
                                                     

 
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

      РІШЕННЯ 

 

    02 березня 2017 року                                                                          № 32 

 

      

     Про затвердження проекту рішення 

     виконавчого комітету міської ради 

     «Про затвердження тарифу на надання 

     послуг за користування торговими місцями 

     ринку, які надаються КП «Привокзальний ринок 

     міста Гребінки Полтавської області» 

 

 

          Відповідно до п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 5 Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» виконком Гребінківської міської 

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проект рішення міської ради «Про затвердження тарифу на 

надання послуг за користування торговими місцями ринку, які 

надаються КП «Привокзальний ринок  міста Гребінки Полтавської 

області»  (додаються). 

2. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити проект рішення  на 

офіційному сайті Гребінківської міської ради  http://hrebinka.org.ua/. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ з питань 

соціально-економічного розвитку та земельних відносин міської ради 

(Лазоренко Т.Ф.). 

 

 

 

Міський голова                                        В.І. Колісніченко 

 

 

 

 



                                                                                     ПРОЕКТ                     

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                      РІШЕННЯ 

              

          

        Про затвердження тарифу на 

        надання послуг за користування  

        торговими місцями ринку, які  

        надаються КП «Привокзальний ринок 

        міста Гребінки Полтавської області» 

        Розглянувши клопотання КП «Привокзальний ринок міста Гребінки 

Полтавської області» щодо затвердження тарифу на надання послуг за 

користування торговими місцями ринку та надані підприємством розрахункові 

матеріали, у відповідності до статей 5, 9 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п. 2 ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Гребінківської 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити тарифи на надання послуг за користування торговими місцями  

    ринку, які надаються КП «Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської     

    області» (додаються). 

2.  Ввести в дію вище зазначені тарифи з моменту його офіційного  

    опублікування в газеті «Гребінчин край» та на сайті міської ради:  

    http://hrebinka.org.ua/. 

3. Відділу з питань соціально-економічного розвитку та земельних відносин   

    (Лазоренко Т.Ф.) оприлюднити дане рішення в газеті «Гребінчин край» та на 

    офіційному сайті міської  ради. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

     Зінченко В.М.  

 

 

 

 

          Міський голова                                  В.І. Колісніченко 

    

                         

 

 

 



                                                                                              Додаток 

                                                                              до проекту рішення виконавчого 

                                                                              комітету Гребінківської міської  

                                                                              ради  

 

ТАРИФ 
          на надання послуг за користування торговими місцями ринку, 

         що надаються КП «Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської     

    області» за один день торгівлі 

 

№ 

п/п 

Зміст  послуги Тариф 
 

1 Торгівля  промисловими товарами :   

 - за 1 погонний  метр  прилавку 4,50 

 - за 2 кв. м. території (повних чи неповних) при  продажу 

продукції, товарів з транспортного  засобу, причепу, візка, 

палатки та столу 

 

 

6,00 

 - товари, які  були  у  вжитку 6,00 

2 Торгівля  товарами  ритуальної групи 20,00 

3 Торгівля продовольчими  товарами:  

 - м’ясо  та м’ясопродукти (свині, ВРХ) 40,00 

 - м’ясо  битої  птиці, кролів,  нутрій 16,00 

 - продукція  та продукти  тваринного  походження: 

фізичні  особи – виробники  сільгосппродукції 

14,00 

 - суб’єкти підприємницької  діяльності та юридичні  особи 14,00 

 - торгівля  медом 12,00 

 - продукція  та продукти  рослинного  походження: 

- фізичні  особи – виробники  сільгосппродукції 

4,00 

 - ягоди вагою більше 5 кілограмів 10,00 

 - закупка горіхів, ягід, фруктів у населення 10.00 

 - торгівля  саджанцями, насінням, квітами  20,00 

 - торгівля  насінням  городніх  культур 20,00 

 - торгівля  розсадою 27,00 

 - торгівля живими тваринами, птицею 14,00 

 - торгівля  декоративними  тваринами, птахами, та  акваріумними  

рибками 

6,00 

4 ДОДАТКОВІ  ПОСЛУГИ  

 - бронювання  торгових  місць 2,00 

 - прокат  інвентаря,  торгового  обладнання 3,00 

 - прокат  вагів 20,00 

 - видача  довідок 20,00 

 - зберігання  особистих  речей 4,00 

 - зважування  на  вагах (за  кожен  кг) 1,00 

 
 

              


