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Про запровадження державного 

регулювання ціноутворення на 

окремі продовольчі товари 

 

 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміні-

страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 

№ 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та вико-

навчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”: 

1. Встановити: 

1.1. Граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оп-

тової ціни виробника (митної вартості) у розмірі: 

15 відсотків – на ковбасні вироби варені, молоко (крім молока трива-

лого зберігання), сир кисломолочний, сметану, масло вершкове, олію со-

няшникову, яйця  курячі; 

10 відсотків – на хліб, борошно пшеничне та житнє, макаронні вироби, 

крупи (манну, ячну, гречану, пшоняну), цукор (крім рафінаду), яловичину, 

свинину, м’ясо птиці. 

1.2. Транспортні витрати по доставці товару у міжміському сполу-

ченні включаються понад встановленого рівня торговельної надбавки. 

1.3. Граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продоволь-

чих товарів щодо яких запроваджено державне регулювання цін. без ураху-

вання вартості сировини у розмірі 10 відсотків. 

1.4. У випадку реалізації продукції власного виробництва, зазначеної у 

підпункті 1.1 через власну торговельну мережу граничну торговельну над-

бавку у розмірі 10 відсотків. 
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2. Запровадити державне регулювання оптово-відпускних цін на бо-

рошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, 

крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, 

молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир, сметану, 

масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову шляхом деклару-

вання їх зміни. 

3. Встановити для підприємств області незалежно від форм власності 

граничні рівні рентабельності виробництва: 

3.1. Борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна 

житнього обдирного – 5 відсотків. 

3.2. Хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, 

першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна 

пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) 

без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліб і хлібобулочні 

вироби для діабетиків – 6 відсотків. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації: 

від 28 серпня 2007 року № 272/2007-р “Про запровадження держав-

ного регулювання цін на виробництво борошна, хліба та хлібобулочних 

виробів”, зареєстроване у Головному управлінні юстиції в області 29 серпня 

2007 року за № 59/1164; 

від 16 листопада 2007 року № 377/2007-р “Про запровадження дер-

жавного регулювання цін на окремі продовольчі товари”, зареєстроване у 

Головному управлінні юстиції в області 16 листопада 2007 року за 

№ 80/1185; 

від 15 серпня 2008 року № 431/2008-р “Про запровадження держав-

ного регулювання ціноутворення на окремі продовольчі товари”, зареєстро-

ване у Головному управлінні юстиції в області 26 серпня 2008 року за 

№ 97/1298. 

5. Це розпорядження набирає чинності після реєстрації у Головному 

управлінні юстиції в області з моменту оприлюднення. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-

ника голови обласної державної адміністрації Л.Гураля. 

 

 

Голова адміністрації              В.Ядуха 


