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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 визначення рівнів основних речовин, а також важких металів, 

органічних та неорганічних сполук. Лабораторія здійснює виміри не тільки в м. Суми, але й по всій 

території Сумської області. 

Лабораторія укомплектована кваліфікованим персоналом і необхідними ресурсами 

(приміщеннями, засобами вимірів, випробувальним і допоміжним обладнанням, матеріалами, 

реактивами, нормативною базою), які дозволяють реалізувати різні методи хімічного аналізу.  

          Співробітники лабораторії мають вищу профільну освіту, володіють великим практичним 

досвідом у вирішенні завдань, що належать до сфери  хімічного та бактеріологічного аналізу, 

регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. 

Всі використовувані в лабораторії засоби вимірювань систематично проходять 

державну перевірку в Сумському центрі стандартизації і метрології. 

 
Аналітична лабораторія проводить наступні виміри: 

 

• обсягу та складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами; 

• концентрації хімічних речовин у ґрунтах; 

• обсягу та складу хімічних речовин  у промислових відходах; 

• хімічного, бактеріологічного та органолептичного аналізу питної води;  

 

Основний перелік лабораторних вимірювань: 
 

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. 

 

          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 
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