
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 

 

 

від 9 лютого 2011 р. N 168 

 

Київ  

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів  
 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:  
 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів зміни, що додаються.  
 

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у тижневий строк 

виконання вимог цієї постанови.  
 

  

Прем'єр-міністр України   
М. АЗАРОВ  

 

 
 

Інд. 22  

 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 лютого 2011 р. N 168  

 

 
 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів  
 

 

1. У пункті 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 511; 2004 р., 

N 52, ст. 3452; 2005 р., N 17, ст. 903; 2006 р., N 20, ст. 1463; 2007 р., N 46, ст. 1882, N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795; 2009 р., N 23, ст. 758, N 37, ст. 1256):  

 
абзац тридцять восьмий після слів "борошно житнє обдирне," доповнити словами "крупи гречані,", а після слова "молоко" - словами "коров'яче питне 

(пастеризоване, фасоване у плівку)";  

 
доповнити пункт абзацом такого змісту:  

 

"граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості 
сировини не вище ніж 10 відсотків.".  

 

2. У пункті 1 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2007 р. N 1222 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2940; 2008 р., N 61, ст. 2072), після слів "борошно житнє обдирне," доповнити словами 

"крупи гречані,", а слова і цифри "з вмістом жиру до 2,5 відсотка" замінити словами "(пастеризоване, фасоване у плівку)".  

 
3. Розділ I Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 квітня 2008 р. N 373 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 983), доповнити пунктом 51 такого змісту:  

 
"51. Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з оптової реалізації продовольчих товарів, у первинних документах під час визначення одиниці виміру 

господарської операції у вартісному виразі зазначають також розмір застосованої ними постачальницько-збутової надбавки.".  

 
 

   

 
 

 

04 березня 2011, п'ятниця :: Держрегулювання :: 

 

Уряд України дозволив місцевим органам влади регулювати оптово-відпускні ціни на гречку 

 

Постанова КМУ від 09.02.2011 р. №168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види 

продовольчих товарів» 
Уряд України дозволив місцевим органам влади регулювати оптово-відпускні ціни на гречану крупу. 

 

 
Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 9 лютого 2011 року №168, опублікованою у газеті «Урядовий кур′єр» у четвер. 

 

 
Крім цього, документ також уточнює, що органи виконавчої влади на місцях зможуть регулювати оптово-відпускні ціни не на всі види молока, як це було 

раніше, а лише на молоко пастеризоване та розфасоване у плівку. 

 
 

Як повідомлялося, з початку поточного року ціни на гречку в Україні різко пішли вгору, при цьому крупа зникла з полиць багатьох магазинів. 

 

На сьогодні місцева влада має право встановлювати граничні рівні торгових націнок та рівнів рентабельності, а також регулювати оптово-відпускні 

ціни на низку соціально значущих продуктів харчування, зокрема хліб, муку, деякі молочні та м’ясні продукти 

 

 

 

 



 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 168 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

ціноутворення на окремі види продовольчих товарів 

 

Выдавший орган: Кабінет Міністрів України  

 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1351 Про внесення зміни до переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які 

дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1366 Про внесення зміни до переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами 

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами 
  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1347 Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на 
прикордонних водах та їх заступників 

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1348 Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами 
та установами, що належать до сфери її управління 

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1349 Про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню епідемії ВІЛ-інфекції 

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1350 Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень 
  

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1354 Про затвердження Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального 

закладу спортивного профілю 
  

Разъяснения законодательства Кабінету Міністрів України 

 
Порядок внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам  

  

Щодо надання пільг громадянам, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус 
гірського  

  

 

. ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

До відома суб’єктів господарської діяльності 

      Кабінет Міністрів України 09 лютого 2011 року видав постанову №168 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  з питань 

ціноутворення на окремі види продовольчих товарів» якою вніс зміни до порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року №1222 та Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких 
запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р.№373, яка опублікована 03.03.2011 року в 

газеті «Урядовий кур’єр». 

 
     Розділ І  Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 квітня 2008 р.№373 доповнено пунктом 51 який викладено в наступній редакції: 

 
      51. «Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з оптової реалізації продовольчих товарів, у первинних документах під час визначення одиниці 

виміру господарської операції у вартісному виразі зазначають також розмір застосованої ними постачальницько - збутової надбавки». 

 
 


