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Додаток
до свідоцтва з акредитації
від 22 листопада № 01

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ
НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
З ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ’Я ім. О.М. МАРЗЄЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
І.

Небезпечні фактори, що регламентуються

1.1

Хімічного походження (хімічні речовини;
дезінфекційні та лікарські засоби)

1.2

Біологічного походження (у т.ч. продукти
біологічного синтезу; дезінфекційні; лікарські
засоби)

1.3

Фізичного походження, у т.ч.:
- шум;
- вібрація;
- ультразвук, інфразвук;
- електромагнітне випромінювання;
- радіаційного походження (вміст радіонуклідів,
доза опромінення);
- параметри мікроклімату та повітрообміну;
- природне та штучне освітлення

1.4

Формуючі чинники середовища, пов’язані з
життєдіяльністю та станом здоров’я населення, у т.ч.
здоров’я дитячого населення

II. Середовища та об’єкти гігієнічної регламентації
2. 1

Атмосферне повітря, повітря житлових та
громадських приміщень; модельовані середовища

2.2

Повітря робочої зони

2.3

Вода питна та вода поверхневих та підземних
джерел, які використовуються для питних цілей;
фасована (питна, мінеральна); стічні води; вода
басейнів
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2.4

Грунт, добрива, у т.ч. органічні

2.5

Промислові та побутові відходи; викиди та скиди, у
т.ч. викиди забруднюючих речовин промислових
стаціонарних джерел; осади донних і стічних вод

2.6

Природні лікувальні ресурси та преформовані засоби

2.7

Харчові продукти (у т.ч. дієтичні добавки; харчові
продукти для спеціальних медичних цілей; харчові
продукти для контролю ваги)

2.8

Упаковка та тара для харчової продукції

2.9

Безалкогольні напої

2.10

Сировина сільськогосподарська

2.11

Корма для тварин

2.12

Матеріали, сировина та вироби, що
використовуються у середовищі життєдіяльності
людини у т.ч.:
- наноматеріали;
- полімери та полімерні матеріали; сировинні
компоненти; продукти горіння;
- будівельні та лакофарбні матеріали;
- засоби побутової хімії;
- технічні мийні засоби;
- засоби особистої гігієни;
- вироби побутового призначення;
- парфумерно-косметичні засоби;
- медичні вироби;
- антисептичні засоби та інші речовини,
матеріали і вироби з антимікробною дією

2.13

Змиви з поверхонь виробничих, житлових і
громадських приміщень, предметів виробництва та
побуту, одягу, рук
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