
ДУ „ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА 

ЛАБОРАТОРІЯ” ПРОПОНУЄ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ  
НАСІННЯ  

Відділ атестований відповідно до вимог ДСТУ ISO10012:2005 „Система керування 
вимірювань. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання” та СОУ 
74.9-05500397-001:2016, що засвідчує Cвідоцтво про визнання вимірювальних 

можливостей від 06 липня 2018 року №26. При аналізуванні використовують єдині методи 
та лабораторно-технічні засоби, єдину термінологію і нормативну документацію згідно 

ДСТУ 4138-2002 „Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості.”  та 
іншого чинного законодавства України.  

Випробування насіння на посівні якості проводиться за такими показниками:  

 визначення сортової чистоти зразка насіння 
 визначення маси 1000 насінин 

 визначення схожості, енергії проростання насіння 

 визначення вологості зразка насіння 
 фітопатологічний та ентомологічний аналізи зерна (насіння) –ураженість хворобами та 

заселеність шкідниками.  

Вартість зазначеного комплексу лабораторних досліджень визначена Наказом 

Міністерства аграрної політики України № 96 «Розміри плати за послуги, які надаються 
бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин» від 13.02.2013р. (у 

редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.01.2016 
№ 18). 

№ 

з/п 
Найменування послуги Одиниця виміру 

Розмір плати, 

гривень 

1 
Визначення сортової чистоти зразка 
насіння 

проба посівного 
матеріалу 

34,82 

2 Визначення маси 1000 насінин 
проба посівного 

матеріалу 
30,56 

3 
Визначення схожості, енергії 

проростання насіння 

проба посівного 

матеріалу 
35,70 

4 Визначення вологості зразка насіння 
проба посівного 

матеріалу 
32,92 

5 
Фітопатологічний аналіз рослин, 
зерна та сільськогосподарської 

продукції рослинного походження 

проба посівного 

матеріалу 
114,29 

6 

Ентомологічний аналіз рослин, зерна 

та сільськогосподарської продукції 
рослинного походження 

проба посівного 

матеріалу 
114,29 

Для проведення вищезазначених послуг необхідно подати заявку 

встановленого зразка;  зразок (пробу) насіння; документ, що підтверджує оплату 
наданих послуг. За результатами лабораторних досліджень, замовнику 

видається протокол випробувань. 

Запрошуємо до співпраці: 
м. Вінниця вул. Келецька 53, к.112. 

За більш детальною інформацією телефонуйте  
за тел. (0432) 65-89-50, 068-002-39-22 

ел. пошта-frankova@fito.vn.ua, markovska@fito.vn.ua 

mailto:markovska@fito.vn.ua
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