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Досвід 
роботи
(Основні 
клієнти)



Повірка законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки за категоріями: 

№8 - блоки детектування іонізуючого випромінювання;к
№10 - вимірювальні канали систем радіаційного 
контролю;
№58 - радіометри, радіометричні установки, дозиметри 
та вимірювачі дози;
№64 – спектрометри альфа-, бета-, гамма-
випромінювання, спектрометри “Сич”;
№77 - установки сигнальні радіоактивного забруднення 
та системи контролю рівня радіації.



Калібрування ЗВТ та обладнання:

- радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання;
- радіометри, радіометричні установки, системи контролю рівня 
радіації, спектрометри та спектрометричні комплекси;
- дозиметри, радіометри-дозиметри, вимірювачі дози, 
вимірювальні канали систем радіаційного контролю, дозиметричні 
установки гамма- та рентгенівського випромінювання;
-дозиметри, радіометри та вимірювачі дози (потужності дози) 
нейтронного випромінення.



Випробування засобів вимірювальної техніки,
обладнання та об’єктів в галузі іонізуючого 

випромінювання:

– індивідуальні, пересувні та стаціонарні засоби захисту від 
іонізуючого випромінювання;
– рентгенівські установки (апарати) медичного призначення;
– рентгенівські кабінети, приміщення персоналу та території 
суміжні з ними;
– гамма установки медичного та технологічного призначення;
– джерела іонізуючого випромінювання;
– будівельні матеріали та мінеральна сировина;
– засоби вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання.







Взаємне визнання результатів випробування, калібрування
засобів вимірювальної техніки, устатковання та
різноманітної продукції на міжнародному рівні є одним із
основних чинників для усунення всіх бар'єрів в
науковому, економічному, торговельному співробітництві.

Але незважаючи на інтенсивний розвиток ядерного
приладобудування, в Україні відбувається сповільнена
заміна й модернізація еталонного обладнання для
метрологічного забезпечення засобів вимірювальної
техніки іонізуючих випромінень.

Гостро стоїть питання щодо характеристик та точності
еталонів, якими забезпечені метрологічні лабораторії,
щодо умов і методів створення стандартного джерела
випромінення для повірки чи калібрування ЗВТ. Більшість
еталонів не відповідають вимогам міжнародних
стандартів. Особливо важка ситуація складається з
еталонними установками для дозиметрії гамма-
випромінення.

ПРОБЛЕМА



Переваги  
для клієнта

Висока точність метрологічного
забезпечення ЗВТ

Широкий спектр надання
послуг (ЗВТ)

Можливість виконувати роботу 
по всій території України

Визнання результатів за 
кордоном



Cоціальний та 
екологічний вплив

Забезпечення радіаційної безпеки

Підвищення якості діагностичної
інформації при проведенні
рентгендіагностики та рентгентерапії
(медиццина)

Зменшення радіаційних викидів в
навколишнє середовище (атомні
електростанції)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


