
н\п Назва продукції
1 Продукція м’ясної і птахопереробної промисловості
1.1 М’ясо, субпродукти, ковбаси
1.2 Консерви м’ясні і м’ясорослинні
1.3 Яйце та яйцепродукти
2 Продукція молочної, сироробної промисловості
3 Риба і продукти з риби
4 Зернові та зернобобові культури, комбікорми
5 Технічні культури, цикорій, хміль
6 Борошномельна, круп’яна і макаронна продукція
7 Хлібопекарські вироби, дріжджі
8 Цукор, патока, меляса
9 Кондитерські вироби, какао-порошок, шоколад
10 Плодоовочева продукція, гриби, горіхи
11 Напої алкогольні
11.1 Вина, виноматеріали, коньяки
11.2 Горілки, лікеро-горілчані вироби, спирт
11.3 Пиво, солод
12 Напої безалкогольні, вода бутильована, мінеральна, столова, вода питна
13 Напої сухі, кава
14 Чай
15 Олії рослинні
16 Продукти переробки рослинних олій (маргарин, жири для кулінарії, кондитерської та 

хлібопекарської промисловості, майонез)
17 Масла тваринні
18 Жири тваринні
19 Сіль кухонна харчова
20 Мед натуральний, мед щтучний
21 Віск, вощина
22 Прополіс
23 Молочко маточне бджолине
24 Пилок квітковий
25 Прянощі та спеції
26 Насіння, що є сировиною для виробництва олій, халви, харчових концентратів
27 Крохмаль
28 Желатин, агар
29 Казеїн технічний
30 Кулінарні вироби, готові страви, що реалізуються населенню, напівфабрикати, харчові 

концентрати
31 Пектин
32 Парфумерно-косметичні товари
33 Тютюн і тютюнові вироби
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        Випробувальна лабораторія харчової продукції ДП «Хмельницькстандартмет-
рологія» оснащена сучасним лабораторним обладнанням та має висококваліфікова-
ний персонал акредитованої лабораторії, що діє у відповідності до вимог ДСТУ 
ISO/IEC 17025 (Атестат про акредитацію №  2Н374), проводить випробування 
харчових  продуктів та сільськогосподарської сировини, комбікормів, води, товарів 



промислової групи (побутова хімія, парфумерно-косметична продукція). Визначає 
показники якості та показники  безпеки, а саме: вміст токсичних елементів, залиш-
кових кількостей  пестицидів, мікробіологічні показники, антибіотики, гормональні 
препарати, нітрозаміни, мікотоксини: В1, В2, G1 ,G2, М1, охратоксин А, патулін, 
дезоксініваленол, зеараленон, Т-2 токсин; нітрати, нітрити,; трансізомери жирних 
кислот, жирнокислотний склад жирів, стеринову фракцію (визначення рослинних 
жирів у тваринних жирах), бенз(а)пі-рен, гістамін, підсолоджувачі, консерванти, 
радіонукліди (харчова продукція, сільськогосподарська сировина, будівельні 
матеріали та мінеральна сировина), проводить визначення якісного та кількісного 
вмісту ГМО . 
        Про високий професійний рівень працівників свідчить участь у програмі між-
лабораторних порівнянь «ПРОФ-ТЕСТ», що проводяться в Україні з метою постій-
ного контролю якості та правильності випробувань, в яких випробувальна лабора-
торія приймає участь, включаючи участь в міжнародних раундах порівняльних 
досліджень.
         Випробування продукції здійснюється фахівцями лабораторії за наступними 
напрямками:

- перший напрямок – проведення періодичних випробувань зразків продукції 
згідно довгостроковим договорам з підприємствами-виробниками за видами 
продукції і показниками, що визначені замовниками;

       - другий напрямок – проведення випробувань зразків продукції згідно заявки 
замовника і за показниками, що його цікавлять;
       - третій напрямок – проведення випробувань продукції з метою її обов'язкової або
добровільної сертифікації в Системі УкрСЕПРО. Випробування проводяться за 
показниками, що визначені органом із сертифікації в рішенні чи направленні. Відбір 
зразків проводиться представниками органу із сертифікації;
         - четвертий напрямок – проведення випробувань зразків продукції за доручен-
ням Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області згідно 
показників, які зазначені у акті відбору.

        Запрошуємо до взаємовигідної співпраці підприємства, організації, приватних 
підприємців та інших Заявників, які зацікавлені в одержанні достовірних результа-тів
випробувань представлених зразків продукції за помірною ціною у максимально 
короткі терміни. 
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