
 

Перелік нормативно-правових актів, якими запроваджено державне регулювання цін на товари і послуги 

(Основні ЗУ «Про ціни і ціноутворення», «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

 у сфері господарської діяльності») 

 
Сфера та повноваження щодо регулювання цін і тарифів 

 

Законодавчі та інші нормативно-правові акти 

згідно з якими здійснюється державне 

регулювання цін і тарифів 

1 2 

Лікарські засоби та вироби медичного призначення 

Кабінет Міністрів України встановлює: 

на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку 

основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, 

психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового 

мінімального асортименту лікарських засобів для аптечних закладів та фельдшерсько-

акушерських пунктів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні 

постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-

відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) 

надбавки не вище ніж 25 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням 

податків; 

Постанова КМУ від 17 жовтня 2008 р. N 955 «Про 

заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і 

вироби медичного призначення» 

 

Кабінет Міністрів України встановлює: 

на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та 

медичних газів) і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесені до 

реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які 

придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 

граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до 

задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні 

торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до 

закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної 

ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу, усі типи, 

види, марки виробів медичного призначення не повинен перевищувати розміру внесеної до 

зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні. 

Постанова КМУ від 17 жовтня 2008 р. N 955 «Про 

заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і 

вироби медичного призначення» 

 

Кабінет Міністрів України затверджує: 

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення;  

Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких 

запроваджено державне регулювання.  

Постанова КМУ від 25 березня 2009 р. N 333 

«Деякі питання державного регулювання цін на 

лікарські засоби і вироби медичного призначення» 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF
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Кабінет Міністрів України затверджує перелік лікарських засобів вітчизняного та 

іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров'я, що 

повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. 

Постанова КМУ від 5 вересня 1996 р. № 1071 

«Про порядок закупівлі лікарських засобів 

закладами та установами охорони здоров'я, що 

фінансуються з бюджету» 

 

Міністерство охорони здоров’я проводить декларування зміни оптово-відпускних цін на: 

лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного 

виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю 

або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських 

засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (ЗП 

України, 1996 р., № 17, ст. 480), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, 

прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які 

виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на 

замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та 

допоміжних речовин (далі - лікарські засоби); 

вироби медичного призначення, а саме перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні 

матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та 

матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені 

для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, набори реагентів для 

медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів 

аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших 

матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до 

Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або щодо яких 

складено декларацію про відповідність медичного виробу і які придбаваються повністю або 

частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (далі - вироби медичного 

призначення). 

Постанова КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 

«Питання декларування зміни оптово-відпускних 

цін на лікарські засоби та вироби медичного 

призначення» 

 

 

Залізничний транспорт 

 

Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном встановлює 

тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з 

ними послуги, а також на послуги з випробувань автобусів, переобладнаних з транспортних 

засобів іншого призначення, для підтвердження їх відповідності вимогам безпеки 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF/print1443617268508041#n20
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF/print1443617268508041#n20
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF/print1443617268508041#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF/paran20#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF/paran20#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1071-96-%D0%BF/paran20#n20
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Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку встановлює тарифи на 

перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному 

та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень та перевезень швидкісними 

поїздами категорії Інтерсіті+ у вагонах першого класу) 

 

-//- 

Управління залізниць за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями 
встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у 

приміському сполученні 

-//- 

 

Авіаційний транспорт 

 

Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку встановлює: 

- аеропортові збори в іноземній валюті за обслуговування повітряних суден і пасажирів в 

аеропортах України (посадка – зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в 

аеровокзалі, наднормативна стоянка повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» 

- ставки плати в іноземній валюті за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних 

суден у повітряному просторі України 

-//- 

 

 

Транспортні послуги 

 

Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад встановлюють тарифи на 

транспортні послуги 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

 

Міський пасажирський транспорт 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим встановлює тарифи на перевезення 

пасажирів і багажу пасажирським електротранспортом (тролейбусом) у міжміському і 

приміському сполученні 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» 

Зв’язок загального користування 

Кабінет Міністрів України затверджує тарифи на послуги урядового зв’язку, що 

надаються посадовим особам підприємств, установ і організацій 

Указ Президента України від 18.04.2005 № 663 

«Про забезпечення урядовим зв’язком посадових 
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осіб» 

Кабінет Міністрів України встановлює розмір зборів за користування радіочастотним 

ресурсом України 

Закон України «Про радіочастотний ресурс 

України» 

Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу, продовження строку дії, 

переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом 

України 

 

 

-//- 

 

Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за виділення номерного ресурсу і 

порядок її внесення 

Закон України «Про телекомунікації» 

Адміністрація Держспецзв’язку встановлює граничні тарифи на послуги конфіденційного 

зв’язку, які надаються споживачам в Національній системі конфіденційного зв’язку 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» 

 Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку встановлює тарифи на 

приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою  

 

-//- 

 

Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Пенсійним фондом 

встановлює тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та 

грошової допомоги населенню, що виплачуються з коштів Пенсійного фонду  

-//- 

 

Держкомінформнауки за погодженням з Мінекономрозвитку встановлює 

 граничні ціни (тарифи) на пов'язані з електронним цифровим підписом послуги, що 

надаються акредитованими центрами сертифікації ключів органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми 

власності. 

 

-//- 

 

Національна комісія з питань регулювання зв’язку встановлює: 

- тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги 

Закон України «Про телекомунікації» 

- на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, які займають 

монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг 

Закон України «Про телекомунікації» 

 

- тарифи універсальні поштові послуги Закон України «Про поштовий зв’язок» 

 

 

Житлово – комунальне господарство 
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Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні 

послуги:  
- водопостачання та водовідведення (крім ліцензіатів Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг); 

- теплопостачання (крім ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг); 

- - утримання будинків та споруд і прибудинкових територій; 

- вивезення побутових відходів; 

- захоронення та перероблення побутових відходів (крім ліцензіатів Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енегетики та 

комунальних послуг встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги для 

ліцензіатів комісії на послуги: 

- водопостачання та водовідведення; 

- теплопостачання; 

- захоронення та перероблення побутових відходів 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги», Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів» 

 

 

НКРЕКП за погодженням з Мінекономрозвитку встановлює 
граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з 

державного і місцевих бюджетів, а також граничних рівнів цін на природний газ для 

промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)».  

 
НКРЕКП за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном встановлює граничні рівні 

цін на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому 

числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з 

обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг 

з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб’єктами окремого 

приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) 

 

НКРЕКП встановлює роздрібні ціни на природний газ для потреб населення; 

НКРЕКП встановлює тарифи на транспортування магістральними трубопроводами газу 

природного, нафти, нафтопродуктів, аміаку та етиленових речовин, що поставляються 

споживачам України 

НКРЕКП встановлює тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу 

НКРЕКП встановлює тарифи на розподіл природного газу та його постачання 
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Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради встановлюють вартість ритуальних 

послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

який затверджує Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального 

господарства 

Закон України «Про поховання та похоронну 

справу» 

Накази Держкомітету з питань житлово-

комунального господарства від  19.11.2003 №193 

«Необхідний мінімальний перелік окремих видів 

ритуальних послуг» та №194 «Про затвердження 

Єдиної методики визначення вартості надання 

громадянам необхідного мінімального переліку» 

 
 

Електроенергія 
 

НКРЕКП регулює тарифи на електроенергію, що відпускається населенню для побутових 

потреб, єдині тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу 

споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби 

населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів 

 

Паливно – енергетичні ресурси 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації регулюють (встановлюють): 

торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи рентабельності на паливно-

енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, 

торф паливний кусковий, дрова, торф'яні брикети, газ скраплений), що відпускаються 

населенню для побутових потреб 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів). 

Розпорядження голови львівської 

облдержадміністрації від 18.06.2007 №589 «Про 

регулювання цін на паливно-енергетичні ресурси» 

 

Медичні послуги 
 

Рада Міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації встановлюють 

тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні 

заклади охорони здоров’я  

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1138 

«Про затвердження переліку платних послуг, які 
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надаються в державних закладах охорони здоров'я 

та вищих медичних закладах освіти. 

Розпорядження голови львівської 

облдержадміністрації від 13.02.1997 №94 «Про 

регулювання цін», від 10.03.2004 №140 «Про 

внесення змін до розпорядження регулювання» 

від 13.02.1997 №94». 

 

Ветеринарні послуги 

 

Мінагрополітики за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном встановлює:  

тарифи та платні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, 

крім тарифів на проведення обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів 

дозвільного характеру, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;  

максимальні оптово-відпускні ціни на спирт етиловий. 

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

 

 

Продукція оборонного призначення 

 

Міністерство економіки здійснює регулювання цін на основні види продукції оборонного 

призначення; 

Міністерство оборони:  

здійснює регулювання вартості ремонту озброєння і військової техніки та цін на запасні 

частини і деталі, що виробляються підприємствами, які належать до сфери його управління,  

а також тарифів на транспортні послуги, що надаються військовими частинами та 

підприємствами і організаціями, які  належать до сфери його управління;  

визначає граничні розміри націнок на продукцію підприємств громадського харчування,  

розміщених у військових містечках закритого типу. 

Постанова КМУ від 25.12.1996 № 1552 «Про 

повноваження щодо регулювання цін (тарифів) на 

продукцію оборонного призначення 

Продукція полювання; мисливські трофеї (добуті  

 іноземними громадянами ); послуги, надані іноземним громадянам 

Держкомлісгосп за погодженням з Мінекономрозвитку для всіх користувачів 

мисливських угідь України здійснює регулювання цін і тарифів:  

на продукцію полювання включаючи живу дичину яка поставляється на експорт;  

на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами; 

на послуги, надані іноземним громадянам 

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

 

Держкомлісгосп за погодженням з Мінфіном затверджує ціни на ліцензії для відстрілу -//- 
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диких копитних мисливських тварин та ведмедя. 

 

 

Санітарно – епідеміологічні послуги 

 

Кабінет Міністрів України затверджує тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що 

виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-

епідеміологічної служби 

Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 

24.02.1994 № 4004-XII 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.08.2003 № 1351 «Про затвердження тарифів 

(прейскурантів) на роботи і послуги, що 

виконуються і надаються за плату установами та 

закладами державної санітарно-епідеміологічної 

служби» 

 

Землеустрій та проведення землеоціночних робіт  

 

Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку: 

 встановлює ціни (тарифи) на розроблення документації із землеустрою та проведення 

землеоціночних робіт, оформлення їх результатів у електронному вигляді (формування 

обмінного файла); 

 визначає граничні розміри плати з виконання землевпорядних робіт у разі безоплатної 

передачі громадянам України земельних ділянок відповідно до законодавства. 

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

 

Державний комітет по земельних ресурсах разом з Міністерством фінансів і 
Міністерством економіки затверджує розміри оплати земельно-кадастрових робіт та 

послуг. ( Документ взято з сайту Верховної Ради України ) 

Постанова КМУ від 1 листопада 2000 р. N 1619 

«Про затвердження Порядку виконання земельно-

кадастрових робіт та надання послуг на платній 

основі державними органами земельних ресурсів»  

Наказ Держкомзему від 12.08.2004 № 264 «Про 

затвердження Граничних розмірів плати з 

виконання землевпорядних робіт» 

Закон України «Про захист конституційних прав 

громадян на землю» (ст.1) 

 

Плата за проживання в гуртожитках 
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МОН, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать навчально-виховні заклади, за погодженням з Мінфіном 

встановлюють граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках. 

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

МВС за погодженням з Мінфіном встановлює граничні розміри плати за проживання в 

гуртожитках системи Міністерства.  

-//- 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації регулюють (встановлюють): граничний розмір плати за 

проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без 

громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному 

користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах. 

Розпорядження голови львівської 

облдержадміністрації від 03.11.2008 №1235/0/5-08 

«Про граничні розміри плати за проживання в 

гуртожитках» 

Органи місцевого самоврядування  встановлюють тарифи на послуги для гуртожитків, 

що призначаються для проживання одиноких громадян (житловими приміщеннями спільно 

користуються кілька осіб, які не перебувають у сімейних стосунках) 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги», Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги» 

 

Друкована продукція 

 

МОН, Держкомінформ, інші центральні органи виконавчої влади, що розміщують державне 

замовлення на випуск друкованої продукції, встановлюють норматив рентабельності 

виробництва (у разі випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів) у розмірі 15 

відсотків та на їх доставку до споживачів у розмірі 5 відсотків. 

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

 

Інвентаризація нерухомого майна 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації регулюють (встановлюють): 

тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об'єкти 

нерухомого майна та реєстрацію таких прав, при цьому розмір плати за виготовлення 

бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у 

гуртожитку не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

 Розпорядження голови львівської 

облдержадміністрації від 30.11.2005 №1165 «Про 
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тарифи на інвентаризацію, оформлення та 

реєстрацію прав власності на об»єкти нерухомого 

майна» 

 

Послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації регулюють (встановлюють): 

 граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів; граничні рівні цін, нормативи 

рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) за надання в оренду торгових приміщень 

(площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних 

об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. N 1548 

«Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)» 

Розпорядження голови львівської 

облдержадміністрації від 17.12.2009 №1404/0/5-09 

«Про регулювання плати за послуги, що 

надаються у торговельних об»єктах, на ринках з 

продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів». 

Постанова  Кабінету Міністрів України від 

22.09.2016 №656 Про реалізацію пілотного 

проекту щодо тимчасового обмеження 

застосування постанови КМУ від 25.12.1996 № 

1548 та  постанови КМУ від17.10. 2007 № 1222. 

 

Платні послуги (надаються державними органами та установами ЦОВ відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України 

переліків за затвердженими тарифами) 

 

 


