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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 14 травня 2021 р.  
№ 474 
Київ 
 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  
від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 “Про заходи щодо 
стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного 
призначення” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273) — із змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р. № 450, і від 9 грудня 2020 р. № 1236 
“Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14) зміни, що додаються. 

2. Акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” подати 
14 травня 2021 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розрахунки 
середньої вартості 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних, проведені відповідно до абзацу 
четвертого пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 
“Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2”, для визначення середньої вартості 1 літра дизельного палива та бензинів 
автомобільних і оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства. 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців другого — четвертого пункту 2 
змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 15 травня 2021 року. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 травня 2021 р. № 474 

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236 

1. Абзац п’ятий пункту 3 Порядку 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, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341, виключити. 

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 пунктом 414 
такого змісту: 

“414. Установити на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки в розмірі: 

не більше 7 гривень з урахуванням податку на додану вартість, що нараховується до середньої 
вартості 1 літра дизельного палива; 

не більше 5 гривень з урахуванням податку на додану вартість, що нараховується до середньої 
вартості 1 літра бензинів автомобільних. 

Середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm та бензинів автомобільних GASOLINE 
10 ppm визначається Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підставі 
розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, проведе-
них з урахуванням відповідних даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попе-
редні 10 днів, розрахункових коефіцієнтів 0,825 кг/літр та 0,745 кг/літр відповідно, сум митних платежів 
(акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та податок 
на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) та щоденного офіційного 
курсу іноземної валюти, встановленого Національним банком у відповідному періоді. Акціонерне 
товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” подає зазначені розрахунки 
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щомісяця до 1, 11 і 21 числа. 

Інформація про середню вартість 1 літра дизельного палива та бензинів автомобільних 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства щомісяця до 3, 13 і 23 числа.”. 


