
Про встановлення граничних розмірів тарифів на послуги, які надаються 
комунальним підприємством «Запоріжринок»  
 
 
Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2017 №149  
Дата оприлюднення 24.03.2017  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та згідно з Правилами торгівлі на ринках, які затверджено рішенням 

міської ради від 22.06.2011 №48, виконавчий комітет Запорізької міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити граничні розміри тарифів на послуги, які надаються 

комунальним підприємством «Запоріжринок» та порядок застосування тарифів 

на визначені послуги (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 22.07.2010 №331 «Про встановлення граничних розмірів 

тарифів на послуги, які надаються комунальним підприємством 

«Запоріжринок» та від 30.06.2004 №212 «Про встановлення тарифів на послуги, 

які надаються комунальним підприємством «Запоріжринок» (зі змінами). 

3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. 

5. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 

  

Міський голова                                        В.В. Буряк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 
24.03.2017 №149 

 

Граничні розміри тарифів  

на послуги, які надаються комунальним підприємством «Запоріжринок» 

 
№ 
п/п 

Найменування послуги Одиниця виміру Тариф з ПДВ,  

грн. 

1. Утримання торгового місця в 

належному стані* 

з одного 

торгового місця 

за добу 

10,93 

2. Бронювання торгових місць* з одного 

торгового місця 

за добу 

10,93 

3. Прокат   

3.1. засобів вимірювальної техніки шт. за добу 5,66 

3.2. санітарного одягу шт. за добу 3,21 

4. Зберігання   

4.1. особистих речей і продукції в 

камерах схову 

одиниця багажу 

за добу 

2,11 

4.2. на складах одиниця багажу 
за добу 

2,11 

4.3. в холодильниках 1 кг  за добу 1,06 

5. Рубка м’яса (рубачами м’яса 

ринку) 

1 кг 1,53 

* Порядок (механізм) застосування тарифу на зазначені послуги 

КП «Запоріжринок». 

1. У разі зайняття продавцем торгового місця, що є меншим від 

затвердженого  розміру, - вважається що останній займає повне торгове місце 

та, відповідно, сплачує затверджений розмір тарифу на послуги 

КП «Запоріжринок» з утримання торгового місця в належному стані та 

бронювання на загальних підставах у повному обсязі.  

У разі зайняття продавцем торгового місця площею, що перебільшує 

затверджений розмір, - затверджений розмір тарифу на послуги 

КП «Запоріжринок» з утримання торгового місця в належному стані та 

бронювання, який підлягає застосуванню, розраховується підприємством 

наступним кратним (пропорційним) способом: 

- при зайнятті продавцем площі, що перебільшує затверджений 

розмір торгового місця більше, ніж на ½ його частини – вважається, що 

останній займає ще одне торгове місце, у зв’язку із чим продавець додатково 

сплачує затверджений розмір тарифу у повному обсязі; 

- при зайнятті продавцем площі, що перебільшує затверджений 

розмір торгового місця на ½ його частини та менше – вважається, що останній 
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займає ще 0,5 частини торгового місця, у зв’язку із чим продавець додатково 

сплачує ½ затвердженого розміру тарифу.  

2. Послуга з бронювання торгового місця на ринку стягується з 

продавців незалежно від виду торгового місця у порядку, визначеному 

Правилами торгівлі на ринках. 
 

 
Керуючий справами  
виконкому ради Р.А. Омельянович 


