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Профілі діяльності 

Комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві 

«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України» 

 

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках здійснює роботи відносно всіх об’єктів 

експертизи, крім пестицидів, агрохімікатів та щодо встановлення та зміни 

розмірів санітарно-захисних зон, у тому числі за наступними профілями: 

1. Проекти нормативно-технічної, інструктивно-методичної документації, 

документація на розроблювану техніку, технології і виробництво. 

2. Сировина та  продукція:  

2.1. Дитяче харчування, інгредієнти, допоміжні засоби та матеріали для 

виробництва та обігу дитячого харчування. Нормативна документація на дитяче 

харчування. 

2.2. Тютюнова та без тютюнова продукція для паління. Харчові 

концентрати, прянощі, спеції, ароматичні суміші. Нормативна документація на 

продукцію. 

2.3. Обладнання, супутні та допоміжні матеріали для харчової 

промисловості Пакувальні матеріали. 

2.4. Посуд. Столове та кухонне приладдя. 

2.5. Премікси та комбікорми. 

2.6. Товари дитячого асортименту (в усіх профілях) та нормативна 

документація на даний вид продукції.2.7. Папір і паперові вироби, друкована 

продукція, витратні матеріали для поліграфічної промисловості та нормативна 

документація на даний вид продукції. 

2.8. Тканини, одяг, взуття (в тому числі спецодяг, спецвзуття) та матеріали 

і засоби для їх виготовлення. Нормативна документація. 
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2.9. Засоби побутової хімії, автокосметика, засоби мийні та чистильні 

промислові та для використання в громадських закладах. Нормативна 

документація. 

2.10. Вироби побутового призначення, галантерейні вироби. Нормативна 

документація. 

2.11. Побутові прилади механічні та електричні. Нормативна документація. 

2.12. Посуд. Столове та кухонне приладдя. Нормативна документація. 

2.13. Будівельні матеріали: полімерні, полімервмісні матеріали, сухі 

суміші, конструкційні матеріали, оздоблювальні внутрішнього та зовнішнього 

застосування, матеріали для особливо чистих приміщень (фармацевтичні, 

лікувально-профілактичні, дошкільні, шкільні, харчові об'єкти. Нормативна 

документація. 

2.14. Проектування, спорудження об'єктів харчової промисловості тощо. 

2.15. Лакофарбові матеріали: для житлових та громадських будівель, для 

внутрішнього або зовнішнього застосування, для контакту з питною водою та 

продуктами харчування та нормативна документація на даний вид продукції. 

2.16. Обладнання, супутні та допоміжні полімерні та полімервмістні 

матеріали для харчової промисловості та нормативна документація на даний вид 

продукції. 

2.17. Обладнання, супутні та допоміжні полімерні та полімервмістні 

матеріали для господарсько-питного водопостачання та нормативна 

документація на даний вид продукції. 

2.18. Меблі, матеріали та обладнання приміщень для житлових, 

громадських, виробничих приміщень, особливо чистих приміщень, ЛПУ, дитячих 

дошкільних та навчальних закладів, нормативна документація на даний вид 

продукції. 

2.19. Матеріали та медичні вироби та нормативна документація на даний 

вид продукції. 

2.20. Вироби гігієни та санітарії та нормативна документація на даний вид 

продукції.      
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2.21. Пакувальні матеріали для лікарських засобів та нормативна 

документація на даний вид продукції. 

2.22. Стоматологічні матеріали та нормативна документація на даний вид 

продукції. 

2.23. Медичний одяг одноразового та багаторазового застосування та 

нормативна документація на даний вид продукції. 

2.24. Медичне обладнання (прибори, інструменти, пристосування) та 

нормативна документація на даний вид продукції. 

2.25. Посуд лабораторний, скельця для окулярів та нормативна 

документація на даний вид продукції. 

2.26.Меблі медичні та нормативна документація на даний вид продукції. 

2.27. Парфуми та косметична продукція. Нормативні документи на 

парфуми та косметичні засоби. 

2.28. Ефірні олії та резиноїди. Нормативні документи на ефірні олії та 

резино їди.   

2.29. Інші об’єкти згідно сфери акредитації Наукового центру. 

 

 

Голова Комісії    Ольга БОБИЛЬОВА 

 

 


