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питань безпечності харчових 

продуктів та захисту прав 

споживачів 

08.10.2011. 

03.08.2012-

02.08.2017. 

03.08.2017-

02.08.2022 

логічні, імуноферментні, мікологічні, 

органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні, 

вірусологічні, імунологічні, патогістологічні 

випробування зразків харчової продукції, сировини 

тваринного та рослинного походження, кормів, води, 

грунтів, будівельних матеріалів, косметичних та 

лікарських засобів, біологічних матеріалів. 

3.  

Міжобласна лабораторія 

стандартизації та метрології 

Полтавського Облагробуду 

36007, м. Полтава, 

вул. Ковпака, 39 

2Н320 13.06.2006-

12.06.2009. 

12.06.2009-

11.06.2012. 

12.06.2012-

11.06.2017. 

12.06.2017-

11.06.2022 

Випробування будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій 
жовтень 

 

4.  

Український державний центр 

стандартизації і контролю 

якості природних і 

преформованих засобів 

Державної установи 

«Український науково-

дослідний інститут медичної 

реабілітації та курортології 

Міністерства охорони здоров’я 

України» 

65014, м. Одеса, 

провулок 

Лермонтовський, 6 

2Н386 14.06.2006-

13.06.2009. 

04.08.2009-

03.08.2012. 

04.08.2012-

03.08.2017. 

04.08.2017-

03.08.2022 

Фізико-хімічні та мікробіологічні випробування 

мінеральних, питних, штучно-мінералізованих вод, 

лікувальних грязей (пелоїдів) та лікувальних 

препаратів на їх основі. 

грудень 

 

5.  

Випробувальний центр ДП 

«Одеський науково-дослідний 

інститут зв’язку» 

65026, м.Одеса, 

вул.Буніна 23 

2Н280 15.06.2006-

14.06.2009. 

15.06.2009-

14.06.2012. 

15.06.2012-

14.06.2017. 

15.06.2017-

14.06.2022 

Випробування термінального абонентського 

кінцевого проводового та радіообладнання, 

обладнання абонентського радіодоступу, технічних 

засобів телекомунікацій та мереж доступу, приладів 

сигналізації, апаратури для комутації та захисту 

електричних кіл, приладів для телекомунікацій, 

машин обробляння інформації, акумуляторів, систем 

електроживлення та кабелів 

жовтень 
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6.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю фірми 

"Промінвест Пластик" 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

01601, м. Київ, 

вул. Мечнікова, 

буд.16, офіс 420. 

Місцезнаходження 

ООВ: 93009, 

Луганська область, 

м. Рубіжне, пл. 

Хіміків, 2Д 

2Т651 23.06.2006-

22.06.2009. 

23.06.2009-

22.06.2012. 

23.06.2012-

22.06.2017. 

23.06.2017-

22.06.2022 

Випробування ізоляційних матеріалів для 

виробництва кабельно-провідникової продукції, 

проводів і кабелів ізольованих за показниками якості 

та безпеки. 

жовтень 

 

7.  

Випробувальна служба 

УкрТЕСТ Державного 

підприємства «Всеукраїнський 

державний науково-

виробничий центр 

стандартизації, метрології, 

сертифікації та захисту прав 

споживачів» (ДП 

«Укрметртестстандарт») 

03680, м. Київ, 

вул. Метрологічна, 

4 

2Н635 29.06.2006-

28.06.2009. 

29.06.2009-

28.06.2012. 

29.06.2012-

28.06.2017. 

01.06.2017-

31.05.2022.  

Випробування низьковольтного, телекомунікаційного 

обладнання, радіообладнання, машин, засобів 

вимірювальної техніки, електричних, електронних 

виробів, медичних виробів та виробів для 

діагностики in-vitro, ручного інструменту, хімічних 

джерел живлення, засобів охоронної та пожежної 

сигналізації, харчових продуктів, кормів, тютюнових 

виробів, виробів, що контактують з харчовими 

продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної 

продукції, продукції побутової хімії, добрив, ґрунтів, 

продукції легкої промисловості, засобів 

індивідуального захисту, виробів з паперу та картону 

в т.ч. шкільного призначення, полімерних матеріалів, 

шкіри, виробів медичних, виробів санітарно-

гігієнічного призначення, будівельних 

огороджувальних конструкцій, виробів та матеріалів; 

з видів випробувань:функціональні,геометричні, 

теплофізичні, акустичні, органолептичні, фізико-

хімічні, фізико-механічні, спектрометричні, 

хроматографічні, мікробіологічні, радіологічні, 

молекулярно-генетичні, імуноферментні, безпека, 

стійкість до зовнішніх впливів, електромагнітна 

сумісність, основні функціональні характеристики 

для медичних виробів, енергетичне маркування, 

експлуатаційні та радіочастотні характеристики. 

жовтень 
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8.  

Випробувальна лабораторія 

Державного підприємства 

«Дніпропетровський 

регіональний випробувальний 

центр по сертифікації та 

екології будівельних 

матеріалів» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

49081, м. Дніпро, 

Слобожанський 

проспект (пр. ім. 

газети «Правда»), 

3. 

Місцезнаходження 

ООВ: 49027, м. 

Дніпро, вул. 

Сергія Єфремова, 

3-а 

2Т266 17.07.2006-

16.07.2009. 

17.07.2009-

16.07.2012. 

17.07.2012-

16.07.2017. 

17.07.2017-

16.07.2022 

Випробування будівельних матеріалів і виробів за 

показниками зовнішнього вигляду, геометричних 

розмірів, експлуатаційних властивостей, 

гранулометричного складу, міцності, 

морозостійкості, водонепроникності, 

водопоглинання, густини, зносостійкості, 

стиранності, теплопровідності. 

листопад 

 

9.  

Випробувальна Лабораторія 

ІНОЗЕМНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«СЕЙБОЛТ-УКРАЇНА» 

65003, м. Одеса, 

Суворівський р-н, 

вул. Миколи 

Гефта, 1 А 

2Н304 15.08.2006-

14.08.2009. 

14.08.2009-

15.08.2012. 

15.08.2012-

14.08.2017. 

Акредитація 

призупинена 

з 27.11.2013. 

Акредитація 

поновлена 

13.01.2014. 

15.08.2017-

14.08.2022.  

Випробування нафти та продуктів нафтопереробки; 

конденсату газового стабільного; бензинів 

автомобільних, Євро, авіаційних, моторних, 

сумішевих, біоетанолу, етанолу, як складника 

бензину; палив для реактивних двигунів (ТС-1, РТ), 

авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1; 

палив дизельних, Євро, дизельного альтернативного, 

ефірів метилових та естерів етилових жирних кислот 

олій та жирів; мазуту (флотській, моторній, 

газотурбінній); вакуумного газойлю; олив та мастил; 

нафтових розчинників, ацетону, бензолу, ксилолу, 

толуолу; нафтопродуктів відпрацьованих; 

компонентів моторних палив, добавок, присадок, 

спеціальних рідин; олії соняшникової, пальмової, 

кокосової, пальмоядрової; олеїну та стеарину 

пальмового; вінілацетат-ректифікату; кислоти 

оцтової; нітрила акрилової кислоти; метанолу; метил-

трет-бутилового ефіру; відбір зразків та проб. 

грудень 

 

10.  

Науково-досліднона і 

випробувальна лабо-раторія 

«Лабораторія дослідження та 

розробок радіаційних 

технологій і метрології 

випромінень» Науково-

61108, м. Харків, 

вул.Академічна, 1 

2Т326 21.08.2006-

20.08.2009. 

21.08.2009-

20.08.2012. 

21.08.2012-

20.08.2017. 

Визначення основних параметрів електронного та 

фотонного випромінення, коефіцієнту послаблення 

потужності дози випромінення, поглинутої дози 

випромінення, елементного та ізотопного складу, 

наведеної опроміненням парціальної гама-активності. 

грудень 
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дослідного комплексу 

«Прискорювач» Національного 

Наукового Центру 

«Харківський фізико-

технічний інститут»  

21.08.2017-

20.08.2022 

11.  

Науково-дослідний центр 

випробувань електричних ламп 

та технологічного обладнання 

Державного підприємства 

"Полтавський регіональний 

науково-технічний центр 

стандартизації, метрології та 

сертифікації" 

36029, м. Полтава, 

вул. Генерала 

Духова, 16 

2Н288 28.08.2006-

27.08.2009. 

28.08.2009-

27.08.2012. 

28.08.2012-

27.08.2017. 

06.11.2017-

05.11.2022 

Випробування світлотехнічної продукції (в тому 

числі світлодіодної) та комплектувальних виробів до 

неї, світлофорів, технологічного, металообробного, 

деревообробного, електропобутового та аналогічного 

обладнання, ручних електромеханічних машин, 

переносних верстатів та інструменту слюсарно-

монтажного, засобів обчислювальної техніки, 

сільськогосподарської техніки, засобів 

індивідуального захисту, будівельних матеріалів і 

виробів, фізичних факторів санітарно-захисної зони 

виробництва, робочих місць та навколишнього 

середовища за показниками якості та безпеки. 

листопад  

 

12.  

Випробувальний центр 

Державного науково-

дослідного інституту з 

лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної 

експертизи  

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03151, м. Київ, 

вул. Донецька, 30; 

Місцезнаходження 

ООВ: 03151, м. 

Київ, вул. 

Донецька, 30, 

03151, м. Київ, 

вул. Волинська, 12 

20489 31.08.2006-

30.08.2009. 

31.08.2009-

30.08.2012. 

31.08.2012-

30.08.2017. 

31.08.2017-

30.08.2022.  

Випробування харчових продуктів, сировини 

тваринного, рослинного та біотехнологічного 

походження, кормів, комбікормів, комбікормової 

сировини та вітамінних препаратів, води за 

показниками якості та безпеки, молекулярно-

генетичні дослідження; діагностика захворювань 

заразної етіології та незаразної патології; визначення 

санітарно-гігієнічних показників. 

грудень 

 

13.  

Випробувальний центр 

Державного підприємства 

«Науково-дослідний інститут 

високих напруг» 

84121, вул. Г. 

Батюка, 22, м. 

Слов'янськ, 

Донецької області 

2Т452 16.02.2007-

15.02.2010. 

02.03.2010-

01.03.2013. 

02.03.2013-

01.03.2018. 

Акредитація 

призупинена 

з 26.11.2014. 

Механічні, електричні, електромеханічні і кліматичні 

випробування електротехнічної продукції, 

електротехнічних пристроїв та приладів 

листопад 
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Акредитація 

поновлена з 

20.05.2015. 

05.02.2019-

04.02.2024 

14.  

Випробувального центру 

ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ 

ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

«ГЕМОПЛАСТ» 

67700, Одеська 

обл., м. Білгород-

Дністровський, 

вул. 

Маяковського, 57 

2Т478 29.03.2007-

28.03.2010. 

29.03.2010-

28.03.2013. 

22.04.2013-

21.04.2018. 

Акредитація 

призупинена 

з 19.11.2014. 

Акредитація 

поновлена з 

12.12.2014. 

15.02.2019-

14.02.2024. 

Випробування медичних виробів для діагностики in 

vitro, призначених для інвазивних та не інвазивних 

процедур за технічними, хімічними, біологічними 

показниками; дослідження параметрів 

навколишнього середовища. 

листопад 

 

15.  

Випробувальна лабораторія 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«КОЛОМИЙСЬКЕ 

ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ» 

78200, Івано-

Франківськa 

область, м. 

Коломия, вул. 

Тютюнника, 14 

2Т560 31.05.2007-

30.05.2010. 

01.10.2010-

30.09.2013. 

01.10.2013-

30.09.2018. 

24.10.2018-

23.10.2023 

Випробування будівельних матеріалів та виробів за 

показниками зовнішнього вигляду, геометричних 

розмірів, морозостійкості, міцності, 

водонепроникності, вологості, водопоглинання, 

густини, наявності вапнякових включень, визначення 

експлуатаційних властивостей. 

жовтень 

 

16.  

Волинська регіональна 

державна лабораторія 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 43020, 

Волинська обл., м. 

Луцьк, вул. 

Поліська Січ, 12; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 43020, 

2Н470 09.07.2007-

08.07.2010. 

25.08.2010-

24.08.2013. 

25.08.2013-

24.08.2018. 

17.01.2019-

16.01.2024 

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 

хіміко-токсикологічні, бактеріологічні, 

мікробіологічні, біохімічні, вірусологічні, 

серологічні, паразитологічні, імунологічні, 

радіологічні, мікологічні, патоморфологічні, фізичні 

випробування харчової продукції, сировини 

тваринного та рослинного походження, тютюну, 

напоїв, продуктів бджільництва, води, кормів, 

жовтень 
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Волинська обл., м. 

Луцьк, вул. 

Поліська Січ, 12; 

Дільниця 1: 
43020, м. Луцьк, 

вул. Глушець, 1; 

Дільниця 2: 
43020, м. Луцьк, 

вул. Карпенка 

Карого, 1 

грунту, повітря та біоматеріалу, вимірювання 

параметрів мікроклімату та визначення показників 

фізичних факторів; ветеринарно-санітарна експертиза 

сировини та харчової продукції. 

17.  

Випробувальна лабораторія 

ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ 

ЗАВОД №1» ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«АВТОМОБІЛЬНА 

КОМПАНІЯ «БОГДАН 

МОТОРС» 

43010, Волинська 

обл., м. Луцьк, 

вул. Рівненська, 

будинок 42 

2Т407 23.08.2007-

22.08.2010. 

23.08.2010-

22.08.2013. 

23.08.2013-

22.08.2018. 

01.02.2019-

31.01.2024. 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій: М1-М3, N1-N3,O1-O4, тролейбусів 

категорії М3, крім причепів з інерційною гальмівною 

системою. 

листопад 

 

18.  

Випробувальний центр 

Публічного акціонерного 

товариства "Крюківський 

вагонобудівний завод" 

39621, 

Полтавська обл., 

м. Кременчук, 

вул. Івана Приходь

ка,139 

2Т403 27.09.2007-

26.09.2010. 

06.12.2010-

05.12.2013. 

06.12.2013-

05.12.2018. 

05.12.2018-

04.12.2023 

випробувань вагонів магістральних всіх типів; 

вагонів широкої колії для промисловості; вагонів 

пасажирських магістральних локомотивної тяги; 

вагонів міського транспорту (трамвайних та 

метрополітену); моторвагонного рухомого складу 

головних та причипних вагонів, з яких формуються 

електропотяги та дизель-потяги, автомотрисів, 

автодрезин та аналогічних самохідних засобів; 

тепловозів та електровозів, вузлів та деталей для 

локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого 

складу; ескалаторів та рухомих пішохідних доріжок. 

грудень 

 

19.  

Випробувальна лабораторія 

харчової сільськогосподарської 

продукції та ґрунтів 

Кіровоградської філії 

державної установи «Інститут 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 04112, м. 

Київ, вулиця 

Олени Теліги, 

2Н415 19.11.2007-

18.11.2010. 

19.11.2010-

18.11.2013. 

19.12.2013-

Визначення в зерні і зернобобових, олійних 

культурах та продуктах їх переробки, харчових оліях, 

макусі та шроті, кормах рослинних, комбікормах, 

комбікормовій сировині показників якості, 

пестицидів, мікотоксинів, важких металів і 

листопад 
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охорони ґрунтів України» будинок 8; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 27602, 

Кіровоградська 

обл., 

Кіровоградський 

р-н,с. Созонівка, 

вул. Центральна, 4 

18.12.2018. 

01.02.2019-

31.01.2024 

радіологічних показників з метою ідентифікації 

продукції; визначення якісного складу добрив; 

визначення показників родючості ґрунту і 

забруднення його пестицидами, важкими металами 

та радіонуклідами; визначення питомої активності 

будівельних матеріалів; визначення нітратів в свіжих 

овочах, фруктах.  

20.  

Випробувальний центр 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 39802, 

Полтавська 

область, м. 

Горішні Плавні, 

вул. 

Будівельників, 16; 

Головна 

дільниця: 39802, 

Полтавська 

область, м. 

Горішні Плавні, 

вул. 

Будівельників, 16; 

Відокремлена 

дільниця: 68600, 

Одеська обл., м. 

Ізмаїл, вул. 

Портова, 7 

2Т406 14.12.2007-

13.12.2010. 

14.12.2010-

13.12.2013. 

14.12.2013-

13.12.2018. 

14.12.2018-

13.12.2023 

хімічні та фізико-хімічні випробування залізорудних 

руд, залізорудного концентрату, залізорудних 

окатків, бентонітових глин, доменного коксу, щебню 

та вапняку 

грудень 

 

21.  

Лабораторії випробувань, 

досліджень та діагностики 

колісних транспортних засобів 

(ЛВДД КТЗ) Державного 

підприємства 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 03143, м. 

Київ, вул. 

Метрологічна, 4;  

Місцезнаходженн

я ООВ: 03143, м. 

2Н708 27.12.2007-

26.12.2010. 

27.12.2010-

26.12.2013. 

27.12.2013-

26.12.2018. 

27.12.2018-

випробування колісних транспортних засобів 

категорій M, N, O, L. 
грудень 
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ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ, 

СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ 

ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП 

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 

Київ, вул. 

Метрологічна, 4; 

03115, м. Київ, 

вул. Краснова, 7/1 

26.12.2023 .  

22.  

Випробувальна лабораторія 

Публічного акціонерного 

товариства «Каховський завод 

електрозварювального 

устаткування» 

74800, Херсонська 

область, м. 

Каховка, вул. 

Пушкіна, 109 

2Т453 15.05.2008-

14.05.2011. 

11.11.2011-

10.11.2014. 

26.10.2015-

25.10.2020 

Випробування автоматів для електродугового 

зварювання та наплавки; напівавтоматів для дугового 

зварювання та наплавки; трансформаторів 

зварювальних; машин для електроконтактного 

зварювання; випрямлячів зварювальних; апаратів 

зварювальних для електрошлакового зварювання; 

пресу малогабаритного для випробування зразків 

зварених стиків рейок 

жовтень 

 

23.  

ОДЕСЬКА ПРИКОРДОННА 

ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-

ТОКСИКОГОЛІЧНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЯ 

65016, м. Одеса, 

Ванний провулок 

5а 

2Н475 09.01.2007-

08.01.2010. 

19.01.2010-

18.01.2013. 

Акредитація 

призупинена 

з 06.08.2012. 

05.10.2012-

04.10.2017. 

05.10.2017-

04.10.2022 

Випробування сільськогосподарської продукції, 

харчових продуктів та харчових добавок, 

продовольчої сировини, лікеро-горілчаних виробів, 

виноробної продукції, води питної доочищеної, води 

мінеральної газованої та негазованої за фізико-

хімічними та органолептичними показниками; 

вмістом токсичних елементів; важких металів; 

залишкових кількостей пестицидів; мікотоксинів; 

нітрозамінів; гормональних препратів; антибіотиків; 

радіологічних та карантинних показників; нітритів; 

гістаміну; виявлення шкідливих ентомологічних 

організмів та збудників грибкових захворювань в 

деревині листяних та хвойних породах, 

пиломатеріалах, палетах, насінневому матеріалі, 

фуражі та комбікормах. 

листопад 

 

24.  

Випробувальна лабораторія 

колісних транспортних засобів 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

“НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ 

ВИМІРЮВАЛЬНИХ І 

УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ” 

79008, м. Львів, 

вул. Кривоноса, 6 

2Н917 20.10.2008-

19.10.2011. 

10.12.2012-

09.12.2017. 

Акредитація 

призупинена 

з 02.10.2013. 

Акредитація 

Випробування КТЗ категорій М1, N1 та L. грудень 
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поновлена з 

25.02.2014. 

10.12.2017-

09.12.2022 

25.  

Випробувальна лабораторія 

вагонів (конструкція, технічне 

утримання, використання) 

Дніпропетровського 

національного університету 

залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 

49010, м. Дніпро, 

вул. Лазаряна, 2 

2Н546 14.05.2009-

13.05.2012. 

22.05.2012-

21.05.2017. 

Акредитація 

призупинена 

з 20.11.2014. 

Акредитація 

поновлена з 

25.07.2016. 

30.01.2019-

29.01.2024 

Випробування вагонів вантажних, пасажирських, 

універсальних, спеціальних, локомотивів 

залізничних, самохідних, електричних, дизельних; 

вузлів та деталей для локомотивів залізничних та 

рухомого складу; опалювального, вентиляційного, 

холодильного, електричного обладнання рухомого 

складу. 

жовтень 

 

26.  

Випробувальна лабораторія 

Державного підприємства 

"Київський обласний науково-

виробничий центр 

стандартизації, метрології та 

сертифікації" 

09113, Київська 

обл., м. Біла 

Церква, вул. 

Січневого 

прориву, 84 

2Н151 16.06.2009-

15.06.2012. 

16.06.2012-

15.06.2017. 

16.06.2017-

15.06.2022.  

випробовування харчової та сільськогосподарської 

продукції, продовольчої сировини за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками, 

вмістом токсичних елементів, пестицидів, харчових 

добавок, мікотоксинів, нітрозамінів, гормональних 

препаратів, антибіотиків, нітратів, нітритів, гістаміну, 

радіонуклідів та за мікробіологічними і молекулярно-

генетичними показниками (ГМО); посуду за фізико-

механічними та радіологічними показниками; 

мийних та парфумерно-косметичних засобів, засобів 

особистої гігієни за органолептичними, фізико-

хімічними і мікробіологічними показниками та 

випробовування на здатність до біологічного 

розкладання поверхнево-активних речовин миючих 

засобів; матеріалів та предметів, що знаходяться в 

контакті з харчовими продуктами за показниками 

якості та безпеки; ігор та іграшок за показниками 

безпеки; спектрометричні та хроматографічні 

випробування продуктів і матеріалів органічного та 

неорганічного походження. 

жовтень 
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27.  

Випробувальна лабораторія 

Публічного акціонерного 

товариства «Одеський 

кабельний завод «Одескабель» 

65013, м. Одеса, 

Миколаївська 

дорога, 144 

2Т160 18.06.2009-

17.06.2012. 

18.06.2012-

17.06.2017. 

18.06.2017-

17.06.2022 

Випробування кабельної продукції та катанки жовтень 

 

28.  

Випробувальна лабораторія 

Державного підприємства 

"Миколаївський науково-

виробничий центр 

стандартизації, метрології та 

сертифікації" 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

54029, м. 

Миколаїв, пр. 

Центральний, 11/5. 

Місцезнаходження 

ООВ: 54003, м. 

Миколаїв, вул. 

Слобідська пʼята, 

2А 

2Н626 02.07.2009-

01.07.2012. 

02.07.2012-

01.07.2017. 

02.07.2017-

01.07.2022 

Випробування харчової та сільськогосподарської 

продукції за фізико-хімічними, токсикологічними та 

органолептичними показниками; випробування 

харчової продукції на ГМО, відбирання зразків. 

листопад 

 

29.  

Відділ випробувань 

Державного науково-

дослідного інституту 

Міністерства внутрішніх справ 

України 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

01011 м. Київ, 

пров. Євгена 

Гуцала, 4-А. 

Місцезнаходження 

ООВ: 04116 м. 

Київ, вул. 

Митрофана 

Довнар-

Запольського, 8 

2Н055 07.08.2009-

06.08.2012. 

07.08.2012-

06.08.2017. 

07.08.2017-

06.08.2022 

випробування засобів бронезахисту, зброї, 

спеціальних засобів несмертельної дії, патронів та 

конструктивно схожих з ними предметів, 

піротехнічних виробів 

грудень 

 

30.  

Лабораторія випробувань та 

діагностики Приватного 

підприємства «Полісся Авто-

Тест» 

10001, м. 

Житомир, вул. 

Металістів, 3 

2Н972 07.08.2009-

06.08.2012. 

Акредитація 

призупинена 

з 19.07.2012. 

08.10.2012-

07.10.2017. 

Акредитація 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій M, N, O, L та їх складових частин. 
грудень 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 12  з 59 

 

призупинена 

з 12.07.2013. 

Акредитація 

скасована з 

13.09.2013. 

Акредитація 

поновлена з 

18.02.2014. 

Акредитація 

призупинена 

з 30.01.2015. 

Акредитація 

поновлена з 

07.04.2015. 

Акредитація 

призупинена 

з 12.05.2015. 

Акредитація 

поновлена з 

07.10.2015. 

20.12.2018-

19.12.2023 

31.  

Випробувальна лабораторія 

технічних засобів охоронного 

призначення Державного 

центру сертифікації засобів 

охоронного призначення 

Департаменту поліції охорони 

01001, м. Київ, 

вул. 

Малопідвальна, 5. 

Місцезнаходження 

ООВ: 02160 м. 

Київ, вул. 

Харківське шосе, 

16/1.  

2Н693 14.08.2009-

13.08.2012. 

14.08.2012-

13.08.2017. 

14.08.2017-

13.08.2022 

Випробування технічних засобів охоронного 

призначення 
грудень 

 

32.  

Випробувальний центр 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

69057, м. 

Запоріжжя, вул. 

Антенна, 10. 

2Н661 15.01.2010-

14.01.2013. 

15.01.2013-

14.01.2018. 

Акредитація 

Випробування колісних транспортних засобів, 

засобів вимірювальної техніки, відбір зразків та 

випробування електроприладів побутового 

призначення, апаратури радіоелектронної побутової, 

засобів обчислювальної техніки, низьковольтного 

жовтень 
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СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

Місцезнаходження 

ООВ: 69057, м. 

Запоріжжя, вул. 

Антенна, 10. 

69008, м. 

Запоріжжя, 

Південне шосе, 57 

призупинена 

з 24.04.2017. 

Акредитація 

поновлена з 

20.07.2017. 

28.12.2018-

27.12.2023 

електричного обладнання, трансформаторів силових, 

машин та устаткування, харчової продукції та 

продовольчої сировини, мийних засобів та 

парфумерно-косметичної продукції, промислових 

виробів, будівельних матеріалів, мікробіологічні 

випробування, визначення вмісту генетично-

модифікованих організмів в харчовій продукції та 

продовольчій сировині. 

33.  

Випробувальний центру 

ПОЛТАВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ 

КОНДРАТЮКА 

36011, м. Полтава, 

проспект 

Першотравневий, 

24 

2Н174 01.03.2010-

28.02.2013. 

30.04.2013-

29.04.2018. 

19.11.2018-

18.11.2023. 

випробування будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій за показниками зовнішнього вигляду, 

геометричних розмірів, фізико-технічних 

характеристик, експлуатаційних властивостей, якості 

виготовлення, міцності, зносостійкості, 

морозостійкості, теплопровідності, звукоізоляції, 

повітропроникності, водонепроникності. 

жовтень 

 

34.  

Випробувальна лабораторія 

Приватного акціонерного 

товариства з іноземними 

інвестиціями 

«Дніпропетровський 

олійноекстракційний завод» 

49000, м. Дніпро, 

вул. Князя 

Ярослава 

Мудрого, 46 

2Т337 01.03.2010-

28.02.2013. 

01.03.2013-

28.02.2018. 

15.02.2019-

14.02.2024 

Відбір проб та випробування олій рослинних 

харчових, технічних, сирих та рафінованих, насіння 

олійних культур, кормів, комбікормів, комбікормової 

сировини, жмиху та шроту, соапстоку, лушпиння 

соняшника, продуктів очистки та золи насіння 

соняшника, води за органолептичними, фізико-

хімічними, фізико-механічними показниками. 

листопад 

 

35.  

Випробувальна лабораторії 

будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ №7» 

36007, м.Полтава, 

провулок 

Шевченка, 20 

2Т924 29.03.2010-

28.03.2013. 

29.03.2013-

28.03.2018. 

02.11.2018-

01.11.2023.  

Випробування будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій за показниками геометричних розмірів, 

експлуатаційних властивостей, зернового складу, 

дисперсності, міцності, жорсткості, тріщиностійкості, 

морозостійкості, водонепроникності, вологості, 

водопоглинання, стиранності, густини, насипної 

щільності. 

жовтень 

 

36.  

ВИПРОБУВАЛЬНА 

ЛАБОРАТОРІЯ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАРДАН"  

Україна, 14007, м. 

Чернігів, просп. 

Миру, 312 

2Т735 20.04.2010-

19.04.2013. 

06.09.2013-

05.09.2018. 

31.01.2019-

30.01.2024. 

Випробування карданних передач (валів) до 

трансмісій легкових та вантажних автомобілів, 

спеціальних і спеціалізованих автомобілів, 

автонавантажувачів, автобусів, тролейбусів, трамваїв, 

для локомотивів залізничного та рухомого складу, 

тракторів та інших транспортних засобів, їх 

складових частин; випробування карданних шарнірів, 

жовтень 
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шарнірів здвоєних та їх складових частин; 

випробування карданних валів та шарнірів 

сільськогосподарських машин та їх складових 

частин; випробування хрестовин. 

37.  

КОНТРОЛЬНО-

ВИПРОБУВАЛЬНА 

ЛАБОРАТОРІЇ ХАРЧОВОЇ ТА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 

61100, м. Харків, 

вул.Танкопія,18-А 

2Н494 03.06.2010-

02.06.2013. 

03.06.2013-

02.06.2018. 

05.11.2018-

04.11.2023 

фізико-хімічні, радіологічні, хіміко-токсикологічні, 

мікробіологічні випробування харчової та 

сільськогосподарської продукції та парфюмерно -

косметичних засобів за показниками якості і безпеки.  

листопад 

 

38.  

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 

«ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» 

21100, м. Вінниця, 

вул. 

Маліновського, 11 

20832 21.07.2010-

20.07.2013. 

11.10.2013-

10.10.2018. 

07.03.2019-

06.03.2024 

Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

паразитологічні, токсикологічні, радіологічні, 

вірусологічні, серологічні та молекулярно-генетичні 

випробування сільськогосподарської сировини, 

харчових продуктів та виробів, що з ними 

контактують, води, об’єктів оточуючого середовища 

людини; радіологічні випробування будівельних 

матеріалів та мінеральної будівельної сировини, 

мінеральних добрив, виробів з порцеляни, фаянсу, 

скла та глини, мінеральних барвників та глазурі, 

деревини та продукції з деревини; дозиметричні 

вимірювання дози зовнішнього опромінення людини; 

дослідження виробничого середовища та повітря 

робочої зони, житлових та громадських приміщень, 

території житлової забудови, повітря житлових та 

громадських приміщень, атмосферного повітря; 

мікробіологічні випробування змивів; кормів, 

медичних інструментів та матеріалів, біологічного 

матеріалу людини (слизу та випорожнень). 

грудень 

 

39.  

Випробувальна лабораторія 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

49000, м. Дніпро, 

вул. Любарського, 

181 

2Т454 02.08.2010-

01.08.2013. 

02.08.2013-

01.08.2018. 

04.01.2019-

03.01.2024 

випробування вузлів і деталей, елементів 

інфраструктури залізничного транспорту за 

показниками фізико-механічних властивостей, 

міцності, шорсткості, твердості, мікроструктури та 

макроструктури, хімічного складу, методами 

неруйнівного контролю. 

жовтень 
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40.  

Випробувальна лабораторія 

Публічного акціонерного 

товариства «Науково-

виробниче підприємство 

«Радій» 

25009, м. 

Кіровоград, вул. 

Героїв 

Сталінграда, 29 

2Т001 01.10.2010-

30.09.2013. 

01.10.2013-

30.09.2018. 

08.02.2019-

07.02.2024. 

Випробування апаратури радіоелектронної 

побутової, засобів охоронного призначення, 

продукції протипожежного призначення, головок 

гучномовців, технічних засобів для систем 

інформаційно-вимірювальних, контролю, 

регулювання, управління та захисту для АЕС та 

інших об’єктів. 

листопад 

 

41.  

Випробувальна лабораторія 

«Віаланд» Дочірнього 

підприємства «Віаланд» 

08113, Київська 

обл., Києво-

Святошинський р-

н, с. Петрушки, 

вул. Лісна, 1 

2Т986 15.11.2010-

14.11.2013. 

18.11.2013-

17.11.2018. 

18.11.2018-

17.11.2023 

Випробувань колісних транспортних засобів 

категорій М, N, О, такі, що були у користуванні. 
листопад 

 

42.  

Науково-випробувальна 

лабораторія харчової продукції 

та продовольчої сировини 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

14005, 

Чернігівська обл., 

місто Чернігів, 

вулиця 

П’ятницька, 110-

А. Адреса 

місцезнаходження 

ООВ: 14005, м. 

Чернігів, вулиця 

П’ятницька, 110-

А; 14000, м. 

Чернігів, проспект 

Перемоги, 73 

2Н462 17.12.2010-

16.12.2013. 

17.12.2013-

16.12.2018 

17.12.2018-

16.12.2023 

фізико-хімічні, радіологічні та мікробіологічні 

випробування, визначення токсичних елементів, 

пестицидів, мікотоксинів, гормональних препаратів, 

гістаміну, нітрозамінів, антибіотиків у харчовій 

продукції та продовольчій сировині, продукції 

громадського харчування. 

грудень 

 

43.  

Випробувальна лабораторія 

Державного підприємства 

«Чернівецький регіональний 

науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та 

сертифікації» 

58013, м. Чернівці, 

вул. Героїв 

Майдану, 202 

2Н075 30.12.2010-

29.12.2013. 

30.12.2013-

29.12.2018. 

30.12.2018-

29.12.2023. 

Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

радіологічні випробування харчової продукції та 

сировини тваринного та рослинного походження, 

фруктів, овочів та продуктів їх переробки, зерна, 

злакових, бобових культур та продуктів їх переробки, 

кормів для тварин, дієтичних та харчових добавок, 

води питної, мінеральної фасованої та нефасованої, 

алкогольних та безалкогольних напоїв; фізико-

грудень 
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хімічні, мікробіологічні випробування засобів 

миючих та косметичних; фізико-механічні 

випробування будівельних матеріалів. 

44.  

Випробувальна лабораторія 

колісних транспортних засобів 

ТОВ "Запорізьке ремонтно-

транспортне підприємство 

"Альфа, ЛТД" 

69035, м. 

Запоріжжя, вул. 

Зої 

Космодем'янської, 

8-а 

2Т993 31.12.2010-

30.12.2013. 

31.12.2013-

30.12.2018. 

31.12.2018-

30.12.2023 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М, N, О, що були в користуванні, крім 

причепів з інерційною РГС. 

грудень 

 

45.  

Лабораторія з діагностики 

технічного стану засобів 

транспортних дорожніх 

Приватного акціонерного 

товариства «ДІАМАНТ» (з 

іноземними інвестиціями) 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

61013, м. Харків, 

вул. Шевченко, 

111-а. Дільниця № 

1 

61013, м. Харків, 

вул. Шевченко, 

111-А 

Дільниця № 2 

62472, Харківська 

обл., м. Мерефа,  

вул. 

Дніпропетровська, 

231 

Дільниця № 3 

40007, м. Суми, 

вул. І. Піддубного, 

16 

Дільниця № 4 

40021, м. Суми, 

Громадянський 

пров., 1 

Дільниця № 5 

42600, Сумська 

обл., м. 

2Т1012 07.02.2011-

06.02.2014. 

07.02.2014-

06.02.2019. 

Акредитація 

скасована з 

26.12.2018. 

26.12.2018-

25.12.2023.  

Випробування дорожніх транспортних засобів 

категорії М, N, О, L . 
грудень 
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Тростянець, 

 вул. Набережна, 

33 

Дільниця № 6 

71122, Запорізька 

обл., м. Бердянськ, 

Військове 

містечко-2, буд. 1-

Б 

Дільниця № 7 

44100, Волинська 

обл., смт. Ратне,  

вул. Серпнева, 14 

46.  

Випробувальна лабораторія 

«ТЮФ» Приватного 

підприємства «ТЮФ» 

67633, Одеська 

область, 

Біляївський район, 

с. Латівка, вул. 

Балтська дорога, 

148-Г 

2Н1111 03.08.2012-

02.08.2017. 

07.11.2017-

06.11.2022 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорії M, N, L, O. 
листопад 

 

47.  

Випробувальної лабораторії 

Сільськогосподарського 

товариства з обмеженою 

відповідальністю «Дружба-

Нова» 

17600, 

Чернігівська обл., 

смт. Варва, вул. 

Комарова, 59 

2Т1114 05.09.2012-

04.09.2017. 

18.12.2017-

17.12.2022 

Відбирання зразків, випробування ґрунтів, ґрунтових 

сумішей, органічних та мінеральних добрив за їх 

агрохімічними, фізико-хімічними показниками, 

гранулометричними характеристиками; кормів та 

кормової сировини за показниками їх якості, оцінка 

посівних якостей насіння. 

грудень 

 

48.  

Випробувальна лабораторія 

Чернівецької регіональної 

державної лабораторії 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

58004, м.Чернівці, 

вул.Сторожинецьк

а, 113 

2Н1092 03.10.2012-

02.10.2017. 

02.10.2017-

01.10.2022 

Відбір зразків, органолептичні, хіміко-

токсикологічні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

мікологічні, паразитологічні, радіологічні 

випробування харчової продукції, сировини 

тваринного та рослинного походження, біохімічні, 

вірусологічні, бактеріологічні, імунологічні, 

патологоанатомічні дослідження патологічного та 

біологічного матеріалу, діагностика хвороб, 

параметри мікроклімату, вмісту шкідливих хімічних 

речовин у повітрі робочої зони. 

жовтень 
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49.  

Науково-інженерний центр з 

випробувань труб, балонів, 

іншої продукції і матеріалів 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

КОНСТРУКТОРСЬКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ТРУБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Я. Ю. 

ОСАДИ» 

49000, м. Дніпро, 

вул. 

Писаржевського, 

1а 

2Т111 12.10.2012-

11.10.2017. 

12.10.2017-

11.10.2022 

Випробування труб, балонів, заготовок трубних та 

поковок, прокату, металовиробів промислового 

призначення, виробів з полімерних матеріалів, іншої 

металопродукції і матеріалів з визначенням хімічного 

складу, тривалої міцності та повзучості, механічних, 

технологічних, металографічних, корозійних 

показників, геометричних розмірів, якості поверхні, 

герметичності та міцності внутрішнім тиском, а 

також суцільності металу неруйнівними методами 

контролю 

жовтень 

 

50.  

Випробувальна лабораторія 

колісних транспортних засобів 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Мега 

Автоцентр» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

02090 м. Київ, вул. 

Алма-Атинська, 8. 

Місцезнаходження 

ООВ: 02105 м. 

Київ, вул. Павла 

Усенка, 8 

2Т1136 23.11.2012-

22.11.2017. 

Акредитація 

призупинена 

з 03.12.2013. 

Акредитація 

поновлена з 

13.12.2013. 

23.11.2017-

22.11.2022 

Випробування колісних транспортних засобів, їх 

складових частин та приладдя. 
листопад 

 

51.  

Виробничо-технологічна 

лабораторія Товариства з 

обмеженою відповідальністю 

Сільськогосподарського 

підприємства «НІБУЛОН» 

54002 м. 

Миколаїв, вул. 

Каботажний спуск, 

1 

2Т1082 07.12.2012-

06.12.2017. 

07.12.2017-

06.12.2022 

Фізико-хімічні та молекулярно-генетичні 

випробування зернових, зернобобових та олійних 

культур. 

грудень 

 

52.  

Випробувальний центр 

колісних транспортних засобів 

Державного підприємства 

"Державний автотранспортний 

науково-дослідний і проектний 

інститут" 

03113, м.Київ, 

проспект 

Перемоги, 57 

201127 11.12.2012-

10.12.2017. 

11.12.2017-

10.12.2022.  

Випробовування колісних транспортних засобів 

(далі- КТЗ) категорій М, N, O, L нових і таких, що 

були у користуванні (автомобілі легкові, автобуси, 

тролейбуси, автомобілі вантажні, кузови і шасі, 

причепи, напівпричепи, автомобілі спеціальні та 

спеціалізовані, газобалонні, підвищеної прохідності, 

електромобілі, мотоцикли, мопеди, трицикли, 

квадроцикли), а також їх двигунів та інших частин і 

обладнання за показниками паливної економічності, 

грудень 
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енергетичними і екологічними показниками (зокрема, 

визначення викидів парникових газів, відповідності 

екологічним нормам «Євро»), активної і пасивної 

безпечності конструкції та технічного стану; 

випробовування КТЗ та їх двигунів з визначенням 

впливу зразків моторних палив та моторних олив на 

енергетичні, екологічні показники і 

енергоефективність КТЗ та двигунів. 

53.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УКРПРОМЛАБ" НАУКОВИЙ 

ВИПРОБУВАЛЬНО-

СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 03170, м. 

Київ, вул. Драй-

Хмари, б. 44, оф. 

77; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 03680, м. 

Київ, б-р. Вацлава 

Гавела, б. 4; 

61177, м. Харків, 

вул. Залютинська, 

б. 4 

2Н1152 10.09.2013-

09.09.2018. 

Акредитація 

призупинена 

з 05.05.2018. 

Акредитація 

поновлена з 

19.06.2018. 

30.01.2019-

29.01.2024 

Випробування: електропобутового та аналогічного 

обладнання і комплектувальних виробів, апаратури 

електророзподільної та контрольної, 

трансформаторів, світлотехнічної продукції, 

апаратури для трансляції та ретрансляції передач та 

апаратури радіоелектронної побутової, обладнання 

технологічного для харчової та м’ясомолочної 

промисловості, обладнання металообробного та 

деревообробного, зварювального обладнання, машин 

електричних обертових, електричного устатковання 

для вимірювання, керування та лабораторного 

застосування; арматури трубопровідної; будівельних 

виробів – труб, радіаторів, конвекторів, деталей 

з’єднувальних; кабельно-провідникової продукції; 

іграшок, виробів легкої промисловості, медичної 

техніки. 

жовтень 

 

54.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«АВТОМОБІЛЬНИЙ 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

2012» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

м. Київ, проспект 

Правди, буд. 62;  

Місцезнаходження 

ООВ: Дільниця 

№1: 08033, 

Київська область, 

Макарівський 

район, с. Копилів, 

вул. Миру, 4 «Б»; 

Дільниця №2: 

08132, Київська 

201134 30.09.2013-

29.09.2018. 

Акредитація 

призупинена 

з 05.08.2014. 

Акредитація 

скасована з 

25.03.2016. 

28.02.2019-

27.02.2024.  

Випробування, перевірка конструкції та технічного 

стану колісних транспортних засобів, їх складників 

категорій: М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1G, M2G, M3G, N1G, 

N2G, N3G та газобалонних КТЗ. 

листопад 
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обл., Києво-

Святошинський 

район, м. 

Вишневе, вул. 

Київська, 8 

55.  

ВИПРОБУВАЛЬНА 

ЛАБОРАТОРІЯ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ-

ЛАБ» 

65003, Одеська 

обл., м. Одеса, 

вулиця 

Чорноморського 

козацтва, будинок 

66/2 

2Н1149 16.10.2013-

15.10.2018. 

04.01.2019-

03.01.2024 

Скринінгове та кількісне визначення ДНК генетично 

модифікованих організмів, виявлення ДНК 

Salmonella spp.; випробування фізико-хімічні, 

визначення токсичних елементів, мікотоксинів в 

зерні та продуктах його переробки, рослинних оліях 

нерафінованих, овочах, плодах та продуктах їх 

переробки; оцінка якості зерна. 

грудень 

 

56.  

Центральна заводська 

лабораторія 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  

"СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН" 

53201, 

Дніпропетровська 

обл., м. Нікополь, 

пр. Трубників, 56 

2Т1119 27.11.2013-

26.11.2018 

27.11.2018-

26.11.2023  

Випробування трубної заготовки, труб металевих 

безшовних гаряче-деформованих, холодно-

деформованих, тепло-деформованих з 

корозійностійких та легованих сталей і сплавів. 

листопад 

 

57.  

Центру паливних випробувань 

"TFC" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН 

ГАЛНАФТОГАЗ" 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

04070, м. Київ, 

вул. Набережно-

Хрещатинська, 15-

17/18. Сектор 

Львівська 

випробувальна 

лабораторія: 

Дільниця № 1: 

79056, м. Львів, 

вул. Пластова, 1; 

Дільниця № 2: 

80600, Львівська 

обл., м. Броди, 

вул. Й. Ротта, 21; 

2Т934 20.12.2013-

19.12.2018. 

20.12.2018-

19.12.2023 

Випробування бензинів автомобільних, палива 

дизельного, газів вуглеводневих скраплених за 

фізико-хімічними показниками, визначення 

концентрації парів вуглеводнів у повітрі робочої зони 

грудень 
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Дільниця № 3: 

82400, Львівська 

обл., м. Стрий, 

вул. Сколівська, 

19; Дільниця № 4: 

47751, Львівська 

обл., Золочівський 

р-н, с. Підгородне, 

вул. 

Тернопільська, 22; 

Сектор Рівненська 

випробувальна 

лабораторія: 

Дільниця № 5: 

35321, Рівненська 

обл., Рівненський 

р-н, с. Нова 

Любомирка, вул. 

Нафтовиків, 2-А; 

Сектор Вінницька 

випробувальна 

лабораторія 

Дільниця № 6: 

21100, м. Вінниця, 

вул. Залізнична, 

13; Дільниця № 7: 

32100, 

Хмельницька обл., 

смт. Ярмолинці, 

вул. Залізнична, 

15; Дільниця № 8: 

12301, 

Житомирська обл., 

смт. Черняхів, вул. 

Індустріальна, 24г; 
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Дільниця № 9: 

07800, Київська 

обл., 

Бородянський р-н, 

смт. Бородянка, 

вул. 

Привокзальна,1; 

Сектор 

Гребінківська 

випробувальна 

лабораторія 

Дільниця № 10: 

08662, Київська 

обл., 

Васильківський р-

н, смт. Гребінки, 

вул. Індустріальна, 

5; Дільниця № 11 

Виносне робоче 

місце НВФ 

«Порт»: 02094, м. 

Київ, вул Віскозна, 

8; Сектор 

Ужгородська 

випробувальна 

лабораторія 

Дільниця № 12: 

88007, 

Закарпатська обл., 

м. Ужгород, вул. 

Лавріщева, 61; 

Сектор Галицька 

випробувальна 

лабораторія 

Дільниця № 13: 
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77100, Івано-

Франківська обл., 

м. Галич, вул. 

Вітовського, 53 

58.  

Київського науково-дослідного 

інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

03680, м. Київ, 

вул. Смоленська, 6 

2Н1141 20.12.2013-

19.12.2018. 

20.12.2018-

19.12.2023.  

Дослідження наркотичних засобів рослинного 

походження; дослідження сумішей асфальтобетонних 

і асфальтобетону дорожнього; дослідження 

досліджень та випробувань вогнепальної зброї і 

патронів до неї та конструктивно схожих з ними 

виробів; проведення досліджень знарядь, 

інструментів та їх слідів; дослідження взуття та його 

слідів; дослідження та випробування холодної зброї 

та конструктивно схожих з нею виробів; технічна 

експертиза документів; дослідження та випробування 

вибухових пристроїв (у т.ч. піротехнічних виробів) та 

конструктивно схожих з ними виробів, а також слідів 

їх застосування; комп’ютерно-технічні дослідження з 

пошуку наявної та видаленої інформації; 

дослідження технічного стану транспортних засобів. 

грудень 

 

59.  

Випробувальна лабораторія  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЕВРОСТАНДАРТ 

СИСТЕМА» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

01133, м. Київ, 

вулиця Євгена 

Коновальця, 

будинок 32 Б, офіс 

1016. 

Місцезнаходження 

ООВ: Дільниця 

№1: 10029, м. 

Житомир, вул. 

Ватутіна, 57; 

Дільниця №2: 

65003, м. Одеса, 

вул. Отамана 

Головатого, 98; 

Дільниця №3: 

03027, Київська 

2Н1314 05.10.2015-

04.10.2020 

випробування колісних транспортних засобів, їх 

складових частин та приладдя, випробування 

сільськогосподарської техніки. 

жовтень 
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обл., Києво-

Святошинський р-

н, с. Новосілки, 

вул. Озерна, 20; 

Дільниця №4: 

59000, Чернівецька 

обл., 

Сторожинецький 

район, м. 

Сторожинець, вул. 

Косівська 2 А; 

Дільниця №5: 

02105, м. Київ, вул. 

П. Усенка, 8; 

Дільниця №6 

(пересувне 

устаткування): 

59000, Львівська 

обл., 

Пустомитівський р-

н, с. Сокільники, 

вул. Скнилівська, 

10; Дільниця №7 

(пересувне 

устаткування): 

43010, Волинська 

обл., м. Луцьк, вул. 

Дубнівська, 22-Б; 

Дільниця №8: 

81054, Львівська 

обл., Яворівський 

р-н, м. 

Новояворівськ, вул. 

Зелена, 22; 

Дільниця №9 

(пересувне 
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устаткування): 

44332, Волинська 

обл., Любмльський 

р-н, с. 

Старовойтове, вул. 

Прикордонників, 6; 

Дільниця №10 

(пересувне 

устаткування): 

29016, 

Хмельницька обл., 

м. Хмельницький, 

вул. Західно-

Окружна, 16/1Б; 

Дільниця №11 

(пересувне 

устаткування): 

44332, Волинська 

обл., Любмльський 

р-н, с. 

Старовойтове, вул. 

Прикордонників, 6; 

Дільниця №11 

(пересувне 

устаткування): 

80316, Львівська 

обл., Жовківський 

р-н, с. Рата, вул. 

Гребінського, 1; 

Дільниця №11 

(пересувне 

устаткування): 

81054, Львівська 

обл., Яворівський 

р-н, м. 

Новояворівськ, вул. 
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Зелена, 22; 

Дільниця №11 

(пересувне 

устаткування): 

47722, 

Тернопільська обл., 

Тернопільський 

район, с. Великі 

Гаї, вул. Об’їзна, 

27а; Дільниця №11 

(пересувне 

устаткування): 

29016, 

Хмельницька обл., 

м. Хмельницький, 

вул. Західно-

Окружна, 16/1Б; 

Дільниця №12: 

47722, 

Тернопільська обл., 

Тернопільський 

район, с. Великі 

Гаї, вул. Об’їзна, 

27а; Дільниця №13: 

89611, 

Закарпатська обл., 

м. Мукачево, вул. 

Індустріальна, 1; 

Дільниця №14: 

18007, Черкаська 

обл., м. Черкаси, 

вул. Хоменка, 19; 

Дільниця №15: 

20301, Черкаська 

обл., м. Умань, вул. 

Заводська, 1 
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60.  

Відділ контролю якості АТ 

«Ефект» 

61010, м. Харків, 

вул. Георгіївська, 

10 

2Т1299 12.10.2015-

11.10.2020 

Органолептичні, мікробіологічні, фізико-хімічні 

випробування засобів парфумерно-косметичних, 

миючих синтетичних, харчових продуктів та води 

питної. 

жовтень 
 

61.  

Випробувальна лабораторія 

технічної експертизи засобів 

індивідуального захисту 

органів дихання ТОВ 

«Стандарт Капітал Інвест» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

49000, м. Дніпро, 

Кіровський р-н, 

вул. Володимира 

Антоновича, буд. 

6. 

Місцезнаходження 

ООВ: 49031, м. 

Дніпро, вул. 

Дніпросталівська, 

1 

2Т1298 26.10.2015-

25.10.2020 

Випробування засобів індивідуального захисту 

органів дихання та фільтрувальних матеріалів. 
жовтень 

 

62.  

Гадяцька міжрайонна державна 

лабораторія Державної служби 

України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

37300, Полтавська 

обл., м. Гадяч, вул. 

Гагаріна, 79, А. 

Місцезнаходження 

ООВ: 37300, 

Полтавська обл., 

м. Гадяч, вул. 

Гагаріна, 80; 

37300, Полтавська 

обл., м. Гадяч, 

пров. Базарний, 1  

2Н1213 09.11.2015-

08.11.2020 

Мікробіологічні, імунологічні, бактеріологічні, 

фізико-хімічні, паразитологічні випробування та 

імуноферментний аналіз харчової продукції та 

продовольчої сировини тваринного, рослинного та 

біотехнологічного походження. 

листопад 

 

63.  

Науково-дослідна лабораторія 

«Центр випробувань і 

діагностики 

напівпровідникових джерел 

світла та освітлювальних 

систем на їх основі» Інституту 

03028, м. Київ-28, 

пр. Науки-41 

2Н1194 20.11.2015-

19.11.2020 

Випробування світлові, електричні, теплотехнічні: 

світлодіодів, модулів світлодіодних, ламп 

електричних (розжарювання, галогенних, 

люмінісцентних, разрядних, світлодіодних), 

світильників (світлодіодних та з електричними 

лампами), світильників хірургічних, світлофорів 

дорожніх. 

листопад 
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фізики напівпровідників ім. 

В.Є. Лашкарьова НАН України 

64.  

Дубенська міжрайонна 

лабораторія Державної служби 

України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів 

35600, Рівненська 

обл., м. Дубно, 

вул. 

Мирогощанська, 

53 

2Н1234 23.11.2015-

22.11.2020 

Відбір зразків, органолептичні, бактеріологічні, 

мікробіологічні, вірусологічні, мікологічні, 

іхтіопатологічні, паразитологічні, серологічні, 

радіологічні, біохімічні, хіміко-токсикологічні, 

фізико-хімічні випробування зразків продукції 

тваринного, рослинного і біотехнологічного 

походження, мінеральних вод, безалкогольних 

напоїв, питної води та контроль повітря. 

листопад 

 

65.  

Пирятинська міжрайонної 

державної лабораторії 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

37000, Полтавська 

обл., м. Пирятин, 

вул. Ярмаркова, 

будинок 74 

201215 04.12.2015-

03.12.2020 

Відбір зразків, органолептичні, мікробіологічні та 

фізико-хімічні випробування харчової продукції, 

сільськогосподарської та продовольчої сировини 

тваринного, рослинного та біотехнологічного 

походження, води питної, змивів з об’єктів 

ветеринарно-санітарного нагляду. 

грудень 

 

66.  

Дільниця корозійних 

випробувань лабораторії 

металографічного контролю та 

корозійних випробувань цеха 

механічних випробувань 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 

87500, Донецька 

обл., м. 

Маріуполь, вул. 

Лепорського, 1 

201227 21.12.2015-

20.12.2020.  

Механічні випробування товстолистового прокату 

звичайної якості і спеціалізованого призначення, 

труб сталевих та випробувального середовища. 

грудень 

 

67.  

Випробувальна лабораторія 

Державного науково-

дослідного інституту 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації 

Адреса юридичної 

особи: 03142, 

м.Київ, вул. 

Максима Залізняка, 

буд. 6; Адреса 

місцезнаходження 

ООВ: 03142, м. 

Київ, вул. Максима 

Залізняка, буд.6 

2Н1086 28.12.2015-

27.12.2020 

Випробування продукції на відповідність вимогам з 

криптографічного та технічного захисту інформації. 
грудень 
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68.  

Випробувальна лабораторія 

«Науково-дослідний центр 

оцінки відповідності 

показникам безпеки виробів 

медичного призначення» 

Органу з сертифікації 

«ПОЛІТОКС» Приватного 

підприємства «ПОЛІТОКС» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

02160, Київ, 

Харківське шосе, 

48;  

Місцезнаходження 

ООВ: 02098, м. 

Київ, вул. Юрія 

Шумського, 1а; 

02160, Київ, 

Харківське шосе, 

48 

201311 28.12.2015-

27.12.2020.  

Неактивні медичні вироби; активні медичні вироби, 

які не імплантують; активні медичні вироби, які 

імплантують; медичні вироби для діагностики in 

vitro; вироби, що включають спеціальні 

речовини/технології; вироби санітарно-гігієнічного 

чи медичного призначення, матеріали 

перев’язувальні і кетгут; вата та вироби з неї 

медичного призначення; посуд і вироби 

лабораторного, хімічного чи іншого медичного 

призначення та закупорювальні засоби; гумові та 

латексні вироби медичного призначення. 

грудень 

 

69.  

Випробувальна лабораторія 

контролю якості 

нафтопродуктів ПРИВАТНОЇ 

ФІРМИ «ГАЗДА» 

61052 м.Харків, 

вул.Велика 

Гончарівська, 6 

2Т1322 28.12.2015-

27.12.2020 

Випробування олив нафтового походження, палив 

пічних, дизельних, для реактивних двигунів, рідин 

охолоджуючих та мастильно-охолоджувальних, 

рідин для очистки та захисту автоскла при низьких 

температурах. 

грудень 

 

70.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Котекна 

Україна Лімітед" 

65114, м. Одеса, 

вул. 

Люстдорфська 

дорога, 140-А 

2Н1267 28.12.2015-

27.12.2020 

Випробування зернових, бобових, олійних культур та 

продуктів їх переробки, макухи та інших твердих 

відходів, рослинних олій сирих та рафінованих, 

прянощів та горіхів за фізико-хімічними, 

хроматографічними, мікробіологічними показниками 

якості, вмістом ГМО та показниками безпеки, 

визначення фітосанітарного, карантинного стану 

рослин та продуктів рослинного походження, а також 

випробування добрив мінеральних за фізико-

хімічними показниками якості. 

грудень 

 

71.  

Кіровоградський науково-

дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС 

України 

25030, м. 

Кропивницький, 

вул. Вокзальна, 58 

2Н1161 28.12.2015-

27.12.2020 

Випробування комп’ютерно-технічні, балістичні, 

трасологічні, наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

грудень 

 

72.  

Лебединська міжрайонна 

державної лабораторії 

Держпродспоживслужби 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

42200, Сумська 

область, м. 

Лебедин, вул. 

2Н1218 28.12.2015-

27.12.2020 

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 

мікробіологічні, паразитологічні, бактеріологічні, 

імунологічні, біохімічні випробування харчової 

продукції і продовольчої сировини рослинного та 

тваринного походження, кормів, комбікормової 

грудень 
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Панасівська, буд. 

2. 

Місцезнаходження 

ООВ: 42200, 

Сумська область, 

м. Лебедин, вул. 

Панасівська, буд. 

2. 42200, Сумська 

область, м. 

Лебедин, вул. 

Соборна, буд. 26 

сировини, біологічного та патологічного матеріалу. 

73.  

Випробувальна лабораторія 

Державної установи 

«Тернопільський обласний 

лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я 

України» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

46008, м. 

Тернопіль, вул. 

Федьковича, 13; 

Місцезнаходження 

ООВ: 46008, м. 

Тернопіль, вул. 

Федьковича, 13; 

46001, м. 

Тернопіль, вул. 

Кн. Острозького, 

21а.  

2Н1307 28.12.2015-

27.12.2020 

Органолептичні, токсикологічні, санітарно-хімічні, 

хроматографічні, фотоколориметричні, 

спектрофотометричні, атомно-абсорбційні, 

радіологічні, бактеріологічні, серологічні, 

паразитологічні, молекулярно-генетичні, визначення 

та ідентифікація генетично модифікованих організмів 

та інші випробування в харчових продуктах та 

продовольчій сировині, воді питній, об′єктах 

навколишнього середовища, повітрі закритих 

приміщень, повітрі робочої зони, атмосферному 

повітрі, папері та картоні, будівельних матеріалах та 

мінеральній будівельній сировині, мінеральних 

добривах, виробах з порцеляни, фаянсу, скла та 

глини, деревині та продукції з деревини, змивах, 

біологічному матеріалі, випробування фізичних 

факторів у робочій зоні, житлових і громадських 

приміщеннях й навколишньому середовищі та відбір 

проб для проведення випробувань. 

грудень 

 

74.  

Бершадська міжрайонна 

державна лабораторія 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

24400, Вінницька 

обл., м. Бершадь, 

вул. 

Холодівського, 13 

2Н1368 03.01.2017-

02.01.2022 

Органолептичні, фізико-хімічні, хіміко-

токсикологічні, паразитологічні, мікробіологічні, 

бактеріологічні, імунологічні дослідження харчових 

продуктів, продовольчої сировини рослинного та 

тваринного походження, патологічного, біологічного 

матеріалу. 

жовтень 
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75.  

Вимірювальна лабораторія 

Приватного акціонерного 

товариства “Миргородський 

завод мінеральних вод” 

37600, м. 

Миргород, 

Полтавська обл., 

вул. Мінзаводська, 

1 

2Т1427 10.01.2017-

09.01.2022 

Визначення органолептичних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних показників у водах: питних, 

мінеральних. 

жовтень 

 

76.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕКСПЕРТ МОДУЛЬ» 

Місцезнаходження 

юридичної 

особи:45606, 

Волинська обл., 

Луцький р-н, с. 

Рованці, вул. 

Степова, 3. 

Місцезнаходження 

ООВ: 45604, 

Волинська обл., 

Луцький р-н, с. 

Крупа, вул. 

Дубнівська, 10; 

Випробувальна 

дільниця №1: 

76018, м. Івано-

Франківськ, вул. 

Юності, 66-б 

2Н1464 13.01.2017-

12.01.2022 

Випробування КТЗ категорії L, М, N, O такі, що були 

в користуванні. 
жовтень 

 

77.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРМЕДСЕРТ» 

02068, м. Київ, 

вул. Драгоманова, 

1А, оф-2 

2Н1358 24.01.2017-

23.01.2022 

визначення шумової характеристики робочих місць 

підприємств, установ та організацій; джерел шуму 

медичних виробів; джерел техногенного шуму 

територій, будинків та споруд; випробування виробів 

медичних електричних за показниками 

електробезпеки.  

жовтень 

 

78.  

Незалежна лабораторія 

екології насінництва Інституту 

агроекології і 

природокористування 

Національної академії 

аграрних наук України 

03143, м. Київ, 

вул. Метрологічна, 

12 

2Н1448 13.02.2017-

12.02.2022 

Визначення показників якості насіння сортів 

сільськогосподарських культур, насіння буряку 

цукрового, насіння квітково-декоративних культур. 

листопад 
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79.  

Випробувальної лабораторії 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЄВРОПЕЙСЬКА 

ТРАНСПОРТНА 

СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ» 

54002, м. 

Миколаїв, вул. 

Заводська, 23/45 

2Т1400 28.02.2017-

27.02.2022 

Органолептичні, фізико-механічні, фізико-хімічні, 

мікробіологічні випробування зернових, бобових та 

подрібненних зернових продуктів; продуктів 

харчових та вкусових; жирів тваринних та 

рослинних; насіння олійних культур; олії; макухи, 

шротів, гірчичного порошку; фузу олійного; 

лушпиння соняшникового; комбікормів, 

комбікормової сировини, води питної та стічної, 

навколишнього середовища та відбір проб для 

проведення випробувань. 

листопад 

 

80.  

Харчова контрольно-

виробнича лабораторія 

Київської обласної спілки 

споживчих товариств 

03022, м. Київ, 

вул. Ломоносова, 

18 

201365 13.03.2017-

12.03.2022 

Органолептичні, фізико-хімічні, токсикологічні, 

хроматографічні та радіологічні випробування 

харчової продукції та сировини. 

грудень 

 

81.  

Полтавський науково-

дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС 

України 

Місцезнаходження 

юридичної особи:  

36004, Полтавська 

обл., м. Полтава, 

пров. Рибальський, 

8 

Місцезнаходження 

ООВ: 

36004, Полтавська 

обл., м. Полтава, 

пров. Рибальський, 

8; 

дільниця № 1: 

39600, Полтавська 

обл., м. 

Кременчук, вул. 29 

Вересня, 6  

2Н1396 14.03.2017-

13.03.2022 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; дослідження 

технічного стану транспортних засобів категорії М1; 

дослідження відбитків печаток та штампів; 

встановлення складових частин системного блока 

персонального комп’ютера та ноутбуку; 

дактилоскопічні, трасологічні дослідження та 

дослідження холодної зброї. 

грудень 

 

82.  

Хмельницький науково-

дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС 

України 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 29000, м. 

Хмельницький, 

2Н1247 16.03.2017-

15.03.2022 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних 

речовин, іх аналогів та прекурсорів. 
грудень 
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вул. Молодіжна, 

12; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 29000, м. 

Хмельницький, 

вул. Молодіжна, 

12; 32300, м. 

Кам’янець-

Подільський, вул. 

Шевченка, 27 

83.  

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 79014, м. 

Львів, вул. 

Круп'ярська, 27; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 79014, м. 

Львів, вул. 

Круп'ярська, 27; 

79007, м. Львів, 

вул. Городоцька, 

2; 79007, м. Львів, 

вул. Лепкого, 8 

2Н1262 14.03.2017-

13.03.2022 

Органолептичні, бактеріологічні випробування, 

визначення та ідентифікація генетично 

модифікованих організмів, атомно-абсорбційні, 

візуальні, імунофлюорисцентні, імуноферментні, 

радіологічні, фізико-хімічні, токсиколого-гігієнічні, 

хроматографічні, фотоколориметричні, 

спектрофотометричні, та інші випробування в 

продуктах харчових та продовольчій сировині, 

тютюнових виробах, лікарських рослинах, воді 

питній, дистильованій та воді відкритих водойм та 

басейнів, об’єктах навколишнього середовища, 

змивах, біологічному матеріалі, папері та картоні, 

повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, 

будівельних матеріалах, лакофарбовій продукції, 

товарах побутової хімії та парфумерно-косметичній 

продукції, дитячих іграшках та виробах з фарфору, 

фаянсу, скла і глини, випробування фізичних 

факторів в робочій зоні та навколишньому 

середовищі та відбір проб для проведення 

випробувань. 

грудень 

 

84.  

Випробувальна лабораторія 

Публічного акціонерного 

товариства «Сумський завод 

насосного та енергетичного 

машинобудування 

«Насосенергомаш» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 40011, м. 

Суми, площа 

Привокзальна, 1; 

Місцезнаходженн

201355 27.03.2017-

26.03.2022.  

Функціональні, конструктивні, ергонометричні 

випробування насосів та агрегатів електронасосних 

на їх основі. 

грудень 
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я ООВ: 40011, м. 

Суми, площа 

Привокзальна, 1; 

40011, м. Суми, 

вул. 2-га 

Залізнична, 2 

85.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ 

ІНСТИТУТ СЕРТИФІКАЦІЇ» 

04053, м. Київ, 

Кудрявський узвіз, 

буд. 7, офіс 320 

2Н1394 31.03.2017-

30.03.2022 

Випробування медичних виробів, а саме, марлі 

медичної, бинтів марлевих медичних, серветок та 

відрізів марлевих медичних, рукавичок медичних 

одноразового використання, шприців ін'єкційних 

одноразового використання; медичних виробів для 

лабораторної діагностики in vitro, а саме, збірників 

одноразового використання для відбору зразків у 

людей, крім крові, контейнерів одноразового 

використання для відбирання зразків венозної крові 

людини, а також відповідності інформації на 

маркуванні, що застосовує виробник; активних 

медичних виробів, що імплантують, в частині 

відповідності маркування та інформації, що 

постачаються виробником. 

грудень 

 

86.  

Аналітична лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРОРГСИНТЕЗ» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 01133, м. 

Київ, вул. Євгена 

Коновальця (вул. 

Щорса), 29; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 02660, м. 

Київ, вул. 

Червоноткацька, 

67, корпус 45 

2Т1372 31.03.2017-

30.03.2022 

Фізико-хімічні, хроматографічні, 

спектрофотометричні випробування органічних 

хімічних речовин, органічних розчинників. 

грудень 

 

87.  

Випробувальна лабораторія 

Полтавської обласної філії 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03040, м. Київ, 

вул. Стельмаха, 6а. 

Місцезнаходження 

2Н1643 09.01.2018-

08.01.2023 

Фізико-хімічні дослідження зерна та продуктів його 

переробки, визначення ГМО, показників якості 

насіння сільськогосподарських культур, цукрового 

буряку, квітково-декоративних та ефіро-олійних 

культур, насіння картоплі, посадкового матеріалу 

жовтень 
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СЕРТИФІКАЦІЇ І 

ЕКСПЕРТИЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ» 

ООВ: 36011, м. 

Полтава, вул. 

Міщенка, 2. 36022, 

м. Полтава, вул. 

Небесної Сотні, 69 

плодових, ягідних культур і винограду. 

88.  

Тульчинська міжрайонна 

державна лабораторія 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

23600, Вінницька 

область, м. 

Тульчин, вул. 

Польова, 20 

2Н1379 15.01.2018-

14.01.2023 

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 

мікологічні, хіміко-токсикологічні, радіологічні, 

мікробіологічні, бактеріологічні, імунологічні, 

вірусологічні, патоморфологічні, паразитологічні 

випробування патологічного, біологічного матеріалу, 

кормів, кормової сировини, харчових продуктів, 

сировини тваринного та рослинного походження, 

води. 

жовтень 

 

89.  

Випробувальна лабораторія 

«ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИК

А» НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ 

ФІРМИ У ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИК

А» 

03150, м. Київ, 

вул. Казимира 

Малевича, буд. 23, 

корп.6, к.327 

2Т1328 17.01.2018-

16.01.2023 

Випробування споруд металевих, виробів та 

конструкцій, прокату металевого, деталей кріпільних 

за показниками геометричних розмірів, механічних 

та експлуатаційних властивостей, неруйнівного 

контролю, міцності, твердості, корозійної стійкості, 

вимог безпеки. 

жовтень 

 

90.  

Харківський науково-

дослідний інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса Міністерства юстиції 

України 

61177, м. Харків, 

вул. Золочівська, 

8-а 

2Н1633 23.01.2018-

22.01.2023 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, вогнепальної 

зброї та патронів до неї, вибухових пристроїв та 

слідів вибуху, знарядь, агрегатів, інструментів та 

залишених ними слідів, взуття та його слідів, 

холодної зброї та конструктивно схожих з нею 

виробів, технічного стану транспортних засобів, 

дактилоскопічні дослідження, технічне дослідження 

документів, дослідження інформації на цифрових 

носіях, відео-, звукозапису. 

жовтень 

 

91.  

Випробувальна лабораторія 

ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

52001, Україна, 

Дніпропетровська 

2Н1303 06.02.2018-

05.02.2023 

Визначення в харчових продуктах, 

сільськогосподарській сировині, лікарських 

рослинах, тютюнових виробах, воді природній вмісту 

пестицидів (в т.ч. хлорорганічних та 

фосфорорганічних), гістаміну, мікотоксину патуліну, 

листопад 
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АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ» 

обл., Дніпровський 

район, м. 

Підгородне, вул. 

О. Литвишко, 62. 

Місцезнаходження 

ООВ: 

49006,Україна, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, 

вул. Філософська, 

39 

Т-2 токсину, охратоксину А, нітрозамінів, бромидів, 

фостоксину, афлатоксинів В1, В2 , G1, G2, М1, 

діетилстільбестролу, естрадіолу-17b, 

дезоксиніваленолу та зеараленону, радіонуклідів 90Sr, 
137Cs; масової частки білку, токсичних елементів 

(заліза, миш’яку, ртуті, цинку, кадмію, свинцю, міді). 

92.  

Випробувальна лабораторія 

Тернопільської обласної філії 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЇ І 

ЕКСПЕРТИЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03040, м. Київ, 

вул. Стельмаха, 6 

А. 

Місцезнаходження 

ООВ: 46008, м. 

Тернопіль, вул. 

Липова, 25/41 

2Н1642 07.02.2018-

06.02.2023 

Визначення показників якості насіння 

сільськогосподарських культур, цукрового буряку, 

овочевих, квітково-декоративних, лікарських та 

ефіро-олійних культур, картопля насіннєва. 

листопад 

 

93.  

Чорнобаївська районна 

державна лабораторія 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

19900, Черкаська 

обл., смт. 

Чорнобай, вул. 

Черкаська, 2 

2Н1334 07.02.2018-

06.02.2023 

Мікробіологічні випробування молока, об’єктів 

виробництва та реалізації, які підлягають ветнагляду, 

визначення антитіл до збудників лейкозу та 

бруцельозу сироватки крові тварин. 

листопад 

 

94.  

Випробувальна лабораторії 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГО-ПЛЮС.» 

33027, м. Рівне, 

вул. Київська, 104 

Д 

2Н1539 12.02.2018-

11.02.2023 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М1, М2, N1, О1, О2, L1-L7. 
листопад 

 

95.  

Науково-впроваджувальний 

центр філії «Науково-

дослідний та конструкторсько-

технологічний інститут 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03680, м. Київ, 

вул. Тверська, 5. 

2Т1454 15.02.2018-

15.02.2023 

Випробування рухомого, спеціального рухомого 

складу рейкового транспорту (у т.ч. відомчого та 

міського), їх вузлів і деталей, елементів 

інфраструктури залізничного транспорту за 

листопад 
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залізничного транспорту» 

Публічного акціонерного 

товариства «Українська 

залізниця» 

Місцезнаходження 

ООВ: 03038, м. 

Київ, вул. 

І. Федорова, 39 

показниками міцності, ресурсу, динаміки, 

геометричних розмірів, маси, шорсткості, твердості, 

хімічного складу, фізико-механічних властивостей, 

структури, методами неруйнівного контролю. 

96.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОМКЛАСТЕР» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

01054, м. Київ, 

вул. Бульварно-

Кудрявська 

(Воровського), 34, 

літера Г. 

Місцезнаходження 

ООВ: 02099, м. 

Київ, вул. 

Бориспільська, 9, 

корпус 61; 08360, 

Київська обл., 

Бориспільський р-

н, с. Любарці, вул. 

Центральна, 1, 

літера «Н» 

2Н1395 19.02.2018-

18.02.2023 

Випробування на вогнестійкість та поширення 

вогню, функціональну здатність в умовах вогневого 

впливу, здатність збереження кіл в умовах впливу 

стандартного температурного режиму, тривкість 

щодо зламування. 

листопад 

 

97.  

Випробувальний центр 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА 

УМОВ ПРОЦЕСУ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА 

ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ»  

61052, м. Харків, 

вул. Різдвяна, 29-

Б. Дільниця №1 

ТОВ «ОС АСУ 

УПП ЗТ», м. 

Харків, вул. 

Різдвяна, 29-б. 

Дільниця №2 

Публічного 

акціонерного 

товариства 

«Коннектор», м. 

Харків, пр-т 

Гагаріна, 98. 

2Н1627 20.02.2018-

19.02.2023 

Випробування устатковання, обладнання, апаратури 

та приладів електричних, електромеханічних, 

електронних, радіоелектронних, їх частин та вузлів, 

елементів інфраструктури залізничного транспорту, 

виробів гумових та пластмасових, виливок зі сталі та 

чавуну, оцінювання з метою визначення надійності, 

міцності, пожежної безпеки розрахунковими 

методами інформаційно-керуючих систем, 

програмно-технічних комплексів, технічних засобів 

автоматизації та програмного забезпечення для 

загальнопромислового призначення, обчислювальних 

машин, інформаційних мереж, апаратури 

електророзподільної та контрольної. 

листопад 
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Дільниця №3 ТОВ 

«Науково 

виробниче 

підприємство 

«УКРІНТЕХ», м. 

Харків, пр-т 

Гагаріна, 20 

98.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХНОЛАБ» 

79040, м. Львів, 

вул. Данила 

Апостола, 2 

2Т1403 27.02.2018-

26.02.2023 

Mікробіологічні, абсорбційно спектрофотометрі, 

хроматографічні випробування лікарських рослинних 

засобів, лікарської рослинної сировини, лікарських 

чаїв, субстанцій для фармацевтичного застосування, 

екстрактів, ефірних олій, гранул, капсул, лікарських 

засобів: для вагінального застосування, для 

парентерального застосування, для інгаляції, для 

ректального застосування, очні лікарські засоби, 

лікарські засоби, що знаходяться під тиском, м'які 

лікарські засоби для зовнішнього застосування, 

назальні, оромукозні лікарські засоби, палички, вода 

очищена, вода високоочищена, вода для ін’єкцій; 

визначення мікробіологічної чистоти нестерильних 

лікарських засобів та субстанцій для 

фармацевтичного застосування, санітарно-

бактеріологічні досліджень повітря, змивів з 

технологічного обладнання та інвентарю, поверхонь 

класифікованих приміщень, одягу та рук персоналу 

тощо. 

листопад 

 

99.  

Пункт технічного контролю 

дорожніх транспортних засобів 

ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕХАВТО» 

32400, 

Хмельницька 

область, 

Дунаєвецький 

район, м. Дунаївці, 

вул. Шевченка, 

119 А 

2Н1490 28.02.2018-

27.02.2023 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій: М, N, O, L, що були в користуванні. 
листопад 

 

100.  

Випробувальної лабораторії 

ЗВТ електричних величин 

ДЕРЖАВНОГО 

79008, Україна, м. 

Львів, вул. 

Кривоноса, 6 

2Н1588 20.03.2018-

19.03.2023 

Визначення технічних, метрологічних характеристик, 

кліматичні випробування ЗВТ, випробування на опір 

ізоляції. 

грудень 
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ПІДПРИЄМСТВА 

“НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ 

ВИМІРЮВАЛЬНИХ І 

УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ” 

101.  

Одеський науково-дослідного 

експертно-криміналістичного 

центру Міністерства 

внутрішніх справ України 

65005, м. Одеса, 

вул. Прохорівська, 

35 

2Н1254 20.03.2018-

19.03.2023 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів. 
грудень 

 

102.  

Лабораторія санітарної 

мікробіології та 

дезінфектології ДЕРЖАВНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

МЕДИЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ» 

02094, м. Київ, 

вул. Попудренка, 

буд. 50 

2Н1480 21.03.2018-

20.03.2023 

Мікробіологічних випробувань води питної, 

очищеної, з поверхневих водойм та плавальних 

басейнів, стічної; природних лікувальних ресурсів та 

преформованих засобів; ґрунту, добрив, осадів 

донних та стічних вод; профілактично-гігієнічних 

засобів, медичних виробів, виробів особистої гігієни, 

парфумерно-косметичної продукції; дієтичних 

добавок, харчових продуктів, сировини; повітря, в 

т.ч. на фармацевтичних підприємствах; змивів з 

поверхонь приміщень, предметів, пакувальних 

матеріалів, одягу, рук, в т.ч. на фармацевтичних 

підприємствах; продуктів нанотехнологій; 

текстильних, паперових та картонних виробів, 

будівельних матеріалів; антимікробних консервантів, 

дезінфекційних, антисептичних засобів, інших 

речовин, матеріалів та виробів із антимікробною 

дією; живильних середовищ; досліджень 

ефективності хімічних, біологічних індикаторів 

стерилізації. 

грудень 

 

103.  

Виробнича лабораторія 

Приватного акціонерного 

товариства «Дім марочних 

коньяків «Таврія» 

74905, Херсонська 

обл. м. Нова 

Каховка, проспект 

Дніпровський, 299 

2Т1527 22.03.2018-

21.03.2023 

випробування алкогольної продукції за 

органолептичними, фізико-хімічними, 

мікробіологічними показниками, визначення 

хімічного складу, в т.ч. вмісту важких металів, в 

сировині, виноматеріалах, винах, напоях винних, 

спирті коньячному, спирті-сирці, спирті етиловому 

ректифікованому, коньяку, бренді виноградному, 

напоях алкогольних; концентраті виноградного соку, 

воді; визначення якості допоміжних матеріалів. 

грудень 
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104.  

Рівненський науково-

дослідного експертно-

криміналістичного центру 

Міністерства внутрішніх справ 

України 

33003, м. Рівне, 

вул. Гагаріна, 39 

2Н1320 23.03.2018-

22.03.2023 

Комп’ютерно-технічні дослідження інформації на 

цифрових носіях, визначення характеристик 

встановленого програмного забезпечення, технічного 

стану та характеристик комп’ютерів, периферійних 

пристроїв. 

грудень 

 

105.  

Харківський науково-

дослідний експертно-

криміналістичного центру 

МВС України 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

61036, м. Харків, 

вул. Ковтуна, 34; 

Місцезнаходження 

ООВ: 61036, м. 

Харків, вул. 

Ковтуна, 32; 

61036, м. Харків, 

вул. Ковтуна, 34 

201514 23.03.2018-

22.03.2023 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; дослідження 

технічного стану транспортних засобів. 

грудень 

 

106.  

Мелітопольська районна 

державна лабораторія 

ветеринарної медицини 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

ООВ: 72309, 

Запорізька обл. м. 

Мелітополь, вул. 

Сєдовців, 101/1. 

Місцезнаходження 

головного офісу: 

72314, Запорізька 

область, м. 

Мелітополь, вул. 

Лабораторна, 3. 

Місцезнаходження 

приміщень ООВ: 

72309, Запорізька 

обл. м. 

Мелітополь, вул. 

Сєдовців, 101/1 

2Н1564 26.03.2018-

25.03.2023 

Дослідження наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; дослідження 

спеціальних хімічних речовин; молекулярно-

генетичні дослідження; дослідження технічного 

стану транспортних засобів. 

грудень 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 41  з 59 

 

107.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ 

«МЕГАБУДТРАНС» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 44731, 

Волинська 

область, 

Володимир-

Волинський район, 

м. Устилуг, вул. 

Богдана 

Хмельницького, 

32; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №0 

ВДЛ №0: 44731, 

Волинська обл., 

Володимир-

Волинський район, 

м. Устилуг, вул. 

Богдана 

Хмельницького, 

32; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №1 

ВДЛ № 1: 45403, 

Волинська обл., м. 

Нововолинськ, 

вул. Луцька, 3б; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №4 

ВДЛ № 4: 51900, 

Дніпропетровська 

обл., м. 

201528 27.03.2018-

26.03.2023.  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій M, N, O, L, їх складових частин та 

устаткування. 

грудень 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 42  з 59 

 

Кам’янське, вул. 

Західній проїзд, 

1а; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №5 

ВДЛ № 5: 49052, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, 

вул. Орловська, 

21; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №7 

ВДЛ №7: 73000, 

м. Херсон, вул. 

Ракетна, 114; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №8 

ВДЛ №8: 54046, 

м. Миколаїв, вул. 

116 Дивізії, 3; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №9 

ВДЛ №9: 40004, 

Сумська обл., м. 

Суми, вул. 

Чернігівська, 4; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №10 

ВДЛ №10: 42004, 

Сумська обл., м. 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 43  з 59 

 

Ромни, вул. 

Полтавська, 198; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №11 

ВДЛ №11: 92601, 

Луганська обл., м. 

Сватово, вул. 

Челюскiнцiв, 3б; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії №12 

ВДЛ №12: 50000, 

Дніпропетровська 

обл., м. Кривий 

Ріг, вул. 

Лозоватська, 116а; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії 

№1.1.1 (пересувне 

устатковання) 

ВДЛ №1.1: 44731, 

Волинська обл., 

Володимир-

Волинський район, 

м.Устилуг, вул. 

Богдана 

Хмельницького, 

32; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії 

№1.2.4 (пересувне 

устатковання) 
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ВДЛ №1.2: 55601, 

Миколаївська обл., 

м. Новий Буг, вул. 

Харчука, 35; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії 

№1.2.5 (пересувне 

устатковання) 

ВДЛ №1.2: 56101, 

Миколаївська обл., 

м. Баштанка, вул. 

Сизоненка, 9/15; 

Випробувальна 

дільниця 

лабораторії 

№1.3.1 (пересувне 

устатковання) 

ВДЛ №1.3: 73000, 

м. Херсон, вул. 

Ракетна, 114 

108.  

Випробувальна лабораторія 

Черкаської обласної філії 

ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЇ І 

ЕКСПЕРТИЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

03040, м. Київ вул. 

Стельмаха, 6-А. 

Місцезнаходження 

ООВ: 18000, м. 

Черкаси, вул. 

Смілянська, 120/1 

2Н1640 28.03.2018-

27.03.2023 

Визначення показників якості насіння 

сільськогосподарських культур, цукрового буряку, 

овочевих, квітково-декоративних, лікарських та 

ефіро-олійних культур, картоплі насіннєвої. 

грудень 

 

109.  

Випробувальна лабораторія 

ШОСТКИНСЬКОЇ 

МІЖРАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ 

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБ

41106, Сумська 

обл, м. Шостка, 

вул. 6-oї 

Гвардійської 

Дивізії, буд. 5 

2Н1217 30.03.2018-

29.03.2023 

Органолептичні, мікробіологічні, бактеріологічні, 

паразитологічні методи випробувань харчових 

продуктів, сільськогосподарської сировини, кормів. 

грудень 
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И 

110.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХКОНТРОЛЬ «СВІТА» 

61034, м. Харків, 

вул. Кашуби, 10; 

Дільниця №1.1: 

м. Харків, вул. 

Кашуби, 10 

(пересувна); 

Дільниця №1.2: 

м. Харків, вул. 

Кашуби, 10 

(пересувна); 

Дільниця № 2: м. 

Харків, вул. 

Ростовська,11 

(стаціонарна); 

Дільниця № 3: м. 

Харків, пров. 

Маковського, 48 

(стаціонарна). 

2Н1905 04.01.2019-

03.01.2024 

Випробування дорожніх транспортних засобів 

категорії М, N, О, L . 
жовтень 

 

111.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІНТЕРТАЙМ» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 03143, м. 

Київ, вул. 

Академіка 

Заболотного, 15А; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 04080, м. 

Київ, вул. 

Новокостянтинівсь

ка, 8 

2Н1835 04.01.2019-

03.01.2024 

випробування колісних транспортних засобів 

категорій M, N, O та їх складових частин. 
жовтень 

 

112.  

Ніжинська міжрайонна 

державна лабораторія 

Державної служби України з 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

16600, 

2Н1561 09.01.2019-

08.01.2024 

Вірусологічні, імунологічні дослідження 

патологічного та біологічного матеріалу, 

органолептичні, фізико-хімічні, хіміко-

жовтень 
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питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. 

Овдіївська, 43; 

Місцезнаходження 

ООВ: 16600, 

Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. 

Овдіївська, 43; 

16600, 

Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. 

Московська, 1 

токсикологічні, мікологічні мікробіологічні, 

радіологічні, паразитологічні, бактеріологічні 

випробування харчової продукції, сировини 

тваринного та рослинного походження, кормів, води 

питної та ветеринарно-санітарної експертизи 

харчової продукції. 

113.  

Лабораторія діагностики КТЗ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АВАНГАРД-АВС» 

53300, 

Дніпропетровської 

обл., м. Покров, 

вул. Партизанська, 

1 

 2Н1747 09.01.2019-

08.01.2024 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4. 
жовтень 

 

114.  

Випробувальної лабораторії  

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПИРЯТИН-АВТОСЕРВІС» 

37000, Полтавська 

область, місто 

Пирятин, вулиця 

Цибаня, будинок 

139-Г 

 2Т1075 09.01.2019-

08.01.2024 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій M, N, O та їх складових частин. 
жовтень 

 

115.  

Лабораторія діагностики КТЗ 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АВАНГАРД 

СКА» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 50065, м. 

Кривий Ріг, вул., 

Вадима Гурова, 

35А/О; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 50053, м. 

Кривий Ріг, вул. 

П'ятихатська, 38Ч 

2Н1744 09.01.2019-

08.01.2024 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4. 
жовтень 

 

116.  

Випробувальна лабораторія 

ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «МВБ-

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 22000, 

2Н1598 11.01.2019-

10.01.2024  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій: М, N, О, що були в користуванні, крім 

причепів з інерційною гальмівною системою. 

жовтень 
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СЕРВІС» Вінницька 

область, м. 

Хмільник, 

провулок Лисенка, 

буд. 16; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 22000, 

Вінницька 

область, м. 

Хмільник, вул. 

Небесної сотні, № 

74 

117.  

Випробувальна лабораторія 

Приватного підприємства 

«Буковинський центр 

техогляду» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 58000, 

Чернівецька 

область, м. 

Чернівці, вул. 

Енергетична, 22; 

Місцезнаходженн

я ООВ: Дільниця 

№ 1 - 58000, 

Чернівецька 

область, м. 

Чернівці, вул. 

Енергетична, 22; 

Дільниця № 2 - 

60100, 

Чернівецька 

область, смт. 

Кельменці, вул. 

Хотинська, 17 

2Н1885 11.01.2019-

10.01.2024  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М, N, О, L. 
жовтень 

 

118.  

Випробувальна лабораторія 

нафтопродуктів в Херсонській 

області ТОВАРИСТВА З 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 02218, м. 

2Т1751 15.01.2019-

14.01.2024  

Випробування бензинів та моторних альтернативних 

дизельних палив за фізико-хімічними показниками. 
жовтень 
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ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ" 

Київ, проспект 

Генерала Ватутіна, 

16; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 73009, м. 

Херсон, вул. 

Нафтовиків, 52 

119.  

Центральна заводська 

лабораторія ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТММ-ЕНЕРГОБУД 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 14000, м. 

Чернігів, вул. 

Пушкіна, 34-А, 

офіс 2; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 63525, 

Україна, 

Харківська обл., 

Чугуївський р-н, 

смт. Малинівка, 

вул. Гетьмана 

Якова Острянина, 

2 

 2Т1811 17.01.2019-

16.01.2024  

Випробування сталевих труб, фітингів та їх зварних 

з’єднань з визначенням механічних, металографічних 

та корозійних показників, хімічного складу, 

геометричних розмірів, а також контроль суцільності 

металу неруйнівними методами.  

жовтень 

 

120.  

Емалева лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

«Новомосковський посуд» 

51200, 

Дніпропетровська 

область, м. 

Новомосковськ, 

вул. Сучкова, 115 

2Т1711 17.01.2019-

16.01.2024  

Фізико-механічні, фізико-хімічні (в т.ч. атомно-

абсорбційні) випробування виробів посуду кухонного 

й побутового із сталі емальованого та емалевого 

покриття за показниками якості та безпеки 

експлуатаційних характеристик; випробування 

комплектуючих скляних накривок на стійкість до 

термоудару. 

жовтень 

 

121.  

Ізюмська міжрайонна 

державна лабораторія 

Держпродспоживслужби 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 64302, 

Харківська обл., м. 

Ізюм, вул. 

Приладобудівникі

2Н1411 17.01.2019-

16.01.2024  

імунологічні дослідження патологічного та 

біологічного матеріалу, органолептичні, фізико-

хімічні, мікробіологічні, паразитологічні, 

іхтіопатологічні, бактеріологічні випробування 

харчової продукції, сировини тваринного та 

рослинного походження, кормів, ветеринарно-

санітарна експертиза харчової продукції. 

жовтень 
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в, 10; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 64302, 

Харківська обл., м. 

Ізюм, вул. 

Приладобудівникі

в, 10; 

64309, Харківська 

обл., м. Ізюм, в’їзд 

Ринковий, 7; 

64306, Харківська 

обл., м. Ізюм, вул. 

Київська, 11-Д/3; 

64305, Харківська 

обл., м. Ізюм, вул. 

Правди, 3; 

122.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДОРБУД» 

49051, м. Дніпро, 

вул. Олександра 

Оцупа, 2 

2Т1559 17.01.2019-

16.01.2024  

Випробування сумішей асфальтобетонних і 

асфальтобетонів, щебеню, бітумів, піску, емульсії 

бітумної дорожної за показниками якості та безпеки. 

жовтень 

 

123.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ 

ПРОТЕК» 

07850, Київська 

обл., 

Бородянський р-н, 

с.м.т. Клавдієво-

Тарасове, вул. 

Ворошилова, 1 

2Т1701 25.01.2019-

24.01.2024  

Випробуваня олив мастильних (моторні, 

карбюраторні, дизельні, універсальні, авіаційні, 

гідравлічні, трансмісійні, індустріальні, приладні, 

електроізоляційні, компресорні, турбінні та інші), 

мастил пластичних (літієві, з неорганічними 

загущувачами, технічного застосування, з 

органічними загущувачами та інші), рідин 

охолоджуючих низькозамерзаючих, рідин 

склоомиваючих за фізико-хімічними показниками. 

жовтень 

 

124.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЄВРО-

СТЕНД»  

02225, м. Київ, 

вул. Бальзака, 24, 

кв.165 

2Н1785 25.01.2019-

24.01.2024  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій M1, M2, M3, N1, N2, N3, кузовів та шасі, 

причепи та напівпричепи категорій O1, O3, O4.  

жовтень 
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125.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ» 

03026, м. Київ, 

вул. Пирогівський 

шлях, 167-А 

2Т1886 28.01.2019-

27.01.2024  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій: M1, M2, M3 , N1, N2, N3, O1, O3, О4 (крім 

категорії О з інерційною гальмівною системою). 

жовтень 

 

126.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТО 

«НАДІЯ» 

70605, Запорізька 

обл., Пологівський 

район, місто 

Пологи, вулиця 

Барвінкова, 

будинок 1 

 2Т1730 28.01.2019-

27.01.2024  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій M1, M2, M3, N1, N2, N3, кузовів та шасі, 

причепів та напівпричепів категорій O1, O3, O4.  

жовтень 

 

127.  

Випробувальна лабораторія 

ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «Валоїс» 

09100, Київська 

обл., м. Біла 

Церква, вул. 

Київська, 33 

2Н1892 28.01.2019-

27.01.2024  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій: M1, M2, M3 , N1, N2, N3, O1, O3, О4 (крім 

категорії О з інерційною гальмівною системою). 

жовтень 

 

128.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Гал-Діком» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 80300, 

Львівська область, 

Жовківський 

район, м. Жовква, 

площа 

Коновальця, 

будинок 1; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 79024, 

Львівська область, 

м. Львів, вулиця 

Пластова, 10 

2Т1735 30.01.2019-

29.01.2024  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М, N, О, крім причепів з інерційною 

гальмівною системою. 

жовтень 

 

129.  

Красноградська міжрайонна 

державна лабораторія 

Держпродспоживслужби 

63343, Харківська 

обл., 

Красноградський 

р-н, Наталинська 

сільрада, комплекс 

будівель і споруд, 

2Н1401 30.01.2019-

29.01.2024  

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 

мікробіологічні, мікологічні, паразитологічні 

випробуван ня зразків харчової продукції, сировини 

тваринного і рослинного походження; діагностичні 

дослідження паразитологічні, бактеріологічні, 

імунологічні, біохімічні; мікробіологічні дослідження 

жовтень 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 51  з 59 

 

буд. № 8 проб змивів.  

130.  

Таращанська міжрайонна 

державна лабораторія 

Держпродспоживслужби 

ТАРАЩАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ 

Місцезнаходження 

ООВ: 09500, 

Київська обл., м. 

Тараща, вул. 

Володимира 

Великого, 55/79;  

Місцезнаходження 

дільниці №1: 

09500, Київська 

обл., м. Тараща, 

вул. Героїв 

Небесної Сотні, 19 

2Н1605 30.01.2019-

29.01.2024  

Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

радіологічні випробування харчових продуктів та 

харчової сировини рослинного та тваринного 

походження, кормів, комбікормів; мікробіологічні 

випробування води питної, води призначеної для 

використання у твариництві; змиви з об’єктів, що 

підлягають ветеринарному нагляду; імунологічні 

випробування сироватки крові тварин; мікологічні, 

бактеріологічні та паразитологічні випробування 

патологічного матеріалу тварин, риби та бджіл; 

ветеринарно-санітарна експертиза харчових 

продуктів та харчової сировини тваринного та 

рослинного походження. 

жовтень 

 

131.  

Лабораторія з контролю 

технічного стану 

автотранспортних засобів 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТ 

ГРУПП»  

62500, Харківська 

обл., Вовчанський 

р-н, м. Вовчанськ, 

вул. Соборна, 166 

б; Дільниця №1: 

62500, Харківська 

обл., Вовчанський 

район, м. 

Вовчанськ, вул. 

Соборна, буд.166б; 

Дільниця №2: 

63403, Харківська 

обл., м. Зміїв, 

Пролетарське 

шосе, 49; 

Дільниця №3: 

61037, Харківська 

обл., м. Харків, 

Московський 

проспект, 247 Ж; 

2Н1998 30.01.2019-

29.01.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М1,М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4, L1, 

L2, L3, L4, L5, L6, L7. 

жовтень 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 52  з 59 

 

Дільниця №4: 

64605, Харківська 

обл., м. Лозова, 

пров. 

Севастопольський, 

2-б/2 

132.  

Випробувальна лабораторія 

Відокремленого структурного 

підрозділу «Криворізький 

міський відділ лабораторних 

досліджень Державної 

установи «Дніпропетровський 

обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я 

України» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

50071, 

Дніпропетровська 

обл. м. Кривий Ріг, 

вул. Володимира 

Великого, 21; 

Місцезнаходження 

ООВ: 50071, 

Дніпропетровська 

обл. м. Кривий Ріг, 

вул. Володимира 

Великого, 21; 

50000, 

Дніпропетровська 

обл. м. Кривий Ріг, 

вул. 

Староярмаркова, 

9; 

50015, 

Дніпропетровська 

2Н1669 30.01.2019-

29.01.2024  

Органолептичні, хроматографічні, фізико-хімічні, 

спектрофотометричні, вольтамперометричні, атомно-

абсорбційні, мікробіологічні випробування продуктів 

харчування та продовольчої сировини, води питної, 

стічної, грунтової, зворотної, води водоймищ, грунту, 

атмосферного повітря та повітря робочої зони; 

випробування фізичних факторів навколишнього та 

виробничого середовища (іонізуючого та 

електромагнітного випромінювання, шуму, вібрації, 

освітленості, параметрів мікроклімату); радіологічні 

випробування продукції нехарчового призначення; 

мікробіологічні випробування поживних середовищ, 

стерильного матеріалу, лікарських форм, 

антисептичних, миючих та дезінфекційних засобів, 

контроль забруднення об'єктів навколишнього 

середовища; відбирання зразків для проведення 

випробувань. 

жовтень 

 



Н А А У 

Ф-08.01.34 (редакція 07)  від 25.12.2015 Сторінка 53  з 59 

 

обл. м. Кривий Ріг, 

вул. Міжпланетна, 

2 

133.  

Кобеляцька міжрайонна 

державна лабораторія 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

39200, Полтавська 

область, м. 

Кобеляки, вул. 

Пушкіна, 28 

2Н1242 11.02.2019-

10.02.2024 

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. 

листопад 

 

134.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІМПЕРІЯ ПРАВО» 

23700, Вінницька 

обл., Гайсинський 

р-н, м. Гайсин, 

вул. 14 Березня, 

буд. 1, корпус А 

2Н1758 11.02.2019-

10.02.2024 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій M1, M2, M3, N1, N2, N3, кузовів та шасі, 

причепи та напівпричепи категорій O1, O3, O4.  

листопад 

 

135.  

Старобільська районна 

державна лабораторія 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

92700, Луганська 

область, м. 

Старобільськ, вул. 

Трудова, 9 

2Н1438 11.02.2019-

10.02.2024 

Органолептичні, фізико-хімічні, хіміко-

токсикологічні, мікробіологічні, іхтіопатологічні, 

мікологічні, паразитологічні випробування зразків 

харчової продукції, сировини тваринного і 

рослинного походження, кормів, води питної та води 

поверхневих водоймищ і продукції біотехнологічного 

походження; патоморфологічні, паразитологічні, 

бактеріологічні, імунологічні, іхтіопатологічні, 

біохімічні діагностичні дослідження патологічного 

матеріалу. 

листопад 

 

136.  

Біловодської міжрайонної 

державної лабораторії 

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

92800, Луганська 

область, 

Біловодський р-н, 

смт. Біловодськ, 

вул. Гуньяна, 22 

 2Н1473 11.02.2019-

10.02.2024 

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 

хіміко-токсикологічні, мікробіологічні, 

бактеріологічні, імунологічні, паразитологічні 

випробування патологічного та біологічного 

матеріалу, кормів, кормової сировини, харчових 

продуктів, сировини тваринного та рослинного 

походження, води. 

листопад  

 

137.  

Санітарно-технічної 

лабораторії ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРОВСЬКИЙ 

51901, 

Дніпропетровська 

обл., м. 

Кам’янське, вул. 

Колеусівська, 1 

2Т1457 11.02.2019-

10.02.2024 

Санітарно-гігієнічні випробування виробничого 

середовища, випробування аеродінамічних 

показників вентиляційних систем санітарного 

призначення.  

листопад 
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КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 

138.  

Випробувальна лабораторія 

«ГайсинБіоЛаб» ТОВ 

«ГАЙСИНБІОЛАБ» 

23700, Вінницька 

область, м. 

Гайсин, вулиця 

Заводська, 28 

2Т1712 15.02.2019-

14.02.2024 

Органолептичні, хроматографічні, потенціометричні, 

гравіметричні, кондуктометричні, ареометричні, 

рефрактометричні, поляриметричні, 

спектрометричні, титрометричні випробування 

технічних рідин; відбір зразків. 

листопад 

 

139.  

Лубенська міжрайонна 

державна лабораторія 

Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

37500, Полтавська 

область, м. Лубни, 

вул. Драгоманова 

22/5 

2Н1466 19.02.2019-

18.02.2024 

Відбір зразків, органолептичні, фізико-хімічні, 

мікологічні, мікробіологічні, бактеріологічні, 

імунологічні, паразитологічні, біохімічні 

випробування патологічного та біологічного 

матеріалу, кормів, кормової сировини, харчових 

продуктів, сировини тваринного та рослинного 

походження, води. 

листопад 

 

140.  

Полтавська випробувальна 

лабораторія тампонажних 

матеріалів ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРСКС» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 03142, м. 

Київ, проспект 

Академіка 

Палладіна, 34; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 36007, м. 

Полтава, вул. 

Заводська, 12 Б, к. 

312 

2Т1560 19.02.2019-

18.02.2024 

Випробування тампонажних матеріалів. листопад 

 

141.  

Випробувальна лабораторія 

електронної мікроскопії та 

рентгеноструктурного аналізу 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТОПАЗ-

ТЕХНОЛОГІЯ» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 03151, 

місто Київ, 

проспект 

Повітрофлотський, 

будинок 54; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 03056, 

місто Київ, вулиця 

 2H1705 19.02.2019-

18.02.2024 

Здійснення механічних випробувань, визначення 

хімічного, якісного і кількісного фазового складів та 

характеристики структури металів і сплавів, 

порошків з них; аналіз дифракції електронів та 

визначення міжплощинних відстаней кристалічної 

гратки в нано-плівках та нано-частинках різних 

матеріалів. 

листопад 
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Політехнічна, 35, 

корпус 9 

142.  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 

ФІТОСАНІТАРНА 

ЛАБОРАТОРІЯ» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 10020, м. 

Житомир, 

провулок 1-й 

Винокурний, 48-А; 

Місцезнаходженн

я ООВ: 10007, м. 

Житомир, 

Київське шосе, 

131, 8 поверх 

2Н1169 20.02.2019-

19.02.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, 

мікологічна, фітогельмінтологічна, гербологічна) 

продуктів рослинного походження та інших об'єктів 

регулювання у сфері карантину рослин. 

листопад 

 

143.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТРАНС-

ВИМІР» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

79015, м. Львів, 

вул. Повітряна, 

буд. 1Б; 

Місцезнаходження 

ООВ: 79040, м. 

Львів, вул. Данила 

Апостола, 9А 

201942 28.02.2019-

27.02.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О3, О4. 
листопад 

 

144.  

Новопсковська міжрайонна 

державна лабораторія  

Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

92300, Луганська 

область, с.м.т. 

Новопсков, вул. 

Каштанова, 4 Б 

201533 07.03.2019-

06.03.2024 

Відбір зразків, фізико-хімічні, мікробіологічні, 

мікологічні, паразитологічні, випробування зразків 

харчової продукції, сировини тваринного і 

рослинного походження, води питної та води 

поверхневих водоймищ; діагностичні дослідження 

біохімічні, паразитологічні, бактеріологічні, 

імунологічні, патологічного та біологічного 

матеріалу.  

грудень 

 

145.  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ФІТОСАНІТАРНА 

ЛАБОРАТОРІЯ» 

87555, Донецька 

обл., м. 

Маріуполь, вул. 

Італійська , 140А  

201175 07.03.2019-

06.03.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, 

фітогельмінтологічна, мікологічна, гербологічна) 

продуктів рослинного походження та інших об’єктів 

регулювання у сфері карантину рослин. 

грудень 
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146.  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  

«КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 

ЛАБОРАТОРІЯ» 

25019, м. 

Кропивницький, 

вул. Художника 

Ярошенка, 1 

201185 07.03.2019-

06.03.2024 

Фітосанітарна експертиза (ентомологічна, 

фітогельмінтологічна, мікологічна, гербологічна, 

бактеріологічна, вірусологічна) продуктів рослинного 

походження та інших об’єктів регулювання у сфері 

карантину рослин. 

грудень 

 

147.  

Випробувальна лабораторія 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СЕРВІС ТД» 

Місцезнаходження 

юридичної особи: 

52461, 

Дніпропетровська 

обл., 

Солонянський р-н, 

с. Кам’яне, вул. 

Шевченко, 28; 

Дільниця № 1: 

52461, 

Дніпропетровська 

обл., 

Солонянський р-н, 

с. Кам’яне, вул. 

Чкалова 52-А/1; 

Дільниця № 2: 

49000, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, 

вул. Березинська, 

7;  

Дільниця № 3: 

51400, 

Дніпропетровська 

обл., м. Павлоград, 

вул. Крилова,10; 

Дільниця № 4: 

53208, 

Дніпропетровська 

обл., м. Нікополь, 

201774 18.03.2019-

17.03.2024 

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М, N, O (крім категорії О2) такі, що були у 

користуванні. 

грудень 
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вул. 

Електрометалургів

, 250; 

Дільниця № 5: 

52210, 

Дніпропетровська 

обл., м. Жовті 

Води, вул. 

Під'їздна,13А; 

Дільниця № 6: 

18028, Черкаська 

обл., м. Черкаси, 

вул. Різдв’яна, 

302; 

Дільниця № 7: 

51100, 

Дніпропетровська 

обл., смт. 

Магдалинівка, 

провул. 

Дорожний, 5А 

148.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АТП 8887» 

Місцезнаходженн

я юридичної 

особи: 80750, 

Львівська обл., 

Золочівський р-н, 

с. Ясенівці, вул. 

Івана Франка, 9; 

 

Місцезнаходженн

я ООВ: 80750, 

Львівська обл., 

Золочівський р-н, 

с. Ясенівці, вул. 

Львівська, 2 Д 

201927 22.03.2019-

21.03.2024.  

Випробування колісних транспортних засобів 

категорій М1, M2, М3, N1, N2, N3, О1, О3, О4 
грудень 
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149.  

Випробувальна лабораторія 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПЯТА 

БАЗА» 

81050, Львівська 

обл., Яворівський 

р-н, селище 

міського типу 

Шкло, вулиця 

Сагайдачного, 

будинок 31 

201865 26.03.2019-

25.03.2024.  

Випробування, перевірка конструкції та технічного 

стану колісних транспортних засобів категорій: М1, 

М2, М3, N1, N2, N3, O1, O3, O4 та газобалонних КТЗ. 

грудень 

 

150.  

Рокитнянська районна 

державної лабораторії 

Держпродспоживслужби 

Рокитнянської районної 

державної лікарні ветеринарної 

медицини 

09600, Київська 

область, смт. 

Рокитне, вул. 

Колгоспна, 9 

201568 28.03.2019-

27.03.2024.  

Відбирання та підготовка проб; органолептичні, 

фізико-хімічні, радіологічні, мікробіологічні, 

мікологічні випробування харчової продукції, 

продовольчої сировини, кормів, кормової 

сировини; мікробіологічні випробування води, 

призначеної для використання у тваринництві, 

води питної, змивів з поверхонь тест-об’єктів та 

об’єктів ветеринарного нагляду та контролю, 

повітря закритих приміщень; патологоанатомічні 

дослідження патологічного матеріалу від с/г 

тварин, птиці та ін. тварин; паразитологічні 

випробування патологічного матеріалу тварин, 

риби та бджіл; імунологічні випробування 

сироватки крові тварин. 

грудень 

 




