
 
 

 

 
Про регулювання розмірів 

плати за послуги, що нада-

ються у торговельних об’єк-

тах, на ринках з продажу 

продовольчих та непродо-

вольчих товарів 

 

 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”: 

1. Встановити граничні розміри плати за послуги, що надаються у 

торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови облдерж-

адміністрації від 11 грудня 2003 року № 457/2003-р “Про регулювання розмірів 

плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непро-

довольчих товарів”, зареєстроване в обласному управлінні юстиції 16 грудня 

2003 року за № 100/755. 

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

у Головному управлінні юстиції в області, але не раніше дня його оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Л.Гураля. 
 

 

Голова адміністрації         В.Ядуха 

  



Додаток  

до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

31 січня 2014 року № _31/2014-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ  
плати за послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на ринках  

з продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

№  

з/п 
Назва послуги 

Граничні розміри 

плати за послуги з 

урахуванням ПДВ 

(грн.) 

1 Розруб м’яса (1 кг) 0,50 

2 Зважування на товарній вазі вагарем ринку (1 зважування) 1,00 

3 Зберігання м’ясопродуктів у холодильниках та холодильних 

камерах (1 кг/доба) 
0,20 

4 Видача на прокат торгового інвентарю: 

лотка для молочної продукції, птиці та кролів (1 шт./доба) 0,50 

лотка чи таці для м’ясної продукції (1 шт./доба) 1,25 

фірмових цінників (1 шт./доба) 0,20 

візка (до 30 хв.) 2,00 

5 Видача напрокат спецодягу (1 видача/доба): 

фартухів та нарукавників торгуючим молочною продукцією 1,00 

фартухів та нарукавників торгуючим м’ясною продукцією 2,00 

6 Видача напрокат вимірювальних приладів (1 видача/доба): 

тарілочник ваг для м’ясопродуктів 2,00 

тарілочник ваг для молокопродуктів 1,00 

тарілочник ваг для овочів 2,00 

циферблатних ваг для овочів та продуктів харчування 2,50 

електронних ваг для овочів та продуктів харчування 3,00 

7 Об’ява по радіо (з 1 повтором): 

проста об’ява 2,00 

рекламне оголошення 5,00 

8 Видача довідок (1 довідка) 3,00 
 
 

Заступник голови – керівник 

апарату адміністрації         Л.Бернадська 



 


