарського, буд. 4/8

2Т1764 18.12.2018
17.12.2023

випробувань конструкції та технічного стану 
колісних транспортних засобів (автомобілі категорій 
М1 (в тому числі таксі), М2, М3 (в тому числі 
автомобілі швидкої медичної допомоги, шкільні 
автобуси, автобуси для перевезення інвалідів), N1, 
N2, N3 (в тому числі великогабаритні та великовагові 
транспортні засоби для перевезення небезпечних 
вантажів), кузовів та шасі, причепів та напівпричепів 
категорій О1, О3, О4, нових та таких, що були в 
користуванні.

вересень

106.

Випробувальна лабораторія 
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
76018, м. Івано- 
Франківськ, вул. 
Шевченка, 4.
Місцезнаходження 
ООВ: 76018, м. Івано- 
Франківськ, вул. 
Шевченка, 4; 76018, м. 
Івано-Франківськ, вул. 
Рєпіна, 6.

2Н1456 18.12.2018
17.12.2023

фізико-хімічні, хроматографічні, 
вольтамперометричні, атомно-абсорбційні, 
мікробіологічні, молекулярно-генетичні, радіологічні 
випробування харчових продуктів, продуктів 
дитячого харчування, сировини рослинного та 
тваринного походження, води питної, алкогольних та 
безалкогольних напоїв; визначення фізичних 
факторів робочих зон, житлових приміщень, 
громадських споруд та іграшок; радіологічні, 
спектрометричні випробування будівельних 
матеріалів та мінеральної сировини, деревини та 
продукції з деревини, глиняного, порцелянового, 
фаянсового та скляного посуду; фізико-хімічні, 
хроматографічні, атомно-абсорбційні випробування 
предметів дитячого асортименту, полімерних 
матеріалів та виробів, що використовуються в 
будівництві та виробництві меблів, матеріалів та 
виробів текстильних, шкіряних та хутрових, 
полімерних матеріалів та виробів призначених для 
контакту із харчовими продуктами; відбір зразків.

вересень
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107.

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

Місцезнаходження 
юридичної особи:
71118, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 1 А;
Місцезнаходження 
ООВ: 71118, 
Запорізька обл., м. 
Бердянськ, вул. 
Консульська, 3

2Н1548 19.12.2018
18.12.2023

Відбір зразків та випробування харчових продуктів, 
сільськогосподарської сировини, продукції 
рослинного та тваринного походження, води за 
органолептичними, фізико-хімічними, 
мікробіологічними показниками; бактеріологічні 
дослідження біологічного матеріалу, патологічного 
матеріалу та об’єктів довкілля.

вересень

108.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ»

14000, м. Чернігів, 
вул. Коцюбинського, 
41

2Н1170 19.12.2018
18.12.2023

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

вересень

109.

Фастівська районноа державна 
лабораторія
Держпродспоживслужби 
Фастівської районної 
державної лікарні ветеринарної 
медицини

Місцезнаходження 
юридичної особи:
08500, Київська обл., 
м. Фастів, вул. 
Житомирська, б/н; 
Місцезнаходження 
приміщень ООВ: 
08500, Київська обл., 
м. Фастів, вул. 
Житомирська, б/н; 
Дільниця 1: ДЛВСЕ 
№ 2, 08500, Київська 
обл., м. Фастів, вул. 
Галафеєва, 43; 
Дільниця 2: ДЛВСЕ 
№ 2, 08500, Київська 
обл., м. Фастів, вул. 
Галафеєва, 14; 
Дільниця 3: ДЛВСЕ 
№ 4, 08500, Київська 
обл., м. Фастів, вул. 
Соборна, 45

2Н1601 21.12.2018
20.12.2023

Відбір зразків та проведення випробувань харчових 
продуктів та продовольчої сировини, комбікормової 
сировини та комбікормів, кормів, кормових добавок, 
преміксів за органолептичними, фізико-хімічними, 
мікробіологічними, радіологічними, 
мікроскопічними показниками; серологічні, 
паразитологічні, вірусологічні дослідження 
патологічного матеріалу.

вересень

110.
Лабораторія з контролю 
технічного стану 
автотранспортних засобів

Місцезнаходження 
юридичної особи:
61013, м. Харків, вул. 
Шевченка, 111 А;

2Н1963 21.12.2018
20.12.2023.

випробування колісних транспортних засобів 
категорій М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4, 
Ь1, Ь2, Ь3, Ь4, Ь5, Ь6, Ь7.

вересень
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ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ФІРМА «СИГНАЛ»

Дільниця №1: 64200, 
Харківська обл., м. 
Балаклія, вул. 
Геологічна, 16; 
Дільниця №2: 63500, 
Харківська обл., м. 
Чугуїв, с. Клугино- 
Башкирівка, вул. 
Горішного, 18; 
Дільниця №3: 63343, 
Харківська обл., 
Красноградський р-н, 
с. Наталине, вул. 
Промислова, 2а; 
Дільниця №4: 64300, 
Харківська обл., м. 
Ізюм, вул. Шмідта, 1- 
б;
Дільниця №5: 63700, 
Харківська обл., м. 
Куп'янськ, вул. 
Цукрозаводська, 1а; 
Дільниця №6: 62103, 
Харківська обл., м. 
Богодухів, вул. 
Охтирська, 27; 
Дільниця №7: 39631, 
Полтавська обл., м. 
Кременчук, проїзд 
Ярославський, 9; 
Дільниця №8: 36008, 
Полтавська обл., м. 
Полтава, вул. 
Європейська, 164

111.

Випробувальна лабораторія 
ПРИВАТНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «АБІК 
ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
36039, м. Полтава, 
вул. Сінна 4/2, кв. 34; 
Місцезнаходження 
ООВ: 39500, 
Полтавська обл., м. 
Карлівка, вул.

2Н1841 26.12.2018
25.12.2023

випробування колісних транспортних засобів 
категорій: М1, М2, М3 , N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4 
(крім категорії О з інерційною гальмівною 
системою).

вересень

Ф-08.01.34 (редакція 07) від 25.12.2015 Сторінка 31 з 37



Н  А А У

Комарова, буд. 4 А

112.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ»

45632, Україна, 
Волинська обл., 
Луцький р-н, с. 
Зміїнець, вул. Ліскова, 
1

2Н1177 26.12.2018
25.12.2023

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

вересень

113.

Волинський науково- 
дослідний
експертно-криміналістичного 
центру МВС України

43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. 
Винниченка, 43

2Н1676 26.12.2018
25.12.2023

Встановлення наявності та імунологічні дослідження 
біологічного матеріалу (крові); технічні дослідження 
документів.

вересень

114.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»

36008, м. Полтава, 
вул. Серьогіна, 4

2Н1855 26.12.2018
25.12.2023

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій: М1, М2, М3 , N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4 
(крім категорії О з інерційною гальмівною 
системою).

вересень

115.

Випробувальна виробнича 
лабораторія Публічного 
акціонерного товариства 
«ПлазмаТек»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
21036, м. Вінниця, 
вул. Максимовича, 18;
Місцезнаходження 
ООВ: 24723, 
Вінницька обл., 
Піщанський р-н, смт. 
Рудниця, вул. 
Шевченка, 81.

201370 26.12.2018
25.12.2023

Випробування методами спектрального аналізу, 
механічні випробування навлавленого металу, 
механічні випробування катанки та дроту, 
визначення вмісту вологи в покритті, визначення 
твердості за Роквеллом, визначення вмісту феритної 
фази, визначення коефіцієнта наплавлення та 
ефективного коефіцієнта використання електрода.

вересень

116.

Виробнича лабораторія 
технічного контролю 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ 
ДІАГНОСТИКИ ТА 
КОНТРОЛЮ»

08292, Київська обл., 
м. Буча, вул. Леха 
Качинського, будинок 
3

2Н1507 26.12.2018
25.12.2023

Випробування руйнівними методами та контроль 
неруйнівними методами продукції лиття, поковок, 
зварних швів, труб, трубопроводів, прокату. 
Визначення хімічного складу сталей вуглецевих і 
легованих.

вересень

117.
ДЕРЖАВНа УСТАНОВА 
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 
ФІТОСАНІТАРНА

Місцезнаходження 
юридичної особи:
65104, м. Одеса, вул. 
Академіка Вільямса,

2Н1166 26.12.2018
25.12.2023

фітосанітарна експертиза (ентомологічна, 
мікологічна, фітогельмінтологічна, гербологічна) 
продуктів рослинного походження та інших об'єктів

вересень
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ЛАБОРАТОРІЯ» 76/1;
Місцезнаходження
ООВ: 65104 м. Одеса, 
вул. Академіка 
Вільямса, 76/1; 
дільниця №1: 67744, 
Одеська обл., 
Білгород-
Дністровський р-н, с. 
Салгани, вул. 
Шабська, 28; 
дільниця №2: 68609, 
Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Свято- 
Нікольська, 50

регулювання у сфері карантину рослин.

118.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРАЙМ ЛАБ ТЕК»

08230, Київська обл., 
Бориспільський район, 
село Велика 
Олександрівка, вул. 
Київський Шлях, 
будинок 115-В

2Н1741 26.12.2018
25.12.2023

Відбір проб, фізико-хімічні випробування та 
визначення органічної речовини грунтів.

вересень

119.

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

71652, Запорізька 
область, Василівський 
район,
с. Підгірне, вул. 
Ветмістечко, 2

2Н1222 27.12.2018
26.12.2023

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 
мікробіологічні, мікологічні, паразитологічні, 
випробування зразків харчової продукції, сировини 
тваринного і рослинного походження, води питної та 
води поверхневих водоймищ; діагностичні 
дослідження патологічні, патологоанатомічні, 
паразитологічні, бактеріологічні, імунологічні та 
біохімічні.

вересень

120.

Івано-Франківський науково- 
дослідний експертно- 
криміналістичного центр 
Міністерства внутрішніх справ 
України

76005, м. Івано- 
Франківськ., вул. 
Національної Гвардії, 
14

2Н1525 27.12.2018
26.12.2023

Дослідження інформації на цифрових носіях за 
встановленими параметрами.

вересень

121.

МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 
ЛАБОРАТОРІЯ

54002, м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 29-Б

2Н1174 27.12.2018
26.12.2023

Ентомологічна, гербологічна, мікологічна, 
фітогельмінтологічна експертиза та ідентифікація 
регульованих шкідливих організмів в рослинах, 
продуктах рослинного походження, грунті, торфі та 
субстратах.

вересень
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122.

Чернігівська районна 
державної лабораторії 
державної служби України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

71202, Запорізька обл., 
Чернігівський р-н, 
смт. Чернігівка, вул. 
Українська, 94

2Н1582 27.12.2018
26.12.2023

органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні 
випробування харчових продуктів та харчової 
сировини рослинного та твартнного походження, 
кормів, комбікормів, комбікормової сировини, води 
питної, води відкритих водойм; мікологічні, 
бактеріологічні та патологоанатомічні дослідженя 
трупів та ізольованих органів усіх видів тварин та 
птиці; імунологічні, вірусологічні, біохімічні 
дослідження сироватки крові тварин; паразитологічні 
дослідження фекалій, сечі тварин, 
гельмінтоовоскопічні дослідження фекалію, грунту; 
змиви з об’єктів, що підлягають ветеринарному 
нагляду, відбір проб.

вересень

123.

Випробувальної лабораторії 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРАФТ ТРЕЙДІНГ»

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
10001, м. Житомир, 

вул. Київська, буд. 81, 
офіс 211
Місцезнаходження
ООВ:
Дільниця №1:
35360, Рівненська 
обл., Рівненський р-н, 
с. Велика Омеляна, 
вул. Присадибна, 1 
Дільниця №2:
10001, м. Житомир, 
вул. Металістів, 3

2Н1655 27.12.2018
26.12.2023

випробування колісних транспортних засобів 
категорій М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, 03-04, Ь1-Ь7, 
такі що були у використанні.

вересень

124.

Броварська районна державна 
лабораторія
Держпродспоживслужби 
Броварської районної 
державної лікарні ветеринарної 
медицини

Місцезнаходження 
юридичної особи: 
07452, Київська 
область, Броварський 
район, с. Гоголів, вул. 
Київська, буд. 86А. 
Місцезнаходження 
ООВ: 07400, Київська 
область, м. Бровари, 
вул. Київська, 2. 
Дільниця №1: 07400, 
Київська область, м.

2Н1624 27.12.2018
26.12.2023

органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 
радіологічні випробування харчових продуктів та 
харчової сировини рослинного та тваринного 
походження, продукції громадського харчування, 
напівфабрикатів та кулінарної продукції, жирів 
рослинного та тваринного походження, меду, 
фруктів, овочів свіжих, сушених та заморожених, 
визначення залишків пестицидів та афлатоксинів В1; 
фізико-хімічні, мікробіологічні випробування води 
питної; органолептичні, фізико-хімічні, 
мікробіологічні, радіологічні випробування риби

вересень
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Бровари, вул. 
Ярмаркова, 2; 
Дільниця №2: 07400, 
Київська область, м. 
Бровари, вул. 
Короленка, 72; 
Дільниця №4: 07400, 
Київська область, м. 
Бровари, вул. Сергія 
Москаленка, 16; 
Дільниця №5: 07101, 
м. Славутич, 
Привокзальна площа, 
5.

живої, соленої, охолодженої, мороженої та 
визначення гістаміну; ветеринарно-санітарна 
експертиза харчових продуктів та харчової сировини 
тваринного та рослинного походження; визначення 
показників фізичних факторів навколишнього 
середовища (повітря закритих приміщень, рівень 
природного гама фону), відбір зразків.

125.

Лабораторія ядерної 
криміналістики Центру 
екологічних проблем атомної 
енергетики Інституту ядерних 
досліджень Національної 
академії наук України

03028, м. Київ, 
проспект Науки, 47

2Т1577 27.12.2018
26.12.2023

Випробування ядерних та радіоактивних матеріалів, 
визначання радіонуклідного складу зразків та 
ізотопних відношень, питомої активності а-, в- та у- 
випромінюючих радіонуклідів, радіонуклідного 
складу та активності джерел у- та а-випромінювання, 
ізотопного складу ядерних матеріалів, потужності 
еквівалентної дози, загального радіоактивного 
забруднення а- та в-активними радіонуклідами, 
індивідуальної дози зовнішнього опромінення.

вересень

126.

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

22000, Вінницька обл, 
м. Хмільник, вул. 
Небесної Сотні, 15

2Н1374 27.12.2018
26.12.2023

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 
хіміко-токсикологічні, мікробіологічні, 
бактеріологічні, імунологічні, вірусологічні, 
паразитологічні випробування патологічного та 
біологічного матеріалу, кормів, кормової сировини, 
харчових продуктів, сировини тваринного та 
рослинного походження, води.

вересень

127.

Випробувальна 
лабораторіяТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАХІДСТАНДАРТ 
СИСТЕМА»

01133, м. Київ, вул. Є. 
Коновальця, буд. 32Б, 
офіс 1016; Дільниця 
№2: 81110, Львівська 
обл., Пустомитівський 
р-н, с. Зимна Вода,

2Н1695 27.12.2018
26.12.2023

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій М1, Ш -Ю , О1,О3, О4, їх складових частин 
та приладдя.

вересень
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128.

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

47302, Тернопільська 
область, м. Збараж, 
вул. Д.Галицького, 64

2Н1407 28.12.2018
27.12.2023

Органолептичні, фізико-хімічні, хіміко- 
токсикологічні, мікробіологічні, серологічні та 
паразитологічні випробування сировини та продуктів 
харчування, продукції рослинного походження, 
патологічного матеріалу.

вересень

129.

Випробувальна лабораторія 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДІАГНОСТИЧНА ЛІНІЯ 
ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
08800, Київська обл., 
Миронівський р-н., м. 
Миронівка, вул. 
Першотравнева, 1; 
Дільниця №1.1:
08801, Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 
Соборності, 141Г 
(стаціонарна); 
Дільниця №1.2:
08801, Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 
Соборності, 141Г 
(пересувна); Дільниця 
№2.1: 07501, Київська 
обл., смт. Баришівка, 
вул. Богуна, 1 
(стаціонарна);
Дільниця №2.2:
07501, Київська обл., 
смт. Баришівка, вул. 
Богуна, 1 (пересувна); 
Дільниця №3: 08801, 
Київська обл., м. 
Миронівка, вул.

2Н1733 28.12.2018
27.12.2023

Випробування колісних транспортних засобів 
категорій М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4, 
Ь1, Ь2, Ь3, Ь4, Ь5, Ь6, Ь7.

вересень

130.

Випробувального центру 
Державної установи «Одеський 
обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я 
України»

Місцезнаходження 
юридичної особи:
65029, м. Одеса, вул. 
Старопортофранківськ 
а, 8.
Місцезнаходження:
65074, м. Одеса, вул. 
Юрія і Івана Лип, 5а.

2Н1621 28.12.2018
27.12.2023

Фізико-хімічні, мікробіологічні, молекулярно- 
генетичні, радіологічні випробування харчових 
продуктів та харчової сировини рослинного та 
тваринного походження, зернових, бобових та 
олійних культур, алкогольних та безалкогольних 
напоїв; фізико-хімічні, мікробіологічні, вірусологічні, 
радіологічні випробування води питної, води

вересень
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М ісцезнаходження  
ООВ: 65039, м. Одеса, 
вул. Слєпньова, 6; 
65007, м. Одеса, пл. 
Старосінна, 33.

природньоїта стічних вод, що підлягають 
прийманню до міської каналізаційної мережи; 
мікробіологічні випробування засобів медичної 
техніки; фізико-хімічні випробування атмосферного 
повітря та повітря робочої зони; вимірювання 
фізичних факторів.

13.1.

Діагностичний центр 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю "МЛ "ДІЛА"

01103, м. Київ, вул 
Професора 
Підвисоцького, 6- 
А

ЗМ001 19.10.2016-
18.10.2021

Біохімічні, імунологічні, молекулярно-генетичні, 
гоксилогічні, алергологічні, гематологічні, 
загальноклінічні, цитологічні, мікробіологічні, 
бактеріологічні, вірусологічні дослідження.

липень

132.

Клініко -  діагностичної 
лабораторії комунального 
закладу «Центральна міська 
лікарня м. Покров» 
Дніпропетровської обласної 
ради»

53300
Дніпропетровська 
область, м. 
Покров,
вул. Медична, 19

ЗМ006 04.11.2018-
03.11.2023

гематологічні дослідження капілярної крові людини; 
загальноклінічні дослідження мокротиння, 
спинномозкової рідини та рідини серозних 
порожнин; біохімічні дослідження сироватки та 
плазми крові; імунологічні дослідження сироватки 
крові, венозної та капілярної крові; цитологічні 
дослідження ексфоліативного матеріалу людини.

серпень

Розроблено:

Погоджено:

Копію графіка отримав:

(підпис і дата) (ініціали та прізвище)
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