
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про запровадження 

пілотного проекту щодо 

тимчасового обмеження 

регулювання ціноутворення 

на товари і послуги у сфері 

виробництва та реалізації 

продовольчих товарів 

 

З метою впровадження на території Харківської області пілотного 

проекту щодо тимчасового обмеження регулювання ціноутворення на товари і 

послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів, на 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», 

керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»:  
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1. Запровадити пілотний проект щодо тимчасового обмеження 

регулювання ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та 

реалізації продовольчих товарів (далі – пілотний проект). 

 

2. На період дії пілотного проекту не застосовуються такі розпорядження 

голови обласної державної адміністрації: 

 

від 03 вересня 2004 року № 359 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком  підприємством «Мереф’янський 

ринок» Харківської облспоживспілки, з продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів», зареєстроване в Харківському обласному управлінні 

юстиції 15 вересня 2004 року за № 31/777; 

 

від 03 вересня 2004 року № 360 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком  підприємством «Золочівський ринок» 

Харківської облспоживспілки, з продажу продовольчих і непродовольчих 

товарів», зареєстроване в Харківському обласному управлінні юстиції 

15 вересня 2004 року за № 82/778; 

 

від 03 вересня 2004 року № 363 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком – підприємством Харківської 

облспоживспілки «Краснокутський ринок», з продажу продовольчих і 

непродовольчих товарів», зареєстроване в Харківському обласному управлінні 

юстиції 15 вересня 2004 року за № 85/781; 

 

від 15 вересня 2004 року № 378 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком  ТОВ «Ринок», з продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів», зареєстроване в Харківському 

обласному управлінні юстиції 27 вересня 2004 року за № 90/786; 
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від 11 жовтня 2004 року № 412 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком – ТОВ фірма «Коммерс», з продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів», зареєстроване в Харківському 

обласному управлінні юстиції 20 жовтня 2004 року № 97/793; 

 

від 17 грудня 2004 року № 529 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги ринку з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, що 

надаються суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Борзовим 

Михайлом Володимировичем», зареєстроване в Харківському обласному 

управлінні юстиції 30 грудня 2004 року за № 118/814; 

 

від 24 грудня 2004 року № 546 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком  ТОВ ВКФ «Казка», з продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів», зареєстроване в Харківському 

обласному управлінні юстиції 12 січня 2005 року за № 2/817; 

 

від 13 травня 2005 року № 196 «Про затвердження граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком  багатопрофільним приватним 

підприємством «Дніпро» (м. Ізюм), з продажу продовольчих і непродовольчих 

товарів», зареєстроване в Харківському обласному управлінні юстиції  

25 травня 2005 року за № 28/843; 

 

від 20 грудня 2005 року № 661 «Про встановлення граничних розмірів 

плати за послуги ринку з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, що 

надаються суб`єктом підприємницької діяльності  фізичною особою 

Волобуєвим Сергієм Анатолійовичем», зареєстроване в Харківському 

обласному управлінні юстиції 29 грудня 2005 року за № 55/870; 

 

від 30 березня 2006 року № 180 «Про встановлення граничного розміру 

плати за послугу, що надається ринком  товариством з обмеженою 
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відповідальністю «ІНПОЛ», з продажу продовольчих і непродовольчих 

товарів», зареєстроване в Харківському обласному управлінні юстиції 10 квітня 

2006 року за № 19/889; 

 

від 23 травня 2006 року № 279 «Про встановлення граничного розміру 

плати за послугу, що надається ринком  приватною багатогалузевою фірмою 

«АЙНУР», з продажу продовольчих і непродовольчих товарів», зареєстроване в 

Харківському обласному управлінні юстиції 05 червня 2006 року за № 25/895; 

 

від 24 жовтня 2006 року № 552 «Про встановлення граничних розмірів 

плати за послуги, що надаються ринком  приватною виробничо-комерційною 

фірмою «Лоск», з продажу непродовольчих товарів», зареєстроване в 

Харківському обласному управлінні юстиції 06 листопада 2006 року за 

№ 49/919; 

 

від 08 травня 2008 року № 277 «Про декларування зміни оптово-

відпускних цін на продовольчі товари», зареєстроване в Головному управлінні 

юстиції у Харківській області 15 травня 2008 року за № 20/988; 

 

від 29 травня 2008 року № 318 «Про граничний рівень рентабельності 

виробництва борошна», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Харківській області 10 червня 2008 року за № 29/997; 

 

від 29 травня 2008 року № 320 «Про граничні торговельні 

(постачальницько-збутові) надбавки на окремі види продовольчих товарів», 

зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 18 червня 

2008 року за № 33/1001; 

 

від 29 травня 2008 року № 321 «Про граничні торговельні 

(постачальницько-збутові) надбавки на основні продукти харчування», 
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зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 18 червня 

2008 року за № 32/1000; 

 

від 28 липня 2008 року № 443 «Про граничні торговельні 

(постачальницько-збутові) надбавки на яловичину, свинину, м’ясо птиці», 

зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 04 серпня 

2008 року за № 40/1008; 

 

від 03 листопада 2008 року № 636 «Про внесення зміни до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 24.10.2006 № 552», зареєстроване в 

Головному управлінні юстиції у Харківській області 10 листопада 2008 року за 

№ 58/1026; 

 

від 19 жовтня 2009 року № 577 «Про граничний рівень рентабельності та 

граничну торговельну надбавку на дитяче харчування», зареєстроване в 

Головному управлінні юстиції у Харківській області 09 листопада 2009 року за 

№ 43/1073; 

 

від 19 жовтня 2009 року № 578 «Про встановлення нормативів 

рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ) та 

устаткування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», 

зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 

04 листопада 2009 року за № 42/1072; 

 

від 26 квітня 2011 року № 207 «Про внесення змін до розпорядження 

голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.05.2008 № 277», 

зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 12 травня 

2011 року за № 98/1206; 
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від 20 травня 2011 року № 271 «Про граничний рівень рентабельності 

пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено 

державне регулювання цін», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Харківській області 09 червня 2011 року за № 133/1241. 

 

3. Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації забезпечити моніторинг цін на товари та послуги, 

визначені підпунктом 1 пункту 2 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 до Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України до 01 січня 2017 року інформацію про результати 

моніторингу. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови Харківської обласної державної адміністрації М.Л. Беккера. 

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в газеті 

«Слобідський край». 

 

Голова обласної державної  

адміністрації        Ю.О. СВІТЛИЧНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркуші погодження додаються 


