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ІГТМ НАН України, як розробник і виробник всіх трьох модифікацій анемометрів 
АПР-2, з 1995 року виконує свої зобов’язання з технічного обслуговування анемометрів, 
що знаходяться в експлуатації, й представлення їх до державної повірки.

Ціна на сервісне обслуговування і державну повірку анемометра АПР-2 на 2018 рік 
у зв'язку зі збільшенням оплати за комунальні послуги та відповідно збільшенням наклад
них витрат підприємства до 120% змінюється та в залежності від їх стану становить:

- для анемометрів, що регулярно обслуговуються в ІГТМ, та експлуатуються з до
триманням правил, викладених у керівництві з експлуатації А1.00.000 РЗ, - 1400,00 грн. (без 
ПДВ);

- для анемометрів, які не обслуговувались щорічно в ІГТМ -  1750,00 грн. (без ПДВ).

Інші анемометри АПР-2, які експлуатувались з порушенням правил, викладених у їх 
керівництві, містять зовнішні пошкодження або зірвані пломби виробника, ціна може бути 
визначена тільки після їх дефектації.

Умови оплати: Роботи виконуються у термін 20 робочих днів з моменту надання 
приладів та 50% передоплати вартості робіт. Кінцевий термін розрахунків на протязі 60 
календарних днів з дня підписання акта виконаних робіт відповідно до умов договору.

Придбати новий анемометр АПР-2 третьої модифікації, з покращеними метрологіч
ними характеристиками і функцією витрати повітря, можна у наших офіційних дилерів. їх 
контакти і додаткова документація розташовані на сайті ІГТМ: www.apr-2.com.ua

Додаток - Планова калькуляція науково-технічної послуги на АПР-2.

Заступник директора з наукової роботи,
д-р техн. наук

Дудник М.М. м. (095) 2565494

mailto:vgso2@ukr.net
http://www.apr-2.com.ua


ІГТМ НАН Украї-

О. П. Круковський

на тему: За власними технологіями виробника довести технічні та метрологічні ха
рактеристики анемометру АПР-2, що знаходиться в експлуатації, до відповідності вимо
гам ТУ У 10.1-05411357-001-2001 та виконати його регламентну державну повірку

Термін виконання послуги за договорами на 2018 р.

КЕКВ Назва статей витрат
Сума

всього,
гривень

2111 Заробітна плата 200,00

2120
Нарахування на оплату праці (22% за 
законодавством) 44,00

2111
Гроршова виногорода за договорами 
цивільно-правового характеру* 182,00

2120
Нарахування на грошову виногороду 
(22% за законодавством) 40,04

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 473,96

Накладні витрати 460,00
Всього витрат по договору 1400,00
п д в 280,00
Всього: кошторисна вартість 1680,00

Затверджую
заступник директора 

наукової роботи

Планова калькуля
витрати на виконання

і вартості
ну одиницю

* згідно Постанов КМ України від 28.07.2003 р. № 1180 і від 20.07.1996 р. № 830, та «По
рядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами», затвердженими спі
льним наказом Міносвіти і науки, Мінфіну та Мінекономіки від 23.07.2010 р № 798/657/351

Примітка -  Затверджена кошторисна вартість стосується лише приладів, які мають 
непошкоджені пломби виробника та експлуатуються з дотриманням правил викладених 
у керівництві з експлуатації А1.00.000 РЗ на АПР-2

ПОГОДЖЕНО:
зав. П В В Є . С .  Говоруха

головний б у х г а л т е р Н . В .  Рублевська

відп. виконавець, м. н. с. М.М. Дудник


