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ЗБАРАЗЬКА  М ІСЬКА  РАДА
ТЕРНОП ІЛЬСЬКО Ї  ОБЛАСТ І

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕС ІЯ

 РІШЕННЯ

Від  08.07.2014  року  № 770                                     м. Збараж

Про  ціни  на  послуги  та  оренду
торгових  приміщень  (площ)  та  їх
обслуговування  з  продажу  продовольчих
товарів  та  непродовольчих  товарів  на
МКП  “Збаразький  міський  ринок
“Оболоня" 

З  метою  належного  упорядкування  цін  за  оренду  та  надані  послуги  на  МКП
“Збаразький міський ринок “Оболоня”, керуючись Керуючись Законом України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання Закону України « Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок розрахунку цін за надані послуги на МКП “Збаразький міський
ринок “Оболоня” (додаток №1).

2.  Затвердити  тарифи  на  послуги  та  оренду  торгових  приміщень  (площ)  та  їх
обслуговування  з  продажу  продовольчих  товарів  та  непродовольчих  товарів  на  МКП
“Збаразький  міський  ринок  “Оболоня”  відповідно  до  додатку  №2.  

Міський голова Збаража                                               Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток №1 до рішення № 770 
від 08.07.2014 року

Порядок розрахунку цін 
за надані послуги МКП “Збаразький міський ринок “Оболоня”

Цін  на  послуги  на  ринку  з  продажу  продовольчих  і  непродовольчих  товарів,  на
території МКП Збаразький міський ринок “Оболоня” за 1 квадратний метр зайнятої площі.

Розрахунок цін на послуги:

Місць Площа

Загальна кількість місць 343 2407,14 кв. м.

Палаток (лотків) 165 (3*2=6) 990 кв. м. 

Павільйон 1: 90 площа 146 кв. м.

- М’ясним 10 (1,9*2,0=3,8) 38 кв. м)

- Молочним 70 (2,0*0,5=1,0) 70 кв. м)

- Ковбасними виробами 10(1,9*2,0=3,8) 38 кв. м.

Автомобілів 35( 3*4 = 12) 420 кв. м.

Місця під торговими під навісами 15 222,74 кв. м. 

Власне нерухоме майно (приміщення) 38 628,4 кв. м.

Розрахунок цін на послуги за 1 кв. м.:

Витрати за 2013 р. 243600 тис. грн.

Фактично занята площа 2407,14 кв. м.

Кількість робочих днів на рік 52

Коефіцієнт інфляції 100,5 %

Рентабельність 20%

Формула: 243600,00 * 20% / 2407,14 / 52 * 100,5% = 292320,00 / 2407,14 / 52 * 100,5% = 121,44 /
52 * 100,5% = 2,33 * 100,5% = 2,34 грн. з кв. м.



Калькуляція
Обґрунтування тарифу для надання в користування ваги в м'ясному павільйоні:
1)витрати на утримання – 30,00 грн.
2)вартісна ціна –120,75грн.
3)термі експлуатації (5 років*52днів) – 260
4)коефіцієнт витрато ємності (1)/2)) – 0,25
5)кількість робочих днів ринку на рік – 52
6)коефіцієнт доходності – 0,26
тариф =120,75/260+120,75*0,25/52/0,26=2,24 грн. за одну вагу.

Калькуляція
Обґрунтування тарифу для надання в користування одної пари нарукавників в м'ясному 
павільйоні:
1)витрати на утримання – 20,00 грн.
2)вартісна ціна –10,02грн.
3)термі експлуатації (5 років*52днів) – 260
4)коефіцієнт витрато ємності (1)/2)) – 1,99
5)кількість робочих днів ринку на рік – 52
6)коефіцієнт доходності – 0,26
тариф =10,02/260+10,02*1,99/52/0,26=1,48 грн. за пару нарукавників.

Калькуляція
Обґрунтування тарифу для надання в користування колоди  в м»ясному павільйоні:
1)витрати на утримання – 25,00 грн.
2)вартісна ціна –198,00грн.
3)термі експлуатації (5 років*52днів) – 260
4)коефіцієнт витрато ємності (1)/2)) – 0,12
5)кількість робочих днів ринку на рік – 52
6)коефіцієнт доходності – 0,26
тариф =198,00/260+198,00*0,12/52/0,26=1,76 грн. за 1 колоду.

Калькуляція
Обґрунтування тарифу для надання в користування сокири в м'ясному павільйоні:
1)витрати на утримання – 25,00 грн.
2)вартісна ціна –118,00грн.
3)термі експлуатації (5 років*52днів) – 260
4)коефіцієнт витрато ємності (1)/2)) – 0,21
5)кількість робочих днів ринку на рік – 52
6)коефіцієнт доходності – 0,26
тариф =118,00/260+118,00*0,21/52/0,26= 1,84 грн. за 1 сокиру.



Диференціація торговельних місць 
на території МКП “Збаразький міський ринок “Оболоня”

Назва місця
Кількість 
місць

Коефіцієнт
Торгових місць

Кількість 
місць

Тариф з 
коефіцієнтом

Сума за 
послуги

Палатка 
 6 кв. м.

165 0,86 142 2,01 12,06

М’ясний  
3,8 кв. м. 

10 3,38 34 7,90 30,02

Молочний
1,0 кв. м. 

70 1,54 108 3,60 3,60

Ковбасні вироби 
  3,8 кв. м.

10 2,82 28 6,59 25,04

Автомобілів 
12,0 кв. м. 

35 0,61 21 1,43 17,16

Місця під торговими під 
навісами 1 кв. м. 

15 0,18 3 0,42 0,42

Власне нерухоме майно 
(приміщення) 1 кв. м.

38 0,18 7 0,42 0,42

Разом: 343 1 343 - -



Додаток №2 до рішення №770  
від 08.07.2014 року

ТАРИФИ
МКП “Збаразький міський ринок “Оболоня”

№
п/п

Назва продукції
Фізичні і 
юридичні 
особи

1.

За продаж з палатки
(6 квадратних метрів)

1. Промислова і продовольча продукція 12,00

2.

За продаж в павільйонах

1. Продовольча продукція

- м’ясо (3,8 квадратних метра з речами ринку) 30,00

- молочна продукція (1,0 квадратних метра) 3,50

- ковбасними виробами (3,8 квадратних метра) 25,00

3.

За продаж з автомобілів
(12,0 квадратних метрів)

1. Промислова і продовольча продукція 17,00

4.
За оренду Місця під торговими під навісами

(1,0 квадратний метр) 42

5.
За оренду Власне нерухоме майно (приміщення)

(1,0 квадратний метр) 0,42

6. За один день торгівлі з власного кіоску 2,34

7.

За користування речами ринку

(за один день торгівлі)

- нарукавники 1,00

- вага 2,00

- колода 1,00

- сокира 1,00

- бронювання площі для торгівлі  на 1 місяць 20,00
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