
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 341 

Київ 

Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають 

істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного 

призначення 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

№ 392 від 20.05.2020 

№ 25 від 18.01.2021 

№ 64 від 01.02.2021 

№ 450 від 29.03.2021 

№ 474 від 14.05.2021 

№ 1432 від 30.12.2021} 

Відповідно до підпунктів 5-7 пункту 8 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” 

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)” та статей 5 і 13 Закону України “Про ціни і 

ціноутворення” Кабінет Міністрів України пост ановл яє : 

1. Затвердити такі, що додаються: 

перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість; 

перелік товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2; 

Порядок декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну 

значущість, і товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

2. Запровадити державне регулювання цін шляхом декларування зміни роздрібних цін на 

товари, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 1 цієї постанови. 

3. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування і діє до 

закінчення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 392 від 20.05.2020} 
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Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ 

Інд. 67  

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2020 р. № 341 

ПЕРЕЛІК 

товарів, що мають істотну соціальну значущість 

Крупа гречана 

Цукор-пісок 

Борошно пшеничне вищого сорту 

Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого 

сорту) 

Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці) 

Хліб житньо-пшеничний 

Яйця курячі категорії С1 

Птиця (тушка куряча) 

Вода мінеральна негазована 

Масло вершкове жирністю 72,5 відсотка 

Природний газ 

Електрична енергія 

Бензин марки А-92 

Бензин марки А-95 

Дизельне пальне 

Батон 

Олія соняшникова 

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 25 від 18.01.2021, № 64 від 

01.02.2021, № 450 від 29.03.2021, № 1432 від 30.12.2021} 
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