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          Основною метою діяльності КП „Золотоніський міський ринок” є: 

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб населення міста у 

сільськогосподарській продукції та інших товарах народного споживання; 

- наданя послуг та створення для населення належних умов у процесі купівлі – 

продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій. 

 Предметом  діяльності підприємства є:  

1.Послуги з  надання в користування торгових місць на міському ринку. 

2. Надання інших  індивідуальних послуг, а саме: 

- прибирання території ринку  та вивіз сміття. 

 Штатна чисельність працівників складає 12 чоловік.   В 1-му кварталі 2019 

року фактично на підприємстві працювало  8 чоловік. Нарахування заробітної 

плати проводиться на підставі  штатного розпису затвердженого директором 

підприємства.  Фонд оплати праці за 1-й квартал 2019 року склав – 170 122,00 

грн.  Середньомісячна заробітна плата працівникам підприємства нараховується 

та виплачується своєчасно на рівні середньомісячної зарплати на одного 

працюючого по місту (7088,00 грн. ).  Заборгованості  по заробітній платі не має. 

 Торгівельна площа  ринку по вул. Новоселівська,1а   складає  2437,5 кв.м,  

фактична площа під об’єктами торгівлі – 1884 кв.м,  на якій   облаштовано  541 

торгових місць. Тариф на послугу з надання  в користування торгового місця на  

ринку за січень – лютий поточного року на продуктовому ринку становив - 3,50 

грн. за 1 кв.м в день  з ПДВ, а на речовому – 2,90 грн. за 1 кв.м в день  з ПДВ.  З 

01 березня  2019 року на  підставі  Наказу № 6-К від 31.01.2019 р.(Результат  

фінансово - господарської діяльності підприємства за 2018  рік  та  Розрахунок 

вартості торгівельного місця  на 2019 рік)   тариф на послугу з надання  в 

користування торгового місця на  ринку становить  4 грн.00 коп. (Чотири гривні 

00 копійок) за 1 кв.м в день (з ПДВ).    

 Для  проведення господарської діяльності  між  КП « Золотоніський міський 

ринок» та  Приватними підприємцями укладено  490 договорів на послуги з 

надання  в користування торговельних місць. 

           За  результатами  діяльності  підприємства  за   1- квартал  2019 року    

виручка   склала -   535  536,00 грн. з ПДВ.  Чистий дохід   -   446 280,00  грн.,  



Загальна   сума   витрат    складає  –   439 895,00 грн. Чистий прибуток  -  6 385,00 

грн.  

 КП « Золотоніський міський ринок» отримало виручку від: 

-  послуг  з надання в користування торгових місць  на суму – 534 322,00 грн.; 

-  послуг  з  прибирання території ринку та вивозу сміття -   1 214,00 грн..  Через 

погодні  умови   в зимовий період   значна кількість   приватних підприємців не 

працювала, що  негативно вплинуло на виручку підприємства. 

 В 1-му кварталі поточного року КП «Золотоніський міський ринок»  

перераховано  до місцевого  та державного бюджетів  податків у сумі –  

 194 787,00 грн.                                                                                                                    

- до місцевого  бюджету в сумі  –102 979,00 грн.,а саме:  

1. Єдиний соціальний внесок – 27 934,00 грн.; 

2. Податок з доходів фізичних осіб ( ПДФО) – 30 622,00 грн. 

3. Податок на землю – 44 423,00 грн. 

- до Державного бюджету-  91 808,00 грн.  

1. Військовий збір – 2 552,00 грн. 

2. ПДВ – 89 256,00 грн. 

  Оплата комунальних послуг (оренди приміщення, оплата за  

електроенергію, вивіз та захоронення твердих і  рідких побутових відходів  та 

інші  господарські та канцелярські  витрати)  проводиться на підставі  договорів і   

складає – 45 329,00 грн.. Значну частину  у витратах підприємства  займають  

витрати  на проведення робіт  з облаштування території ринку, виготовлення 

проектно - кошторисної документації та придбання  матеріалів для будівництва 

лабораторії  - 125 298,00  грн. 

 Фінансування з місцевого та державного бюджетів КП «Золотоніський 

міський ринок»  не проводилось. Підприємство самостійно веде свою  

господарську діяльність.        

 Директор                                                          Т.В. Супрун 

Головний бухгалтер                                          О.М. Черних 


