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Про забезпечення виконання 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 вересня 2016 р. 
№ 656 «Про реалізацію пілотного 
проекту щодо тимчасового 
обмеження застосування
постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 1996 р. 
№ 1548 та постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 
2007 р. №1222»

Відповідно до статей 2, 20 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 вересня 2016 року № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо 
тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2007 р. № 1222», враховуючи встановлення (регулювання) цін на 
окремі товари і послуги розпорядженнями голови облдержадміністрації 
від 28 липня 2009 року №287-р «Про встановлення нормативу рентабельності 
за надання в оренду торгових приміщень (площ), устаткування у торговельних 
об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» 
(зареєстроване в головному управлінні юстиції у Миколаївській області
19 серпня 2009 року за №51/1652); від 21 грудня 2005 року № 350-р «Про 
встановлення граничної торговельної надбавки на дитяче харчування» 
(зареєстроване в Миколаївському обласному управлінні юстиції від 10 січня 
2006 року за №1/1481); від 04 квітня 2011 року № 87-р «Про встановлення 
граничного рівня рентабельності виробництва борошна» (зареєстроване в 
Головному управлінні юстиції у Миколаївській області 06 квітня 2011 року
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за №35/1794); від 05 квітня 2011 року № 89-р «Про встановлення граничного 
рівня рентабельності виробництва хліба» (зареєстроване в головному 
управлінні юстиції у Миколаївській області 07 квітня 2011 року за №38/1797); 
від 12 квітня 2011 року № 101-р «Про встановлення граничних торговельних 
надбавок на окремі продовольчі товари» (зареєстроване в головному управлінні 
юстиції у Миколаївській області 15 квітня 2011 року за №45/1804); 
від 16 травня 2011 року № 143-р «Про введення регулювання оптово- 
відпускних цін на окремі види продовольчих товарів і встановлення граничних 
рівнів рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів» 
(зареєстроване в головному управлінні юстиції у Миколаївській області 
23 травня 2011 року за №72/1831):

1. Довести до відома голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного 
значення) голів, суб’єктів господарської діяльності області, що Кабінет 
Міністрів України постановою від 22 вересня 2016 року № 656 «Про реалізацію 
пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222»:

1) погодився з пропозицією Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України стосовно реалізації з 1 жовтня 2016 року пілотного проекту 
щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації 
продовольчих товарів (далі - пілотний проект), дія якого поширюється на:

граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче 
харчування;

граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних 
об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище
20 відсотків) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно- 
технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на 
ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни 
виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, 
яловичину, свинину і м ’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, 
сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15 відсотків 
без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні;

граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, 
першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, 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 хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків;

оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого і другого 
сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м ’ясо
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птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров’яче питне (пастеризоване, 
фасоване у плівку), сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію 
соняшникову шляхом декларування їх зміни;

граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих 
товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування 
вартості сировини не вище ніж 10 відсотків;

2) встановив, що на період дії пілотного проекту 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)» і від 17 жовтня 2007 року № 1222 «Про 
затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на 
продовольчі товари» не застосовуються до зазначених у підпункті 1 цього 
пункту товарів і послуг.

2. Департаменту економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації забезпечити моніторинг цін на товари та послуги, 
визначені підпунктом 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
22 вересня 2016 року № 656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо 
тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2007 р. № 1222», та подати Міністерству економічного розвитку і 
торгівлі України до 01 січня 2017 року інформацію про результати 
моніторингу.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови облдержадміністрації, 
виконувач функцій і повноважень 
голови облдержадміністрації В.В.Бонь




