
С Вітаємо

Якщо Ви реалізуєте товари, які мають істотну соціальну значущість 
1 або відносяться до товарів протиепідемічного призначення

(переліки таких товарів визначені постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.04.2020 № 341) та плануєте збільшити роздрібні ціни 
на 5 і більше відсотків, Ви зобов’язанні задекларувати зміну цін:

на 5-9,99% -  за 3 дні до початку застосування збільшеної ціни, 
без урахування дня декларування;
на 10-14,99% -  за 14 днів до початку застосування збільшеної ціни, 
без урахування дня декларування;
на 15% і вище -  за ЗО днів до початку застосування збільшеної ціни, 
без урахування дня декларування.

УВАГА! Якщо зростання ціни відбулося внаслідок закінчення 
строку дії знижки, то декларувати зміну цін не потрібно.

Декларування здійснюється ВИКЛЮЧНО в електронному вигляді.

УВАГА! Декларувати зміни може лише керівник або уповноважена 
особа, яка володіє на законних підставах кваліфікованим 
електронним підписом посадової особи підприємства
із зазначенням коду ЄДРПОУ. Електронний підпис фізичної особи 
не допускається.

Для здійснення декларування:
перейдіть на сайт Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів за посиланням: 
https://price.consumer.gov.ua/cabinet;
оберіть АЦСК (акредитований центр сертифікації ключів), який 
випустив Ваш сертифікат ключа;
натисніть лівою клавішою мишки на поле «перетягніть сюди файл 
ключа або завантажте його зі свого носія» та виберіть відповідний 
файл ключа або перетягніть його в зазначене поле;
вкажіть пароль до Вашого ключа.

Після успішної авторизації - Ви увійдете до особистого кабінету.

УВАГА! Для створення особистого кабінету буде використана 
інформація, яку містить сертифікат Вашого ключа (ПІБ та 
Код ЄДРПОУ).



Створення торгової точки:
4

заповніть всі поля;
повне найменування юридичної особи, область, район, назву 
населеного пункту, вулицю, номер будівлі та номер офісу, телефон, 
адресу електронної пошти;
у випадку відсутності номеру офісу - вкажіть
у разі виділення поля червоним кольором - перевірте коректність 
наведеної Вами у такому полі інформації;
натисніть кнопку “Додати”;
з правої сторони екрану оберіть потрібну торгову точку.

Внесення інформації про зміну ціни:
вкажіть у передбаченій табличній формі товар, на який буде 
змінюватися ціна;
Поле не є довільним, можна обрати лише товар який є в переліку.

вкажіть торгову назву товару;
Поле є довільним і дозволяє заповнити повну інформацію
про декларований товар (за наявності), зокрема: торгову марку, назву, кількість 
одиниць товару в споживчій упаковці, форму випуску, дозування та інші 
характеристики, відповідно до товаросупровідних документів.

вкажіть виробника товару;
Поле є довільним і дозволяє вписати виробника вручну.

вкажіть кількість товару, цифрами;
оберіть одиниці виміру з випадаючого списку;
вкажіть фактичну (поточну) роздрібну ціну на цей товар, цифрами; 
вкажіть декларовану ціну товару, цифрами;
після внесення даних з’явиться повідомлення, коли така зміна може 
бути застосована.

Аналогічно заповніть інформацію по інших позиціях у разі
6 потреби. У разі потреби Ви можете копіювати інформацію із 

заздалегідь сформованих таблиць, за умови збереження порядку 
полів відповідно до форми заявки.

Після внесення всіх даних натисніть кнопку
7 “ Підписати та Надіслати” .

Після успішної реєстрації даних в реєстрі, у Вашому кабінеті буде
8 відображатися номер прийнятої заявки з датою реєстрації. 

Для перегляду зареєстрованої табличної частини - натисніть 
на відповідний номер Вашої заявки.

Відомості автоматично вносяться до реєстру роздрібних цін
9 на товари, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті 

Держпродспоживслужби за посиланням 
https://declaration.consumer.gov.ua.


