
                  Додаток №1
До договору про надання послуг з оформлення
сертифікатів про походження товарів, які вивозяться
з України

                                                                      

Тарифи на послуги,
пов’язані з видачею сертифікатів про походження товару         

№ з/
п Назва послуги (складової частини послуги)

Вартість
послуги

(складової
частини

послуги), грн.
без ПДВ

Вартість
послуги

(складової
частини

послуги), грн.
з ПДВ

1 Видача сертифіката на партію товару, що повністю вироблений в 
Україні 

- (пакет документів до 20 сторінок) 490,00 588,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 1120,00 1344,00

- (пакет документів більше 200 сторінок) 1540,00 1848,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 88,00 105,60

Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката 105,00 126,00

2 Оформлення документів, пов'язаних з відмовою у видачі  
сертифіката на партію товару, що повністю вироблений в Україні:

-  (пакет документів до 20 сторінок) 578,00 693,60

- (пакет документів  21 до 200 сторінок) 1225,00 1470,00

- (пакет документів більше 200 сторінок) 1645,00 1974,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 70,00 84,00

3 Видача сертифіката на партію товару, що підданий достатній 
обробці (переробці) чи для товару, країна походження якого 
визначена за кумулятивним принципом 

- (пакет документів до 20 сторінок) 525,00 630,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 1155,00 1386,00

- (пакет документів від більше 200 сторінок) 1890,00 2268,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  123,00 147,60

Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката 105,00 126,00

4 Оформлення документів, пов'язаних з відмовою у видачі 
сертифіката на партію товару, що підданий достатній обробці 
(переробці) чи для товару, країна походження якого визначена за 
кумулятивним принципом 

- (пакет документів до 20 сторінок) 613,00 735,60

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 1260,00 1512,00

-  (пакет документів більше 200 сторінок) 1995,00 2394,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 105,00 126,00

5 Видача “замінного” сертифіката на партію товару 420,00 504,00

Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката 105,00 126,00

6 Оформлення документів, пов'язаних з відмовою у видачі 
“замінного” сертифіката на партію товару 

490,00 588,00

7 Переоформлення та засвідчення сертифіката 175,00 210,00



8 Оформлення дубліката документа 210,00 252,00

9 Засвідчення копій документа 105,00 126,00

10 Засвідчення копій документа починаючи з 2 35,00 42,00

11 Надання висновку про походження товару (окремо проведена 
робота) для товару, що повністю вироблений в Україні 788,00 945,60

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 192,00 230,40

12 Надання висновку про походження товару (окремо проведена 
робота) для товару, що підданий достатній обробці (переробці) чи 
для товару, країна походження якого визначена за кумулятивним 
принципом 

945,00 1134,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  210,00 252,00

13 Переоформлення висновку про походження товару (окремо 
проведена робота) для товару, що повністю вироблений в Україні 543,00 651,60

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 192,00 230,40

14 Переоформлення висновку про походження товару  (окремо 
проведена робота) для товару, що підданий достатній обробці 
(переробці) чи для товару, країна походження якого визначена за 
кумулятивним принципом 

665,00 798,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  210,00 252,00

15 Надання висновку про походження товару (до сертифікатів усіх 
форм), що повністю вироблений в Україні 

- (пакет документів до 20 сторінок) 280,00 336,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 333,00 399,60

- (пакет документів понад 200 сторінок) 385,00 462,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 53,00 63,60

16 Надання  висновку про походження товару (до сертифікатів усіх 
форм), для товару, що підданий достатній обробці (переробці) чи 
для товару, країна походження якого визначена за кумулятивним 
принципом  

- (пакет документів до 20 сторінок) 368,00 441,60

-  (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 420,00 504,00

-  (пакет документів більше 200 сторінок) 473,00 567,60

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  70,00 84,00

17 Переоформлення висновку про походження товару (до сертифікатів
усіх форм), що повністю вироблений в Україні

- (пакет документів до 20 сторінок) 158,00 189,60

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 210,00 252,00

- (пакет документів більше 200 сторінок) 263,00 315,60

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  52,00 62,40

18 Переоформлення  висновку про походження товару (до 
сертифікатів усіх форм), для товару, що підданий достатній обробці
(переробці) чи для товару, країна походження якого визначена за 
кумулятивним принципом  - (пакет документів до 20 сторінок) 210,00 252,00

-  (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 298,00 357,60

-  (пакет документів більше 200 сторінок) 350,00 420,00

19 Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 70,00 84,00

20 Виїзд на підприємство за фактично витрачений час (тариф за 1 
годину) 

210,00 252,00



21 Інші погоджені сторонами послуги, що надаються спеціалістами 
відділу сертифікатів

210,00/год 252,00/год

22 Сертифікат вільного продажу 525,00 630,00

23 Визначення коду товару, продукції згідно УКТ ЗЕД 700,00 840,00

24 Аналітична довідка 2500,00 3000,00

25 Інші погоджені сторонами послуги, що надаються спеціалістами 
відділу сертифікатів

210,00/год 252,00/год

Послуги, пов’язані з сертифікатом EUR.1

26 Визначення  походження  товарів  без  оформлення  експертного
висновку:
-що були повністю вироблені в Україні
-що були піддані достатній переробці в Україні
- за кожну додаткову товарну позицію

80,00
200,00
85,00

96,00
240,00
102,00

27 Заповнення заяви для видачі сертифіката з перевезення товарів з
України за формою EUR.1 та декларації експортера

450,00 540,00

28 Заповнення декларації постачальника (виробника) товарів 210,00 252,00

- за кожну додаткову позицію 50,00 60,00

29 Усні консультації щодо практичного застосування положень та
умов Угоди 

150,00 180,00

30 Визначення товарних позицій 
відповідно до УКТ ЗЕД або КН ЄС
(без надання висновку):
- з 1 по 24 групу
- з 25 по 97 групу

80,00
200,00

96,00
240,00

31 Консультація щодо заповнення бланка сертифіката форми 
EUR.1 52,50 63,00

   
    Нормативний термін виконання послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів, складає: 

- загальний термін 3 робочих дні;
- при значній складності робіт та великому обсязі пред'явлених документів  до 10 робочих
днів.

   У  разі  термінового  виконання  робіт  на  письмову  вимогу  Замовника,  послуга  має
надаватися  впродовж  1-го  робочого  дня,  але  не  раніше  ніж  строк  виконання  послуги,
передбаченої технологією.
     У разі термінового виконання робіт,  за роботу у святкові та вихідні дні,  у нічний час
вартість послуги визначається з урахуванням коригуючого (збільшуючого) коефіцієнту 1,5.
     У випадку одночасного  застосування  більше ніж одного коригуючого (збільшуючого)
коефіцієнта  (термінове  виконання  у  святкові  та  вихідні  дні)  розраховується  загальний
коефіцієнт, шляхом множення коефіцієнтів між собою.  


