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Міністерство охорони здоров’я України
Комітет з питань гігієнічного регламентування

СВІДОЦТВО
з акредитації установ і організацій на проведення робіт
з гігієнічної регламентації небезпечних факторів
від «22» листопада 2018 року

№ 04

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л. І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, код СДРПОУ 01897914
(назва установи, організації, відомче підпорядкування, адреса, код ЄДРПОУ)

акредитоване на проведення робіт із гігієнічної регламентації
небезпечних факторів. Сфера акредитації наведена в додатку до
свідоцтва на 2 аркушах, який є невід’ємною частиною цього свідоцтва.
Свідоцтво видане на підставі рішення Комісії з акредитації
установ та
організацій
на право
проведення
гігієнічного
регламентування потенційно небезпечних
факторів хімічного,
біологічного та фізичного походження Комітету з питань гігієнічного
регламентування Міністерства охорони здоров’я України.
Протокол № 1 від «22» листопада 2018 р.
Свідоцтво дійсне до «22» листопада 2021 р.
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Додаток
до свідоцтва з акредитації
від 22 листопада № 04

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ
НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З
ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ
*

ДП «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
І.

Небезпечні фактори, що регламентуються

1.1

Хімічного походження (у т.ч. хімічні речовини;
дезінфекційні та лікарські засоби; пестициди,
агрохімікати)

1.2

Біологічного походження у т.ч. біопрепарати;
продукти біологічного синтезу; дезінфекційні та
лікарські засоби; пестициди, агрохімікати)

1.3

Фізичного походження, у т.ч.:
- шум;
- вібрація;
- ультразвук, інфразвук;
- параметри мікроклімату та повітрообміну;
- природне та штучне освітлення
II. Середовища та об’єкти гігієнічної регламентації

2. 1

Атмосферне повітря, повітря житлових та
громадських приміщень

2.2

Повітря робочої зони

2.3

Вода питна ( у т.ч. фасована) та вода поверхневих та
підземних джерел, які використовуються для питних
цілей; вода природна мінеральна; вода басейнів;
вода водойм рибогосподарського призначення

2.4

Грунт,
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2.5

Промислові та побутові відходи, викиди та скиди

2.6

Сировина сільськогосподарська

2.7

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

2.8

Алкогольні та безалкогольні напої

2.9

Упаковка та тара для харчових продуктів

2.10

Тютюнові вироби

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;
- будівельні та лакофарбні матеріали;
- засоби побутової хімії;
- вироби побутового призначення;
- парфумерно-косметичні засоби;
- медичні вироби;
- антисептичні засоби та інші речовини,
матеріали і вироби з антимікробною дією
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