РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Голови обласної державної" адміністрації
від 04 квітня 2002 року

м. Тернопіль

№110

Зареєстровано в Тернопільському
обласному управлінні юстиції 15
квітня 2002 року за №14/367

Про ціни на тверде паливо, що відпускається населенню для побутових потреб, та
внесення змін до розпорядження від 22 жовтня 2001 року №480

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)», запровадити державне регулювання цін
на тверде паливо (вугілля, вугільні брикети, торф паливний кусковий та
торф’яні брикети), що відпускаються населенню для побутових потреб.
Для цього:
1. Затвердити граничну постачальницько-збутову надбавку у розмірі
25 відсотків (без урахування ПДВ) до оптової ціни виробника (митної
вартості) для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від
форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та
виробництва, при відпуску вказаного палива для побутових потреб
населення. Перерозподіл надбавки в межах затвердженого рівня
здійснюється за домовленістю сторін.
Граничний розмір надбавки не враховує транспортних витрат з доставки
палива до складу суб’єкта підприємницької діяльності.
2. Формування роздрібних цін на тверде паливо, що відпускається

населенню,
проводиться
суб’єктами
підприємницької
діяльності
самостійно, при цьому:
2.1.
Бюджетними та іншими неприбутковими організаціями,
утвореними згідно з чинним законодавством, виходячи з оптової ціни
виробника (митної вартості) конкретного виду (марки, класу тощо) палива
і фактичних витрат з його доставки, зберігання та відпуску. Про цьому
рівень витрат із зберігання та відпуску не повинен перевищувати
граничного рівня постачальницько-збутової надбавки, передбаченої
пунктом 1 даного розпорядження.
2.2. Іншими суб’єктами підприємницької діяльності, в тому числі
бюджетними організаціями в частині здійснення госпрозрахунком
діяльності, виходячи з оптової ціни виробника (митної вартості)
конкретного виду (марки, класу тощо) палива, фактичних транспортних
витрат з його доставки до складу, постачальницько-збутової надбавки в
межах
граничного
розміру,
передбаченого
пунктом
1
даного
розпорядження, та витрат з

навантаження в транспортні засоби покупця, подані до складу продавця,
які розраховуються цими суб’єктами самостійно, виходячи з економічно
обґрунтованих витрат та граничного розміру рентабельності 20 відсотків
до таких витрат.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови - начальника головного управління економіки облдержадміністрації
Лобуня В.І.

Голова обласної державної
адміністрації

В.С.Коломийчук

