
ТАРИФИ 

на послуги, що надаються  відділом експертизи та сертифікації походження товарів Харківської торгово-промисловою палати 

(вводяться з 01.01.2023р.) 

№ 

пп 
Види послуг Од. вим. 

Вартість послуги 

Без       

ПДВ 
ПДВ 

З 

урахуванням 

ПДВ 

1 Розгляд документів на предмет видачі сертифіката на партію товару¹ або 

відмови у такій видачі з наступним оформленням відповідних документів         

  

 Для товару, що повністю вироблений в Україні (для однієї (першої) товарної 

позиції): 
        

   - пакет документів: до 20 сторінок включно         

      - видача сертифіката грн/посл 875,00  175,00 1050,00 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 1 031,25  206,25 1237,50 

   - пакет документів: від 21 до 200 сторінок включно         

      - видача сертифіката грн/посл 2 000,00  400,00 2400,00 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 2 187,50  437,50 2625,00 

   - пакет документів: понад 200 сторінок         

      - видача сертифіката грн/посл 2 750,00  550,00 3300,00 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 3 000,00  600,00 3600,00 

   Кожна товарна позиція (починаючи з 2)         

      - видача сертифіката грн/посл 156,25  31,25 187,50 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 125,00  25,00 150,00 

  Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката грн/посл 187,50  37,50 225,00 

  

 Для товару, що підданий достатній обробці/переробці, чи 

 для товару, країна походження якого визначена за кумулятивним принципом 

(для однієї (першої) товарної позиції): 

        

   - пакет документів: до 20 сторінок включно         

      - видача сертифіката грн/посл 937,50  187,50 1125,00 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 1 093,75  218,75 1312,50 

   - пакет документів: від 21 до 200 сторінок включно         

      - видача сертифіката грн/посл 2 062,50  412,50 2475,00 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 2 250,00  450,00 2700,00 

   - пакет документів: понад 200 сторінок         

      - видача сертифіката грн/посл 3 375,00  675,00 4050,00 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 3 562,50  712,50 4275,00 

   Кожна товарна позиція (починаючи з 2)         

      - видача сертифіката грн/посл 218,75  43,75 262,50 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 187,50  37,50 225,00 

  Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до сертифіката грн/посл 187,50  37,50 225,00 

2 Розгляд документів на предмет видачі "замінного" сертифіката на партію 

товару¹ або відмови у такій видачі з наступним оформленням відповідних 

документів 
        

  

Бланк "замінного" сертифіката (незалежно від кількості сторінок у пакеті 

документів) 
        

      - видача сертифіката грн/посл 750,00  150,00 900,00 

      - відмова у видачі сертифіката грн/посл 875,00  175,00 1050,00 

  Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до "замінного" сертифіката грн/посл 187,50  37,50 225,00 

3 Переоформлення та засвідчення сертифіката грн/шт 312,50  62,50 375,00 

4 Оформлення дубліката документа (Видача документа замість втраченого) 
грн/шт 375,00  75,00 450,00 

5 Засвідчення копій документа         

  Одна (перша) копія документа грн/посл 187,50  37,50 225,00 

  Кожна копія документа (починаючи з 2) грн/посл 62,50  12,50 75,00 

6 Надання  висновку про походження товару (окремо проведена робота)         

  

 Для товару, що повністю вироблений в Україні (для однієї (першої) товарної 

позиції): 
грн/посл 1 406,25  281,25 1687,50 

   -Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 343,75  68,75 412,50 



  

 Для товару, що підданий достатній обробці/переробці, чи 

 для товару, країна походження якого визначена за кумулятивним принципом 

(для однієї (першої) товарної позиції): 

грн/посл 1 687,50  337,50 2025,00 

   -Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 375,00  75,00 450,00 

7 Переоформлення висновку про походження товару (окремо проведена 

робота)         

  

 Для товару, що повністю вироблений в Україні (для однієї (першої) товарної 

позиції): 
грн/посл 968,75  193,75 1162,50 

   -Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 343,75  68,75 412,50 

  

 Для товару, що підданий достатній обробці/переробці, чи 

 для товару, країна походження якого визначена за кумулятивним принципом 

(для однієї (першої) товарної позиції): 

грн/посл 1 187,50  237,50 1425,00 

   -Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 375,00  75,00 450,00 

8 Надання  висновку про походження товару (до сертифікатів усіх форм) 

/для однієї (першої) товарної позиції/         

   Для товару, що повністю вироблений в Україні:         

   - пакет документів: до 20 сторінок включно грн/посл 500,00  100,00 600,00 

   - пакет документів: від 21 до 200 сторінок включно грн/посл 593,75  118,75 712,50 

   - пакет документів: понад 200 сторінок грн/посл 687,50  137,50 825,00 

   Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 93,75  18,75 112,50 

   Для товару, що підданий достатній обробці/переробці, чи 

 для товару, країна походження якого визначена за кумулятивним принципом: 
        

   - пакет документів: до 20 сторінок включно грн/посл 656,25  131,25 787,50 

   - пакет документів: від 21 до 200 сторінок включно грн/посл 750,00  150,00 900,00 

   - пакет документів: понад 200 сторінок грн/посл 843,75  168,75 1012,50 

   Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 125,00  25,00 150,00 

9 Переоформлення висновку про походження товару (до сертифікатів усіх 

форм) /для однієї (першої) товарної позиції/         

   Для товару, що повністю вироблений в Україні:         

   - пакет документів: до 20 сторінок включно грн/посл 281,25  56,25 337,50 

   - пакет документів: від 21 до 200 сторінок включно грн/посл 375,00  75,00 450,00 

   - пакет документів: понад 200 сторінок грн/посл 468,75  93,75 562,50 

   Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 93,75  18,75 112,50 

  
 Для товару, що підданий достатній обробці/переробці, чи 

 для товару, країна походження якого визначена за кумулятивним принципом: 
        

   - пакет документів: до 20 сторінок включно грн/посл 375,00  75,00 450,00 

   - пакет документів: від 21 до 200 сторінок включно грн/посл 531,25  106,25 637,50 

   - пакет документів: понад 200 сторінок грн/посл 625,00  125,00 750,00 

   Кожна товарна позиція (починаючи з 2) грн/посл 125,00  25,00 150,00 

10 Проведення перевірки процесу та особливостей виготовлення 

товару/надання послуги безпосередньо підприємством         

   - фіксована (стала) частина * грн/посл 1 687,50  337,50 2025,00 

11 Оформлення сертифіката вільного продажу грн/посл 2250,00 450,00 2700,00 

12 Висновок про проведення експертизи, пов'язаної з переробкою давальницької 

сировини на митній території України грн/посл 1 500,00  300,00 1800,00 

13 Проведення незалежної експертизи  
грн/час 600,00 120,00 720,00 

14 Оформлення дубліката екпертного висновку грн/шт 210,00 42,00 252,00 

 

Примітка: 

    
1. ¹Одна партія товара складається з 1 (однієї) товарної позиції товару, що відправляється одночасно на адресу одного 

вантажоодержувача від одного вантажовідправника (експортера). 

2. Звичайний режим виконання послуг за пунктами 1-12 складає 3 робочі дні. При розгляданні пакету документів понад 200 сторінок 

звичайний режим становить 4 робочі дні. При значній складності робіт та великому обсязі пред'явлених документів строк може бути 

збільшений, але не повинен перевищувати 10 робочих днів. 

3. У разі виконання послуг за пнктами 1-12 у терміновому режимі за 1 робочий день, а для пакету документів понад 200 сторінок за 2 

робочих дні, вартість послуг  збільшується на 50%. 



 

 

Тарифи на послуги, пов'язані з перекладом 

 

рахунку-фактури для оформлення сертифікатів походження товарів, 

 

що надаються  відділом експертизи та сертифікації походження товарів 

Харківської торгово-промислової палати 

  
      

(вводяться з 

01.01.2023р.) 

№ 

зп 
Найменування робіт та послуг 

Вартість послуг, грн 

без ПДВ ПДВ з ПДВ 

1 2 3 4 5 

1 

Експертиза ідентичності перекладу рахунку-фактури 

для оформлення сертифікатів походження товарів на 

англійську мову       

    1 група - від 1 до 9 найменувань товару 90,00 18,00 108,00 

    2 група - від 1 до 19 найменувань товару 120,00 24,00 144,00 

    3 група - від 1 до 29 найменувань товару 130,00 26,00 156,00 

    4 група - від 1 до 35 найменувань товару 140,00 28,00 168,00 

    5 група - понад 35 найменувань товару 5,00 1,00 6,00 

2 

Редагування перекладу рахунку-фактури для 

оформлення сертифікатів походження товарів на 

англійську мову       

    1 група - від 1 до 9 найменувань товару 103,33 20,67 124,00 

    2 група - від 1 до 19 найменувань товару 138,33 27,67 166,00 

    3 група - від 1 до 29 найменувань товару 149,17 29,83 179,00 

    4 група - від 1 до 35 найменувань товару 160,83 32,17 193,00 

    5 група - понад 35 найменувань товару 5,83 1,17 7,00 

3 
Переклад рахунки-фактури для оформлення 

сертифікатів походження товарів на англійську мову       

    1 група - від 1 до 9 найменувань товару 120,00 24,00 144,00 

    2 група - від 1 до 19 найменувань товару 158,33 31,67 190,00 

    3 група - від 1 до 29 найменувань товару 172,50 34,50 207,00 

    4 група - від 1 до 35 найменувань товару 185,83 37,17 223,00 

    5 група - понад 35 найменувань товару 6,67 1,33 8,00 

 

4. При виконанні послуги за пунктом 10  додатково оплачується час, витрачений на переїзд (час у дорозі) на/з підприємство та час, 

витрачений на проведення експертизи, виходячи з вартості однієї експертогодини. 

5. У разі проведення експертизи за пунктом 13 у вихідні, святкові дні або в нічний час з 22.00 год. До 6.00 год. тариф збільшується на 

100% 


