
ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ Г ОСПОДАРЮВАННЯ !  

У зв’язку із зміною з 1 липня 2021 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який 

відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

 № 1082-IX від 15 грудня 2020 року буде становити 2379,00 грн., Державна установа 

«Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія»  повідомляємо, що з 1 липня 2021 року 

розмір платних послуг за проведення фітосанітарної експертизи буде наступним: 

Найменування послуги 
Одиниця 

виміру 

Розмір плати за 

надання послуги, 

прожиткових 

мінімумів для 

працездатних осіб 

Розмір плати за 

надання послуг 

відповідно до 

прожиткових 

мінімумів для 

працездатних осіб, 

грн. 

Проведення фітосанітарної 

експертизи (аналізів) або повторної 

фітосанітарної (арбітражної) 

експертизи (аналізів): 

   

насіннєвого матеріалу та продукції 

запасу з метою виявлення: 

1 одиниця   

- шкідників  0,0475 113,00 

- бур’янів  0,0419 99,68 

- нематод  0,0501 119,19 

хвороб рослин:  
  

- мікологічних  0,049 116,57 

- бактеріологічних  0,0588 139,89 

- вірусологічних  0,0687 163,44 

садивного та іншого рослинного 

матеріалу і ґрунту з метою 

виявлення: 

1 одиниця 

  

- шкідників  0,0455 108,24 

- бур’янів  0,0412 98,01 

- нематод  0,0541 128,70 

хвороб рослин:  
  

- мікологічних  0,0507 120,62 

- бактеріологічних  0,0609 144,88 

- вірусологічних  0,071 168,91 

вибірок з феромонних пасток на 

виявлення шкідників рослин 

1 пастка 
0,0499 118,71 

об’єктів регулювання із 

застосуванням імуноферментного 

або імунофлюоресцентного методу 

1 одиниця 

0,1825 434,17 

об’єктів регулювання із 

застосуванням методу полімеразно-

ланцюгової реакції 

—“— 

0,3824 909,73 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЛІК 

платних послуг по визначенню посівних якостей насіння, які надаються  

ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» 

 

(на 1 пробу по визначенню посівних якостей насіння жита, пшениці, ячменю, 

кукурудзи, тритикале, гречки, проса, рису, сорго, коноплі, льону, сої, 

соняшника) 

 
 

 

 

 

 

№

з/п 
Назва виду робіт 

Кількість прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб 

1. 
метод аналізування чистоти та відходу 

насіння 
96,68 

2. 
метод аналізування домішки насіння інших 

рослин 
107,41 

3. 
метод аналізування заселеності насіння 

шкідниками ( прихована форма) 
76,89 

4. 

метод аналізування заселеності насіння 

шкідниками ( явна форма) 

( нова ціна) 

44,77 

5. метод аналізування схожості насіння (пісок) 107,65 

6. 
метод аналізування схожості насіння 

(фільтр) 
99,11 

7 метод аналізування вологості насіння 125,61 

8. метод аналізування маси 1000 насінин 63,09 


