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1. Органiзацiйна структура та опис дiяльностi пИпри€мства

комуншlьне пiдприемство <запорiжринок) е юридичною особою

публiчного права.
Мiсцезнаходження Пiдприсмства: УкраiЪа, 69006, м. Запорiжжя, вул.

Рекордна,2.
власником (засновником) Пiдприемства е територiаJIьна громада м.

Запорiжжя в особi ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (налаrri _ Власник).
органом управлiння майном IIiдприсмства с Щепартамент надання

адмiнiстративних послуг та розвитку пiдприемництва Запорiзькоi MicbKoi ради.
основною метою дiяльностi ГIiдприсмства е забезпечення потреб

громадян i юридичних осiб в його шро;цукцiТ та послугах, одержання прибутку

вiд господарськоi дiяльностi з органiзаt(iТ роботи ринкiв.
Географiчними межами дiялыIос,гi Пiдприсмства € MicTo Запорiхrжя. При

цьому, Пiдприсмство не обмежене у правi створювати cTpyкrypHi пiдроздiли та

поширювати власну лiяльнiсть й поза межами MicTa Загrорiжжя.

Пiдприемство займае значний сегмент у м. Запорiжжi у сферi дiяльностi
мiських ринкiв, хоча, й зазнас значноi конкуренцii, враховуючИ чималУ

кiлькiсть iснуючих у MicTi ринкiв та iнших суб'ектiв господарювання, якi

провадять власну дiяльнiсть за вiдlrовiдними видами економiчноТ класифiкаuii.
Предметом дiяльностi Пiлприсмства е:

- створення та експлуатацiя ринкiв;
- здавання в найм (оренду) нерухомого майна (булiвель, споруД,

нежитлових примiщень) та iншого окремого iндивiдуально визначеного майна

комун€шьноi власностi, яке перебувас у господарському вiданнi Пiдприсмства;
- надання послуг юридичним та фiзичним особам при здiйсненнi ними

ринковоТ торгiвлi;
торгiвельних мiсцъ- створення та надання на платнiй ocHoBi торгiвельних мiсцъ громадянам

та юридичниМ особамо В томУ числi для короткострокового зберiгання

продукцiI, що iм належить тощо;
- iншi види пiдприемницькоi дiялъностi, якi не суперечать чинному

законодавству Украiни.



Пiдприсмство с саý,Iостiйним господарюючим суб'ектом з правом

юридичноi особи i здiйснrое дiялънiстъ з метою одержання прибутку.
вiд госшодарськоi

рlшеннями мlсько1
Пiдприсмство розпоряджаетьсrI прибутком, отриманим

вiдповiднимидiяльностi, згiдно з чинним законодавством та

ради i виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради.
Пiдприемство мае право вiд свого iMeHr

немайновi права, несе по них обов'язки.
набувати майновi й особистi

пiдприемство самостiйно плануе свою виробничо-господарську
дiяльнiсть, а також соцiальний розвиток трудового колективу Пiлприемства.
Основу господарськоI дiяльностi складають договори, укладенi з

контрагентами.
.ЩО скJIадУ ПiдприеМства }Ia правах структурних пlдроздUIlв входять

наступнi ринки:
Щентрагrьний ринок (м. Запорiжжя, вул. Гоголя,32);
КритиЙ ринок (м. Запорirкжя, вул. НезалежноТ Украiни / вул. Сталеварiв,

47а/2);
Космiчний ринок (м. ЗапорЬкжя, вул. европейська, 3);

Малий ринок (м. Запорiжжя, вул. По-штова, 141а);

Заводський ринок (м. Запорiжжя, By.lt. Молодiжна, 89а);

Хортицький ринок (м. Запорiжжя, вул. Лахтинськц 12а);

Ринок Соцмiста (м. Запорiжжя, вул. Рекордна,2);
Торгiвельний майданчик Шевченкiвського району (м. Запорiжжя, вул.

Чарiвна, 56)
керiвник Пiдприемства е одноособовим виконавчим органом

ПiдприеЙства та в межах власноТ компетенцiТ дiе без доРУченнЯ ВiД iMeHi

пiдприемства, представляс його iнтереси в ycix пiдприсмствах, установах,
закпадах i органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування, судових,

правоохоронних та наглядових iнстанцiях, в органах державноТ влади;

здiйснюс iншi повноваження вiдгrовiдно до Статуту.
Майно Пiдприемства становлять ocHoBHi фонди та оборотнi кошти, а

також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображасться у самостiйному баrrансi

Пiдприемства.
,Щжерелами формування майна Пiдприемства е:

- майно та кошти, переданi Власником;
_ доходи, отриманi вiд реалiзачii послуг, а також вiд iНШИХ ВИДiВ

господарськоi дiяльностi;
- доходи вiд цiнних паперiв;
- кредити банкiв i iнших кредиторiв;
- дотацii з бюджетiв;
- безоплатнi та благодiйнi внески, пожертвування органiзацiй,

пiдприсмств i громадян;
- iншi джерелq не забороненi чинним законодавством.
Структура, склад та компетенцiя органiв управлiння Пiдприсмства

погоджуеться З органами мiсцевого самоврядування.
Гiiд.rрr.*.i"о 

".д. 
бухгалтерський, оперативнлrй та статистичний облiк,

складас фiнансову, статистичну та iншу звiтнiсть згiдно з чинним



законодавством Украihи
самоврядування.

та нормативно-правовими актами органiв мiсцевого

2. Результати дiяльностi.

щинамiка розвитку кп <запорiжринок,, протягом 2o1g рокухарактеризуеться збiльшенням чистого доходу вiд рейiзацiI послуг на |4vобiльше нiж у 2018роцi. Суттсвими факторur", ,*i'u.rrr"нули на збiлъшення
доходу ст€Lпи: 1) пiдняття тарифу на послуги до 10,90гiн. (до граничного
рiвня); 2) зростання пок€tзника uij-подуuu""" комун€шъних послуг за рахунокзростання тарифу на електричну енергiю. В результатi цього показник чистого
фiнансоВого резуЛьтату у 2019 роцi вирiс 

"iз5в тис.грн. у порiвняннi з 2018
роком.

3. ЛiквИнiсть та зобовrязання.

4. Екологiчнi аспекти.

ПiдприемствО мае позитивну та стiйку лiквiднiсть - спроможнiсть в
цiломУ забезпечувати свосчаснiсть, повноту та безперервнiсть виконання ycixcBoik грошових та iнших зобов'язань, що також дозволяе стабiльно
здiйснювати вiдрахування частки власного прибутку до мiського бюджету.

Лiквiднiсть забезпечена стiйкою прибуткоЪою господарською дiяльнiстюПiдприеМства, а такоЖ наявними активами, здатними перетворюватися угрошову фор*у пiд час реалiзацii або внаслiдок ,о.й.п"" iснуючЙ
зобов'язань: розвинута iнфрастрУкryра комунЕLJIьних ринкiв, наявнiсть угосподарському вiданнi (на балансi) Пiдприемства об'ектiв права комуна-гlьноТвласностi булiвлi, споруди, .ппuд.uпi примiщення, ,ор.овелънi та iншi
об'екти.

у 2019 роцi Пiдприсмство не м€Lпо фiнансових (кредити, позики, застави
T0T116), матерiальних та/або iнших (погашених, непогашених) зовнiшнiх
зобов'язань.

ЛiКВiДНiСТЬ У 20lr9 РОцi зЕlJIеж€uIа та у под€Lлъшому залежить вiд
результатiв господарськоi дiяльностi пiдпрrлеr.ruu. Потенцiйнi фактори впливуна лiквiднiсть Пiдприемства (ризики) е мiнiмальн,ими, адже, перева}кно
обумовленi лише заг€шьнодержавними чинниками та показниками економiчнот
ДiЯЛЬНОСТi, а ТаКОЖ З€UIеЖаТь вiд вiдповiдrrоi соцiально-економiчноi полiтики
органiв мiсцевого самоврядування.

Пiдгrрисмство пiд
мiнiмаrrьний вплив на
цiлому.

час провадження власноi господарськот дiяльностi мае
екологiчний стан, як власних об'сктiв, так i MicTa в

за результатами вiдповiдних дослiджень та обстежень об'ектiв
виробничоi потужностi Пiдприемства, якi перiодично проводяться упiдприемства вiдсутнi прямi джерела викидiJ в атмосфьрне повiтря та
вiдсутнiй прямий вплив на довкiлля.



Пiд час дiяльностi Пiдприемства формуютьоя вiдходи, що за cBoiMскJIадоМ та кiлькiстЮ не потребуютЬ 
"*Ь.rЪрirrо.о 

аналiзу та вiдповiдного
державного регулювання.

Водопостачання та водовiдведення на Пi2цприемствi здiйснюетьсявiдповiдно до вимог чинного законодавства Украihи без перевищеннrI
встановлених норм по забрулненню та викидам.

Виробничi поryжностi Пiдприемства забезпеченi електроенергiею, якатакож переда€ться до мереж i об'ектiв нсuIвних на ринках субспоживачiв
(пiдприемцiв, продавцiв, орендарiв тощо).

5. Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика.

труловий колектив Пiдприемства становлять yci громадяни, якi своею
працею приймають участь в його дiяльностi на основi-трулового договору(контракry, угоди), а також iнших форм, що регулюють вiднйини працiвника з
Пiдприемством.

трудовi вiдносини Пiдприемства iз членами трудового колективу
булуються на пiдставi трулового законодавства Украiirи.

права i обов'язки трудового колективу визначаються у колективному
договорi, що укJIадаеться на Пiдприемствi.

Колективним договором регулюються виробничi, трудовi, економiчнi,
соцiальнi й iншi вiдносини трудового колективу iробоrодчйr.

Повноваження трудового колективу реаJIiзуються загЕUIьними зборами
(конференцiею) та ix виборним органом, ствOреним вiдповiдно до
законодавства.

Трудовий колектив Пiдприемства, зокрема:
- розглядас i затверджу€ проект коле,ктивного договору;
- розглядае i вирiшуе питання самоврядування трудового колективу.
Захист iHTepeciB працiвникiв покладаеться на KoMiTeT профспiлкй, який

спiльно з директором Пiдпри€мства готус проект коJIективного договору дJUI
затвердження на загаJIьних зборах (конференцii) трудового колективу.

ПiдприеМство самОстiйнО визначаС оклади, форr, i системи оплати працi
працiвникiв Пiдприсмства i осiб, що зшIrIаються.

праця працiвникiв може здiйснюватися на пiдставi штатного розпису, Зd
сумiсниЦтвом, на контрактнiй чи договiрнiй пiдставах, iнших форrчц-".заборонених чинним законодавством.

На виконання вiдповiдних рiшень органiв мiсцевогоцлл 'lлllчDrлrr4л, р.(rлtrнь UPl,aHrB мlсцеВого саМоВряДУВання Та
вимог Закону Украiни uПро запобiгання корупцii)> керiвництвом Пiдпр"емства
взято пiд особистий контроль стан виконання заходiв щодо профiлактики
корупцiйних дiянь
пiдприемства.

серед посадових осiб та працiвникiв комун€tльного

Вiдповiдно до вимог ст. 62 Закошу Украiни <Про запобiгання корупцii)>на Пiдприсмствi затверджено вiдповiднУ АнтикорУпцiйнУ програму та
положення про уповноважену особу з питань попередження та виявлення
корупцii та реалiзацii Антикорупцiйноi про грами.

В рамках затвердженоi АнтикоруrrцiйноТ про|рами на пiдприемствi
постiйно проводиться попереджув€Llrьна та роr'"Ъ.rйв€Lльна робота щодо



недопущення випадкiв корупцiйних дiянь шляхом проведення оперативних
нарад з керiвниками адмiнiстрацiй комун€Lпьних ринкiв та пiд час
iнливiлуагlьних бесiд з працiвниками ринкiв на предмст дотримання ними
правовоi поведiнки при взасмодiт та виробничiй дiяльностi з продавцями та
вiдвiдувачами ринкiв.

б. Ризики.

кП <Запорiжриною) вживае ycix можIIивих заходiв для змеЕшенtUI
iснуючоi дебiторськоi заборгованостi, недоцущення iT зростання, та
перевищення cTpoKiB виникнення понад 30 днiв. З цiею метою посилено
претензiйну роботу та роботу з примусового стягнення заборгованостi у
судовому порядку.

МОЖЛИВими ризиками дiяльностi пiдприемства е зменшення обсягiв
реа.rriзацiТ послуг, прийняття законiв, якi можуть призвести до рiзкого
пiдвищення витрат.

8. Фiнансовi iнвестицii'.

ПiДприемство не проводить фiнансовi iнвестицii у цiннi папери iнших
пiдприемств, та в iншi суб'екти господарIовання.

9. Перспективи розвитку.

ПРiОРИтеТними напрямами роботи Пiдприемства с експансiя власних
послуг та розширення ik перелiку.

.ЩЛЯ досягнення цiеi мети Пiдприемство проводить робоry по осво€нню
новиХ об'ектiВ та териТорiй моЖливогО провадження власноi господарськоi
дiяльностi, Щоо зокрема, досяга€ться утворенням iснуючих тимчасових
КОМУНilJIЬНИХ Ринкiв дrrя вiдповiдного впорядкування неорганiзованих процесiв
у данiй сферi та поповнення, як власного бюджету, так i бюджету MicTa.

1 0. Корпоративне управлiння.

УПРаВлiння Пiдприемством здiйснюеться Власником (територi€tльна
ГРОМаДа М. ЗапорiЖжя в особi Запорiзькоi MicbKoi ради), Органом управлiння
МаЙНОМ ПiДпРиемства (Щепартамент надання адмiнiстративних послуг та
РОЗВИТКУ пiдприсмництва ЗапорiзькоТ MicbKoT ради), Керiвником Пiдпри€мства.
КОМПетенцiя органiв управлiння Пiдприемства визначена його Стаryтом.

В. о. директора КП кЗапорiжринок>

ф


