
 
У К Р А Ї Н А 

 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
17.05.2010                                                                                № 132 
 
 
 
 
Про встановлення граничних  
рівнів рентабельності виробництва  
борошна, хліба і хлібобулочних виробів 
 
                                                                Зареєстровано в Головному управлінні 
                                                                 юстиції у Запорізькій області      
                                                                 17.05.2010 за № 11/1412 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 
„Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, зі змінами та 
доповненнями:  

1. Встановити 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 хліб і хлібобулочні 
вироби для діабетиків, що додаються. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 22.09.2008 № 352                 
„Про встановлення граничних рівнів рентабельності виробництва борошна, 
хліба і хлібобулочних виробів”, яке зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції у Запорізькій області 22.09.2008 за № 42/1326 (зі змінами). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації Кальцева В.Ф.  

4. Це розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного 
оприлюднення. 

 
 

Голова обласної  
державної адміністрації                                                               Б.Ф. Петров  
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                                                                        Затверджено     
                                                      розпорядження голови  Запорізької                                                                      
        обласної  державної адміністрації 
 
       17.05.2010 №132 
 
                                                                 Зареєстровано в Головному управлінні 
                                                                 юстиції у Запорізькій області      
                                                                 17.05.2010 за № 11/1412 
 
 

 
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 хліб і 
хлібобулочні вироби для діабетиків. 

 
№ 
з/п 

Найменування продукції Граничні рівні 
рентабельності 

виробництва 
1. Борошно:    
 пшеничне вищого, першого і другого сорту До 5 відсотків 
 житнє обдирне до 5 відсотків 
2. Хліб вагою більш як 500 грамів простої рецептури 

(борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, 
жиру, інших наповнювачів із: 

 

 борошна пшеничного вищого сорту До 5 відсотків 
 борошна пшеничного першого сорту до 5 відсотків 
 борошна пшеничного другого сорту до 5 відсотків 
 борошна житнього   до 5 відсотків 
 суміші борошна пшеничного вищого, першого  

і другого сорту до 5 відсотків 
 суміші борошна пшеничного та житнього до 5 відсотків 
3. Хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків  До 0,5 відсотка 
   
 
Заступник голови – керівник  
апарату облдержадміністрації                                                         С.В. Лимарчук 


