
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Голови обласної державної адміністрації 

 

від    05     липня  2006 року                м. Тернопіль                         № 406 

 

                                                                                   Зареєстровано в Головному                                                                                                                   

                                                                                   управлінні юстиції у                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тернопільській області 

                                                                                  14 липня 2006 року за №16/568 

 

Про окремі питання                                             

щодо  регулювання цін 

(тарифів) в області 

 

Відповідно до повноважень, визначених постановою 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, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 

травня 2006 року № 660 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 1996 р. № 1548”): 

1. Встановити нормативи рентабельності на торф’яні брикети, дрова та газ 

скраплений, що відпускаються населенню для побутових потреб, у розмірах: 

1.1 На торф’яні брикети та дрова до 10 відсотків до повної собівартості 

продукції; 

1.2. На газ скраплений  до 15 відсотків до повної собівартості без вартості 

покупного газу та витрат з його доставки до газонаповнювальних пунктів. 

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, в яких до запровадження 

вказаного регулювання застосовувались нижчі ціни, продовжувати застосовувати 

такий рівень. 

3. Взяти до відома, що відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 9 „Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 

жовтня 1999 року №246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 

листопада 1999 року за №751/4044, та 16 „Витрати”, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за №27/4248, повна собівартість 

включає виражені в грошовій формі сукупні  операційні, фінансові витрати та 

витрати з податку на прибуток. 

До повної собівартості не включаються: 

а) витрати, пов’язані з соціально-побутовим, культурним обслуговуванням 

персоналу підприємства; 

б) нестачі та збитки від порчі товарно-матеріальних цінностей, збитки від 

браку; 

в) витрати та втрати, спричинені необґрунтованим відступом від 

технологічного процесу; 

г)  витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності 

об’єктів соціальної інфраструктури; 



д)  штрафи, пені, неустойки; 

             е) понаднормові виробничі витрати основної діяльності. 

4. З метою повторного відстеження результативності даного розпорядження, 

відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”, відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації „Тернопільгаз”, державному лісогосподарському об’єднанню 

„Тернопільліс” та дочірньому підприємству „Шумський торфозавод” до 01 лютого 

2007 року надати головному управлінню економіки обласної державної адміністрації 

інформацію про фактичну за 2006 рік та планову на 2007 рік собівартість продукції, 

ціни на яку регулюються цим розпорядженням. 

5. Визначити, що головне управління економіки обласної державної 

адміністрації, в разі потреби, дає офіційні роз’яснення щодо застосування 

регульованих цін(тарифів). 

6. Пункт 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 

грудня 2001 року №580 „Про встановлення торговельних надбавок (націнок) на 

лікарські засоби і вироби медичного призначення”, зареєстрованого в обласному 

управлінні юстиції 02 січня 2001 року за №2/355, після слів „ у відсотках до оптової 

ціни виробника (митної вартості)” доповнити словами „ з урахуванням знижок”. 

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації: 

 - від 12 липня 2004 року № 364 „Про встановлення роздрібних цін на 

торф’яні брикети”, зареєстроване в обласному управлінні юстиції 16 липня 2004 

року за № 18/495; 

 - від 29 червня 2005 року № 321 ”Про запровадження регулювання цін на 

м’ясо”,  зареєстроване в обласному управлінні юстиції 30 червня 2005 року за № 

14/531; 

- від 28 листопада 2005 року № 649 „Про заставні ціни на скляну тару”, 

зареєстроване в обласному управлінні юстиції 02 грудня 2005 року за № 31/548. 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Вовчука П.Б. та заступника 

голови обласної державної адміністрації Островського О. В. 

 

 

Голова обласної державної 

           адміністрації                                                                  І.М.СТОЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


