
Лабораторія контролю препаратів при незаразних хворобах 

Показник, що досліджується Метод дослідження 
В якій продукції 

досліджується 

Вартість 

дослідження 

Бактеріостатична та 

бактерицидна концентрація 

антибактеріальних препаратів, 

мкг/мл 

Визначення 

бактеріостатичної та 

бактерицидної концентрації 

антибактеріальних 

препаратів методом 

серійних розведень 

Протимікробні 

ветеринарні 

препарати 

191 грн 

Цинкбацитрацин, мкг/г 

Визначання 

цинкбацитрацину методом 

дифузії в агар у 

комбікормах, преміксах та 

кормових добавках 

Комбікорми, 

премікси та кормові 

добавки 

570 грн 

Тіамулін, мкг/г 

Визначання вмісту 

тіамуліну в кормах та 

преміксах 

Комбікорми, 

премікси 
787 грн 

Хлортетрациклін, мкг/г            

окситетрациклін, мкг/г             

тетрациклін,                мкг/г 

Визначання 

хлортетрацикліну, 

окситетрацикліну та 

тетрацикліну в кормах, 

преміксах та кормових 

добавках 

Комбікорми, 

премікси та кормові 

добавки 

584 грн 

авопарцин, мкг/г 

Визначання авопарцину в 

кормах, преміксах та 

кормових добавках 

Комбікорми, 

премікси та кормові 

добавки 

785 грн 

Тилозин, мкг/г 

Визначання тилозину в 

кормах, преміксах та 

кормових добавках 

Комбікорми, 

премікси та кормові 

добавки 

592 грн 

Вірджініаміцин, мкг/г 

Визначання 

вірджініоміцину в кормах, 

преміксах та кормових 

добавках 

Комбікорми, 

премікси та кормові 

добавки 

570 грн 

Флавофосфоліпол, мкг/г 

Визначання 

флавофосфоліполу в 

комбікормах, преміксах та 

кормових добавках 

Комбікорми, 

премікси та кормові 

добавки 

616 грн 

Лінкоміцин, мкг/г 

Визначення вмісту 

лінкоміцину в лікувальних 

кормах та преміксах 

Лікувальні корми та 

премікси 
621 грн 

Амоксицилін, мкг/г 

Визначення амоксициліну в 

лікувальних кормах та 

преміксах 

Лікувальні корми та 

премікси 
620 грн 

Рухливість сперміїв, бали 

Показник абсолютного 

виживання сперміїв, АО Час 

виживання сперміїв, год. 

Визначення резистентності 

сперміїв до холодового шоку, 

РХ 

Визначення біологічних 

показників сперми бугаїв 

нативної 

Сперма бугаїв 

нативна 
150 грн 



Рухливість сперміїв, бали          

Показник абсолютного 

виживання сперміїв, АО          

Час виживання сперміїв, год. 

Визначення біологічних 

показників сперми бугаїв 

замороженої 

Сперма бугаїв 

заморожена 
150 грн 

Кількість мертвих/ 

патологічних сперміїв, % 

Визначення морфологічних 

показників сперми бугаїв 

нативної 

Сперма бугаїв 

нативна 
50 грн 

Концентрація сперміїв у 

спермі, млрд./мл                                         

рН 

Визначення фізичних 

властивостей сперми бугаїв 

нативної 

Сперма бугаїв 

нативна 
50 грн 

Рухливість сперміїв, бали          

Показник абсолютного 

виживання сперміїв, АО          

Час виживання сперміїв, год. 

Визначення нешкідливості 

(токсичності) препаратів 

для санації сперми бугаїв 

Сануючі препарати 250 грн. 

Рухливість сперміїв, бали          

Показник абсолютного 

виживання сперміїв, АО          

Час виживання сперміїв, год. 

Визначення нешкідливості 

(токсичності) розбавників 

сперми бугаїв 

Розбавники сперми 

бугаїв 
250 грн 

Рухливість сперміїв, бали          

Показник абсолютного 

виживання сперміїв, АО          

Час виживання сперміїв, год. 

Визначення біологічних 

показників сперми кнурів 
Сперма кнурів 50 грн 

Рухливість сперміїв, бали          

Показник абсолютного 

виживання сперміїв, АО          

Час виживання сперміїв, год. 

Визначення нешкідливості 

(токсичності) розбавників 

сперми кнурів 

Розбавники сперми 

кнурів 
250 грн 

Рухливість сперміїв, бали          

Показник абсолютного 

виживання сперміїв, АО          

Час виживання сперміїв, год. 

під дією витяжок з полімерних 

матеріалів 

Визначення  нешкідливості 

полімерних виробів з 

використанням сперміїв 

бугаїв 

Полімерні 

матеріали, що 

застосовуються при 

штучному 

осіменінні 

250 грн 

Густина молока та молочних 

продуктів, кг/м³ 

Визначення густини молока 

та молочних продуктів 

Молоко та молочна 

продукція 

12 грн 

Жир  в молоці та молочних 

продуктах, % 

Визначення вмісту жиру в 

молоці та молочних 

продуктах 

Молоко та молочна 

продукція 

Білок в молоці та молочних 

продуктах, % 

Визначення білку в молоці 

та молочних продуктах 

Молоко та молочна 

продукція 

СЗМЗ (сухоий знежирений 

молочний залишок) у молоці, 

% 

Визначення СЗМЗ (сухого 

знежиреного молочного 

залишку) у молоці 

Молоко 

Кількість соматичних клітин у 

молоці, тис/см³ 

Визначення кількості 

соматичних клітин у молоці 
Молоко 16 



Чутливість мікроорганізмів до 

антимікробних препаратів, мм 

Визначення чутливості 

мікроорганізмів до 

антимікробних препаратів 

методом дифузії в агар з 

використанням стандартних 

дисків з антибіотиками 

Польові та музейні 

штами 

мікроорганізмів 

60 грн. на 12 

дисків. 

Наявність залишків 

антимікробних речовин 

Якісне визначення залишків 

антимікробних речовин у 

продуктах тваринного 

походження 

Продукти 

тваринного 

походження 

391 грн 

Наявність залишків 

антимікробних речовин 

Визначення антимікробних 

речовин у преміксах, 

кормах та кормових 

добавках, за допомогою 

Премі-Тесту 

Премікси, корми та 

кормові добавки 
420 грн 

Наявність залишків бета-

лактамних антибіотиків у 

молоці 

Якісне визначення залишків 

бета-лактамів у молоці та 

молочних продуктах за 

допомогою бліц-тесту 

Шарм РОЗА 

Молоко та молочні 

продукти 
100 грн 

Наявність залишків 

антибіотиків та сульфонамідів 

у молоці 

Якісне визначення залишків 

антибіотиків та 

сульфонамідів у молоці за 

допомогою Мілк Тесту 

Молоко 111 грн 

Саліноміцин натрію, ОД/см³ 

Кількісне визначення 

саліноміцину натрію в 

лікувальних кормах та 

преміксах мікробіологічним 

методом 

Лікувальні корми та 

премікси 
691 грн 

Монензин  натрію, ОД/см³ 

Кількісне визначення 

монензину натрію в кормах 

та преміксах 

мікробіологічним методом 

Корми та премікси 691 грн 

Гентаміцин сульфат, ОД/мг 
Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
590 грн 

Окситетрацикліну 

гідрохлорид, ОД/мг 

Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
584 грн 

Тилозину тартрат, ОД/мг 
Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
592 грн 

Колістину сульфат, ОД/мг 
Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
573 грн 

Апраміцин сульфат, ОД/мг 
Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
560 грн 

Хлортетрациклін, ОД/мг 
Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
584 грн 

Окситетрацикліну 

гідрохлорид, ОД/мг 

Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
584 грн 

Стрептоміцину сульфат, 

ОД/мг 

Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
590 грн 

Бензилпеніциліну натрієва 

сіль, ОД/мг 

Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
587 грн 



      

 

 

     Зав. лабораторією Музика Віктор Павлович 

      Заступник Стецько Тарас Іванович 

          Тел. (032) 231-63-63 
 

 

Неоміцин, ОД/мг 
Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
585 грн 

Амоксицилін, ОД/мг 
Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарний 

препарат 
585 грн 

Тіамулін гідроген фумарат, 

мкг/мг 

Мікробіологічний метод 

визначення 

Ветеринарні 

препарати 
787 грн 

Тіамулін, мкг/г 
Мікробіологічний метод 

визначення 
Корми та премікси 782 грн 


