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Шановні колеги! 
Регіональний Центр екологічного, хіміко-токсикологічного моніторингу та біомедичних досліджень (РЦ 

«ЕКОМЕДХІМ»), який є структурним науковим підрозділом медичного інституту Сумського державного 

університету, звертається до Вас з пропозицією взаємовигідної співпраці.   

До  Ваших послуг в складі центру працює акредитована аналітична лабораторія, устаткована новими 

приладами і має атестацію на проведення вимірювань в галузі ветеринарії та екології. Лабораторія здійснює 

виміри не тільки в м. Суми, але й по всій території Сумської області. 

 

Основний перелік досліджень 

ВЕТЕРИНАРІЯ 

 
ЕКОЛОГІЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

вода питна  
мінімальний комплекс (12 

показників); 

 максимальний комплекс (24 

показники); 

бактеріологічне дослідження 

води; 
 

ґрунти (валовий вміст 

речовин) 

 мінімальний комплекс (5 

показників); 

максимальний комплекс (14 

показників); 

додатково ртуть( валовий 

вміст); 
 

ґрунти (рухомі форми) 

мінімальний комплекс (5 

показників);  

максимальний комплекс (14 

показників); 
 

викиди організовані 

стаціонарних джерел: 

котли різних типів; 

сушильні та тунельні печі; 

циклони; 

гальванічні дільниці; 

та інші джерела. 

промислові відходи. 

 

Бактеріологічні дослідження: 
- Первинне виділення збудників 

бактеріальних інфекцій 

- Бактеріологічне дослідження 

патологічного матеріалу, загиблих і 

клінічно хворих тварин і птиці. 

- Бактеріологічне дослідження 

патологічного матеріалу, загиблих тварин і 

птиці.  

- Бактеріологічне  дослідження  води 

- Оцінка бактеріальної забрудненості 

машини для перевезення птиці та 

інкубаційного яйця 

- Staphylococcus/Streptococcus. 

Бактеріологічне дослідження 

патологічного матеріалу, загиблих тварин і 

птиці 

- Enterobacteriaceae (E.coli/Salmonella та ін.). 

Бактеріологічне дослідження 

патологічного матеріалу, загиблих тварин і 

птиці 

- Бактеріологічне дослідження молока при 

маститах  

- Бактеріологічне дослідження підстилки 

- Виділення широкого спектру бактерій в 

інкубаторі  

- Бактеріологічне дослідження корму 

(загальна к-сть бактерій) 

- Бактеріологічне дослідження корму 

(Staphylococcus aureus)  

- Бактеріологічне дослідження корму 

(патогенні ентеробактерії) 

- Бактеріологічне дослідження сперми 

(загальна к-сть бактерій, Колі-титр) 

- Бактеріологічне дослідження сперми та 

урогенітального тракту свиней, ВРХ 

 

Токсикологічні дослідження: 
• Кадмій (аналіз кормів, 

води) 

• Свинець (аналіз кормів, 

води) 

• Марганець (аналіз 

кормів, води) 

• Залізо (аналіз кормів, 

води) 

• Мідь (аналіз кормів, 

води) 

• Нікель (аналіз кормів, 

води) 

• Цинк (аналіз кормів, 

води) 

• Кобальт (аналіз кормів, 

води) 

• Магній (аналіз кормів, 

води) 

• Визначення кальцію 

(аналіз кормів) 

• Визначення нітратів 

(аналіз кормів, води) 

• Визначення солі (натрію, 

хлорида натрію, 

хлоридів) (аналіз кормів, 

води) 

• Визначення фосфору в 

кістках с/г тварин і с/г 

птиці (діагностичне 

дослідження) 

• Визначення загального 

фосфору (аналіз кормів) 
 

Вартість лабораторних вимірювань є нижчою за ринкову. Остаточний розрахунок вартості 

визначається фахівцем центру після аналізу об’єкту дослідження та їх кількості. За всіма питаннями 

звертатися за вказаними телефонами або за допомогою електронної пошти.  

Співробітництво з нашим Регіональним Центром  дасть Вам можливість отримати якісні результати у 

найкоротший термін за доступною ціною!   

З повагою! 

М.В. Погорєлов 

Директор РЦ «ЕКОМЕДХІМ» 

http://www.hygiene.med./

