
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 

від    11 червня    2009 року                    м. Тернопіль                        № 402 

 

Зареєстровано в Головному управлінні  

                                                                        юстиції у Тернопільській області 

                                                                       17 червня 2009 року за №15/646 

 

 

Про регулювання цін на продукцію громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих 

навчальних закладах 

 

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)” (із змінами і 

доповненнями), з метою соціального захисту споживачів: 

 

1. Встановити граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію 

громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах, для всіх суб’єктів господарювання 

незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та 

виробництва, що додаються. 

 

2. Суб’єкти господарювання самостійно формують ціну продажу на 

продукцію, що реалізується, виходячи з  цін придбання (закупки) на кулінарну  

продукцію власного виробництва та закупні товари, з урахуванням  граничних 

торговельних надбавок (націнок), встановлених цим розпорядженням. 

У випадках передбачення дотацій в місцевих бюджетах, конкретний 

розмір націнок (в межах встановленого граничного рівня) визначається угодою 

між суб’єктом громадського харчування та навчальним закладом або головним 

розпорядником коштів, з урахуванням безоплатного чи на пільгових умовах 

надання приміщень, обладнання, посуду тощо відповідними навчальними 

закладами. 

 

3. Замовникам та суб’єктам громадського харчування  керуватись 

Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, 

затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 24 липня 2002 року  №219, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України  20 серпня 2002 року за №680/6968. 

При цьому, встановлені розпорядженням граничні торговельні надбавки 

(націнки) не поширюються на заклади (підприємства) ресторанного 

господарства, які надають додаткові послуги (виготовляють продукцію на 



 

замовлення, що має поодинокий характер, або здійснюють обслуговування 

банкетів та інших аналогічних заходів, пов’язаних із дозвіллям споживачів). 

 

5. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 26 червня 2008 року №463 «Про 

регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах», 

зареєстроване    в    Головному  управлінні  юстиції  у  Тернопільській  області       

02 липня 2008 року за №16/618.  

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити першому 

заступникові голови обласної державної адміністрації Фліссаку А.А. 

 

Голова обласної державної 

             адміністрації                                                                   Ю.В.ЧИЖМАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                               Розпорядження голови  

                                                                  обласної державної адміністрації 

                                                                   11.06.2009 № 402 

  

ГРАНИЧНІ ТОРГОВЕЛЬНІ НАДБАВКИ 

(націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується 

в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм               

власності, підпорядкованості і методів організації праці та виробництва 

 
№ 

п/п 
 

Назва продукції 
 

У відсотках (без урахування 

ПДВ) до цін придбання 

(закупки) 

У вищих 

навчальних 

закладах 

В інших 

навчальних 

закладах 

1. 

 

Продовольча сировина для приготування 

кулінарної продукції власного виробництва    

 

60 

 

50 

2. Закупні товари (без видозмінення)  20 

 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації                                            І.О.НАЛИВАЙКО 
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