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                                      Пробірний тариф
за виконання експертно-пробірних та інших робіт (надання послуг), які здійснює

      ПІВДЕННЕ КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОБІРНОГО КОНТРОЛЮ

1. Випробування ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів

Пробірна плата за
1 грам виробу, грн.

1.1.    Подані вітчизняними виготовлювачами:
          Золоті, паладієві
          Срібні, за винятком предметів сервуванн
           - вагою до 10 г включно,
           - вагою більше 10 г
          Срібні предмети сервування
          Платинові

1.2. Подані суб’єктами господарювання та фізичними особами вироби
 -   Іноземного походження, в тому числі  виготовлені вітчизняними

виготовлювачами з імпортних напівфабрикатів;
 -   Інші:

золоті, паладієві,
срібні, за винятком предметів сервування,
срібні предмети сервування,
платинові

1.3.  Подані вироби:
 -  з різних сплавів,

 -  в індивідуальній упаковці або з прикріпленими бірками (внаслідок
додаткових затрат часу при роботі з такими виробами)

-   за пере замовлення проби або виробів з дорогоцінних металів, що
заклеймовані клеймом НП

3,07

1,27
0.66
0.35
6,32

6,05
2,42
0.90
13,13

збільшується на
50% від зазначеної в

п.п. 1.1 – 1.2

збільшується на
30% від зазначеної в

п.п. 1.1-1.2

збільшується на
30 % від зазначеної

п.п. 1.1-1.2
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2. Клеймування ювелірних та побутових виробів
за 1 відбиток в гривнях

Золото,
Платина,
Паладій,
Срібло

2.1. Механічне

2.2. Електро-ерозійним способом.

2.3. На підвішених до виробів пломбах

2.4. Лазерним способом

2.5. Знищення відбитків несправжніх пробірних клейм

2,33

3,52

3,05

3,12

6.42

3.Експертиза виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Пробірна
плата,� грн.

3.1. Для музейних закладів:
3.1.1. Визначення проби золота, срібла, платини, паладію у музейних
предметах, за 1 виріб:
-  монетах, медалях та інших подібних виробах з кількістю складових
частин до 2
-   інших виробах з кількістю складових частин 3 і більше
3.1.2. Визначення методом розрахунку маси дорогоцінних металів в чистоті,
або визначення ваги 1 виробу, за 1 виріб

3.2. Для суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
3.2.1. Ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, визначення проби, маси за 1 виріб
3.2.2. Визначення виду дорогоцінного металу у виробі за 1 виріб
3.2.3 Визначення виду металу, проби, маси брухту ювелірних та побутових
виробів, зубопротезного брухту, за 1 г

3.3. За зверненням правоохоронних органів та виявлених органами
пробірного контролю при перевірках, ревізіях.
3.3.1. Ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння визначення проби, маси, за 1 виріб:
-   золотих, платинових, паладієвих
-   срібних
3.3.2. Виробів та матеріалів технічного призначення, напівфабрикатів та
брухту ювелірних та побутових виробів (визначення проби на пробірному
камені, маси), за 1 г

1,86

6,74

3,38

11,03
3,70
1,85

24,78
12,61

6,39



-3-

4. Проведення аналізів Плата за 1
аналіз, грн.

4.1. Аналіз ювелірних, зубопротезних та інших сплавів на визначення вмісту
(за кожен елемент окремо) пробірним методом:

- золота
- срібла

хімічним методом:
- золота
- платини
- паладію
     потенціометричним титруванням
-    золота
-    срібла

4.2. Аналіз електролітів і розчинів, покриття, електролітніх шламів,
ювелірних шліфів і креців на визначення вмісту:

- золота
- срібла
- платини
- паладію

4.3. Визначення вмісту срібла в різних кіно-, фото-, рентгеноматеріалах, в
промивних і стічних водах гальванічних та інших виробництв.

4.4. Якісний та напівякісний аналіз методом рентгенівської флюорисценції.

4.5. Аналіз вторинної сировини на визначення вмісту золота, срібла, платини,
паладію (за кожен елемент окремо).

270,27
270,27

429,98
589,68
540,54

       169,94
110,57

      429,98
208,85
737,10
565,11

     108,11

147,42

614,25

5. Інші роботи та надання послуг

5.1. Виготовлення пробірних реактивів (без вартості дорогоцінних металів),
за 1 мл.:

- хлорного золота,
- азотнокислого срібла, кислотних.

5.2. Зберігання коштовностей за заявою постачальника в казенному
підприємстві пробірного контролю, за добу (крім експертиз та музейних
експонатів).

5,39
3,83

0,28 грн. за
грам

ПРИМІТКИ:
1.Пробірна плата за випробування та клеймування виробу (виробів) справляється  як сума

пробірної плати за:
- випробування, виходячи з загальної  маси виробу (виробів) разом з камінням без округлення

маси (п.1 Тарифу),
- клеймування, виходячи з кількості нанесених відбитків (п.2 Тарифу)
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2. Якщо вироби з дорогоцінних металів поєднані з недорогоцінними металами та різними
матеріалами   (дзеркала, ножі, окуляри, кришталеві вироби та інші аналогічні предмети), а також,
якщо маса комбінованих виробів із дорогоцінних металів перевищує 30 г, то пробірна плата
справляється, виходячи з маси дорогоцінного металу,  яка встановлюється орієнтовно, методом
розрахунку, за  погодженням з пред'явником,  або  за  супровідними документами.

3. При прийманні виробів з невідомого сплаву оформлення здійснюється: на вироби жовтого
кольору -  як за золоті вироби,  на вироби білого кольору -  як за срібні вироби.  Пробірна плата
нараховується згідно з висновком експерта.

4. Під виробами з різних сплавів розуміють вироби чи деталі виробу, що вміщують:
- сплави різних дорогоцінних металів;
- різні сплави дорогоцінного металу однієї проби;
- сплави дорогоцінного металу різних проб.

5.  У  разі  поставки пари сережок,  запонок тощо,   вироби рахуються поштучно (одну пару
рахувати як два вироби).

6. Фізичним особам, які подають  вироби  з відбитками пробірних клейм колишнього УРСР, плата
за випробування справляється згідно п.1.1. тарифу.

7. Не зазначені в цьому Пробірному тарифі роботи і послуги виконуються на договірних засадах.

 8. На вироби з дорогоцінних металів, подані фізичними особами, що мають статус ветеранів війни
(а саме: учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни) у відповідності до закону
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.101993 року № 3551
– XII, встановлюються знижки на випробування та клеймування в розмірі 10 % від нарахованої
пробірної плати.

9. За заявою суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи здійснюється термінове
(протягом 6 робочих годин) виконання експертно-пробірних  та інших робіт із збільшенням
відповідної пробірної плати на 50%.

10. Тариф складено без урахування податку на додану вартість.

11. Підприємство приймає вироби від суб’єктів підприємництва згідно графіка складеного на
підставі заяв суб’єктів підприємництва.

Директор ПК ППК                                                           В.А.Кожухар

Головний бухгалтер                               Л.А.Шпак


