
. Додаток 8 

до Порядку атестації лабораторій на 

право проведення гігієнічних 

досліджень факторів виробничого 

середовища і трудового процесу  

(пункт 1 розділу ІІІ) 

 
 

Бланк установи 
 

 

ВИСНОВОК  

про спроможність лабораторії проводити диференційовану оцінку умов 

праці залежно від фактично визначених рівнів факторів виробничого 

середовища і трудового процесу з урахуванням їх можливої шкідливої дії 

на здоров’я працівників 

 

„___” _______________ 20__ р.                                                                     № ___ 

 

Виданий _______________________________________________________ 
(повне найменування лабораторії, місцезнаходження) 

 

про проведену оцінку спроможності лабораторії проводити диференційовану 

оцінку умов праці залежно від фактично визначених рівнів факторів 

виробничого середовища і трудового процесу з урахуванням їх можливої 

шкідливої дії на здоров’я працівників, у ході якої опрацьовано такі документи: 

____________________________________________________________________ 
(перелік документів) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За результатами оцінки встановлено: 

1. Фактори виробничого середовища та трудового процесу, які можуть 

впливати на стан здоров’я працівників з урахуванням їх ізольованої та 

комбінованої дії згідно заявленого переліку: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(перелік факторів) 

 

2. Відповідність груп факторів (хімічні, фізичні, біологічні, важкість та 

напруженість праці) діючій Гігієнічній класифікації та окремих хімічних та 

біологічних речовин санітарним нормам та 

правилам____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Відповідність заявлених факторів фактично встановленим факторам, 

представлених в метрологічному свідоцтві_____________________________ 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Оцінка правильності вибору ГДК, ГДР, класу небезпечності хімічних 

речовин, характеру біологічної дії на організм (алергенний, фіброгенний, 

канцерогенний, гостроспрямований механізм дії тощо) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Обґрунтованість вибору засобів вимірювальної техніки, нормативно-

методичних документів щодо методики дослідження та гігієнічної оцінки 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Аналіз кадрового складу лабораторії, що має намір проводити 

дослідження та гігієнічну оцінку (наявність у фахівців відповідної освіти, 

проходження кваліфікаційних курсів, наявність категорії,  досвід роботи) 

професійний рівень фахівців щодо  оцінки  сумісного впливу факторів, що 

досліджуються з урахуванням особливостей впливу шкідливих і небезпечних 

факторів, як при ізольованій, так і комбінованій дії 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Гігієнічна оцінка протоколів досліджень, їх відповідність Гігієнічній 

класифікації праці__________________________________________________ 
(оформлення протоколів, віднесення умов праці на робочому місці до 

____________________________________________________________________ 
відповідного класу та ступеню шкідливості за 

____________________________________________________________________ 
критеріями Гігієнічної класифікації праці з урахуванням їх можливого впливу на здоров’я працівників) 

 

Висновок за результатами проведеної оцінки: 

 ____________________________________________________________________ 
(повна назва лабораторії) 

______________________________проводити диференційовану оцінку умов 
                         (спроможна/не спроможна) 

 праці залежно від фактично визначених рівнів факторів виробничого 

середовища і трудового процесу з урахуванням їх можливої шкідливої дії на 

здоров’я працівників.  
 

Керівник установи           _________________             ___________________    
                                                                          (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)              

 

Експерт (и)                       _________________              ___________________    
                                                                          (підпис)                                               (прізвище, ініціали)   

 


