
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16.10.2013 № 331 

 м. Золотоноша 
 

Про встановлення тарифу на послугу з надання торгового 

місця на ринку СТ „Центральний ринок – Золотоноша 

 

Розглянувши листи СТ „Центральний ринок - Золотоноша” (від 

06.09.2013 № 1584) щодо встановлення тарифу на послугу з надання торгового 

місця на ринку по вул. Обухова, 3-а та 3-б, керуючись п. 2 „а” ст. 28, п. 8 „а” ст. 

30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-  
 

виконком міської ради вирішив : 
 

1. Встановити тариф на послугу з надання торгового місця на ринку СТ 

„Центральний ринок - Золотоноша” по вул. Обухова, 3-а та 3-б в розмірі 3 (три) 

грн. 50 коп. за 1 кв. м. за день (з ПДВ), встановивши рентабельність 

підприємству у розмірі 14%. 

2. Встановити ставки додаткових платних послуг, які надаються СТ 

„Центральний ринок - Золотоноша”, згідно додатку.   

3. Рішення вступає в дію з 01 листопада 2013 року. 

4. Рішення від 17.04.2013 № 104 „Про встановлення тарифу на послугу з 

надання торгового місця на ринку СТ „Центральний ринок - Золотоноша” 

вважати таким, що втратило чинність з 01.11.2013.   

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Омеляненка А.М. та управління економіки 

(Остроглазова В.В.). 
 

 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
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Додаток  

до рішення міськвиконкому 

від 16.10.2013  №331 

 

Ставки платних послуг, які надаються 

СТ „Центральний ринок – Золотоноша” 

 

 

Найменування Одиниці 

виміру 

Ставка 

послуги 

Розруб м’яса 1 кг 0,77 

Зважування на торгових вагах 1 зважування 1,45 

Торгівля в павільйоні м погон. 8,34 

Видача фартухів, нарукавників компл./день 4,00 

Видача вагів циферблатних з гирями комплект 3,80 

Видача на прокат лотків 1 шт. 1,00 

Орендна плата за торгове місце  м кв. 3,50 
 

 

 

Інваліди війни І групи та загального захворювання І та ІІ груп, потерпілі 

від аварії на ЧАЕС І категорії, опікуни інвалідів дитинства, інвалідів І групи 

звільняються на 50% від оплати послуг за одне торгове місце, один погонний 

метр столу або однієї палатки при особистій торгівлі. 
 

 

 

Керуючий справами       О.В.Тітаренко 
 


