
 
 

   Додаток 

  

   до рішення виконкому міської    

   ради від 25.06.2020 року № 69 

 

Розрахунок ціни на одиницю площі 

   

 Загальна  площа, кв.м. 11397 

 Торгівельна площа, кв.м. 2505 

   

1. Торгівельне місце (під павільйонами)  

 1 кв.м. за місяць торгівлі 39,00 

   

2. Торгівельне місце (під торговими 

наметами) 

 

 1 місце за 1 день торгівлі 42,00 

   

3. Бронювання місця торгівлі (під торговими 

наметами) 

 

 1 місце за 1 місяць бронювання 101,00 

   

1. Ціна : 98151,34 грн. : 1485 кв. м. = 39,18 грн. за  1 кв.м.≈39,00 грн. 

2. Ціна : 98151,34 грн. :  93 (торгівельні місця) : 25 днів = 42,22 грн.≈42,00 

грн. 

 

Розрахунок ціни на послуги, які надаються КП «Помічнянський 

муніципальний ринок» 

№ Найменування Сума, грн. 

1. Прямі витрати 2491,00 

1.1. Матеріали 2491,00 

2. Прямі витрати з оплати праці 17436,99 

2.1. Основна та додаткова заробітна плата 17436,99 

3 Інші прямі витрати  3836,14 

3.1. Нарахування на заробітну плату 22 % 3836,14 

4. Вивіз сміття 4704,00 

5. Боротьба зі сніговими заметами та ожеледицею 10612,92 

6. Електроенергія  3200,00 

7. Загальновиробничі витрати 2127,30 

8. Адміністративні витрати 40940,64 

 Разом  85348,99 

 Розвиток ринку 15 % 12802,35 

 Усього вартість 98151,34 



 

 

 

1. Розрахунок витрат на матеріали за місяць: 

Мітли                          3 шт. х100,00 = 300,00грн. 

Віники                        8шт. х 40,00 = 320,00 грн. 

Лопати                       4 шт. х100= 400,00 грн. 

Відра                          4 шт. х65,00 = 260,00 грн. 

Рукавиці                     8 пар х 25,00 = 200,00 грн. 

Розчин хлорний         5 б.  х15,00 = 75,00 грн. 

Електричні лампи      10шт. х35,00 = 350,00 грн. 

Фарба                           3 бан.х162,00= 486,00 грн. 

Щітки                           5 шт. х 20,00 = 100,00 грн. 

Разом :                                     2491,00 грн. 

2.3. Розрахунок витрат на оплату праці робітників загально виробничого 

персоналу 

Найменування посад Кількість 

одиниць 

Посадовий оклад Середні витрати 

на місяць 

Прибиральник 2 4723,00 11020,33 

Касир-контролер 1 5500,00 6416,66 

Разом    17436,99 

Нарахування 22 %   3836,14 

  

4. Розрахунок витрат на вивезення сміття 

Норма на 1 кв. метр торгівельної площі – 0,4 куб.м/ рік 

Торгівельна площа 11397 кв.м. 

11397 кв.м. х0.4 м.куб= 4558,8 куб.м /12 міс. = 379,9 куб.м./місяць 

Тариф 76,92 грн. х 379,9 куб.м. = 29221,91 грн. 

Орієнтований  розрахунок витрат на вивезення сміття причепом трактора в 

місяць: 

- 1 год. роботи трактора\навантажувача  – 392,00грн. (1 вивіз – 3 год. 

роботи) 

12 год. *392,00 = 4704,00 грн. 

 

 



 

 

 

 

5. Розрахунок витрат на боротьбу зі сніговими заметами та 

ожеледицею/Підсипання, асфальтування території в літній період 

Заготовка протиожеледної суміші: 

Орієнтована вартість матеріалів: 

300 кг. суміші (на 6 місяців) *1,55 грн. (вартість 1 кг.)= 465,00 грн. 

300 кг. солі ( на 6 місяців) *2,50 грн. (вартість 1 кг.)= 750,00 грн. 

Разом вартість матеріалів : 1215 ,00 грн. 

Розгортання снігу: 

Вартість роботи підприємства за 1 годину – 391,58 грн. 

24 години *391,58 грн. = 9397,92 грн 

Разом : 10612,92 грн. 

6. Розрахунок витрат на освітлення : 

Орієнтоване  використання електроенергії на освітлення ринку та опалення 

адмінбудівлі.  

1000 кв.год *3,20 = 3200, 00 грн. 

7. Загальновиробничі  витрати (10 % від загальних витрат) 

Заробітна плата – 1743,69 грн. 

Нарахування 22 % - 383,61 грн  

Разом загальновиробничих витрат : - 2127,30 грн. 

8. Адміністративні витрати : 

Найменування  

посад 

Кількість 

одиниць  

Посадовий 

оклад  

Середні витрати 

на місяць 

Директор 1 9500,00 11083,33 

Бухгалтер 1 6000,00 7000,00 

Разом    18083,33 

Нарахування 22%   3978,33 

 

Канцелярські витрати                                        500,00 грн. 

Касове обслуговування                                       320,00 грн. 

 



 

 

 

Оплата водопостачання  

                                        4 куб.м * 41,13 грн. = 164,52 грн. 

Послуги з дератизації , дезінфекції: 

0,41 (вартість 1 кв.м.) * 11397 = 4672,77 грн. 

Земельний податок  

76660,26 (за рік) / 12 міс. = 6388,36 грн. 

Оплата штрафних санкцій (приписи тощо), інші непередбачувані витрати  -     

                                                                             6000,00 грн. 

Витрати по оренді та заправці автомобіля -  833,33 грн. 

- Відшкодування за експлуатацію автомобіля 1000,00 грн. на квартал – 

1000,00 / 3 міс. = 333,33 грн. 

- Орієнтована заправка автомобіля – 25л *20,00 грн. = 500,00 грн. 

Разом адміністративні витрати на місяць: 40940,64 грн. 

Бронювання місця  на місяць : 

0,33 % заробітної плати прибиральника 3636,71 грн. 

Відрахування 22 % - 800,08 грн. 

Матеріали -  0,33 % – 822,03 грн. 

Всього : 5258,82 грн. / 60 чол. ( середня завантаженість ринку)=  

87,65 грн.*15 % (рентабельність)= 100,80 грн.≈101,00 грн. за місяць. 

 

___________________________ 


