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Чернігівська область 

станом на 17 липня 2017 року 

Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

12. Рада міністрів Автономної 

11.05.2006} Республіки Крим, 

обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні 

адміністрації регулюють 

(встановлюють): 

1. Встановити, що обласною 

державною адміністрацією 

1.1 Затверджуються: 

 

  

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; {Абзац другий пункту 12 

в редакції Постанови КМ N 660 

(660-2006-п) від 11.05.2006} 

торговельні (постачальницько-

збутові) надбавки, нормативи 

рентабельності на паливно-

енергетичні ресурси (вугілля, 

торф паливний кусковий, 

торф’яні брикети, дрова, газ 

скраплений), що відпускаються 

населенню для побутових 

потреб;  

(змінено розпорядженням голови 

ОДА від 11.07.2006 №270) 

Торф паливний кусковий 

№56 від 21.02.2007 «Про нормативи рентабельності 

на торф паливний кусковий»: 

- норматив рентабельності для майстерної дільниці 

«Немигівкаторф», виробничої дільниці «Ракита», 

майстерної дільниці «Городняторф» - 7%. 

Дрова 

№141 від 14.04.2008 «Про нормативи рентабельності 

на дрова для населення»: 

- на рівні не вище 5%. 

Скраплений газ 

№417 від 21.11.2006 «Про рентабельність на газ 

скраплений ВАТ «Чернігівгаз», торговельну надбавку на 

вугілля ВАТ «Чернігівоблпаливо»: 

- норматив рентабельності на рівні 10% власних 

витрат. 

 

24.03.2007 

 

 

 

 

 

08.05.2008 

 

 

 

09.12.2006 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

Вугілля 

№417 від 21.11.2006  «Про рентабельність на газ 

скраплений ВАТ «Чернігівгаз», торговельну надбавку на 

вугілля ВАТ «Чернігівоблпаливо»: 

- торговельна надбавка для  ВАТ «Чернігівоблпаливо» 

- на рівні 30% оптової ціни з урахуванням 

транспортних витрат з доставки до паливних баз; 

№452 від 24.12.2009 «Про торговельну надбавку на 

вугілля, що реалізується ПП «Інтертопсервіс» 

м. Бахмач»: 

- торговельна надбавка не вище 15% ціни франко 

станція отримувача. 

 

 

09.12.2006 

 

 

 

 

 

28.01.2010 

 

 

 

тарифи на платні послуги, що 

надають лікувально-

профілактичні державні і 

комунальні заклади охорони 

здоров'я; (Абзац пункту 12 із 

змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ N 1351 (1351-

2003-п) від 27.08.2003) 

- тарифи на платні послуги, що 

надають лікувально-

профілактичні державні і 

комунальні заклади охорони 

здоров’я; 

 

2007 рік 

№30 від 05.02.2007 – огляд працівників певних 

категорій, на отримання дозволу на право отримання 

та носіння зброї, на отримання посвідчення водія 

транспортних засобів ДЛПЗ «Вузлова лікарня 

станції Чернігів Південно-Західної залізниці»; 

№263 від 25.06.2007 – медичні послуги КЛПЗ 

«Пологовий будинок Чернігівської міської ради»; 

2008 рік 

№411 від 26.11.2008 – огляди працівників певних 

категорій КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня»; 

№425 від 09.12.2008 – огляди працівників певних 

категорій, на отримання дозволу на право отримання 

 

22.03.2007 

 

 

 

 

05.07.2007 

 

 

30.12.2008 

 

30.12.2008 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

та носіння зброї, на отримання посвідчення водія 

транспортних засобів, наркологічні і психіатричні 

огляди КЛПЗ «Ічнянська ЦРЛ»; 

2009 рік 

№72 від 23.03.2009 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, психіатричний огляд 

КЛПЗ «Прилуцька ЦМЛ»; 

№122 від 27.04.2009 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, наркологічні і 

психіатричні огляди КЛПЗ «Семенівська ЦРЛ»; 

послуги Прилуцької міської стоматполіклініки; 

№338 від 06.10.2009 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, психіатричний огляд 

Прилуцької ЦРЛ; 

№347 від 15.10.2009 – медичні послуги, що надаються 

Городнянською центральною районною лікарнею; 

№387 від 16.11.1009 – огляди працівників певних 

 

 

 

 

27.04.2009 

 

 

 

 

 

29.05.2009 

 

 

 

 

 

 

04.11.2009 

 

 

 

 

 

04.11.2009 

 

15.12.2009 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

категорій, на отримання дозволу на право отримання 

та носіння зброї, на отримання посвідчення водія 

транспортних засобів Варвинської ЦРЛ; 

№413 від 07.12.2009 – стоматологічні послуги КЛПЗ 

«Бобровицька ЦРЛ». 

2010 рік 

№19 від 08.02.2010 – стоматологічні послуги 

Носівської ЦРЛ; 

№20 від 08.02.2010 – медичні послуги КЛПЗ 

«Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня»; 

№61 від 17.03.2010 – стоматологічні послуги                   

Н-Сіверської ЦРЛ ім.Буяльського; 

№104 від 29.04.2010 – медичні послуги Бахмацька 

ЦРЛ; 

№105 від 29.04.2010 – медичні послуги Сосницька 

ЦРЛ; 
№151 від 03.06.2010 – медичні послуги Борзнянська 

ЦРЛ; 

№383 від 02.11.2010 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, наркологічні і 

психіатричні огляди Чернігівською ЦРЛ. 

2011 рік 

№56 від 21.02.2011 – ортопедичні стоматологічні 

 

 

 

25.12.2009 

 

 

09.03.2010 

 

09.03.2010 

 

02.04.2010 

 

09.06.2010 

 

09.06.2010 

 

01.07.2010 

 

30.11.2010 

 

 

 

 

 

 

25.03.2011 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

послуги КЛПЗ Семенівська ЦРЛ; 

№244 від 18.07.2011 – огляд водіїв, наркологічний 

огляд, анонімне лікування на алкоголізм та 

наркоманію ОЛКПЗ «Прилуцький наркологічний 

диспансер»; 

№245 від 18.07.2011 – ортопедичні стоматологічні 

послуги Варвиньська ЦРЛ; 

№254 від 22.07.2011 – огляд водіїв, наркологічний 

огляд, анонімне лікування на алкоголізм ОЛКПЗ 

«Ніжинський наркологічний диспансер». 

2012 рік 

№149 від 03.05.2012 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів Ніжинсько ЦРЛ; 

№207 від 05.06.2012 – ортопедичні стоматологічні 

послуги Городнянської ЦРЛ; 

№333 від 12.09.2012 – ортопедичні стоматологічні 

послуги КЛПЗ «Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка»; 

№336 від 12.09.2012 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, наркологічні і 

 

05.08.2011 

 

 

 

05.08.2011 

 

19.08.2011 

 

 

 

02.06.2012 

 

 

 

 

02.08.2012 

 

18.10.2012 

 

 

11.10.2012 

 

 

 

 



 6 

Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

психіатричні огляди Менською ЦРЛ; 

№411 від 06.11.2012 – ортопедичні стоматологічні 

послуги Талалаївська ЦРЛ; 

№455 від 07.12.2012 – ортопедичні стоматологічні 

послуги стоматологічної поліклініки Ніжинської 

ЦМЛ; 

№487 від 24.12.12 – ортопедичні стоматологічні 

послуги Щорської ЦРЛ. 

2013 рік 

№295 від 17.07.2013 – огляди працівників певних 

категорій, на отримання дозволу на право отримання 

та носіння зброї, на отримання посвідчення водія 

транспортних засобів Чернігівської міської лікарні 

№2 Чернігівської міської ради; 

№297 від 17.07.2013 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, наркологічні і 

психіатричні огляди Куликівською ЦРЛ; 

№385 від 17.09.2013 – ортопедичні стоматологічні 

послуги, що надаються комунальним лікувально-

профілактичним закладом „Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка”»; 

№398 від 24.09.2013 – ортопедичні стоматологічні 

послуги Сосницька ЦРЛ; 

 

06.12.2012 

 

27.12.2012 

 

 

10.01.2013 

 

 

01.08.2013 

 

 

 

 

15.08.2013 

 

 

 

 

 

03.10.2013 

 

 

 

24.10.2013 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

№437 від 22.10.2013 – ортопедичні стоматологічні 

послуги Борзнянська ЦРЛ. 

2014 рік 

№74 від 17.03.2014 – медичне обслуговування 

(стоматологія) міська стоматологічна поліклініка 

Чернігівської міської ради; 

№362 від 25.06.2014 – медичні послуги, що надаються 

сектором медичного забезпечення УМВС України; 

№579 від 06.10.2014 – огляди на право отримання та 

носіння зброї, на отримання посвідчення водія 

транспортних засобів, що надаються лікарнею №4 

Чернігівської міської ради; 

№701 від 01.12.2014 – стоматологічні послуги 

Коропської ЦРЛ; 

№703 від 01.12.2014 – стоматологічні послуги 

Ніжинської ЦРЛ; 

№704 від 01.12.2014 – псих огляди, предрейсові та 

післярейсові огляди водіїв Ніжинської ЦРЛ; 

№790 від 24.12.2014 – стоматологічні послуги 

Ічнянської ЦРЛ; 

№798 від 29.12.2014 – стоматологічні послуги 

Ріпкинська ЦРЛ. 

2015 рік 

№20 від 27.01.2015 – бальнеологічні процедури 

Ніжинська центральна міська лікарня; 

№26 від 30.01.2015 – огляди працівників певних 

07.11.2013 

 

 

17.04.2014 

 

 

24.07.2014 

 

30.10.2014 

 

 

 

25.12.2014 

 

25.12.2014 

 

25.12.2014 

 

15.01.2015 

 

22.01.2015 

 

 

12.02.2015 

 

26.02.2015 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

категорії Чернігівської міської лікарні №4 

Чернігівської міської ради; 

№27 від 30.01.2015 – стоматологічні послуги 

Остерської районної лікарні; 

№28 від 30.01.2015 – стоматологічні послуги Менська 

ЦРЛ; 

№77 від 23.02.2015 – медичні послуги, що надаються 

Н-Сіверською ЦРЛ; 

№100 від 12.03.2015 – стоматологічні послуги 

Козелецької ЦРЛ; 

№101 від 12.03.2015 – медичні огляди 

госпрозрахункового центру Чернігівської міської 

лікарні №1 Чернігівської міської ради; 

№267 від 04.06.2015 – стоматологічні ортопедичні та 

ортодонтичні послуги Чернігівська міська 

стоматологічна поліклініка; 

№295 від 18.06.2015 – наркологічний профілактичний 

огляд Ніжин наркодиспансер; 

№323 від 03.07.2015 – психіатричний медичний огляд 

Прилуцька центральна міська лікарня; 

№453 від 02.09.2015 – ортопедичні стоматологічні 

послуги Бахмацька ЦРЛ; 

2016 рік 

№82 від 22.02.2016 – ортопедичні стоматологічні 

послуги «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області; 

 

 

26.02.2015 

 

26.02.2015 

 

26.03.2015 

 

02.04.2015 

 

02.04.2015 

 

 

25.06.2015 

 

 

30.06.2015 

 

23.07.2015 

 

17.09.2015 

 

 

17.03.2016 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

№96 від 29.02.2016 – медичні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом 

«Чернігівський обласний наркологічний диспансер» 

Чернігівської обласної ради; 

№109 від 09.03.2016 – медичні послуги, що надаються 

Щорською центральною районною лікарнею; 

№110 від 09.03.2016 – ортопедичні та ортодонтичні 

стоматологічні послуги, що надаються міською 

стоматологічною поліклінікою Чернігівської 

міської ради; 

№170 від 30.03.2016 – медичні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом 

«Ніжинська центральна міська лікарня імені 

Миколи Галицького» Ніжинської міської ради 

Чернігівської області; 

№411 від 28.07.2016 – лабораторні послуги за 

зверненнями громадян, що надаються без направлення 

лікарів комунальним лікувально-профілактичним 

закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»; 

№453 від 18.06.2016 – профілактичні медичні огляди 

для отримання посвідчення водія транспортних 

засобів, а також відповідних періодичних оглядів, що 

надаються комунальним лікувально-профілактичним 

закладом «Чернігівська обласна лікарня»; 

№559 від 20.09.2016 – ортопедичні стоматологічні 

послуги, що надаються комунальним лікувально-

24.03.2016 

 

 

 

07.04.2016 

 

24.03.2016 

 

 

 

21.04.2016 

 

 

 

 

18.08.2016 

 

 

 

08.09.2016 

 

 

 

 

20.10.2016 
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

профілактичним закладом «Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка»). 

2017 рік 

№66 від 07.02.2017 – медичні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом 

«Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської 

міської ради; 

№205 від 24.04.2017 – ортопедичні стоматологічні 

послуги, що надаються Прилуцькою міською 

стоматологічною поліклінікою; 

№227 від 16.05.2017 – ортопедичні стоматологічні 

послуги, що надаються Корюківською центральною 

районною лікарнею Корюківської районної ради 

Чернігівської області; 

№260 від 08.06.2017 – огляд водіїв, зброя Чернігівська 

міська лікарня №1 Чернігівської міської ради; 

№276 від 15.06.2017 – огляди працівників певних 

категорій, окремих професій, виробництв і 

організацій, на отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї, на отримання посвідчення 

водія транспортних засобів, наркологічні і 

психіатричні огляди Городнянської ЦРЛ; 

№ 277 від 15.06.2017 – огляди працівників певних 

категорій Чернігівська міська лікарня №1. 

 

 

 

02.03.2017 

 

 

 

18.05.2017 

 

 

01.06.2017 

 

 

 

06.07.2017 

 

06.07.2017 

 

 

 

 

 

06.07.2017 

граничні торговельні надбавки 

(націнки) на продукцію 
- граничні торговельні надбавки 

№400 від19.11.2008 – для комунальних підприємств 

міст Чернігова, Ніжина, Прилук граничний рівень: 

19.12.2008 

 

http://cg.gov.ua/index.php?id=53458&tp=8
http://cg.gov.ua/index.php?id=53458&tp=8
http://cg.gov.ua/index.php?id=53458&tp=8
http://cg.gov.ua/index.php?id=53458&tp=8
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх,  

професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах; { Пункт 12 

доповнено абзацом згідно з 

Постановою КМ N 276 (276-

2008-п) від 26.03.2008} 

(націнки) на продукцію 

громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах; 

(доповнено розпорядженням 

голови ОДА від 31.05.2008 №199) 

- про встановлення граничних 

торговельних надбавок (націнок) 

на продукцію громадського 

харчування, що реалізується в 

загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладах; 

націнки на сировину та продукти для 

приготування продукції власного виробництва – 45%; 

надбавки на покупні товари (готова до 

споживання продукція галузей харчової 

промисловості та сільського господарства, яка 

реалізується підприємствами громадського 

харчування без кулінарної обробки) – 20%. 

№48 від 16.02.2011 – для КП Прилуцької міської 

ради комбінат шкільного харчування «Шкільний» 

націнки на сировину та продукти для 

приготування продукції власного виробництва – 50%; 

надбавки на покупні товари (готова до 

споживання продукція галузей харчової 

промисловості та сільського господарства, яка 

реалізується підприємствами громадського 

харчування без кулінарної обробки) – 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. За погодженням з Радою 

міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською і 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями 

затверджуються тарифи: 

на перевезення пасажирів і 

багажу залізничним транспортом 

у приміському сполученні - 

Погоджуються тарифи на 

перевезення пасажирів і багажу 

залізничним транспортом у 

приміському сполученні, які 

затверджуються управліннями 

залізниць. 

Останнє погодження підвищення тарифів відбулося: 

Південно-Західна залізниця – лист від 06.03.2015 

№ 03-04/917 

Південна залізниця – лист-погодження від 17.02.2016 

№ 02-09/797 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:OpenDoc('276-2008-п');
javascript:OpenDoc('276-2008-п');
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Повноваження облдержадміністрації Виконання 

наданих повноважень 
Дата 

введення 

в дію 

Визначені 

Кабінетом Міністрів України 

Розпорядженнями 

голови ОДА 

Постанова КМУ  

 від 25 грудня 1996 р. N 1548  

(із змінами і доповненнями) 

від 17.05.2006 №216 

«Про ціноутворення» 
зареєстроване в обласному управлінні 

юстиції 30.05.2006 за №14/599 

(із змінами і доповненнями) 

Діючі розпорядження голови ОДА 

управліннями залізниць.  
 

Постанова КМУ 

від 18 лютого 1997 р. № 176 

«Про затвердження Правил 

надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту» 

(із змінами) 

Розмір автостанційного 

збору визначається власником 

автостанції за погодженням з 

Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, 

Київською і Севастопольською 

міськими держадміністраціями, 

на території яких розташована 

автостанція. 

Останнє погодження автостанційного збору 

відбулося: 

ПАТ «Чернігівське обласне підприємство 

автобусних станцій 17499» – 03 лютого 2017 року 

ТОВ «Автотранспортне підприємство 17448» 

м. Борзна – 25 березня 2016 року 

 

Примітка. Станом на 17.07.2017 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 394 «Про внесення змін у додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства розроблено 

проекти розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо визнання такими, що втратили чинність, деяких 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань ціноутворення. 


