
                  Наказ № 81      
                                                                                                          від 23 листопада 2020 року 

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) 560,00 672,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 1280,00 1536,00

- (пакет документів більше 200 сторінок) 1760,00 2112,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 100,00 120,00

Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката 120,00 144,00

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

-  (пакет документів до 20 сторінок) 660,00 792,00

- (пакет документів  21 до 200 сторінок) 1400,00 1680,00

- (пакет документів більше 200 сторінок) 1880,00 2256,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 80,00 96,00

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) 600,00 720,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 1320,00 1584,00

- (пакет документів від більше 200 сторінок) 2160,00 2592,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  140,00 168,00

Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката 120,00 144,00

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) 700,00 840,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 1440,00 1728,00

-  (пакет документів більше 200 сторінок) 2280,00 2736,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 120,00 144,00

5 Видача “замінного” сертифіката на партію товару 480,00 576,00

Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката 120,00 144,00

6 Оформлення документів, пов'язаних з відмовою у видачі 560,00 672,00



“замінного” сертифіката на партію товару 

7 Переоформлення та засвідчення сертифіката 200,00 240,00

8 Оформлення дубліката документа 240,00 288,00

9 Засвідчення копій документа 120,00 144,00

10 Засвідчення копій документа починаючи з 2 40,00 48,00

11 Надання висновку про походження товару (окремо проведена 
робота) для товару, що повністю вироблений в Україні 900,00 1080,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 220,00 264,00

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 

1080,00 1296,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  240,00 288,00

13 Переоформлення висновку про походження товару (окремо 
проведена робота) для товару, що повністю вироблений в Україні 620,00 744,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 220,00 264,00

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 

760,00 912,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  240,00 288,00

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

- (пакет документів до 20 сторінок) 320,00 384,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 380,00 456,00

- (пакет документів понад 200 сторінок) 440,00 528,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 60,00 72,00

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) 420,00 504,00

-  (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 480,00 576,00

-  (пакет документів більше 200 сторінок) 540,00 648,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  80,00 96,00

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

- (пакет документів до 20 сторінок) 180,00 216,00

- (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 240,00 288,00

- (пакет документів більше 200 сторінок) 300,00 360,00

Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2  60,00 72,00

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) 240,00 288,00

-  (пакет документів від 21 до 200 сторінок) 340,00 408,00

-  (пакет документів більше 200 сторінок) 400,00 480,00

19 Кожна додаткова товарна позиція, починаючи  з 2 80,00 96,00



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

240,00 288,00

21 Інші погоджені сторонами послуги, що надаються спеціалістами 
відділу сертифікатів

240,00/год 288,00/год

       
     Відповідно  п.5.19  та п.  5.20 Методики “Про порядок визначення країни походження
товарів/послуг,  оформлення  та  засвідчення  сертифікатів  відповідних  форм”,  затвердженої
Рішенням Президії  ТПП України від 29 травня 2012 року протокол № 21(6),  нормативний
термін виконання послуг, пов'язаних з видачею Сертифікатів, повинен відповідати наступним
вимогам: 

- 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.  
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