
Розрахунок 

вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення посівних якостей 

заявленої партії насіння, оформлення сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння  

сільськогосподарських культур (злакових, бобових, олійних, т.п.) 

 
   

№ 

з/п 
Види робіт 

Вартість 

без 

урахування 

ПДВ, грн. 

1. Сертифікаційні процедури (послуги)   

1.1 
Розгляд заявки на проведення сертифікації, супровідних документів,  

оформлення прийнятого Рішення та плану проведення сертифікації 120,00 

1.2 
Відбір проб*, їх пломбування, оформлення Актів відбору проб, доставка 

репрезентативної проби до випробувальної лабораторії 230,00 

1.3 
Аналіз одержаних результатів випробування репрезентативної проби, 

оформлення Експертного заключення щодо видачі сертифіката 70,00 

1.4 

Оформлення Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або 

Експертного заключення про невідповідність партії насіння, що 

сертифікується, вимогам діючих нормативних документів 100,00 

2. Лабораторні випробування репрезентативної проби:    

2.1 Документальне оформлення проби 30,00 

2.2 Зовнішній огляд. Визначення кольору, запаху 10,00 

2.3 Аналізування домішок насіння та ідентифікація насіння інших видів  90,00 

2.4 Визначення схожості насіння (+ визначення енергії проростання) 140,00 

2.5 Аналізування чистоти і відходу насіння 100,00 

2.6 Визначення вологості насіння 90,00 

2.7 Визначення маси 1000 насінин 50,00 

2.8 Визначення заселеності насіння шкідниками в явній та прихованій формі  40,00 

2.9 
Визначення наявності поверхневої інфекції, наявності внутрішньої 

інфекції 
60,00 

2.10 Оформлення протоколу випробувань 20,00 

Загальна вартість проведення процедури сертифікації без урахування ПДВ, 

грн 
1150,00 

ПДВ, грн 230,00 

Разом з ПДВ, грн 1380,00 

* Додатково узгоджуються  транспортні витрати, розраховані по фактичній відстані 

 
 

При проведенні повторної* сертифікації партії 

Загальна вартість проведення процедури сертифікації без урахування ПДВ, 

грн 
920,00 

ПДВ, грн 184,00 

Разом з ПДВ, грн 1104,00 

* За умови, якщо попередня процедура сертифікації проводилась у ОС ТОВ «АГРОСЕРТ» 

  



Розрахунок 

 вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення посівних якостей 

заявленої партії насіння, оформлення сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння  

овочевих культур 
   

№ 

з/п 
Види робіт 

Вартість 

без 

урахування 

ПДВ, грн. 

1. Сертифікаційні процедури (послуги)   

1.1 
Розгляд заявки на проведення сертифікації, супровідних документів,  

оформлення прийнятого Рішення та плану проведення сертифікації 
35,00 

1.2 
Відбір проб*, їх пломбування, оформлення Актів відбору проб, доставка 

репрезентативної проби до випробувальної лабораторії 
100,00 

1.3 
Аналіз одержаних результатів випробування репрезентативної проби, 

оформлення Експертного заключення щодо видачі сертифіката 
35,00 

1.4 

Оформлення Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або 

Експертного заключення про невідповідність партії насіння, що 

сертифікується, вимогам діючих нормативних документів 

95,00 

2. Лабораторні випробування репрезентативної проби:    

2.1 Документальне оформлення проби 10,00 

2.2 Зовнішній огляд. Визначення кольору, запаху 10,00 

2.3 Аналізування домішок насіння та ідентифікація насіння інших видів  45,00 

2.4 Визначення схожості насіння (+ визначення енергії проростання) 130,00 

2.5 Аналізування чистоти і відходу насіння 70,00 

2.6 Визначення вологості насіння 70,00 

2.7 Визначення маси 1000 насінин 50,00 

2.8 Визначення заселеності насіння шкідниками в явній та прихованій формі  30,00 

2.9 
Визначення наявності поверхневої інфекції, наявності внутрішньої 

інфекції 
60,00 

2.10 Оформлення протоколу випробувань 10,00 

Загальна вартість проведення процедур сертифікації без урахування ПДВ, 

грн 
750,00 

ПДВ, грн 150,00 

Разом з ПДВ, грн 900,00 

* Додатково узгоджуються  транспортні витрати, розраховані по фактичній відстані  

 

  



Розрахунок 

 вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на оформлення сертифіката, що 

засвідчує посівні якості насіння, під час імпорту однієї партії насіння на територію України (п. 

31 Постанови КМУ від від 21.02.17 №97)  
   

№ 

з/п 
Види робіт 

Вартість 

без 

урахування 

ПДВ, грн. 

1. Сертифікаційні процедури (послуги)   

1.1 
Розгляд заявки на проведення сертифікації, супровідних документів,  

оформлення прийнятого Рішення та плану проведення робіт 
120,00 

1.2 
Виїзд аудитора із сертифікації, огляд партії, стану та однорідності 

маркування, оформлення Актів огляду  
140,00 

1.3 Оформлення Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння  100,00 

Загальна вартість проведення процедури сертифікації без урахування ПДВ, 

грн 
360,00 

ПДВ, грн 60,00 

Разом з ПДВ, грн 420,00 

* Додатково узгоджуються  транспортні витрати, розраховані по фактичній відстані  

 

  



Розрахунок 

вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення посівних якостей однієї 

заявленої партії насіння, оформлення сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння  

цукрового буряку 

 
   

№ 

з/п 
Види робіт 

Вартість 

без 

урахування 

ПДВ, грн. 

1. Сертифікаційні процедури (послуги)   

1.1 
Розгляд заявки на проведення сертифікації, супровідних документів,  

оформлення прийнятого Рішення та плану проведення сертифікації 120,00 

1.2 
Відбір проб*, їх пломбування, оформлення Актів відбору проб, доставка 

репрезентативної  проби до випробувальної лабораторії 230,00 

1.3 
Аналіз одержаних результатів випробування репрезентативної  проби, 

оформлення Експертного заключення щодо видачі сертифіката 70,00 

1.4 

Оформлення Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або 

Експертного заключення про невідповідність партії насіння, що 

сертифікується, вимогам діючих нормативних документів 100,00 

2. Лабораторні випробування репрезентативної  проби:    

2.1 Документальне оформлення проби 10,00 

2.2 Визначення діаметру фракцій 30,00 

2.3 Аналізування домішок насіння та ідентифікація насіння інших видів  90,00 

2.4 Визначення схожості насіння (+ визначення енергії проростання) 140,00 

2.5 Аналізування чистоти і відходу насіння 100,00 

2.6 Визначення вологості насіння 90,00 

2.7 Вирівняність насіння 50,00 

2.8 Одноростковість  40,00 

2.9 Оформлення протоколу випробувань 20,00 

Загальна вартість проведення процедури сертифікації без урахування ПДВ, 

грн 
1090,00 

ПДВ, грн 218,00 

Разом з ПДВ, грн 1308,00 

* Додатково узгоджуються  транспортні витрати, розраховані по фактичній відстані 

 

  



Розрахунок 

 вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення посівних якостей однієї 

заявленої партії насіння, оформлення сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння  

насіннєвої картоплі 
   

№ 

з/п 
Види робіт 

Вартість 

без 

урахування 

ПДВ, грн. 

1. Сертифікаційні процедури (послуги)   

1.1 
Розгляд заявки на проведення сертифікації, супровідних документів,  

оформлення прийнятого Рішення та плану проведення сертифікації 
100,00 

1.2 
Відбір проб*, їх пломбування, оформлення Актів відбору проб, доставка 

репрезентативної проби до випробувальної лабораторії 
230,00 

1.3 
Аналіз одержаних результатів випробування репрезентативної проби, 

оформлення Експертного заключення щодо видачі сертифіката 
90,00 

1.4 

Оформлення Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі 

або Експертного заключення про невідповідність партії, що 

сертифікується, вимогам діючих нормативних документів 

100,00 

2. Лабораторні випробування репрезентативної проби:   

2.1 Документальне оформлення проби 10,00 

2.2 Наявність бульб інших сортів 75,00 

2.2 Розмір бульб  70,00 

2.3 Наявність бульб, уражених хворобами 120,00 

2.4 Наявність бульб, пошкоджених шкідниками та механічно 90,00 

2.5 Наявність бульб з зовнішніми ознаками пошкодження: хімікатами, 

"задухи", підмерзлих, з опіками, спотворених, з наростами, розчавлених, 

різаних (менше ніж 1/2 їх розміру), з обідраною шкіркою (понад 1/4 

поверхні) 

90,00 

2.6 Наявність землі і сторонніх домішок 40,00 

2.7 Оформлення протоколу випробувань 10,00 

Загальна вартість проведення процедури сертифікації без урахування ПДВ, 

грн 
1025,00 

ПДВ, грн 250,00 

Разом з ПДВ, грн 1230,00 

* Додатково узгоджуються  транспортні витрати, розраховані по фактичній відстані  

 

При проведенні повторної* сертифікації партії 

Загальна вартість проведення процедури сертифікації без урахування ПДВ, 

грн 
922,50 

ПДВ, грн 184,50 

Разом з ПДВ, грн 1107,00 

* За умови, якщо попередня процедура сертифікації проводилась у ОС ТОВ «АГРОСЕРТ» 

 

 



№ з/п Найменування організаційних та технічних послуг 
одиниця 

виміру

Вартість без 

урахування 

ПДВ  (грн.)          

 ПДВ        

( грн.)     

Вартість  

з  ПДВ  

(грн.)          

1.
Оформлення заявки, збір, аналіз та  перевірка документів на 

висіяне насіння послуга 100,00 20,00 120,00

2
Проведення польового оцінювання насінницьких посівів до 

10га* послуга 1300,00 260,00 1560,00

4 Транспорті витрати**
км 3,00 0,60 3,60

1400,00

280,00

1680,00

*      кожний наступний гектар коштує 130,00 грн. без урахування ПДВ.

**  транспорті витрати розраховуються додатково (3,00грн за 1 км)

ПДВ, грн

Разом з ПДВ, грн

Загальна вартість  без урахування ПДВ, грн

Розрахунок

 вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на проведення польового 

оцінювання насіння соняшнику



№ з/п Найменування організаційних та технічних послуг 
одиниця 

виміру

Вартість без 

урахування 

ПДВ  (грн.)          

 ПДВ        

( грн.)     

Вартість  

з  ПДВ  

(грн.)          

1.
Оформлення заявки, збір, аналіз та  перевірка документів на 

висіяне насіння послуга 100,00 20,00 120,00

2
Проведення польового оцінювання насінницьких посівів до 

10га* послуга 1300,00 260,00 1560,00

4 Транспорті витрати**
км 3,00 0,60 3,60

1400,00

280,00

1680,00

*      кожний наступний гектар коштує 130,00 грн. без урахування ПДВ.

**  транспорті витрати розраховуються додатково (3,00грн за 1 км)

ПДВ, грн

Разом з ПДВ, грн

Загальна вартість  без урахування ПДВ, грн

Розрахунок

 вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на проведення польового 

оцінювання насіння кукурудзи



№ з/п Найменування організаційних та технічних послуг 
одиниця 

виміру

Вартість без 

урахування 

ПДВ  (грн.)          

 ПДВ        

( грн.)     

Вартість  

з  ПДВ  

(грн.)          

1.
Оформлення заявки, збір, аналіз та  перевірка документів на 

висіяне насіння послуга 100,00 20,00 120,00

2
Проведення польового оцінювання насінницьких посівів до 

10га* послуга 600,00 120,00 720,00

4 Транспорті витрати**
км 3,00 0,60 3,60

700,00

140,00

840,00

*      кожний наступний гектар коштує 60,00 грн. без урахування ПДВ.

**  транспорті витрати розраховуються додатково (3,00грн за 1 км)

ПДВ, грн

Разом з ПДВ, грн

Загальна вартість  без урахування ПДВ, грн

Розрахунок

 вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на проведення польового 

оцінювання насіння пшениці, жита, тритикале, ячменю, вівса, гречки, проса, рису, льону, 

гірчиці



№ з/п Найменування організаційних та технічних послуг 
одиниця 

виміру

Вартість без 

урахування 

ПДВ  (грн.)          

 ПДВ        

( грн.)     

Вартість  

з  ПДВ  

(грн.)          

1.
Оформлення заявки, збір, аналіз та  перевірка документів на 

висіяне насіння послуга 100,00 20,00 120,00

2
Проведення польового оцінювання насінницьких посівів до 

10га* послуга 600,00 120,00 720,00

4 Транспорті витрати**
км 3,00 0,60 3,60

700,00

140,00

840,00

*      кожний наступний гектар коштує 60,00 грн. без урахування ПДВ.

**  транспорті витрати розраховуються додатково (3,00грн за 1 км)

ПДВ, грн

Разом з ПДВ, грн

Загальна вартість  без урахування ПДВ, грн

Розрахунок

 вартості проведення комплексу заходів, спрямованих на проведення польового 

оцінювання насіння гороху, сої, квасолі, сочевиці, чини, нуту


