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Перелік платних послуг,
які надаються Інститутом луб’яних культур НААН

1. Проведення  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських,  проектно-
конструкторських, технологічних, пошукових та проєктно-пошукових робіт.

2. Проведення робіт у сфері стандартизації льону і конопель.
3. Проведення  досліджень  щодо  розвитку  галузей  льонарства  і  конопля-

рства та кон'юнктурних досліджень.
4. Наукова  та  науково-технічна  експертиза  відповідно  до  договорів,

укладених  з  фізичними  та  юридичними  особами  в  установленому  законодавством
порядку.

5. Проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і
дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання.

6. Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів.
7. Надання  консультацій  з  питань  наукових досліджень,  їх  організації  та

наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної  документації на
науково-технічну продукцію, експериментальний зразок.

8. Підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, аналі-
тичних і  фактографічних матеріалів,  добірок,  каталогів,  буклетів,  інформаційної та
рекламної продукції для провадження наукової та науково-технічної діяльності.

9. Організація  підвищення  кваліфікації  спеціалістів  у  сфері  льоно-  і
коноплевиробництва та їх стажування.

10. Організація  та проведення  наукових  семінарів,  конференцій,  симпозіу-
мів, лекторіїв, виставок, тренінгів.

11. Впровадження результатів наукових досліджень.
12. Видання,  розповсюдження  та  реалізація  наукових,  науково-технічних,

науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань, тиражува-
ння матеріалів бібліотек на носіях інформації, надання інформаційних послуг.

13. Впровадження,   виробництво   і  реалізація  дослідної,  промислової,
наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та
устаткування, що виготовлені за власними технологіями. Виробництво та реалізація
дослідних та промислових партій продукції, виготовленої за власними технологіями. 

14. Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції,  отриманої як
науково-прикладний результат, проведення дегустації.

15. Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій,
що розроблені за рахунок коштів державного бюджету.



16. Проведення  лабораторних  аналізів,  дослідження  зразків  та  обстеження
фітосанітарного стану посівів.

17. Послуги  з  інженерного  і  господарського  забезпечення,  що  надаються
орендарям майна інституту та іншим юридичним особам.

18. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях
та в приміщеннях інституту.

19. Надання наукових консультацій щодо законодавства України та зарубіж-
них країн у сфері льоно- і коноплевиробництва.

20. Розроблення за кошти замовників проектів програм, стратегій, концепцій
розвитку окремих регіонів, міст, громад, окремих видів економічної діяльності під-
приємств та організацій.

21. Надання  поліграфічних  та  рекламних  послуг,  реалізація  власної
друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім вида -
ння та реалізації друкованих засобів масової інформації),  видання та розміщення на
веб-сайтах банерів, рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфі-
чного дизайну.

22. Надання  послуг  з  виготовлення  рекламної  та  поліграфічної  продукції
іншим суб’єктам господарювання шляхом використання фондів бібліотек із дотрима-
нням вимог законодавства про авторське право.

23. Надання доступу до бібліотечних і архівних фондів для осіб, які не пра-
цюють в інституті.

24. Надання  дистанційних  інформаційних  послуг  відповідно  до
законодавства.

25. Виготовлення повнотекстових електронних копій видань (документів) на
замовлення  установ  та  фізичних  осіб  із  дотриманням  вимог  законодавства  про
авторське право.

26. Друкування, копіювання, сканування, запис інформації на носії, виконан-
ня палітурних, брошурувальних робіт.

27. Здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково-ярмаркової
діяльності, згідно із законодавством.

28. Виготовлення, реалізація власної сувенірної продукції.
29. Надання у короткострокове користування фізичним, юридичним особам

площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються у науковій дія -
льності,  для  проведення  освітніх,  наукових,  спортивних,  урочистих,  культурних та
інших заходів,також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, ко -
ли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які працюють в інституті.

30. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних примі-
щень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не
використовується у науковій діяльності, якщо це не погіршує соціально-побутових
умов осіб, які працюють в інституті.

31. Надання  у  тимчасове  користування  площ  для  зберігання  обладнання,
майна, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам. 

32. Науковий  супровід  вирощування  льону-довгунця  і  промислових
конопель. Моніторинг та діагностика стану посівів луб’яних культур.


