
Додаток 1 

Нормативна база з державного регулювання ціноутворення 
 

1.Закон України  „Про ціни і ціноутворення”. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 

№1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої  влади та 

виконавчих органів міських рад щодо  регулювання цін (тарифів)”. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року                   

№ 1222 „Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних 

цін на продовольчі товари”. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 року №955 

„Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення”. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 року №340 

„Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного 

регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною 

хворобою”. 

6. Державне регулювання ціноутворення обласною державною 

адміністрацією 

 

Державне регулювання  

ціноутворення обласною державною адміністрацією  
 

№ 

п/п 
Норми державного регулювання ціноутворення в області Значення 

1 Граничні   торговельні   надбавки   (націнки)   на  продукцію 

громадського   харчування,  що  реалізується  в  загальноосвітніх, 

професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах: 

 

- 

 

- на сировину та продукти для приготування продукції власного 

виробництва 
45 % 

- при реалізації покупних товарів 20 % 

2 Тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні 

державні і комунальні заклади охорони здоров’я в області                         

(без урахування ПДВ):  

Не вище: 

- косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними 

показаннями 
77,80 грн. 

- оздоровчий масаж, гімнастика 71,10 грн. 

- операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах 

(методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більше 

як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за 

медичними і соціальними показаннями 

181,98 грн. 

- медичний огляд для отримання виїзної візи (крім службових відряджень 

державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних 

медичних документів) 

112,02 грн. 

- попередній профілактичний медичний огляд при прийняті на роботу (крім 

випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів 

державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні 

медичні огляди, без врахування лабораторних досліджень 

123,80 грн. 

- попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення 

водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться 

за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні 

періодичні профілактичні медичні огляди 

103,20 грн. 



- медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння 

зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні 

огляди 

110,70 грн. 

- анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що 

передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію 

(крім обстежень на ВІЛ та СНІД) 
48,45 грн. 

- медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, 

маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які за станом здоров’я та 

характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров’я 

115,50 грн. 

- видача бланка особистої медичної книжки 5,00 грн. 

- видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 3,85 грн. 

3 Торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на такі паливно-

енергетичні ресурси, що відпускаються  населенню для  побутових  

потреб (для підприємств області незалежно від форм власності): 

 
 

 

- торф паливний кусковий, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, 

дрова, торф'яні брикети, газ скраплений 
10 % 

- вугілля, вугільні брикети (без урахування транспортних витрат) 20 % 

4 Норматив рентабельності на паливно-енергетичні ресурси, що 

відпускаються  населенню для  побутових  потреб (для підприємств 

області незалежно від форм власності): 

 

 

 

- торф паливний кусковий, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, 

дрова та торф'яні брикети 
5 % 

- газ скраплений 10 % 

 


