Державне регулювання
ціноутворення
Хмельницькою обласною державною адміністрацією
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Норми державного регулювання ціноутворення в області
Граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової
ціни виробника (митної вартості) на:
- ковбасні вироби варені, молоко (крім молока тривалого зберігання), сир
кисломолочний, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі
- хліб, борошно пшеничне та житнє, макаронні вироби, крупи (манну, ячну,
гречану, пшоняну), цукор (крім рафінаду), яловичину, свинину, м'ясо птиці
Довідково. Транспортні витрати по доставці товару у міжміському
сполученні включаються понад встановленого рівня торговельної надбавки
Граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих
товарів щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без
урахування вартості сировини
Гранична торговельна надбавка реалізації продовольчих товарів
власного виробництва, щодо яких запроваджено державне регулювання
цін, через власну торговельну мережу
Граничні рівні рентабельності виробництва (для підприємств області
незалежно від форм власності):
- 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 хліба і
хлібобулочних виробів для діабетиків
Державне регулювання оптово-відпускних цін на борошно пшеничне
вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи
гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці, ковбасні вироби варені,
молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир, масло
вершкове, сметану, яйця курячі, цукор, олію соняшникову
Граничні
торговельні
надбавки
(націнки)
на продукцію
громадського
харчування, що реалізується в загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах:
- на сировину та продукти для приготування продукції власного
виробництва
- при реалізації покупних товарів
Граничні торговельні надбавки на дитяче харчування на:
- м’ясні та рибні консерви, сухі, рідкі і пастоподібні молочні та
кисломолочні продукти дитячого харчування
- овочеві та фруктово-ягідні консерви, харчові концентрати дитячого
харчування
Тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні
державні і комунальні заклади охорони здоров’я в області
(без урахування ПДВ):
- косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними
показаннями
- оздоровчий масаж, гімнастика
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- операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах
(методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більше
як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за
медичними і соціальними показаннями
- медичний огляд для отримання виїзної візи (крім службових відряджень
державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних
медичних документів)
- попередній профілактичний медичний огляд при прийняті на роботу (крім
випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди, без врахування лабораторних досліджень
- попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення
водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться
за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні
періодичні профілактичні медичні огляди
- медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння
зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні
огляди
- анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що
передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію
(крім обстежень на ВІЛ та СНІД)
- медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури,
маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які за станом здоров’я та
характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони здоров’я
- видача бланка особистої медичної книжки
- видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
Тарифи на інвентаризацію нерухомого майна за 1 нормо-годину
виконуваних робіт (без урахування ПДВ)
Нормативи рентабельності за надання в оренду торгових приміщень
(площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування
в торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів
Торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на такі паливноенергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових
потреб (для підприємств області незалежно від форм власності):
- торф паливний кусковий, паливо пічне побутове, гас освітлювальний,
дрова, торф'яні брикети, газ скраплений
- вугілля, вугільні брикети (без урахування транспортних витрат)
Норматив рентабельності на паливно-енергетичні ресурси, що
відпускаються населенню для побутових потреб (для підприємств
області незалежно від форм власності):
- торф паливний кусковий, паливо пічне побутове, гас освітлювальний,
дрова та торф'яні брикети
- газ скраплений
Граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних
об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів
(з урахуванням ПДВ):
І. Розруб м’яса (1кг)
ІІ. Зважування на товарній вазі вагарем ринку (1 зважування)
ІІІ. Зберігання м’ясопродуктів у холодильниках та холодильних камерах (1
кг/доба)
ІV. Видача на прокат торгового інвентарю:
- лотка для молочної продукції, птиці та кролів (1шт/доба)
- лотка чи таці для м’ясної продукції (1 шт/доба)
- фірмових цінників (1шт/доба)
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- візка (до 30 хв.)
V. Видача напрокат спецодягу (1 видача/доба):
- фартухів та нарукавників торгуючим молочною продукцією
- фартухів та нарукавників торгуючим м’ясною продукцією
VI. Видача напрокат вимірювальних приладів (1 видача/доба):
- тарілочник ваг для м’ясопродуктів
- тарілочник ваг для молокопродуктів
- тарілочник ваг для овочів
- циферблатних ваг для овочів та продуктів харчування
- електронних ваг для овочів та продуктів харчування
VII. Об’ява по радіо (з 1 повтором):
- проста об’ява
- рекламне оголошення
VIII. Видача довідок (1 довідка)

2,00 грн.
1,00 грн.
2,00 грн.
2,00 грн.
1,00 грн.
2,00 грн.
2,50 грн.
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2,00 грн.
5,00 грн.
3,00 грн.

