
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 
Про затвердження тарифів на послуги 
КП «Олександрійський центральний ринок» 
 

Відповідно до ст. 27, пп. 2) п. а) ст. 28  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 4, 7, 8, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», розглянувши лист КП «Олександрійський центральний 
ринок» від 08.04.2019 року № 17, враховуючи збільшення розміру мінімальної заробітної 
плати згідно вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», значний 
ріст цін на енергоносії:  на водопостачання та водовідведення, електроенергію, ріст цін на 
паливно-мастильні матеріали, з метою недопущення нерентабельної роботи та банкрутства 
комунального підприємства, виникнення значних боргів за енергоносії та по заробітній платі 
найманим працівникам, встановлення економічно обгрунтованих тарифів на ринкові 
послуги, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити тарифи на ринкові послуги КП «Олександрійський центральний ринок» 
згідно з додатком. 

2. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету набирає чинності з дня 
оприлюднення. 

3. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради та в 
газеті «Вільне Слово». 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 23.03.2017 
року № 193 «Про затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний 
ринок». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних повноважень. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова       С. ЦАПЮК  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету      В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток до рішення виконавчого 
комітету 
від  ________  2019 року № ____ 

 
ТАРИФИ 

на послуги КП «Олександрійський центральний ринок» 
 

№ 
з/п Найменування послуг Од. вим. Тариф з 

ПДВ, грн 
1 2 3 4 

1. Розруб м’яса  1 кг 0,75 
2. Зважування м'яса на товарних вагах 1 зваж. 10,00 
3. Переоформлення абонементних талонів при обміні 

торговими місцями 
1 шт. 29,00 

4. Видача на прокат вагiв 1 шт./день 3,00 
5. Надання стоянки для вивантаження автомобіля 1 місце 10,00 
6. Збереження речей у камері схову  1 кв. м/добу 2,00 
7. Видача довідок 1 шт. 5,00 
8. Вартість надання в оренду холодильної  камери 1 кг 0,50 
9. Вартість підключення торгових місць до електромереж 

ринку 
1 підключення 208,00 

10. Експлуатаційні витрати на ОЦР  1 кв. м/міс. 5,50 
11. Проведення зварювальних робіт 1 год. 66,00 
12. Вивезення сміття стороннім організаціям, особам 1 куб. м 220,00 
13. Надання у користування контейнерів для збереження 

товару  
1 шт./міс. 230,00 

14 . Вартість торгової площі для закритих, відкритих 
контейнерів, кіосків  

1 кв.м/міс. 70,00 

15. Вартість торгового місця  1 місце/день 7,00 
16. Вартість торгового місця у м’ясному павільйоні 1 місце/день 10,00 
17. Вартість торгового місця у м’ясному павільйоні з 

використанням м’ясорубки  
1 місце/день 25,00 

18. Вартість торгового місця у ковбасному павільйоні 1 місце/день 6,00 
19. Вартість торгового місця у рибному павільйоні 1 місце/день 10,0 
20. Вартість торгових місць для торгівлі молокопродуктами  1 місце/день 3,00 
21. Вартість торгових місць для торгівлі товарами, які були у 

вжитку  
1 місце/день 3,50 

22. Сервісне обслуговування суміжних магазинів 1 кв.м/міс. 6,00 
23. Вартість видачі в прокат торговельного інвентарю у 

павільйонах 
1 од./день 2,00 

24. Вартість видачі в прокат санітарного одягу у павільйон 1 комп./день 5,00 
25. Вантажно – розвантажувальні роботи в м’ясному 

павільйоні 
1 кг 0,10 

26. Вартість послуг користування туалетом 1 відвідування 2,0 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 


