УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№30/А-2015

27.01.2015

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні
юстиції в Одеській області
«16» лютого 2015р. за №1/1221
Про регулювання цін на основні продовольчі
товари
Відповідно до 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)», з метою
стабілізації споживчого ринку:
1. Встановити для суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності:
1) граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової
ціни виробника (митної вартості) на продовольчі товари без урахування витрат
з їх транспортування у міжміському сполученні (додаються);
2) 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 у
розмірі 5 відсотків;
3) граничні рівні рентабельності виробництва дитячого харчування у
розмірі 10 відсотків;
4) граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника (митної
вартості) на дитяче харчування у розмірі 15 відсотків;
5) граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського
харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладах, у розмірі 40 відсотків;
6) граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих
товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування
вартості сировини не вище 10 відсотків.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
Одеської обласної державної адміністрації:
1) від 11 серпня 2008 року № 614/А-2008 «Про встановлення граничного
рівня

торговельних

надбавок

(націнок)

на

продукцію

громадського

харчування», зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Одеській області
27 серпня 2008 року за № 51/908;
2) від 22 грудня 2008 року № 1141/А-2008 «Про регулювання цін на
основні продовольчі товари», зареєстроване в Головному управлінні юстиції в
Одеській області 30 грудня 2008 року за № 78/935.

3. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування в
газеті «Одеські вісті».
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації.
Виконуючий обов’язки голови
обласної державної адміністрації

В.І. Кулаков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконуючого
обов’язки голови обласної
державної адміністрації
27 січня 2015 року № 30/А-2015
Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
в Одеській області
«16» лютого 2015р. за №1/1221
Граничні торговельні (постачальницькозбутові) надбавки до оптової ціни виробника
(митної вартості) на продовольчі товари
Граничні торговельні
(постачальницько№з/п

Найменування продовольчих товарів

збутові) надбавки до
оптової ціни
виробників (митної
вартості), %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Борошно пшеничне, житнє вітчизняного
виробництва
Хліб не нарізний, вагою більш як 400 грамів
Макаронні вироби вітчизняного виробництва
Крупи вітчизняного виробництва, окрім круп в
картонній упаковці
Яловичина
Свинина
М'ясо птиці (кури)
Ковбасні вироби варені вітчизняного виробництва
(крім вищого ґатунку)
Молоко жирністю до 3,2% включно, у

12
10
15
12
15
15
15
12
12

10.
11.
12.
13.
14.
15.

поліетиленовій та пластиковій упаковці
Сир жирністю до 9% включно, без добавок
Сметана жирністю до 15% включно
Масло вершкове вітчизняного виробництва
жирністю до 73% включно
Олія соняшникова без добавок
Яйця курячі категорії С1
Цукор-пісок

Заступник голови обласної
державної адміністрації

15
15
15
12
15
15

С.В. Калинчук

