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ПРОБІРНИЙ ТАРИФ
НА ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТНО-ПРОБІРНИХ ТА ІНШИХ РОБІТ
(НАДАННЯ ПОСЛУГ), ЯКІ ЗДІЙСНЮЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ КАЗЕННЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПРОБІРНОГО КОНТРОЛЮ
(Вводиться в дію з /£. ОІ.
1. Випробування ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів

Пробірна плата
за 1 г виробу,
грн.
2

1
1.1. Подані вітчизняними виготовлювачами:
3,07
золоті, паладієві
срібні, за винятком предметів сервування:
1,30
вагою до 10 г
0,68
вагою більше 10 г
0,35
срібні предмети сервування
6,32
платинові
1.2. Подані суб'єктами господарювання та фізичними особами вироби:
іноземного походження, в тому числі виготовлені
вітчизняними
виготовлювачами з імпортних напівфабрикатів:
золоті
срібні, за винятком предметів сервування
срібні предмети сервування
паладієві
платинові
1.3. Подані вироби:
з різних сплавів

в індивідуальній упаковці, або з прикріпленими бірками

які заклеймовані пробою нижчою ніж була заявлена,
клеймом „Н ІГ, або встановлено різні сплави

6,01
2,42
0,95
6,01
13,14
Збільшується на
50 відсотків від
зазначеної в п.п.
1.1.- 1.2.
Збільшується на
30 відсотків від
зазначеної в п.п.
1.1,- 1.2.
Збільшується на
30 відсотків від
зазначеної в п.п.
1.1.- 1.2.

(

1

.
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....................................................-

термінового виконання

2. Клеймування: ювелірних виробів та побутових виробів
2.1. Механічне
золото, платина, паладій
срібло
2.2. Електроерозійним способом
золото, платина, паладій
срібло
2.3. На підвішених, до виробів пломбах
золото, платина, паладій
срібло
2.4. Лазерне
золото, платина, паладій, іменники СЛІД
срібло, іменники. СХІД
,2.5. Знищеним відбитків фальшивих пробірних клейм
золото, платина, паладій
срібло

2
Збільшується на
50 відсотків від
зазначеної в її.
п. 1 .1 .-2 .5
і За 1 відбиток
2,32

3,50
3,50
3,05
3,05
3,11
3,11
_
„

3, Експертиза виробів з дорогоцінних металів і
За один виріб
дорогоцінного каміння
і. /. Д ля музейних закладів
Визначення проби, маси золота, срібла, платини, паладію у
1музейних предметах:
монетах, медалях та інших подібних виробах з кількістю
1,78
складових частин до 2
інших виробах з кількістю складових частин 3 і більше
6,45
визначення методом розрахунку маси дорогоцінних металів в
3,21
; чистоті
3.2, Д ля суб'єктів господарювання та фізичних осіб:
ювелірних, та побутових, виробів із дорогоцінних металів і
10,50
дорогоцінного каміння: визначення проби, маси
1
визначення виду дорогоцінного металу У виробі
3,51
визначення проби, маси брухту ювелірних та побутових
виробів,
зубопротезного
брухту,
матеріалів
технічного
1,77
1призначення, за 1 г
3.3. За звернення правоохоронних органів та виявлених органами пробірного
контролю при перевірках, ревізіях
ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння визначення проби, маси
золото, платина, паладій
23,60

1
срібло
виробів
та
матеріалів
технічного
призначення,
напівфабрикатів та брухту ювелірних та побутових виробів
(визначення проби на пробірному камені, маси), за 1 г
4. Проведення аналізів по заявкам замовників
4.1. Аналіз ювелірних, зубопротезних та інших сплавів на
визначення вмісту (за кожен елемент окремо):
золото, срібла пробірним методом (купелювання)
хімічним методом:
золота
платини
паладію
срібла
потенціометричним титруванням:
золота
срібла
4.2.
Аналіз
електролітів
і розчинів, покриття,
електролітних шламів, ювелірних шліфів і крецов на
визначення вмісту:
золота
срібла
платини
паладію
4.3. Визначення вмісту срібла в різних кіно-, фото-,
ренгеноматеріалах, в промивних і стічних водах гальванічних
та інших виробництв
4.4.
Якісний
та
напівякісний
аналіз
методом
рентгенівської флуоресценції
4.5 Аналіз вторинної сировини на визначення вмісту
золота, срібла, платини, паладію (за кожен елемент окремо)
5, Інші роботи та надання послуг
5.1. Виготовлення пробірних реактивів (без вартості
дорогоцінних металів), за 1 мл:
хлорного золота
кислотних реактивів

2
12,00
6,10

1

Плата за 1
аналіз

257,40
409,50
561,60
514,80
198,90

105,30

409,50
198,90
702,00
538,20
_

140,40
585,00

............... ....................................................... 1

5,38
3,76

Примітки:
1. Пробірна гілата 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).
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 ЗО 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 пари сережок, запонок тощо вироби рахуються поштучно (одну пару
рахувати як два вироби).
6. Термінове виконання є здійснення виконання експертно - пробірних робіт в
термін не більше 6 годин.
7. Вартість нанесення іменника сумісного з державним пробірним клеймом
лазерним методом складається з плати за лазерне нанесення державного пробірного
клейма та іменника СПД відповідно до діючого тарифу.
8. Не зазначені в цьому Пробірному тарифі роботи і послуги виконуються за
договірними цінами.
9 ,1 ариф складено без урахування податку на додану вартість.

Головний бухгалтер
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