ТОВ «ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ»

Місцезнаходження: 87537, Україна, Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Купріна, 10.
ЄДРПОУ 37793287, ІПН 377932805814
р/р UA183003460000026004021418901 в АТ «Альфа-Банк»
р/р UA203348510000000002600077296 в АТ «ПУМБ»
e-mail: 37793287@mail.gov.ua сайт: www.azovsky.ua

Додаток №1 до наказу від 21.11.2020р. №25
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ З ОРЕНДИ ПРИМІЩЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ОПТОВОГО РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ №7 «АЗОВСЬКИЙ» у 2021 році
№
н/п

Вид приміщення
Складські та торгові
приміщення:
- до 600 кв.м.

1
-

2

від 600 кв.м.

Холодильні камери (з
окремою компенсацією
витраченою електричною
енергією за приладами
обліку спожитої
електроенергії):
- до 250 кв.м.

-

від 250 кв.м.

3

Приміщення без
використання
холодильного обладнання
(з окремою компенсацією
витраченою електричною
енергією за приладами
обліку спожитої
електроенергії)

4

Приміщення для
розміщення офісів,
магазинів

5

Приміщення для
розміщення складів

6

Конференц - зал

Павільйон №1

Павільйон №2

Павільйон №3

Павільйон №4

106 гривень за
1 кв.м. на
місяць
101 гривняза 1
кв.м. на місяць

177 гривень за 1
кв.м. на місяць
145 гривень за 1
кв.м. на місяць

106 гривень за 1
кв.м. на місяць

100 гривень за
1 кв.м. на
місяць
101 гривня за 1
кв.м. на місяць
300 гривень за
1 годину
2200 гривень за
9 годин

ТОВ «ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ»

Місцезнаходження: 87537, Україна, Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Купріна, 10.
ЄДРПОУ 37793287, ІПН 377932805814
р/р UA183003460000026004021418901 в АТ «Альфа-Банк»
р/р UA203348510000000002600077296 в АТ «ПУМБ»
e-mail: 37793287@mail.gov.ua сайт: www.azovsky.ua

Додаток №2 до наказу від 21.11.2020р. №25

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗІ ЗВАЖУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ
ЕЛЕКТРОНИХ ВАГАХ (ВАНТАЖНІСТЮ ДО 60 ТОНН) НА ТЕРИТОРІЇ ОПТОВОГО
РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ №7 «АЗОВСЬКИЙ» у 2021 році

№
п/п

Вага автотранспортного засобу (в т.ч. вантажу)

Вартість послуги, гривень

1

до 20 тонн

200,00

2

від 20 тонни до 40 тонн

400,00

3

від 40 тонни до 57 тонн

800,00

4

від 57 тонн

1000,00

* Вартість послуги розраховується за фактом зважування.
** Відмова від оплати після факту зважування автотранспортного засобу є неможливою.
*** При повторному зважуванні після завантаження / розвантаження, упродовж 24 годин після
першого зважування та за наявності квитанції за перше зважування – оплата не стягується.
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Додаток №3 до наказу від 21.11.2020р. №25

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ З РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ НОСІЇВ НА ТЕРИТОРІЇ
ОПТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ №7 «АЗОВСЬКИЙ»
у 2021 році

№
п/п

Місце розміщення

Розміри рекламного
носія

Вартість послуги,
гривень

1 секція (2,5*1,6)

500,00

1

На огорожі (в середині території
ОРСП)

2

В середині павільйону

1 кв.м.

200,00

3

На фасаді павільйону

1 кв.м.

200,00

* Вартість послуги може підлягати збільшенню у зв’язку з розміщенням не типового рекламного
носія (необхідність в підключенні електроенергії, тощо).
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Додаток №4 до наказу від 21.11.2020р. №25

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ З РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ,
КОРИСТУВАННЯ ІНВЕНТАРЕМ І ОБЛАДНАННЯМ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ НА
ТЕРИТОРІЇ ОПТОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ №7
«АЗОВСЬКИЙ» у 2021році

№
п/п

*

Вид послуги

Обсяг

Вартість послуги,
гривень

1

Розвантажувально-навантажувальні
роботи

1 тонна

120,00

2

Користування роклою

1 година

40,00

3

Користування штабелером

1 година

80,00

4

Користування металевими столами

1 місяць

100,00

5

Користування душем

1 людина/20 хв.

30,00

6

Знаходження легкового автомобіля у
нічний час

1 автомобіль/доба

15,00

7

Знаходження вантажного автомобілю
на TIR-парковці до 2-х (двох) годин

1 автомобіль/2 години

10,00

8

Знаходження вантажного автомобілю
на TIR-парковці (понад дві години)

1 автомобіль/доба

35,00

Вартість розвантажувально-навантажувальних робіт з нестандартними, крупногабаритними
та/або важкими (понад 1 тонни) вантажами визначається в кожному окремому випадку.
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Додаток №5 до наказу від 21.11.2020р. №25
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ З ЩОДЕННОЇ ТОРГІВЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ОПТОВОГО РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ №7 «АЗОВСЬКИЙ» у 2021 році
№
п/п

Вид послуги

Обсяг

Вартість послуги за 1
день, гривень

1

Торгівля в павільйоні молочною,
кисломолочною продукцією, яйцями,
рослинними оліями, продукцією
бджільництва, хлібобулочними та
кондитерським виробами,
агропродукцією та непродовольчими
товарами

1 пн/м

15,00

2

Торгівля в павільйоні м’ясом,
м’ясопродуктами, птицею, рибою,
рибопродуктами, сирами,
напівфабрикатами та т.п.

1 пн/м

30,00

3

Торгівля на вулиці з легкового
автомобілю

1 місце

4

Торгівля на вулиці з легкового
автомобілю з причепом

1 місце

5

Торгівля на вулиці з мікроавтобусу
до 3,5 тонн

1 місце

6

Торгівля на вулиці з мікроавтобусу з
причепом, з вантажного автомобілю
до 10 тонн

1 місце

70,00

7

Торгівля на вулиці з вантажного
автомобілю до 10 тонн з причепом,
вантажного автомобілю від 10 тонн
та з контейнеру

1 місце

100,00

8

Торгівля на вулиці зі столів

1 пн/м

10,00

1 палето-місце за
1 добу

20,00

* на строк не більше
30 діб

40,00

1 вішак за 1 добу

10,00

Зберігання товарів в камерах з
низькотемпературним режимом:
9

-

для клієнтів ОРСП
«АЗОВСЬКИЙ»
для осіб що не є клієнтами
ОРСП «АЗОВСЬКИЙ»

25,00
35,00
50,00
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Додаток №6 до наказу від 21.11.2020р. №25
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗА ОПЕРАЦІЇ З ТОВАРАМИ ТА ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В ЗОНІ МИТНОГО
КОНТРОЛЮ ТА НА МИТНОМУ СКЛАДІ ТОВ «ГРАНД ТЕРРА ІНВЕСТ» НА 2021 РІК
№
з/п

Найменування послуги

Послуги в місці прибуття автотранспорту
Надання території для розміщення 1 автотранспортного засобу в місці
прибуття (якщо партія вантажу важить 1000 кг та більше):
1.1 (розрахунковий час: 00:00 годин)
- за першу добу
- за кожну наступну добу

Одиниця
вимірювання

Вартість Вартість з
без ПДВ,
ПДВ,
грн.
грн.

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4

а/м

625,00
325,00

750,00
390,00

Послуги зі зберігання та операції з товарами в зоні митного контролю
Зберігання посилок міжнародного значення, що мають вагу не більше
партія
70,00
84,00
200 кг.
товару/доба
Зберігання посилок міжнародного значення, що мають вагу від 200 кг до
партія
250,00
300,00
1000 кг.
товару/доба
Розвантаження /завантаження посилок міжнародного значення, що
партія товару
50,00
60,00
мають вагу до 100 кг.
Розвантаження /завантаження посилок міжнародного значення, що
застосовуються тарифи п.3.1
мають вагу 100 кг та більше (прирівнюється до 1 тонни).

Послуги зі зберігання та операції з товарами на складі тимчасового зберігання
Навантажувальні, розвантажувальні роботи*:
3.1 - палетований вантаж (механізований спосіб)
1 тонна
- непалетований вантаж (ручний спосіб)
1 тонна
3.2 Зберігання товарів на митному складі (критий склад)
тонна/доба
3

3.3 Зберігання товарів на відкритому майданчику митного складу
3.4 Зберігання товарів в камерах з низькотемпературним режимом
Постановка вантажу під митний контроль при розміщенні на склад
тимчасового зберігання (оформлення ЄУД)
Проведення Виконавцем процедури огляду, перелічення вантажу при
3.6
розвантаженні на склад (є обов’язковим до виконання)
3.5

3.7 Оформлення імпортних та/або експортних документів для фізичних осіб
3.8 Складання та роздруківка листів

90,00
110,00
25,00

108,00
132,00
30,00

тонна/доба
15,00
18,00
ціна договірна та визначається в кожному
окремому випадку окремо
партія товару

416,67

500,00

1 година

416,67

500,00

1000,00

1200,00

83,33

100,00

1250,00
666,67
166,67

1500,00
800,00
200,00

300,00

360,00

Комплект
документів
екземпляр

Оформлення митної декларації в режимі «митний склад»
Робочий день:
- МД – 2
4.1 - МД – 3
- МД – 6
Святкові та вихідні дні: в подвійному розмірі
4

5

Доставка документів (здійснюється виключно за можливістю
Виконавця)

5.1 Доставка документів на м/п «Сартана», м/п «Азовсталь»

Комплект
документів а/м

*Вартість навантажувально – розвантажувальних робіт з нестандартними вантажами визначається сторонами в кожному конкретному випадку
окремо; якщо вага вантажу становить більше 100 кг, при навантажувально-розвантажувальних роботах, вага вантажу прирівнюється до 1 тонни.
**Вартість робіт в неробочий час (робочий час: 8.00-17.00), вихідні, святкові дні визначається в кожному конкретному випадку окремо, виходячи із
подвійного розміру.
***Виконавець залишає за собою право вносити зміни відносно переліку та вартості послуг та / або відмовити в їх наданні.

