
Підтвердження якості сільськогосподарської продукції та харчових продуктів.



Про нас

❖ Досвід у лабораторних випробуваннях С/Г продукції з 2014 року.

❖ Лабораторія акредитована  в  Національному агенстві з акредитації України № 2Н1045  
ДСТУ ISO/IEC 17025.

❖ Основна діяльність підприємства спрямована на  підтвердження якості продукції,  її 
сертифікації, запровадження  системи якості на підприємствах харчової галузі.

Місія компанії:
«Сприяння українсьм виробникам  в підвищенні якості агропродукції та 
продовольчих товарів»

Наш лозунг:
«Професійний підхід - комплексні рішення»



Компетентність

Лабораторія надає послуги з визначення:

✓ Показників якості

✓ Фізико-хімічних показників

✓ Вмісту токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів

✓ Генетично модифікованих організмів (ГМО)

✓ Радіонуклідів

Лабораторія акредитована в  Національному агенстві з акредитації України
№ 2Н1045  ДСТУ ISO/IEC 17025  

Визначить посівні якості:

✓ Життєздатність

✓ Схожість насіння

✓ Енергія пророщення

✓ Маса 1000 насінин



Сфера обслуговування лабораторії

Продукти сільськогосподарського призначення:

✓ Культури: зернові, бобові, та насіння олійних культур. 

✓ Висівки. 

✓ Культури овочеві, баштанні, фрукти, ягоди, цитрусові, та продукти їх
переробки. 

✓ Гриби. 

Продукти переробки:

✓ Корми для тварин (шрот, макуха)

✓ Продукцію борошномельної – круп'яної промисловості, крохмаль. 

✓ Цукор. 

✓ Продукцію олійно-жирової промисловості.

Харчова продукція:

✓ Продукцію бджільництва. Мед.

✓ Продукцію хлібопекарська, макаронна.



Наші досягнення

❖ Широка сфера  акредитації  випробувань по фізико-хімчним показниках

❖ Модернізований приладовий парк, проведення міжлабораторних зрівняннь

❖ Постійне навчання персоналу,  участь в аудитах НААУ

❖ Співпраця з усіма регіонами України

❖ Сервіс по доставці зразків продукції здійснюється Новою поштою, коштом лабораторії, 

що дозволяє швидко та вчасно розпочати випробування.

❖ Строки проведення досліджень в межах  2-3-х днів.

Команда менеджменту працює на результат  для Вас!



Нам довіряють

Надійність і ділова репутація нашої компанії 
підтверджується успішним співробітництвом  з такими агрохолдингами України як:

ТОВ «Сервіс Грейн»

ООО «Зернокомплекс Сиваш»



Запрошуємо до співпраці!

Лабораторія успішно надає якісний сервіс в  усіх  регіонах України.

Головний офіс:
01033 м. Київ, вул. Антоновича 34, оф.2
ТОВ «Укрспецагропродукт»
Тел: (044)221-08-89
Моб: (067)480-46-84

21009 м. Вінниця, 

вул. Івана Бевза,№ 34, оф. 224

50055 м. Кривий ріг 

вул. Магістральна, 25/197WWW.LAB.BIZ.UA


