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КAВIНET МIНICTPIВ УКРА1НИ 

ПОСТАНОВА 

BLд 22 вереаш 2016 р . 1w б5б 

Киiв 

Про реаniзацiю пjлотноrо ароекту щодо 
Т}lмчасового обмеженря застосувана я 
постапоuн Кабiвету Мiиicrpiп Украiви 

siA 25 тpyдВJI 1996 р. H~ 1548 та 
постанови Кабiвету Мiпiстрiв Укрalви 

BiA 17 жовтия 2007 р. КI 1222 

Кабiнет MiHicTpiB Укршнн DоставоаЛJIt: 

1. Поroднтися s лропоз"цiЕIO МiHicтepcтвa еКОНQмiЧJ-lОГО РОЗ8МТКУ j 
торгisлi стос:овАо реиiзaцji 3 I жовтня 2016 р . пjлотноro проекту щодо 
цiноутворення на товар" ! ЛOCJlyrn У сфер! виро6НКllТВЗ та j)UлiзаWI 

ЛРОДОВОЛl.ЧКХ товар!в (далi - пiлОТНltн проект). 

2. УстаНО8КТН, що: 


1) Аiя пiлотноro лроекту поширюеТЫ:1I на: 


rpаНlfЧнl piBHi рtнтаБМЪНОcтi та ToproB~ЬH! J1ад6авкн на днтяче 


харчування; 

граНlfЧНi РОЗМiрн плап за ПOCJ!YГИ, що надают!:wCЯ у торroвельню; 
06'ЕК1'ЗХ, на рннках з проД.ажу nРОДО8ОЛЬЧИХ та непродовольчкх TOвapiв; 

rpаничнi piBH! щи, норматнви реитабелъНОСТi (у РОЭМ.ipi не 8ИЩе. 
20 вiдсотЮs) за надакюt в ореНдУ торгоsих ПРИNiщень (площ), торГОШЬRО
теХНOJJоriчноro та/або ХOJJОДКЛЬНОГО УСТ2ткування у торroвельню;: об'ектах, 
на рннках 3 продажу nРОДО8QЛЬЧI{X та нелРОДОВОJ!ЪЧЮ:: Tosapis; 

rраНIIЧНi торговелЫli (постаЧaJlЬН1ЩЬко-збyrовi) надбавки до ООТО80Т 
цiин внро6икка (митиоi вартост!) иа бороwно, хлi6, махароинi вир06н, 
крynи, lJy}(op, ЯJlОВ\{t(ИНУ, свинину i м'ясо "ТИф, KOB6aCHi вяр06и вареиi, 
МОJlОКО, сир, сметану, MaCJIo вершкове, ОJliю с 
вище 15 в!Дсотюв без урахув.гИНR витрат з i!e:PIII~ и"3 У 

державна адмiнJСТDзцiЯм iжмiСhКОМУ сполученнi ; 
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rpVHf\lHi · piBHi рента6ельноСТi вИро6ющт8а. 6орошна ПWСНИ'-IНОГО 
вищоro, пеРШОN? i дpyroгo сорту. бороmна жнтньоro 06.а.ирного. XIIi6a вагою 
6i.nьw як 500 грам!в э 6орошна пшеничного вищоro. першоro i ,црутого сорту 
та Ix сумiшi , 60рошна ЖИТftЪOГО та cyмim! бороп:rна пшеничноro та житнього 
простоi рецептури (БОРОШКQ. дрЬцжi, СИ!>, вода) без додавання цукру. 
ЖJlру. iншкх наПОВНlовачiв , а також XJli6a i хлi606УllОЧJfИX анробiв ДJIЯ 
дiабетнкiв; 

опroВО'вWryскн! uiни на борошно пwеничие ВКЩОГО , псрmоro i дpyroro 
сорту, бороwно житие 06дирне, нрynи гречанi, ЯЛОВINИНУ, СВНЮПlУ, м'яro 
птицi . крвбаснi виро6н вapeHi, молоко коров'яче питне (пастеРНЭО8ане, 
фасова~е у nnisxy), сир. сметану, N3CJ10 BCPI1lКOBC. яйця кyplNi, цухор. OJ!ilO 
соняшникову ШЛЯХОМ· дсхлзруваЮlЯ tx зм.iнн; 

ГРЗЮfЧнi piSHi рентабел~ностi пакування " (фасування) ЛРО.ll.ОВOJ1ЬЧКХ 
Tosapls, ЩОДО яккх запроваджено державне реlj'nЮ&аННЯ uiн, без 

урахування вартост! СКРОВIПiК не вище HUк 10 siдcOiKla; 

2) 3 1 жовтн" 2016 р . на nepioA Aii пiлотноro проехту постанови 
Кабilll~ТУ Мiиiстрiв УкраIни Biд 25 грудия 1996 р. М 1548 "Про 
встаН08лення ПОВНQважеНl. opгaHiB вЮ(онавчоi anадн тв внконавчfC{ opгaHis 

мiськю. рад ЩОДQ реГУJ1ЮВЗЮIЯ WИ (таРИфiВ)" (3Л УкрaiнИ, 1996 р., М 21, 
СТ. 596) j в;,ц 17 ЖОВТНЯ 2007 р. N9 J222 "Про заТ8ер.IL>Кення Порядку 
деl\Jlзрування зм!н и оптово-вiдПУСКННХ wн на UРОДОВOJ:Iьчi товари" 

(Офiц!йнин ВiСЩU< YKpaiHH, 2007 р., 1-.'1 79, СТ. 2940) не застосовуються до 
зазначенн:х у пi.n.rIyнxт! I UbOгtI nyикту TOBapia i DOCJIyr. 

3. ДержавнIн службi статистики, . paдj N"iHicтpiB АвТQНОЮlOi Республ!ки 
Крl{М, обnасНlrм, ' Кнiвськiн та СеваСТОПОJlЬСЬкjй мiсьюш державинм 
a.д)oIiнic:траЦJИМ : 

1) JзбезпtЧИти монiторинг WН на товарн та ПОСЛyJ1!, визна'lеиi 
пiA,пУНКТОN I пункту 2 wEi ПOCnМl?ви; 

2) подати М1нic:tepcтBY економiчиоro розвктку i торriалi до I сiчня 
2017 р . !нформацiЮ про результатн NонiroрЮlI)'. 

4. МiиiстерсtВУ ехономiчноf'O розвит!!}' i торnелi за ре.зультатами 
МQнJторингу у м.iС1!ЧНИН строк подати Кабiнстовi МiHicтpis Ухраiин 

.iНформацJю про результатн ~алiзацii пiлотноro проекту та пропозиwl щодо 
удоскоиалеиня державного регулювання: WИ на товари i поcлytи у сферi 

виробннцтв.а та реaJiiзаuД продовол ьчих. тoвapi&:. 

мiпiстр 'Украiви В. ГРОЙСМАН 

IИд. )8 


