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ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Запорізької  міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України щодо необхідності встановлення 
державного регулювання цін та порядку ціноутворення на товари першої 
необхідності на період дії карантину 
 

11 березня 2020 року Постановою № 211 Кабінет Міністрів України 

установив на всій території України карантин з метою запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19. 

Існування загрози  поширення на території України захворювання  

викликає занепокоєння та паніку серед місцевого населення. Люди масово 

скуповують продукти харчування створюючи при цьому запаси на випадок 

введення повної ізоляції.  

Такий сплеск попиту на продукти першої необхідності, безумовно не 

залишився поза увагою підприємців, які, використовуючи існуючу паніку та 

попит на продукти харчування (який істотно зріс за останні тижні) 

необґрунтовано підвищують ціни та продукти в своїх торговельних мережах.  

Такі дії є спекулятивними, оскільки реального економічного 

обґрунтування для підвищення вартості товарів першої необхідності не існує, 

однак вони призводять до погіршення матеріального стану населення і 

роблять недоступними для соціально незахищених верств та тих хто опинився 

в складних життєвих обставинах товари першої необхідності. Рівень доходів 

громадян, через введення карантину, значно знижується, оскільки більшість з 

них вимушені йти в неоплачувані відпустки, задля того щоб виконувати 

рекомендації МОЗ та дотримуватись введених карантинних заходів, тож їх 

платоспроможність також має негативну динаміку. 

Відповідно до ЗУ «Про ціни і ціноутворення» держава вправі встановити 

державні регульовані ціни на  товари, які справляють визначальний вплив на 

загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також 

на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне 

(домінуюче) становище на ринку. І таке державне регулювання існувало в 

Україні до 2017 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 1996 р. № 1548”. Однак після її скасування 07.06.2017 ціноутворення  

стало вільним, що дозволяє сьогодні великим продуктовим мережам та іншим 

розповсюджувачам продуктів харчування та інших товарів першої 

необхідності, в умовах існування реальної загрози для населення України, 

зловживаючи страхами громадян штучно підвищувати ціни та отримувати 

надприбутки. 

В умовах ситуації що склалась, з метою недопущення підвищення 

соціальної напруги просимо вас на період дії карантину поновити державне 

регулювання цін для товарів першої необхідності, перелік яких визначається з 



2 

 

урахуванням «Методики  визначення прожиткового мінімуму на одну особу 

та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп 

населення», Затвердженої Наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України Міністерства економіки України Державного комітету статистики 

України 17.05.2000  № 109/95/157. 

 

 

Секретар міської ради Р.О.Пидорич 


