
                                          
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

   19 липня  2012 року                 м. Шепетівка                                                              №  164 

 

 

Про затвердження розрахунку  

орендної плати за необлаштоване  

торгове місце на ринку  

КП «Шепетівський ринок»  

по проспекту Миру, 28 

 

Розглянувши звернення  директора КП «Шепетівський ринок», на підставі 

постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009р. № 278 «Про заходи щодо 

стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових  приміщень (площ) у торговельних 

об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах 

фінансово –економічної кризи», наказу Міністерства економіки України    від 30.06.2009 

року № 638 / 109  « Про затвердження порядку розрахунку цін на послуги та оренду 

торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів», розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації  від 09.07.2009 року № 253 / 2009-р «Про встановлення нормативів 

рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно – 

технологічного та /або холодильного устаткування в торговельних об’єктах, на ринках з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів» та керуюсь ст.ст. 28, 30  Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні ”  виконавчий комітет Шепетівської 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити розмір орендної плати одного квадратного метра  необлаштованої  

торгівельної площі на ринку КП  «Шепетівський ринок» по проспекту Миру, 28 в 

сумі 19 гривень в місяць, (без ПДВ),  ( розрахунок додається).    

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови        

Діхтярука О.Л..  

 

 

 

 

  Міський голова                                                                                С. Антонюк  

 

 

 

  

 

 

 

 



Додаток до рішення  

виконавчого комітету  

№ 164  від 19.07.2012р. 

 

 

 

Розрахунок 

орендної плати 

за необлаштоване торгове місце 

на ринку КП «Шепетівський ринок»  

по проспекту Миру, 28 

 

1. Собівартість  надання в оренду  необлаштованих торгівельних площ  на ринку 

(гривень в рік): 

        всього 311658 грн. в т.ч. : 

- земельний податок – 23238 грн.; 

- спеціалізована охорона – 50000 грн. ; 

- витрати на електроенергію – 20000 грн. ; 

- витрати на водопостачання – 1600 грн.; 

- витрати на вивіз сміття – 20000 грн.;  

- послуги пожежної охорони приміщень – 5000 грн.; 

- амортизація – 10000 грн.; 

- оплата праці ( з нарахуваннями)  – 181820 грн. 

2. Норматив рентабельності – 12 %.  

3. Прибуток – 37399 грн.  

4. Розмір річної орендної плати – 349057 грн.  

5. Розмір місячної орендної плати – 29088 грн.  

6. Загальний розмір необлаштованої торговельної площі – 1530 кв. м.  

7.  Розмір орендної палати  одного квадратного метра торгової площі в місяць –  

       29088 : 1530 =  19 грн. (без ПДВ) 

 

    

 

  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                               П. Капелюх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


