
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

26.10.2016 № 627 
 
 
Про застосування розпоряджень голови обласної державної адміністрації 
щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації 
продовольчих товарів 

 
 

 Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постановою 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 року № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2007 року № 1222» (далі – Постанова): 

 
1. Взяти до відома, що Постановою тимчасово обмежено застосування 

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)» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1222 «Про затвердження 
Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари». 

 
2. У зв’язку з прийняттям Постанови, на період дії пілотного проекту 

щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації 
продовольчих товарів, не застосовуються такі розпорядження голови 
обласної державної адміністрації: 

від 22 вересня 2008 року № 353 «Про встановлення граничних 
торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на продовольчі товари», 
яке зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області              
22 вересня 2008 року за № 41/1325; 

від 17 травня 2010 року № 131 «Про встановлення торговельної 
надбавки на дитяче харчування», яке зареєстроване в Головному управлінні 
юстиції у Запорізькій області 17 травня 2010 року за № 10/1411; 

від 17 травня 2010 року № 132 «Про встановлення граничних рівнів 
рентабельності виробництва борошна, хліба і хлібобулочних виробів», яке 
зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області                    
17 травня 2010 року за № 11/1412; 
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від 27 січня 2011 року № 15 «Про встановлення граничних розмірів 
плати за послуги, що надаються ТОВ «Торгсервіс», яке зареєстроване в 
Головному управління юстиції у Запорізькій області 28 січня 2011 року за           
№ 1/1443; 

від 18 липня 2011 року № 283 «Про встановлення граничних рівнів 
рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів», яке 
зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 19 липня 
2011 року за № 35/1477. 

 
3. Головам райдержадміністрацій довести до відома суб’єктів 

господарювання всіх форм власності про прийняття Постанови та видання 
цього розпорядження. 

 
4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення 

забезпечити виконання пункту 3 цього розпорядження.  
 
 
 

Голова обласної  
державної адміністрації                                                      К.І. Бриль 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


