
 
 

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ 

 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  

“ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ” 
 
 

Н А К А З 
 
29.12.2012 р.                                             Львів                                            №  7-ВД 
 
 
Про врегулювання питання 
щодо надання платних послуг. 

 
На виконання Закону України «Про карантин рослин» від 30.06.1993 року № 3348-ХІІ (із 

внесеними змінами та доповненнями), Постанови Кабінету міністрів України від 09.06.2011.року 
№ 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною 
ветеринарною та фітосанітарною службою органами та установами, що належать до сфери її 
управління, і розміру плати за їх надання», Постанови Кабінету Міністрів від 28.12.2011 р. № 1348 
«Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами 
та установами, що належать до сфери її управління», Постанови Кабінету Міністрів України від 
12.05.2007.року № 705 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» (із 
змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 154 від 28.03.2006 року), затверджених Наказом 
Мінагрополітики № 414 від 23.08.2005 року, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
29.09.2005 року за № 1121/11401, Переліку регульованих шкідливих організмів, затверджених 
Наказом Міністерства аграрної політики України від 04 серпня 2010 року № 467, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року №720/18015: 

 
НАКАЗУЮ: 
1.Фахівцям Державної установи «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія» 

при проведенні фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання надавати платні послуги 
згідно Постанови Кабінету Міністрів від 28 грудня 2011 року № 1348. 

2. Для встановлення розміру плати за проведення фітосанітарної експертизи 
зразків відібраних від об’єктів регулювання за видами аналізу керуватись Додатком 1 
цього наказу. 

3. Головному фахівцю кадрової роботи Омельчук З.Ю. довести даний наказ до 
фахівців лабораторії. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. головного бухгалтера О.М. 
Іванову. 

 
 
 
Директор лабораторії      Кіш Н.М. 
 
 
 

До справи №  
Вик. головний фахівець  
кадрової роботи  ___________Омельчук З.Ю. 
29.12.2012 р.  



 
 
ПОГОДЖЕНО: 
В.о. головного бухгалтера О.М. Іванова 
 
Завідувач відділу фітосанітарного аналізу Н.Б. Юськів 
 
Завідувач відділу фітосанітарних процедур І.І. Григорович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до наказу № 7 
від 29.12.2012 р. 

ВИТЯГ 
із переліку платних послуг Державної установи «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія» 

та розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1348 від 28.12.2011 р. 
ПЕРЕЛІК ВИДІВ АНАЛІЗІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФІТОСАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЗРАЗКІВ ВІДІБРАНИХ ВІД ОБ’ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ 
1. Насіннєвий матеріал та продукція запасу на виявлення: 

Оплата за 1 зразок (без ПДВ) 
№ 
з/п 

Найменування матеріалу Види аналізів Сума за 1 
зразок в 
грн. (без 
ПДВ) 

ентомоло
гічний 

мікологічн
ий 

бактеріол
огічний 

вірусологіч
ний 

фітогельмінт
ологічний 

гербологі
чний 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 
1. Насіннєвий матеріал:        
а) Насіння овочевих і квіткових культур, лікарських та газонних трав: 

до 100 кг 
30,93 31,88 38,25 44,63 32,58 27,27 205,54 

понад 100 до 1000 кг 30,93 31,88 38,25 44,63 32,58 27,27 205,54 
понад 1000 кг та за кожну наступну тисячу кг 30,93 31,88 38,25 44,63 32,58 27,27 205,54 

б) Насіння зернових, бобових, технічних та олійних культур до 1000 
кг, та за кожну наступну тисячу кг 

30,93 31,88 38,25 44,63 32,58 27,27 205,54 

в) Інше насіння до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 30,93 31,88 38,25 44,63 32,58 27,27 205,54 
2. Зерно фуражне та продовольче (імпорт, експорт, та накопичення) 

до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 
30,93 31,88    27,27 90,08 

3. Зерно фуражне та продовольче (внутрішні перевезення) та 
зернопродукти (крупи, висівки, солод, тощо) 
до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

30,93     27,27 58,20 

4. Інші об’єкти регулювання:        
а) Прянощі, спеції (немелені), чай, лікарська сировина 

до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 
30,93     27,27 58,20 

б) Жми, макуха, кормове борошно, концентрати тощо 
до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

30,93     - 30,93 

5. Змітки 30,93     27,27 58,20 
6. Продукти харчування (борошно, вироби з нього, овочі та фрукти 

сушені пластівці, цедра, цукати, спеції (мелені). Горіхи, какао-
боби, какао-вела, кава в зернах та інше) до 1000 кг за кожну 
наступну тисячу кг 

30,93      30,93 

 



2. Садивний матеріал, ґрунт та інший рослинний матеріал на виявлення: 
Оплата за 1 зразок (без ПДВ) 
№ 
з/п 

Найменування матеріалу Види аналізів Сума за 1 
зразок в 
грн. (без 
ПДВ) 

ентомоло
гічний 

мікологічн
ий 

бактеріол
огічний 

вірусологіч
ний 

фітогельмінт
ологічний 

гербологі
чний 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 
1. Картопля (насіннєва та товарна) 

до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 
29,55 32,98 39,57 46,17 35,19 - 183,46 

2. Коренеплоди 
до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

29,55 32,98 39,57 46,17 35,19 - 183,46 

3. Садивний матеріал:        
а) Саджанці, розсада, горшкові культури та інший посадковий 

матеріал до 1000 шт за кожну наступну тисячу шт 
29,55 32,98 39,57 46,17 35,19 26,79 210,25 

б) цибулини, кореневища та інше 
до 1000 шт за кожну наступну тисячу шт. 

29,55 32,98 39,57 46,17 35,19 - 183,46 

в) ґрунт, торф, 
 до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

29,55 32,98 - - 35,19 26,79 124,51 

г) змітки з ґрунтом 29,55 32,98 - - 35,19 26,79 124,51 
д) зріз квітів до 1000 шт за кожну наступну тисячу шт. 29,55 32,98 39,57 - - - 102,10 
е) частини рослин та інше 

до 1000 шт за кожну наступну тисячу шт 
29,55 32,98 39,57 - - - 102,10 

ж) матеріали для букетів, стебла очерету, міцелій 
до 1000 шт за кожну наступну тисячу штг 

29,55 32,98 - - - - 62,53 

4. Свіжі овочі (крім п. 1,2) 
до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

29,55 - -  - - 29,55 

5. Свіжі фрукти (крім п.6) 
до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

29,55 32,98 - - - - 62,53 

6. Баштанні культури 
до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

29,55 32,98 -  - 26,79 89,32 

7. Листя тютюну 
до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 

29,55 - -  - 26,79 56,34 

8. Льоноволокно та бавовноволокно 29,55 32,98 -  - 26,79 89,32 
9. Вовна 

до 1000 кг за кожну наступну тисячу кг 
29,55 - -  - 26,79 56,34 

10. Лісоматеріали хвойних порід:  - -     
а) на ділянці, складі, майданчику 29,55 32,98 - - 35,19 - 97,75 
б) в автомашині, вагоні, контейнері 29,55 32,98 - - 35,19 - 97,72 
11 Лісоматеріали листяних порід:        
а) на ділянці, складі, майданчику 29,55 32,98 -  - - 62,53 



б) в автомашині, вагоні, контейнері 29,55 32,98 -  - - 62,53 
12. Пиломатеріали хвойних порід:        
а) на ділянці, складі, майданчику 29,55 32,98 - - 35,19 - 97,72 
б) в автомашині, вагоні, контейнері 29,55 32,98 - - 35,19 - 97,72 
13. Пиломатеріали листяних порід:        
а) на ділянці, складі, майданчику 29,55 32,98 - - - - 62,53 
б) в автомашині, вагоні, контейнері 29,55 32,98 - - - - 62,53 
14. Вироби з деревини в т.ч. ДВП, ДСП 29,55 - - - - - 29,55 
15. Пакувальна тара:        
а) немаркована, як партія 29,55 32,98 - - 35,19 - 97,72 
б) немаркована, як супровідний матеріал 29,55 32,98 - - 35,19 - 97,72 
16. Змітки від партій лісоматеріалів, пиломатеріалів листяних порід, 

дерев’яної тари, що використовується як пакувальний матеріал 
29,55 - - - - 26,79 56,34 

17. Змітки від партій лісоматеріалів, пиломатеріалів хвойних порід, 
дерев’яної тари, що використовується як пакувальний матеріал 

29,55 - - - 35,19 26,79 91,53 

18. Тара, харчові принади 29,55 - - - - - 29,55 
 
3. Із переліку додатково: 
 Аналіз виборки з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин пастка 32,43 
 Об’єктів регулювання імуно-ферментним методом:   
 - бактеріологічний зразок 118,64 
 - вірусологічний зразок 118,64 
 Аналіз об’єктів регулювання за допомогою полімеразно-ланцюгової 

реакції 
зразок 248,55 

 


