
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
38 сесія                                                6 скликання 
25.04.2013р.

Початок сесії: 15 год. 25  хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год.55 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  18 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати: Гегамян А.В., Грицишен В.В., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., 
Кирилюк  Л.О.,  Кондратюк  І.М.,  Кушнір  П.В.,  Ловчинський  А.А.,  Нівельська  О.Я., 
Савосіна С.Ю., Собчишен А.М.,  Шостаківський О.П. 
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової інформації, начальники комунальних підприємств, генеральний директор 
ТОВ  «Балки  Інвест»  Баранов  Володимир  Михайлович,  Нетупський  Борис 
Михайлович – ЗОШ №1 м.Бар.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники  комунальних  підприємств,  генеральний  директор  ТОВ 
«Балки Інвест» Баранов Володимир Михайлович, Нетупський Борис Михайлович – 
ЗОШ №1 м.Бар.

Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  38  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
оголосити  відкритим,  пропонує  працювати  дві  години  без  перерви  та 
проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне  засідання  38  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 38 сесії  міської ради 6 скликання у 
кількості одного депутата. Є інші пропозиції ? Немає. Хто за те, щоб секретаріат 
нашої сесії обрати у кількості одного депутата, прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання 38 сесії  Барської міської 
ради у кількості одного депутата.
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Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії  депутата Педос Г.В. 
Чи  будуть  інші  пропозиції  ?  Немає.  Прошу  проголосувати  за  те,  щоб  до 
секретаріату сесії обрати депутата Педос Г.В.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  38  сесії 
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

Головуючий:  Порядок  денний  розданий  кожному  депутату.  В  кого  є 
зауваження чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії?
СЛУХАЛИ: 
Депутат Телятніков С.Ю. запропонував внести до порядку денного два питання 
«Про  затвердження  договору  щодо  надання  Барським  КПТМ 
«Бартеплокомуненерго» Барської міської ради зворотної фінансової допомоги  КП 
«Бар-благоустрій»  Барської  міської  ради»  та  «Про  надання  дозволу  Барському 
КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  Барської  міської  ради  на  надання  зворотної 
фінансової допомоги КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради»
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Внести  до  порядку  денного  два  питання  «Про  затвердження 
договору щодо надання Барським КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської 
ради зворотної фінансової допомоги  КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради» 
та  «Про  надання  дозволу  Барському  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  Барської 
міської  ради  на  надання  зворотної  фінансової  допомоги  КП  «Бар-благоустрій» 
Барської міської ради».

Депутат Степанківський М.О. запропонував внести до порядку денного питання 
«Про перейменування вулиці М.Горького в вулицю Леоніда Шаповалова».
Головуючий повідомив, що дане питання включено в питання «Розгляд звернень 
громадян, підприємств, установ та організацій» та запропонував в першу чергу 
розглянути дане  питання. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   В першу чергу розглянути питання  «Про перейменування вулиці 
Максима Горького в вулицю Леоніда Шаповалова».

Головуючий: В кого ще є зауваження чи пропозиції щодо порядку денного сесії? 
Немає? Пропоную затвердити порядок денний сесії з запропонованими  змінами. 
Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  
1. Про перейменування вулиці М.Горького в вулицю Леоніда Шаповалова.
2.  Інформація секретаря міської ради Кальмана О.В. про стан виконання рішень, 

прийнятих Барською міською радою 6 скликання.  
3. «Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 

скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на 2013 рік»; 
4. Про місцеві податки на 2014 рік.
5. Про ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 

2014 рік.
6.  Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
7.  Про  затвердження  Положення  про  участь  коштів  населення  у  фінансуванні 

реконструкції або капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, 
мереж  водопостачання  та  водовідведення,  ремонту  та  реконструкції  доріг 
м.Бар.
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8.   Про  затвердження  договору  щодо  надання  Барським  КПТМ 
«Бартеплокомуненерго» Барської  міської  ради зворотної  фінансової  допомоги 
КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради.

9. Про надання дозволу Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської 
ради на надання зворотної фінансової допомоги КП «Бар-благоустрій» Барської 
міської ради.

10. Різне.
     
Розгляд питань порядку денного:

СЛУХАЛИ: 
Голова  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  забезпечення  законності, 
правопорядку  ,  прав  людини,  оборонної  роботи,  Регламенту  та  відзначення 
нагородами,  депутат  міської  ради  Левицький  С.М. проінформував  з  питання 
«Про перейменування вулиці Максима Горького в вулицю Леоніда Шаповалова» 
та  повідомив,  що  у  газеті  «Барчани»  вийде  стаття,  присвячена  Леоніду 
Шаповалову,  Заслуженому  учителю  України,  громадському  діячу,  ветерану 
Великої  Вітчизняної  війни,  кавалеру  багатьох  бойових  нагород,  колишньому 
директору ЗОШ №1, який вніс значний внесок у соціальний розвиток міста Бар та 
виховання молодого покоління.
ВИСТУПИЛИ:
Нетупський Б.М., представник ЗОШ №1 м.Бар,  повідомив, що склалась добра 
традиція  називати  вулиці  іменами  наших  земляків,  є  вже  вулиця  В.Комарова, 
Ю.Телеги,  надав  біографічну  довідку  стосовно  життєвого  шляху  Леоніда 
Шаповалова, розповів про його досягнення. 
Депутат  міської  ради  Хода  Є.Г. підтримав  пропозицію  Левицького  С.М.  та 
Нетупського Б.М., повідомив деякі факти з життя Леоніда Шаповалова.
Депутати  Щепковський  В.М.,  Степанківський   М.О. також  підтримали 
пропозицію  щодо перейменування вулиці  Максима  Горького  в  вулицю Леоніда 
Шаповалова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Перейменувати  вулицю  Максима  Горького  у  м.Бар  у  вулицю  Леоніда 

Шаповалова. 
2.  Доручити  КП  «Бар-благоустрій»  в  термін  до  30  червня  2013р.  замінити 

таблички поштових адрес на будинках по вулиці Леоніда Шаповалова.
3. Дане рішення довести до комунальних підприємств міської ради,  райвідділу 

РАЦС,  нотаріусів,  райвідділу  реєстрації  громадянства  та  імміграції,  РВ  УМВС, 
відділення  поштового  зв’язку,  ЦЕЗ  №3  ВАТ  «Укртелеком»,  бюро  технічної 
інвентаризації,  РВ  ГУМНС,  районної  лікарні,  відділу  статистики  РДА, 
інформаційного центру у м.Вінниця.

4. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації, мережі Інтернет.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань забезпечення законності, правопорядку , прав людини, оборонної 
роботи, Регламенту та відзначення нагородами (Левицький С.М.).

Головуючий запропонував  наступним  заслухати  інформацію  генерального 
директора  ТОВ  «БАЛКІ  ІНВЕСТ  1»  Баранова  Володимира  Михайловича щодо 
відведення  земельної  ділянки  в  м.Бар  для  будівництва  електростанції  з 
використанням енергії сонця. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   наступним  заслухати  інформацію  генерального  директора  ТОВ 
«БАЛКІ ІНВЕСТ 1» Баранова Володимира Михайловича щодо відведення земельної 
ділянки в м.Бар для будівництва електростанції з використанням енергії сонця.
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СЛУХАЛИ: 
Генеральний  директор  ТОВ  «Балки  Інвест»  Баранов  Володимир  Михайлович 
проінформував  щодо  намірів  ТОВ  «Балки  Інвест»  розпочати  будівництво 
електростанції  з використанням енергії  сонця. Основна ділянка знаходиться на 
території  Войнашівської  сільської  ради.  Для  повного  завантаження  циклу 
потрібна  ділянка  до  15  га,  що  знаходиться  поблизу  цеху  районного 
електрозв’язку. Це інвестиції в місто, що будуть вкладені у цьому році. Станція 
буде працювати круглий рік,  в постійному режимі,  і  це дасть робочі місця.  Це 
екологічно чистий об’єкт, що має перспективу. 
ВИСТУПИЛИ: 
Депутат  Левицький  С.М.: Як  будівництво  електростанції  вплине  на  вартість 
електроенергії?
Баранов В.М.: Це інше питання. На вартість електроенергії це ніяк не вплине, 
так як це не наша компетенція.   
Міський  голова  Дзісь  О.І.: Сьогодні  товариство  зареєстроване  на  території 
Балківської  сільської  ради. Чи є гарантія,  що товариство буде зареєстроване у 
м.Бар?   
Баранов  В.М.: Так,  після  введення  електростанції  в  експлуатацію,  вона  буде 
зареєстрована у м.Бар.  Головуючий: Дякуємо за інформацію, про рішення сесії 
Вас буде повідомлено.  

СЛУХАЛИ:  
Секретар  міської  ради  Кальман  О.В.  проінформував  з  питання  «Про  стан 
виконання рішень, прийнятих Барською міською радою 6 скликання»: 
- Основне наповнення міського бюджету – це оренда земельних ділянок. Кальман 

О.В.  назвав  ряд  прізвищ  підприємців  та  підприємств,  які  користуються 
земельними  ділянками  і  з  якими  неукладені  договори  оренди  землі,  хоча  є 
рішення сесії. По цьому направленню працюємо, направлені листи до Барської 
районної  прокуратури.  8.04.2013р.  повторно  направлено  лист  до  Держаної 
інспекції сільського господарства.

- Стосовно 112,0 га землі, на якій розміщено свердловини, листи направлено на 
адресу  районної  ради,  РДА,  районної  прокуратури,  служби  СБУ,  народному 
депутату Жеребнюку В.М. Згідно рішення сесії замовлено проект із землеустрою 
щодо  відведення  земельної  ділянки  орієнтовною  площею  112,0  га,  на  днях 
спеціалісти з інституту розпочнуть проектні роботи.

- В ПП «Левада» замовлено проект із  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального гаражного будівництва по вул. М. Кривоноса, 76.

- Проведена звірка з податковою адміністрацією стосовно всіх платників податку 
за земельні ділянки, надані в приватну власність, на умовах оренди, в постійне 
користування. Тим, хто не сплачував, направлено листи, надруковані списки в 
газеті «Барчани».  В міській раді ведеться помісячний реєстр орендної плати за 
земельні ділянки. Боржникам поквартально надсилаються листи. 

- Встановлено три блочних котельні ( завершуються роботи), виготовлено ПКД на 
ДНЗ№1(фасади і покрівля), проведено ремонт даху по вул.Пролетарська, 32.

- На  сміттєзвалищі   висаджено  3,5  тис.  шт.  грабу,   встановлено 
відеоспостереження. 

Є багато невирішених проблем:
- назви вулиць поміняли, а таблички не замінили, 
-  зменшення  плати  за  харчування  дітей,  що  проживають  за  межами  м.Бар. 
Позиція у депутатів і бухгалтерії одна, у юристів інша.
ВИСТУПИВ:
Депутат  Телятніков С.Ю. запропонував звіт  секретаря міської  ради Кальмана 
О.В. про стан виконання рішень, прийнятих Барською міською радою 6 скликання, 
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прийняти до уваги.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Звіт  секретаря міської  ради  Кальмана  О.В.  про  стан  виконання 
рішень, прийнятих Барською міською радою 6 скликання, прийняти до уваги.

3.1
.

Головуючий: Питання  постійної  комісії  з  питань  соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії 6  скликання від 
26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
ВИСТУПИЛИ: 
Міський голова  Дзісь О.І. надав роз’яснення щодо виділення коштів  КП «Бар-
благоустрій»  на  декоративні  світильники  для  освітлення  міста  та  для  купівлі 
автомобіля МАЗ – шасі. 
Начальник  КП  «Бар-благоустрій»  Мельник  О.В. повідомив,  що  для  ремонту 
автомобіля для вивезення сміття потрібні запчастини, з якими постійно проблеми. 
Потрібно  купити  автомобіль  МАЗ  -  шасі  та  встановити  на  нього  існуюче 
обладнання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. По загальному фонду бюджету 
1.1. За рахунок вільного залишку  на 01.01.2013р. направити  видатки на КФК 
100203 «Благоустрій міст» по КП «Бар-благоустрій» на КЕКВ 2610 «Субсидії  та 
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 10000,00 грн.
( на спів фінансування громадських робіт). 
1.2. Перенести асигнування по КФК 250404 «Інші видатки» по Барській міській 
раді з КЕКВ 2240 « Оплата послуг» в сумі 5000,00 грн. на КЕКВ 2800 «Інші поточні 
видатки». 
2. Направити видатки    спеціального фонду за рахунок вільного залишку  на 
01.01.2013р.:
2.1. На КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» (вільний залишок 
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності  міста)  по КП 
«Бар-благоустрій» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам,  організаціям)  в  сумі  22473,00  грн.,  по   КЕКВ  3210  «Капітальні 
трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 201358,00 грн.
2.2. На КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 
реконструкцією,  ремонтом  та  утриманням  автомобільних  доріг»  по  КП  «Бар-
благоустрій»  на  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам 
(установам, організаціям) в сумі 42600,00 грн.
2.3.  На  КФК  180409  «Внески  в  статутні  фонди»  по  КЕКВ  3210  «Капітальні 
трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП ««Бар-благоустрій» в 
сумі 200000,00 грн. 
3. Збільшити  доходи по коду «25020100» Благодійні внески, гранти та дарунки, 
отримані  бюджетними  установами  (надходження  у  натуральній  формі)  в  сумі 
2200,00 грн. 

2.3.  За  рахунок  благодійно  і  безкоштовно  отриманих  предметів  та  матеріалів 
збільшити видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі – 700,00 
грн. (оприбуткування безкоштовно отриманих предметів та матеріалів ДНЗ №1)
-  по  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового 
користування» в сумі 1500,00 грн. ( оприбутковано безкоштовно ДНЗ №1).
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4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  комісію  з  питань 
соціально-економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та  інвестицій  міської 
ради.

3.2
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Ковальчука В.В. про зменшення розміру плати за харчування 
дитини у дошкільному навчальному закладі міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Звільнити з 01.05.2013р. гр. Ковальчука Валентина Валентиновича 
від плати за харчування сина Ковальчука Іллі Валентиновича  в ДНЗ №2 на 50% як 
багатодітну сім’ю.

3.3
.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про виплату допомоги на поховання. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати: 
1).  Гр.  Томашевському  Олександру  Олеговичу  допомогу  на  поховання  батька 
Томашевського Олега Миколайовича  в розмірі 500 грн., який на день смерті ніде 
не працював.
2).  Гр.  Мірчук  Галині  Захарівні  допомогу  на  поховання  сина  Бованенка 
Олександра  Миколайовича  в  розмірі  500  грн.,  який  на  день  смерті  ніде  не 
працював.
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.

3.4
.

СЛУХАЛИ:  заяву  гр.Хоми  Олени  Станіславівни  щодо  надання  матеріальної 
допомоги на лікування її чоловіка гр. Хоми Сергія Михайловича.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Поставити  гр.  Хому  Олену  Станіславівну  на  облік  осіб,  яким 
необхідна  матеріальна  допомога.  Заяву  розглянути  повторно  при  наявності 
додаткових надходжень до міського бюджету.

3.5
.

СЛУХАЛИ:  звернення  Барського  районного  культурно  -  освітнього  товариства 
поляків щодо виділення коштів для утримання Будинку польської культури.
ВИСТУПИЛИ:
Міський голова Дзісь О.І. надав роз’яснення, що Будинок польської культури не 
відноситься  до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Бар  та  є 
власністю Республіки Польща.
Головуючий повідомив,  що  під  утриманням  маються  на  увазі:  оплата  всіх 
комунальних  послуг,  електроенергії,  користування  телефоном,  мережею 
Інтернет. Також – це зарплата сторожів, двох вчителів, відповідних нарахувань на 
зарплату та ін.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити Барському районному культурно - освітньому товариству 
поляків   у  виділенні  коштів  для  утримання  Будинку  польської  культури, 
враховуючи те, що Будинок польської культури не відноситься до комунальної 
власності територіальної громади міста Бар та є власністю Республіки Польща.

 
3.6
.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  37  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 29.03.2013р.
 «Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2013 році».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 37 сесії Барської міської ради 6 скликання 
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від 29.03.2013р. «Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 
2013  році»,  а  саме:  в  п.1  слова  «нежитлове  приміщення  котельні»  замінити 
словами  «котельні  в  складі  цілісного  майнового  комплексу»,  в  п.3  слова 
«зазначеного нежитлового приміщення» замінити словами «об’єкту, визначеного 
п.1 даного рішення».

СЛУХАЛИ: Про місцеві податки на 2014 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Встановити місцеві  податки на 2014 рік  та затвердити відповідні 
Положення по місцевих  податках згідно  додатків №1 та №2 до даного рішення. 
Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

СЛУХАЛИ:  Про  ставки  збору  за  провадження  деяких  видів  підприємницької 
діяльності на 2014 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Встановити  ставки   збору  за  провадження  деяких  видів 
підприємницької  діяльності  на  2014  рік  на  території  Барської  міської  ради  та 
затвердити  Положення  «Про  ставки  збору  за  провадження  деяких  видів 
підприємницької діяльності на 2014 рік»  згідно додатку №1 до даного рішення. 
Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

Головуючий: Питання  постійної  комісії  з  питань  архітектури,  будівництва  та 
житлово - комунального господарства  інформує  голова комісії   Терлецький 
А.П.

6.1. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо укладання договору підряду з 
ТОВ «Хмільницька будівельна компанія» щодо виконання будівельних робіт  по 
робочому  проекту  «Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.Соборна  на  ділянці  від 
перехрестя  з  вул.  Пролетарська  до  перехрестя  з  вул.Бони  Сфорци  в  м.Бар, 
Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  згоду  комунальному  підприємству  «Бар-благоустрій» 
Барської  міської  ради  на  укладання  договору  підряду  з  ТОВ  «Хмільницька 
будівельна компанія» щодо виконання будівельних робіт  по робочому проекту 
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.Соборна  на  ділянці  від  перехрестя  з  вул. 
Пролетарська до перехрестя з вул.Бони Сфорци в м.Бар, Вінницької області» у 
встановленому законом порядку.

6.2. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо укладання договору підряду з 
ТОВ «Хмільницька будівельна компанія» щодо виконання поточного (ямкового) 
ремонту  доріг на території міста Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  згоду  комунальному  підприємству  «Бар-благоустрій» 
Барської  міської  ради  на  укладання  договору  підряду  з  ТОВ  «Хмільницька 
будівельна компанія» щодо виконання поточного (ямкового) ремонту  доріг  та 
території міста Бар у встановленому законом порядку.

6.3. СЛУХАЛИ:  лист  відділу  освіти  Барської  РДА  від  17.04.2013р.,  лист 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №4  м.  Бар  від  19.04.2013р.  за  №  122,  заяву 
Котлярової С.С. від 19.04.2013р. про видачу ордера загального зразка та надання 
дозволу на приватизацію житлового будинку по вул. Червоноармійська, 5 в м. Бар 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1). Зняти статус службового жилого приміщення з житлового будинку №5 по 
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вул.Червоноармійська  в  м.  Бар  (фінської  будови),  в  якому  проживають 
Котлярова С.С. разом зі своєю сім’єю.

2). Видати ордер загального зразка Котляровій Світлані Сергіївні, 24.01.1957 
р.н., склад сім’ї 3 чоловіки, на житловий будинок (фінської будови) за адресою: 
м.  Бар,  вул.Червоноармійська,  5,  в  якому  вона  проживає  з  1992р.  і 
зареєстрована з 07.09.2004р.

3). Зняти житловий будинок №5 по вул. Червоноармійська в м. Бар з балансу 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 м. Бар.

4). Надати  дозвіл  Котляровій  Світлані  Сергіївні,  24.01.1957  р.н.,  на 
приватизацію житлового будинку №5 по вул.. Червоноармійська в м. Бар.

6.4. СЛУХАЛИ:  Звернення  голови  вуличного  комітету  Коренівського  В.І.  про  передачу  на 
баланс Барської  дільниці  Жмеринського МУГГ газопроводу та споруд, побудованих на 
кошти населення, лист начальника Барської дільниці Жмеринського МУГГ Кирилюка О.А. 
про погодження щодо прийняття на баланс Барської дільниці Жмеринського УГГ даних 
газопроводу та споруд.
ВИСТУПИЛИ: 
Міський  голова  Дзісь  О.І.   повідомив,  що  вуличний  комітет  вимушений  передати 
газопровід,   збудований на  власні  кошти,  на  баланс  Барської  дільниці  Жмеринського 
МУГГ, інакше людям не буде надано газу, а Жмеринське МУГГ – монополія. Люди платять 
двічі: спочатку за будівництво газопроводу, а потім ще включать їм же у вартість газу 
амортизацію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1). Прийняти  в  комунальну  власність  міста  газопровід  середнього  тиску  по 

вулицях Д. Нечая, Дорошенка, Наливайка, І. Богуна в м. Бар протяжністю 5800 
м  балансовою  вартістю  186700грн.,  ГРП  (1шт.)  –  16000грн.,  ШП  (1шт.)  – 
25000грн. які побудовані на кошти населення.

2). Зобов’язати  комунальне  підприємство  „Бар  -  благоустрій”  прийняти  на 
баланс вказані  у п.1 даного рішення газові мережі та споруди.

3).З метою подальшої безпечної експлуатації, передати з балансу комунального 
підприємства  «Бар  -  благоустрій»  газопровід  середнього  тиску  середнього 
тиску  по  вулицях  Д.  Нечая,  Дорошенка,  Наливайка,  І.  Богуна  в  м.  Бар 
протяжністю 5800 м балансовою вартістю 186700грн., ГРП (1шт.) – 16000грн., 
ШП (1шт.) – 25000грн.на баланс Барської дільниці Жмеринського міжрайонного 
управління газового господарства.

4). Рекомендувати комунальному підприємству „Бар - благоустрій» здійснити 
оформлення прийому-передачі згідно діючого законодавства України.

6.5. СЛУХАЛИ:  заяву  гр.Демченко  Олени  Петрівни  щодо  внесення  змін  в  рішення 
виконкому  №11  від  17.01.2013р.  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення 
будівельного паспорту гр. Демченко О.П.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення  виконкому  Барської  міської  ради  від 
17.01.2013р.  за  №11  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  будівельного 
паспорту гр. Демченко О.П.»,  а саме слова «добудову до житлового   будинку 
розміром   4,0 х 4,0 м,   гаража   розміром   8,0 х 5,0 м, веранди розміром 3,0 х 5,0 
м»  замінити  словами  «перепланування  житлового  будинку  з  будівництвом 
прибудов до нього: розміром 4,0 х 4,0 м, розміром 8,0 х 5,0 м, розміром 3,0 х 5,0 
м».

6.6. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  36  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  28.02.2013р.  «Про  затвердження  переліку  майна,  що  підлягає 
приватизації в 2013 році».
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 36 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від 29.03.2013р. «Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 
2013  році»,  а  саме:  в  п.1  слова  «по  вул.Соборній,  23»  замінити  словами  «по 
вул.Соборній, 23 Б».

6.7. СЛУХАЛИ:  звернення    КП  «Бар-благоустрій»    щодо  надання   згоди    на 
списання  автогрейдера ДЗ-99 А, 1984 р.в.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  згоду  комунальному  підприємству  «Бар-благоустрій» 
Барської  міської  ради  на  списання  автогрейдера  ДЗ-99  А,  1984  р.в.,  у 
встановленому законом порядку. 

6.8. СЛУХАЛИ:  звернення КП «Бар-благоустрій» щодо передачі з балансу КП «Бар-
благоустрій» на баланс КВУ ВКГ «Барводоканал» майна, а саме: свердловини по 
вул.Калініна, міського фонтану на площі Святого Миколая.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:

1). Надати дозвіл на передачу з балансу КП «Бар-благоустрій» на баланс КВУ 
ВКГ  «Барводоканал»  майна,  а  саме:  свердловини  по  вул.Калініна,  міського 
фонтану на площі Святого Миколая. 

2). Для виконання п.1 створити комісію у наступному складі:
Голова комісії : заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.
Члени комісії: 
- начальник КП «Бар-благоустрій»;
- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій»;
- начальник КВУВКГ «Барводоканал»;
- головний бухгалтер КВУВКГ «Барводоканал».

6.9. СЛУХАЛИ: Про подання пропозиції Міністерству культури України щодо зняття з 
державного обліку пам'ятки культурної спадщини місцевого значення будинку, в 
якому жив М.М.Коцюбинський 1872-1875рр.
ВИСТУПИЛИ: 
Міський  голова  Дзісь  О.І.  повідомив,  що згідно  експертного  висновку  про 
технічний  стан  від  04.08.2010р.,  зробленого  Державним  підприємством 
«Державний науково – дослідний інститут будівельних конструкцій», з огляду на 
аварійно -  небезпечний стан будинку М.М. Коцюбинського,  капітальний ремонт 
будинку недоцільний. Будинок необхідно зняти з державного обліку як пам’ятку 
культурної  спадщини.  У  будинку  невстановлені  особи  влаштували  локальну 
пожежу. Є історична довідка, що Коцюбинський М.М. жив у будинку єврея Штока, 
у якого було 5 будинків. Немає підтвердження, що саме в цьому будинку жив 
Коцюбинський М.М., є лише фото, але по дорозі від костьолу до монастиря зліва є 
такий самий будинок, що належав Штоку. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – «18», проти – «1» , утримались «0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Доручити виконавчому комітету Барської  міської  ради звернутися 
до  управління  культури  і  туризму  Вінницької  обласної  державної  адміністрації 
щодо подання пропозиції Міністерству культури України про зняття з державного 
обліку пам'ятки культурної спадщини місцевого значення – будинку в якому жив 
М.М. Коцюбинський 1872-1875рр., що знаходиться за адресою: Вінницька область, 
м.  Бар,  вул.  Святого  Миколая,  у  зв’язку  з  його  аварійно  –  небезпечним  та 
непридатним станом.

6.10. СЛУХАЛИ:  заяву  ФОП  Маршука  М.К.  щодо  заборони  стоянки  транспортних 
засобів  у  невстановлених  місцях  та  про  надання  дозволу   на  облаштування 
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стоянки  для  тимчасового  перебування  транспортних  засобів  за  адресою:  вул. 
Ж.Революції, 14 в м.Бар.
ВИСТУПИЛИ: 
Міський голова Дзісь О.І. повідомив, що це питання не можна прийняти одним 
рішенням, потрібно окремо приймати рішення про заборону паркування та про 
облаштування  стоянки.  Але  направити  громадян  припарковувати  свої  машини 
саме на стоянці ФОП Маршука, буде неправильно.
Начальник відділу ПСЗ Орищук С.Ю.  повідомив, що за стоянку у невстановлених 
місцях передбачена адміністративна відповідальність.    
Депутат  Левицький  С.М. запропонував  відвести  місця  для  паркування 
транспортних  засобів,  а  не  припарковувати  машини  у  два  ряди.  Це  питання 
необхідно  вивчити  виконкому.  Якщо  немає  спеціально  відведених  місць  для 
паркування, немає можливості і штрафувати.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).  Надати  дозвіл  ФОП  Маршуку  Михайлу  Костянтиновичу  на  облаштування 

стоянки для тимчасового перебування транспортних засобів за адресою: вул. 
Жовтневої Революції, 14 в м. Бар.

2).  ФОП  Маршуку  М.К.  провести  облаштування  стоянки  для  тимчасового 
перебування транспортних засобів відповідно до вимог чинного законодавства 
України та постійно підтримувати благоустрій прилеглої території.

Головуючий: По питаннях  постійної  комісії  з  питань  регулювання  земельних 
відносин та охорони навколишнього  природного  середовища  інформує голови 
комісії Ставнюк І.М.
Ставнюк  І.М.  пропонує  голосувати  списком,  щоб  провести  сесію  в  межах 
регламенту.

6.11. СЛУХАЛИ:  заяви громадян та клопотання юридичних осіб  про затвердження 
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  для  оформлення  права  власності 
(постійного користування, на умовах оренди, земельного сервітуту). 

ВИРІШИЛИ: 
1).Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для оформлення 
права  власності  (постійного  користування,  на  умовах  оренди,  земельного 
сервітуту) площею ---  га, кадастровий номер --- , в м. Бар по вул. ---. 
2).  Передати (надати)  земельні  ділянки безкоштовно в  приватну власність  (на 
умовах  постійного  користування,  оренди,  земельного  сервітуту)  за  рахунок 
земель житлової та громадської забудови міста.
3).Рекомендувати  громадянам  оформити  право  власності  (користування  на 
умовах  оренди,  земельного  сервітуту,  постійного  користування)  на  земельні 
ділянки в територіальному органі Державної реєстраційної служби.

в приватну власність

     для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 
будівель і споруд:
1).Гр.  Поліщуку Миколі  Гавриловичу – площею 0,1000 га,  кадастровий номер – 

0520210100:02:014:0060, по вул. Делімарського, 2 Б;
2).Гр. Іваненко Нелі  Анатоліївні – площею 0,2107 га по вул. Медвецького,  67 в 

м.Бар, в т.ч. площею 0,1500 га, кадастровий номер – 0520210100:01:007:0010, 
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для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 
будівель  і  споруд  та  площею  0,0607  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:007:0011 для ведення особистого селянського господарства.

Головуючий ставить на голосування питання 1-2 пункту 6.11.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

6.12. СЛУХАЛИ:  заяви  громадян  та  клопотання  юридичних  осіб  щодо  розробки 
технічних  документацій  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 
земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  для  оформлення  права  власності 
(користування укладання договору оренди, земельного сервітуту). 
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічних  документацій   із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на  місцевості)  для  оформлення  права  власності   (користування  на  умовах 
оренди, земельного сервітуту, постійного користування):

в приватну власність

     для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських 
будівель і споруд:
1).Гр. Чекановському Анатолію Михайловичу  – орієнтовною площею 0,0570 га по 

пров. М.Горького, 4;
2). Гр.  Вороніну  Віталію  Івановичу  –  орієнтовною  площею  0,0400  га  по  пров. 

Кармелюка, 6;
3). Гр.Куцан Наталії Анатоліївні – орієнтовною площею 0,0500 га по вул.Територія 

цукрового заводу,29 Б, кв.1; 
4). Гр.Бурдаковій Зої Олександрівні – орієнтовною площею 0,0500 га по вул.Воїнів - 

інтернаціоналістів, 15, кв.1(2);
5).Гр.Сторожук  Галині  Миколаївні  –  орієнтовною  площею  0,0600  га  по 

вул.Суворова, 22;
6).Гр.Яцюку Івану Миколайовичу – орієнтовною площею 0,0960 га по вул. Марата, 

8  (відновлення меж земельної ділянки) ;

       для індивідуального гаражного будівництва
7). Гр. Башею Олександру Валерійовичу -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

Коцюбинського, 19 А ,  бокс 8; 
8). Гр. Півтораку Миколі Мироновичу -   орієнтовною площею 0,0040 га по вул. 

Коцюбинського, 19 А ,  бокс 11; 
9). Гр.  Бородіній  Таїсії  Анатоліївні  -   орієнтовною  площею  0,0021  га  по  вул. 

Врублевського, 36; 
10). Гр. Романюку Руслану Володимировичу - орієнтовною площею 0,0021 га по 

вул. Р.Люксембург, двір будинку №31.
11). Гр.  Мазуру Сергію Васильовичу –  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

Р.Люксембург, двір будинку №19;

в користування на умовах оренди
12).Гр.  Яцюку  Івану  Миколайовичу  –  орієнтовною  площею  2,1447  га  по  вул. 

Територія цукрового заводу, 32А для селянсько-фермерського господарства 
(відновлення меж земельної ділянки);

в постійне користування 
13).Барській міській раді: 

–  орієнтовною площею 0,0120 га по вул. Соборна 17 А для обслуговування 
нежитлового приміщення «Станція тепловодопостачання»;
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- орієнтовною площею 0,0070 га по вул. Соборна 23 Б для обслуговування 
нежитлового приміщення бойлерної.

-
Головуючий ставить на голосування питання 1-13 пункту 6.12.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

6.13. СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для  будівництва 
житлових будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних 
громадян:
1). Ільчук Ілону Василівну - для будівництва житлового будинку під № 734; 
2). Катрін Людмилу Василівну - для будівництва житлового будинку під № 735;
3). Гаджалова Мар’яна Костянтиновича  - для будівництва житлового будинку 
під № 736;
4). Ковтун Інну Миколаївну - для будівництва житлового будинку під № 737;
5). Говорущенка Олега Дмитровича - для будівництва житлового будинку під 
№ 738;
6). Єрмічову  Віту  Валентинівну  -  для  будівництва житлового  будинку під  № 
739;
7). Говорущенка Павла Олеговича - для будівництва житлового будинку під № 
740;
8). Зарічну Таїсу Володимирівну - для будівництва житлового будинку під № 
741;
9). Греськів Ілону Леонтіївну - для будівництва житлового будинку під № 742;

10).Базалівського Ігоря Дмитровича  – для будівництва гаража під   №330;
11).Костака Миколу Юрійовича  – для будівництва гаража під   №331;
12).Костака Олександра Миколайовича – для будівництва гаража під №332;
13).Костака Юрія Миколайовича - для будівництва гаража під №333;
14).  Квасніцького  Володимира  Валентиновича  -  для  будівництва  гаража  під 

№334;
15).Лисюка Євгенія Леонідовича -  для будівництва гаража під №335;
16).Пізнюра Сергія Григоровича -  для будівництва гаража під №336;
17).Говорущенка Олега Дмитровича -  для будівництва гаража під №337;
18).Єрмічову Віту Валентинівну-  для будівництва гаража під №338;
19).Говорущенка Павла Олеговича -  для будівництва гаража під №339;
20).Маршука Олексія Михаловича – для будівництва гаража під №340;
21).Маршука Максима Михаловича – для будівництва гаража під №341;
22).Кабзюк Наталію Юріївну – для будівництва гаража під №342;
23).Савосіну Світлану Юріївну – для будівництва гаража під №343;
24).Боднаря Дмитра Петровича – для будівництва гаража під №344. 

Головуючий ставить на голосування питання 1-24 пункту 6.13.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

6.14. СЛУХАЛИ: звернення  мешканців  вул.Пушкінська  м.Бар  щодо  перенесення 
парканів на 3,5 м з обох сторін частини вулиці Пушкінська за рахунок зменшення 
ширини вулиці, яка на даний час має ширину 17 м. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити мешканцям вул.Пушкінська м.Бар у наданні дозволу на 
перенесення  парканів  на  3,5  м  з  обох  сторін  частини  вулиці  Пушкінська  за 
рахунок  зменшення  ширини  вулиці,  так  як  землі  загального  користування 
населених  пунктів  (майдани,  вулиці,  проїзди,  шляхи,…),  належні  до  земель 
комунальної власності,  не можуть передаватись у приватну власність.
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6.15. СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ 1» щодо відведення земельної ділянки 
площею 15,0 га в м.Бар по вул.Заводська, 15 для будівництва електростанції з 
використанням енергії сонця.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1).Відмовити ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ 1» у наданні в користування земельної ділянки 
площею 15,0 га в м.Бар по вул.Заводська, 15 для будівництва електростанції з 
використанням енергії сонця.
2). Надати дозвіл ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ 1» на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  орієнтовною площею 16,3  га  та 
розташованою  зліва  від  траси  Бар  –  Антонівка  за  технічним  ставом,  для 
будівництва  електростанції  з  використанням  енергії  сонця  за  рахунок  земель 
запасу. Термін дії рішення – 6 місяців.

СЛУХАЛИ: звернення МП ВКПФ «Вікторія» щодо встановлення орендної плати в 
розмірі  3  %  за  користування  земельною  ділянкою  площею  0,1494  га  по 
вул.М.Туніка, 14 в м.Бар.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати МП ВКПФ «Вікторія» земельну ділянку площею 0,1494 га по 
вул. М.Туніка, 14 в м.Бар для житлової забудови на умовах оренди терміном на 3 
(три) роки за рахунок земель житлової та громадської забудови міста з  орендною 
платою в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Укласти 
договір оренди на протязі 1 місяця.

СЛУХАЛИ: звернення  СФГ  «Садівник»  щодо  встановлення  орендної  плати  в 
розмірі  3  %  за  користування  земельною  ділянкою  площею  0,3974  га  по 
вул.Марата,1/38  в  м.Бар  (на  36  сесії  від  28.02.2013р.  встановлено  12  %  для 
провадження комерційної діяльності). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити СФГ «Садівник» у встановленні орендної плати в розмірі 
3 % за користування земельною ділянкою площею 0,3974 га по вул.Марата,1/38 в 
м.Бар.  Залишити   рішення  36  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
28.02.2013р. «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» щодо СФГ 
«Садівник» в силі.

Слухали: заяву  ФОП  Любарської  Любові  Яківни  про  продовження  терміну  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0305 га по вул. Святого Миколая ,1 
А  для провадження комерційної  діяльності  (обслуговування капітальної  будівлі 
кондитерського цеху). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ФОП   Любарській  Любові  Яківні  термін  дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0305 га в м. Бар по вул. Святого Миколая, 1 А 
на  3  роки  для  обслуговування  капітальної  будівлі  кондитерського  цеху  з 
орендною   платою  в  розмірі  3  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки. 

Слухали: звернення  ТОВ  «Меркурій»  про  продовження  терміну  дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0183 га по вул. Соборна, 21 для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення «Магазин»). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ТОВ «Меркурій» термін дії договору оренди земельної 
ділянки  площею  0,0183  га  в  м.  Бар  по  вул.  Соборна,  21  на  3  роки  для 
провадження комерційної  діяльності  (обслуговування нежитлового  приміщення 
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«Магазин») з орендною  платою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Слухали: заяву ФОП Забуги Сергія Володимировича про продовження терміну дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0045 га по вул. Островського, 2/1 
для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Забузі  Сергію  Володимировичу  договір  оренди 
земельної ділянки площею 0,0045 га в м. Бар по вул. Островського, 2/1 терміном 
на 3 роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової 
споруди)  з  орендною  платою в  розмірі  12% від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки. 

Слухали: заяву ФОП Сопко Лесі  Дмитрівни про продовження договору оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0036  га  по  вул.  Соборна  ,11  для  провадження 
комерційної  діяльності  (обслуговування  капітальної  прибудови  до 
багатоповерхового житлового будинку). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП   Сопко  Лесі  Дмитрівні  договір  оренди  земельної 
ділянки площею 0,0036 га в м. Бар по вул. Соборна, 11  терміном на 3 роки для 
провадження комерційної  діяльності  (обслуговування капітальної прибудови до 
багатоповерхового житлового будинку)  з  орендною  платою в  розмірі  12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Слухали: заяву  ФОП  Цицюрської  Любові  Адамівни  про  поновлення  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0013 га по вул. Гагаріна для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи те, що земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні 
лінії  електропередач  10  кВт,  відмовити  ФОП  Цицюрській  Любові  Адамівні  у 
поновленні договору оренди земельної ділянки площею 0,0013 га в м. Бар по вул. 
Гагаріна  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової 
споруди). 

Слухали: Заяву гр. Григор’єва Юрія Володимировича про скасування рішення 20 
сесії Барської міської ради від 20.03.2012р. «Про погодження місця розташування 
тимчасової споруди гр.Григор’єву Ю.В.».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Вважати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  20  сесії  Барської 
міської  ради від 20.03.2012р. «Про погодження місця розташування тимчасової 
споруди гр.Григор’єву Ю.В.»
 
Слухали: заяву гр. Ткачук Валентини Олексіївни про надання дозволу на викуп 
земельної  ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0032 га по 
вул.  Святого  Миколая  ,  7  Г  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування нежилого приміщення «Магазин»).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  несільськогосподарського 
призначення орієнтовною площею 0,0032 га по вул. Святого Миколая, 7 Г  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  нежилого  приміщення 
«Магазин»).

Слухали: заяву гр.гр. Лебедєва Юрія Валентиновича, Китайчук Ганни Феліксівни 
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про затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0275 
га по вул. Буняковського,4 .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1).Визнати таким, що втратило чинність, рішення 29 сесії Барської міської ради 6 

скликання  від  28.09.2012р.  «Про  продаж  земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення гр.Лебедєву Ю.В., Китайчук Г.Ф.». 

2).Затвердити  звіт  про  експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0275 га,  що знаходиться за 
адресою: м. Бар, вул. Буняковського, 4. 

3).Продати   земельну ділянку площею 0,0275 га за 35200 грн.00 коп. (тридцять 
п’ять тисяч двісті грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) за адресою: м. Бар, вул. 
Буняковського, 4,  враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної 
документації  від 08 квітня 2013 року за №74.

 
СЛУХАЛИ: Про  оформлення  Барською  міською  радою  права  постійного 
користування на земельні ділянки м.Бар. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барській міській раді на оформлення права постійного 
користування  на  земельні  ділянки  в  територіальному  органі  Державної 
реєстраційної  служби та отримання свідоцтва на право власності  на нерухоме 
майно – наступні земельні ділянки :

- площею  0,0098 га  по вул.Святого Миколая , 7 Б;
- площею 0,2203 га по вул.Пролетарська,39;
- площею 0,0614 га по вул.Пролетарська, 26/2;
- площею 0,0316 га по вул.Соборна, 6 Б;
- площею 0,0275 га по вул.Буняковського, 4;
- площею 0,0108 га по вул.Машинобудівників,1.

Слухали: Про виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель  м.Бар та території Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  на  розробку  технічної  документації  з  нормативної 
грошової  оцінки
земель  м.Бар  на  території  Барської  міської  ради.  Замовити  землевпорядній 
організації,  яка  має  ліцензію  на  проведення  землевпорядних  робіт,  технічну 
документацію  по  нормативній  грошовій  оцінці
земель м.Бар на території Барської міської ради.  Після відповідного погодження 
зазначеної  технічної  документації  подати  її  на  затвердження  сесією  Барської 
міської ради.

СЛУХАЛИ: заяву гр.Мкртчяна Рубена Рафаїловича щодо виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною 
площею 0,0200 га по вул. Бони Сфорци ,54 для будівництва житлового будинку , 
господарських будівель і споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл  гр.  Мкртчяну  Рубену Рафаїловичу  на  виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в  натурі  (на місцевості)  для оформлення права власності  на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Бони Сфорци ,54 в м.Бар для будівництва 
житлового будинку , господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової 
та громадської забудови.
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СЛУХАЛИ: заяву гр. Докійчука Анатолія Фомича щодо затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)  для оформлення права власності  на земельну ділянку площею 
0,0565 га по вул. 605-ї Дивізії, 12. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Докійчуку Анатолію Фомичу технічну документацію 
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості)  для оформлення права власності  площею 0,0565  га, кадастровий 
номер 0520210100:03:011:0018, по вул. 605-ї Дивізії, 12 в м.Бар для будівництва 
житлового будинку , господарських будівель і споруд та передати дану земельну 
ділянку  безкоштовно  в  приватну  власність  за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської забудови міста.

СЛУХАЛИ: заяву  гр.Мартиновича  Євгенія  Миколайовича,  інваліда  2  групи, 
ветерана військової служби, щодо виділення земельної ділянки в межах міста.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  гр.  Мартиновичу  Євгенію  Миколайовичу,  на 
виготовлення  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в 
приватну власність орієнтовною площею 0,0024 га по вул.Чернишевського, двір 
будинку  №6  в  м.Бар  для  індивідуального  гаражного  будівництва  за  рахунок 
земель житлової та громадської забудови.

СЛУХАЛИ: 
Депутат Терлецький  А.П.  проінформував  з  питання  «Про  затвердження 
Положення  про  участь  коштів  населення  у  фінансуванні  реконструкції  або 
капітального  ремонту  багатоквартирних   житлових  будинків,  мережі 
водопостачання та водовідведення, ремонту та реконструкції доріг м. Бар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про участь коштів населення у фінансуванні 
реконструкції  або капітального ремонту багатоквартирних  житлових будинків, 
мережі водопостачання та водовідведення, ремонту та реконструкції доріг  м. Бар 
згідно Додатку 1.   

7.1
.

Головуючий повідомив, що є звернення батьків дітей , що відвідують ДНЗ №1, до 
міської ради  та до депутатів Щепковського В.М., Кобиля А.П. щодо ремонту ДНЗ 
№1. Прошу депутата Щепковського В.М. надати інформацію.
СЛУХАЛИ: 
Депутат Щепковський В.М. зачитав лист батьків дітей, що відвідують ДНЗ №1: 
покрівля  будівлі  ДНЗ  №1 знаходиться  в  аварійному  стані,  потребує  термінової 
реконструкції.  Стеля  потріскалась,  обсипалась  штукатурка,  з’явилась  пліснява. 
Це шкодить здоров’ю дітей. Батьки дітей просять зробити у найкоротший термін 
ремонт покрівлі.  
ВИСТУПИЛИ:
Заступник  міського  голови  Гвоздяр  Ю.В. надав  відповідь,  що  рішення  на 
виготовлення  ПКД  по  капітальному  ремонту  ДНЗ  №1  прийнято,  проведено 
технічне  обстеження,  ПКД  виготовлена,  після  проведення  експертизи  та 
отримання позитивного висновку, ПКД буде затверджено на сесії  і  тоді можна 
буде розпочати  роботи. 
Міський  голова  Дзісь  О.І. повідомив,  що  об’єкти  нерухомості  виставлені  на 
продаж, і  вони продадуться. Якщо нам буде відмовлено з обласного бюджету, 
будемо виконувати ремонт за кошти місцевого бюджету. Спочатку треба зробити 
дах,  але хотілось би все зробити в комплексі.  Але даний ремонт підпадає під 
програму енегоефективності та енергозаощадження, так як міняються вікна, дах, 
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утеплюються стіни,  то можливо якійсь кошти будуть виділені.
Головуючий повідомив, що ремонт буде зроблений. Питання лише чи за кошти 
обласного бюджету, чи міського. По даному питанню рішення не приймається. На 
звернення буде надано відповідь.

СЛУХАЛИ: 
Депутат Телятніков  С.Ю.  проінформував  з  питання «Про  затвердження 
договору щодо надання Барським КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської 
ради  зворотної  фінансової  допомоги   КП  «Бар-благоустрій»  Барської  міської 
ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  договір  щодо  надання  Барським  КПТМ 
«Бартеплокомуненерго»  Барської  міської  ради  зворотної  фінансової  допомоги 
комунальному підприємству «Бар-благоустрій» Барської міської ради для виплати 
заробітної плати, оплати внесків до Пенсійного фонду, податкових зобов’язань, 
паливо-мастильних матеріалів на суму 40 000,00 грн.

СЛУХАЛИ: 
Депутат Телятніков  С.Ю.  проінформував  з  питання  «Про  надання  дозволу 
Барському  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  Барської  міської  ради  на  надання 
зворотної фінансової допомоги КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради».
Міський голова Дзісь О.І. надав роз’яснення, що з міського бюджету міська рада 
своєчасно не сплачує КП «Бар-благоустрій» за виконані роботи, а людям потрібно 
виплачувати  зарплату.  За  несвоєчасну  сплату  обов’язкових  платежів 
нараховуються штрафні санкції.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  Комунальному підприємству  Барської  міської  ради 
Барському  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  на  надання  зворотної  фінансової 
допомоги  комунальному  підприємству  «Бар-благоустрій»  Барської  міської  ради 
для погашення заборгованості по заробітній платі в розмірі 60 000,00 грн.

10. Різне
Міський  голова  Дзісь  О.І.  проінформував  щодо   земельної  ділянка  біля 
кладовища під гаражне будівництво. Стосовно земельної ділянки, де розміщені 
свердловини,  були  написані  звернення,  відповідь  отримана  лише  від  голови 
Партії  регіонів.  Листи розіслані  повторно з повідомленням.  Міська рада уклала 
договір  на  виготовлення  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  даної 
земельної ділянки Барській міській раді. 
Депутат  Левицький С.М.  повідомив про звернення громадянки з вулиці Котова 
щодо облаштування автобусної зупинки в їхньому районі. 
Головуючий:  Є  план  забудівлі  майданчика,  земля  завезена,  робота  робиться 
можливо  не  так  швидко,  як  хотілось  би.  Випущений  спецвипуск  газети 
«Барчани», прошу депутатів рознести газети по округах,  повідомити громадян 
стосовно  прибирання  сміття  біля  земельних  ділянок.  Після  свят  будемо 
штрафувати - це позиція міліції, виконкому міської ради.
Депутат Цицюрський  Л.Л: Жителі  вулиці  Димитрова  готові  співфінансувати 
благоустрій вулиці.
Міський голова  Дзісь О.І.: Я особисто був на цій вулиці, люди вивезли щебінь, 
вулицю зробимо беру під особистий контроль.
Депутат Досій  С.В. підняв  питання  спалення  сміття  у  приватному  секторі  та 
розташування магазину з продажу пам’ятників у центрі міста.

17



Головуючий повідомив,  що  порядок  денний  38  сесії  вичерпаний.  Які  будуть 
зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає.  Запропонував 
завершити роботу 38 сесії міської ради від 25.04.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 38 сесії міської ради 6 скликання від 25.04.2013р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.В. Кальман

Секретар 
Г.В.Педос
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УКРАЇНА
БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА

БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

               Р І Ш Е Н Н Я  
                                                                                                                          25.04.2013р.
 38   сесія                                6 скликання

Про перейменування вулиці 
М.Горького в вулицю 
Л.Шаповалова
          
     Розглянувши  звернення ЗОШ  І - ІІІ ступенів №1, ради районної організації ветеранів 
щодо перейменування вулиці  Максима  Горького у м.Бар у вулицю Леоніда Шаповалова, 
Заслуженого  учителя  України,  громадського  діяча,  ветерана  Великої  Вітчизняної  війни, 
кавалера  багатьох  бойових  нагород,  колишнього  директора  ЗОШ №1,  який  вніс  значний 
внесок  у  соціальний  розвиток  міста  Бар  та  виховання  молодого  покоління,   враховуючи 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань забезпечення законності, правопорядку, 
прав людини, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами, на підставі  ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада ВИРІШИЛА: 

    1. Перейменувати вулицю Максима Горького у м.Бар у вулицю Леоніда Шаповалова. 
    2.  Доручити  КП «Бар-благоустрій»  в  термін  до 30  червня  2013р.  замінити  таблички 
поштових адрес на будинках по вулиці Леоніда Шаповалова.
   3. Дане рішення довести до комунальних підприємств міської ради,  райвідділу РАЦС, 
нотаріусів,  райвідділу  реєстрації  громадянства  та  імміграції,  РВ  УМВС,  відділення 
поштового зв’язку, ЦЕЗ №3 ВАТ «Укртелеком», бюро технічної інвентаризації, РВ ГУМНС, 
районної лікарні, відділу статистики РДА, інформаційного центру у м.Вінниця.
     4. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації, мережі Інтернет.
     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань забезпечення законності, правопорядку , прав людини, оборонної роботи, Регламенту 
та відзначення нагородами (Левицький С.М.).

Секретар міської ради                                                      О.В.Кальман
 

Начальник відділу ПСЗ Орищук С.Ю._____________

Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І._____________
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                                                               Україна
Барська міська рада

     Барського району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                   
38 сесія                  6 скликання                                            25 квітня 2013 р.

Про затвердження Положення
про участь коштів населення у фінансуванні   
реконструкції або капітального ремонту 
багатоквартирних  житлових будинків, 
мережі водопостачання та водовідведення,
ремонту та реконструкції доріг м. Бар

1.1.1.1
1.1.1.2 З метою  забезпечення  збереження  та  належного  утримання  житлових 

будинків, які знаходяться на балансі КП „Барське будинкоуправління”, доріг, які знаходяться 
на балансі КП „Бар-благоустрій”, мереж водопостачання та водовідведення, яка знаходяться 
на  балансі   КП  „Барводоканал”,  та  відповідно  до  Законів України  „Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  „Про  благоустрій  населених  пунктів”,  „Про  приватизацію 
державного  житлового  фонду”,  Наказу  Державного  комітету  України  з  питань  житлово-
комунального  господарства  від  23.09.2003р. за №154  „Про  затвердження   Порядку 
проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою  населених пунктів”, Барська міська 
рада вирішила:

- Затвердити  Положення про участь  коштів  населення у фінансуванні  реконструкції 
або  капітального  ремонту  багатоквартирних   житлових  будинків,  мережі 
водопостачання  та  водовідведення, ремонту та  реконструкції  доріг  м.  Бар згідно 
Додатку 1.

- Оприлюднити  дане  Положення  на  офіційному  веб-сайті  міської  ради  в  мережі 
ІНТЕРНЕТ та опублікувати в газеті міської ради «Барчани».

- Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань 
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Терлецького А.П.

Секретар міської ради                                                                               О.В.Кальман 

Кер.справами Л.Г. Логінова   __________
Нач.відділу АБЗВ Н.І.Зубкова__________

1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
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1.1.1.6

1.1.1.7 Додаток 1
до рішення 38 сесії Барської 
міської ради 6 скликання
від 25 квітня 2013 р.

Положення 
про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції або капітального ремонту 

багатоквартирних  житлових будинків, мережі водопостачання та водовідведення,
ремонту та реконструкції доріг м. Бар

- Загальні положення

o Це Положення розроблене на основі Законів України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  „Про  благоустрій  населених  пунктів”,  „Про  приватизацію  державного 
житлового  фонду”,  Наказу  Державного  комітету  України  з  питань  житлово-
комунального  господарства  від  23.09.2003  р.  №154  „Про  затвердження   Порядку 
проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою  населених пунктів”.

o Положення  розроблено  з  метою  забезпечення  збереження  та  належного  утримання 
житлових будинків, які знаходяться на балансі КП „Барське будинкоуправління”, доріг, 
які  знаходяться  на  балансі  КП  „Бар-благоустрій”,  мереж  водопостачання  та 
водовідведення, яка знаходяться на балансі  КП „Барводоканал”.

o У цьому Положенні терміни вживаються у наступному значенні:
1.3.1.  Балансоутримувач  будинку,   споруди,   інженерно-транспортних  комунікацій,  доріг 

(далі - балансоутримувач) - власник або юридична  особа (крім ОСББ), на балансі якого 
перебуває  відповідне  майно,   а  також  веде  бухгалтерську,  статистичну  та  іншу 
передбачену  законодавством  звітність,  здійснює  розрахунки  щодо  потреби  коштів, 
необхідних  для  своєчасного  проведення  капітального  і  поточного  ремонтів  та 
утримання майна, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність 
за  його експлуатацію  згідно з законом. 

Дольова  участь  –  внесення  населенням  (вуличним,  будинковим  комітетом),  власниками 
(орендарями)  нежитлових  приміщень  визначеної  суми  коштів  на  співфінансування 
реконструкції  або  капітального  ремонту  багатоквартирних  будинків,  мережі 
водопостачання та водовідведення, капітального або поточного ремонту доріг.

 Всі інші терміни вживаються відповідно до чинного законодавства України.
1.4.    Титульні списки формуються до 01 листопада, що передує плановому року.
1.4.1. Для  включення  до  титульних  списків  реконструкції  або  капітального  ремонту 

багатоквартирних житлових будинків, доріг, мережі водопостачання та водовідведення 
балансоутримувач  подає  до  міської  ради  клопотання  про  необхідність  проведення 
відповідних робіт.
До клопотання додаються наступні документи:

3.7. копія  дефектного  акту,  складеного  представниками  балансоутримувача  спільно  з 
головою вуличного  (будинкового)  комітету,  представником  головного  розпорядника 
бюджетних коштів та  представником відділу архітектури,  будівництва та земельних 
відносин міської ради;

3.8. при  наявності  до  дефектного  акту  додаються  копії  приписів  органів  державного 
будівельного  нагляду,  управління  архітектури  та  містобудування,  санітарно-
епідеміологічних служб та інших органів;

3.9. кошторисний розрахунок вартості проведення ремонтних робіт;
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3.10. рішення зборів вуличного (або будинкового) комітету щодо необхідності проведення 
ремонтних робіт та про згоду на співфінансування проведення робіт;

3.11. довідка балансоутримувача довільної форми про перебування об’єкту на балансі.

1.5. Включення  об’єктів  до  відповідних  титульних  списків  на  реконструкцію  або  ремонт 
здійснюється  головним  розпорядником  бюджетних  коштів на  підставі  клопотання 
балансоутримувача.

1.6.  Головний  розпорядник  бюджетних  коштів подає  титульні  списки  на  погодження 
постійній  комісії  міської  ради  з  питань  з  питань  соціально-економічного  розвитку, 
бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

1.7. Головний  розпорядник  бюджетних  коштів  затверджує  титульні  списки,  у  разі  їх 
погодження  постійною  комісією  міської  ради  з  питань  соціально-економічного 
розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та  інвестицій  та  включає  об’єкти  до  відповідних 
програм на наступний фінансовий рік.

1.8. Розмір  фінансування  з  міського  бюджету  реконструкції  або  капітального  ремонту 
багатоквартирних житлових будинків, доріг, мережі водопостачання та водовідведення 
визначається  на  підставі  проектно-кошторисної  документації,  виготовленої  та 
затвердженої  в  установленому  законодавством  порядку  з  урахуванням  участі 
населення.

1.9.  Першочерговість надання фінансування визначається на конкурсній основі комісією в 
складі  згідно  з  додатком  1.  Основним  критерієм  відбору   об’єкту  є  максимальний 
розмір  коштів  вуличного  (або  будинкового)  комітету,  що  будуть  залучені  в 
співфінансуванні цих робіт.

2. Участь коштів населення  у фінансуванні реконструкції або капітального 
ремонту багатоквартирних житлових будинків

a. Дольова  участь  населення  у  фінансуванні  реконструкції  або  капітального  ремонту 
багатоквартирних  житлових  будинків  визначається  у  відсотках  від  загальної 
кошторисної вартості робіт, залежно від виду робіт, та становить не менше: 
3.12. капітальний ремонт даху та фундамента – 30%;
3.13. капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі 
водопостачання та водовідведення – 30%;
3.14. капітальний ремонт ліфтів – 50%;
3.15. капітальний ремонт віконних та дверних блоків – 
50%;
3.16. капітальний  ремонт  інших  конструктивних 
елементів – 60%.
b. При умові виділення бюджетних коштів на співфінансування з міського бюджету на 
реконструкцію або капітальний ремонт будинку та затвердження кошторису, КП „Барске 
будинкоуправління” укладає договір на виконання підрядних робіт з урахуванням вимог 
Закону України „Про здійснення державних закупівель” №2289-VI  від 01.06.2010 р. 
c. Кошти  власників  квартир  (квартиронаймачів) -  фізичних  осіб  спрямовуються  до 
цільового фонду,  створеного у складі  спеціального фонду міського бюджету,  згідно  з 
укладеним з  виконкомом  міської  ради  договором,  із  зазначенням  в  платіжному 
дорученні назви об’єкта, на який спрямовуються кошти.

4. Участь коштів населення  у фінансуванні реконструкції або ремонту доріг

e. Дольова участь населення у фінансуванні робіт  з 
реконструкції,  капітального   та  поточного  ремонту  доріг  визначається,  виходячи  із 
загальної кошторисної вартості  робіт,  залежно від виду робіт,  за спільним рішенням 
вуличного  (будинкового)  комітетів  та  постійної  депутатської  комісії  міської  ради  з 
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питань  з  питань  соціально-економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та 
інвестицій.
f.   При  умові  виділення  бюджетних  коштів  на 
співфінансування для  реконструкції або ремонту дороги та затвердження кошторису, 
КП  „Бар-благоустрій”  виконує  роботи  власними  силами  або  укладає  договір  на 
виконання  підрядних  робіт  з  урахуванням  норм   Закону  України  „Про  здійснення 
державних закупівель” №2289-VI  від 01.06.2010 р. 
g. Кошти  мешканців  вулиці  (провулка),  власників  нежитлових  приміщень 
спрямовуються до цільового фонду,  створеного у складі спеціального фонду міського 
бюджету, згідно з укладеним з виконкомом міської ради договором,  із зазначенням  в 
платіжному дорученні назви об’єкта, на який спрямовуються кошти.

8. Участь коштів населення  у фінансуванні робіт з
реконструкції або ремонту мереж водопостачання та водовідведення

i.  Дольова участь населення у фінансуванні робіт з 
реконструкції  та  капітального   ремонту  мереж  водопостачання  та  водовідведення 
визначається, виходячи із загальної кошторисної вартості робіт, за спільним рішенням 
вуличного  (будинкового)  комітетів  та  постійної  депутатської  комісії  міської  ради  з 
питань  з  питань  соціально-економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та 
інвестицій.
j.   При умові виділення з міського бюджету коштів 
на  співфінансування  робіт  з   реконструкції  або  капітального  ремонту  мереж 
водопостачання та водовідведення та затвердження відповідного кошторису,  Барське 
КВУ ВКГ „Барводоканал”  виконує роботи власними силами або укладає договір на 
виконання  підрядних  робіт  з  урахуванням  вимог  Закону  України  „Про  здійснення 
державних закупівель” №2289-VI  від 01.06.2010 р. 

11. Заключні положення
l. Спори,  які  виникають  між  власниками  квартир 
(квартиронаймачами),  будівель  та  споруд,  балансоутримувачем   (замовником)  та 
підрядною організацією вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством 
України.

Секретар міської ради                                               О. В. Кальман
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Додаток 1 до 
Положення про участь коштів населення у 
фінансуванні реконструкції або 
капітального ремонту багатоквартирних 
житлових будинків, мережі 
водопостачання та водовідведення,
ремонту та реконструкції доріг м. Бар

СКЛАД

комісії по розгляду питань щодо першочерговості надання фінансування реконструкції або 
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, доріг, мережі водопостачання та 

водовідведення м. Бар

3.17. голова комісії - заступник міського голови;
3.18. голова постійної  депутатської  комісії міської ради з 

питань  з  питань з  питань  соціально-економічного розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін та 
інвестицій;

3.19. голова  постійної  депутатської  комісію  з  питань 
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства;

3.20. начальник  відділу  архітектури,  будівництва  та 
земельних відносин міської ради;

3.21. начальник фінансово-економічного відділу-головний 
бухгалтер міської ради.

Секретар міської ради                                               О. В. Кальман
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Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барської міської ради
«Про  затвердження  Положення  про  участь  коштів  населення  у  фінансуванні 
реконструкції або капітального ремонту багатоквартирних  житлових будинків, мережі 
водопостачання та водовідведення, ремонту та реконструкції доріг м. Бар» 

 Відділом  архітектури,  будівництва  та  земельних  відносин  Барської  міської  ради 
розроблено проект Положення про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції 
або капітального ремонту багатоквартирних  житлових будинків, мережі водопостачання та 
водовідведення, ремонту та реконструкції доріг м. Бар.

Даний  проект  підготовлено  з  метою  забезпечення  збереження  та  належного 
утримання  житлових  будинків,  доріг,  мереж  водопостачання  та  водовідведення,  які 
знаходяться  на  балансі  комунальних  підприємств  міської  ради  як  об'єктів  суспільного 
використання. 

Заходи з реконструкції або капітального ремонту зазначених вище об’єктів вимагають 
комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням їх технічного стану та 
подальшим оновленням. 

Коштів  міського  бюджету  недостатньо  для  своєчасного  та  в  повному  обсязі 
здійснення заходів з реконструкції або капітального ремонту об’єктів. Співучасть населення 
у фінансуванні таких робіт на території  міста дасть можливість розподілити та своєчасно 
спрямувати кошти бюджету міста на вирішення актуальних проблем. 

Прийняття порядку участі коштів населення у фінансуванні робіт з реконструкції або 
капітального  ремонту  багатоквартирних   житлових  будинків,  мережі  водопостачання  та 
водовідведення,  ремонту та  реконструкції  доріг  м.  Бар дозволить  залучити  до вирішення 
актуальних  питань  міста  додаткові  кошти,  пришвидшить  виконання  відповідних  робіт  з 
реконструкції  або  капітального  ремонту  об’єктів  комунальної  власності  територіальної 
громади  міста,  дозволить  акумулювати  додаткові  фінансові  ресурси  бюджету  міста  для 
розв'язання інших невідкладних питань соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Вирішення  всіх  вищезазначених  проблем  можливе  лише  за  рахунок  прийняття 
зазначеного рішення.

 Перелік суб'єктів, на яких проблема має негативний вплив: 
 - фізичні та юридичні особи, які потерпають від аварій зношених конструкцій житлового 
фонду, водопровідної та каналізаційної мереж, незадовільного стану доріг;
 - водії транспортних засобів через незадовільний стан доріг міста;
 -  інвестори, які незадоволені станом інфраструктури міста;
 - суб'єкти господарювання, які виконують ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти і 
не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті міста. 

Впровадження  запропонованого  рішення  буде  сприяти  додатковим  надходженням 
коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб до раціонального та 
ефективного  використання  об'єктів  інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури 
міста. 

 Метою цього,  регулювання  є  визначення  механізму  надходжень  та  використання 
залучених  коштів  фізичних  і  юридичних осіб для здійснення  заходів  з  реконструкції  або 
капітального  ремонту  багатоквартирних   житлових  будинків,  мережі  водопостачання  та 
водовідведення,  ремонту  та  реконструкції  доріг  м.  Бар.  Реалізація  мети  передбачає 
встановлення наступних цілей : 
 - визначення методики розрахунку участі населення у здійсненні заходів; 
-  сприяння   швидким   темпам  розвитку   інженерно-транспортної  та  соціальної 
інфраструктури міста; 
 -  забезпечення благоустрою міста на належному рівні; 
 -  залучення інвесторів в економіку міста. 

 Виходячи  із  чинного  законодавства  України  альтернативного  підходу,  ніж 
нормативне врегулювання порядку та розмірів залучення і використання коштів населення 
для  здійснення  заходів  з  реконструкції  або  капітального  ремонту  багатоквартирних 
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житлових  будинків,  мережі  водопостачання  та  водовідведення,  ремонту  та  реконструкції 
доріг м. Бар не існує.

Механізмом досягнення цілей регулювання є: 
 - введення правового порядку залучення та використання міською радою коштів фізичних та 
юридичних  осіб  для  здійснення  заходів  з  реконструкції  або  капітального  ремонту 
багатоквартирних  житлових будинків, мережі водопостачання та водовідведення, ремонту 
та реконструкції доріг м. Бар; 
 - делегування   структурним   підрозділам   міської   ради та комунальним підприємствам 
повноважень щодо участі в процесі залучення і використання зазначених коштів; 
- збільшення надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста  для 
проведення   фінансування  капітальних  вкладень   в  реконструкцію та капітальний ремонт 
міської інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. В разі 
потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності. 
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Україна
Барська міська рада

Барського району Вінницької області

 Р І Ш Е Н Н Я  
                                             
                                                                                                             25 квітня 2013р.
38 сесія                      6 скликання                                                           

«Про місцеві податки на 2014 рік» 

Відповідно до ст.ст. 10, 12, гл.1 Розділу XIV  Податкового кодексу України зі змінами та 
доповненнями,  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері 
господарської діяльності», керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Барська міська рада ВИРІШИЛА:

1.  Встановити місцеві податки на 2014 рік та затвердити відповідні Положення по місцевих 
податках згідно  додатків №1 та №2 до даного рішення.

2. Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

3.  Один  примірник  рішення  надати  Барській  МДПІ  для  здійснення  контролю  за 
нарахуванням  та  сплатою  місцевих  податків  податків  суб’єктами  господарської 
діяльності.

4.  Опублікувати дане рішення в газеті  «Барчани» та оприлюднити  на офіційній сторінці 
міської ради в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Барської міської ради з 
питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій. 

 Секретар міської ради                                                         О.В.Кальман  

Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В.  ______________

Начальник відділу ПСЗ Орищук С.Ю._____________
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                                                                                                                Додаток № 1
                                                                                    до рішення 38 сесії Барської міської ради

                                                                                    6 скликання від 25 квітня 2013 року
«Про місцеві податки на 2014 рік»

2 ПОЛОЖЕННЯ

про  єдиний податок

І. Загальні положення
1.1.  Спрощена  система  оподаткування,   обліку  та  звітності  -  особливий  механізм 

справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, 
встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України,  на сплату єдиного 
податку в  порядку  та  на  умовах,  визначених главою 1, розділу ХІV ПКУ (2755-17),  з 
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

1.2. Єдиний податок встановлюється на підставі Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності» №4014-ІV від 04.11.2011р., та набирає чинності 
з 01 січня 2014 року.

ІІ. Платники податку.
     2.1. Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену 
систему  оподаткування,   якщо  така  особа  відповідає  вимогам,   встановленим   главою 1 
розділу  ХІV ПКУ  (2755-17),   та   реєструється  платником  єдиного  податку  в  порядку, 
визначеному главою1, розділом ХІV ПКУ (2755-17). 
     2.2. Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку: 
     1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих 
осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках 
та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг 
доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень; 
     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з 
надання послуг,   у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню, 
виробництво   та/або  продаж товарів,   діяльність  у  сфері  ресторанного  господарства,   за 
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
3.22. не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, одночасно не  перевищує 10 осіб; 
3.23. обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. 
     Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  - підприємців, які надають  
посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 
70.31 КВЕД ДК 009:2010) (va375202-05). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно 
до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для 
третьої групи; 
     3)  третя  група  -  фізичні  особи   -   підприємці,   які   протягом  календарного  року  
відповідають сукупності таких критеріїв: 
3.24. не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, одночасно не  перевищує 20 осіб; 
3.25. обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень; 
     4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми,  які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 
7.2. середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 
7.3. обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. 

29



2.3 При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з 
платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники, 
які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. 
     При розрахунку  середньооблікової  кількості працівників  застосовується  визначення, 
встановлене Податковим Кодексом України (2755-17). 
     2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку: 
     2.4.1. суб'єкти  господарювання  (юридичні  особи та  фізичні  особи -  підприємці),  які 
здійснюють: 
     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 
     2) обмін іноземної валюти; 
     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу 
паливно-мастильних  матеріалів  в  ємностях  до  20  літрів  та  діяльності  фізичних  осіб, 
пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 
     4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у 
тому числі органогенного утворення; 
     5) видобуток, реалізацію корисних копалин; 
     6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка 
здійснюється  страховими  агентами,  визначеними  Законом  України  "Про  страхування" 
(85/96-ВР ), сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III 
цього Кодексу; 
     7) діяльність з управління підприємствами; 
     8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку; 
     9) діяльність з продажу предметів  мистецтва та антикваріату,  діяльність з організації  
торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 
     10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 

2.4.2. фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні випробування та   дослідження 
(група 74.3  КВЕД  ДК  009:2010) ( va375202-05 ), діяльність у сфері аудиту; 

2.4.3. фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна 
площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 
100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна 
площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 

2.4.4.  страхові   (перестрахові)   брокери,   банки,   кредитні  спілки,  ломбарди,  лізингові 
компанії,  довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного 
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,   інші фінансові установи, визначені законом; 
реєстратори цінних паперів; 

2.4.5.  суб'єкти  господарювання,  у  статутному  капіталі  яких  сукупність  часток,   що 
належать  юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 
25 відсотків; 

2.4.6.  представництва,  філії,  відділення  та  інші  відокремлені   підрозділи   юридичної 
особи,  яка  не  є  платником єдиного податку; 

2.4.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 
2.4.8. суб'єкти господарювання, які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником 

єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник 
внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 
     2.5. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари 
(виконані  роботи,  надані  послуги)  виключно  в  грошовій  формі  (готівковій  та/або 
безготівковій). 
   2.6. Для  цілей  цієї  глави   під   побутовими   послугами населенню,  які  надаються  
першою  та  другою  групами  платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 
     1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 
     2) послуги з ремонту взуття; 
     3) виготовлення    швейних    виробів    за    індивідуальним замовленням; 
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     4) виготовлення    виробів   із   шкіри   за   індивідуальним замовленням; 
     5) виготовлення   виробів   з   хутра    за    індивідуальним замовленням; 
     6) виготовлення    спіднього    одягу    за    індивідуальним замовленням; 
     7)  виготовлення  текстильних  виробів  та  текстильної  галантереї  за  індивідуальним 
замовленням; 
     8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням; 
     9) додаткові   послуги    до    виготовлення    виробів    за індивідуальним замовленням; 
     10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
     11) виготовлення   та   в'язання   трикотажних   виробів   за індивідуальним замовленням; 
     12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 
     13) виготовлення   килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 
     14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів; 
     15)  виготовлення  шкіряних  галантерейних  та   дорожніх   виробів  за  індивідуальним 
замовленням; 
     16) послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх виробів; 
     17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 
     18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
     19) виготовлення  теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 
     20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за 
індивідуальним замовленням; 
     21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури; 
     22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів; 
     23) послуги з ремонту годинників; 
     24) послуги з ремонту велосипедів; 
     25) послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів; 
     26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 
     27) послуги з ремонту інших предметів   особистого користування, домашнього вжитку та 
металовиробів; 
     28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням; 
     29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 
     30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів; 
     31) послуги з виконання фоторобіт; 
     32) послуги з оброблення плівок; 
     33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
     34) послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів; 
     35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
     36) послуги перукарень; 
     37) ритуальні послуги; 
     38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 
     39) послуги домашньої прислуги; 
     40)  послуги,   пов'язані  з  очищенням та  прибиранням  приміщень за  індивідуальним 
замовленням. 

ІІІ. Порядок визначення доходів та їх склад.
     3.1. Доходом платника єдиного податку є: 

1) для   фізичної  особи  -  підприємця  -  дохід,  отриманий протягом  податкового 
(звітного)    періоду    в   грошовій    формі  (готівковій  та/або  безготівковій); 
матеріальній або нематеріальній формі,  визначеній пунктом 292.3 цієї статті.  При 
цьому до  доходу не   включаються   отримані   такою  фізичною  особою пасивні 
доходи  у  вигляді   процентів,   дивідендів,   роялті,    страхові    виплати    і  
відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та нерухомого 
майна,   яке належить на праві власності  фізичній  особі та використовується  в її 
господарській діяльності; 
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2) для  юридичної  особи  - будь-який дохід,  включаючи дохід представництв,  філій, 
відділень такої  юридичної  особи,  отриманий протягом   податкового   (звітного) 
періоду   в   грошовій   формі  (готівковій  та/або  безготівковій);  матеріальній  або 
нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. 

3.2.  При   продажу   основних   засобів   юридичними   особами  -  платниками  єдиного 
податку дохід визначається як різниця між сумою коштів,  отриманою  від  продажу 
таких  основних  засобів,   та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на 
день продажу. 

3.3.  До  суми  доходу   за   звітний   період   включаються   сума  кредиторської 
заборгованості,   за  якою  минув   строк  позовної давності,  та  вартість  безоплатно 
отриманих  протягом  звітного періоду товарів (робіт, послуг). 

     3.4. У  разі надання послуг,  виконання робіт за договорами доручення,  транспортного 
експедирування   або   за   агентськими договорами   доходом   є   сума  отриманої  
винагороди  повіреного (агента). 

     3.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях   за   офіційним 
курсом   гривні  до  іноземної  валюти, встановленим Національним банком України 
на дату отримання  такого доходу. 

     3.6. Датою  отримання  доходу  є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу)  
платника єдиного податку,  дата списання кредиторської   заборгованості,   за  якою 
минув  строк  позовної давності,  дата фактичного  отримання  платником  єдиного 
податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг). 

3.7. У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з використанням   торговельних 
автоматів    чи    іншого    подібного  обладнання,   що   не  передбачає  наявності  
реєстратора  розрахункових  операцій,  датою  отримання  доходу  вважається  дата 
вилучення з таких торговельних   апаратів   та/або   подібного  обладнання  грошової 
виручки. 

     3.8. У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами) через торговельні  автомати 
здійснюється з використанням жетонів, карток  та/або  інших  замінників  грошових 
знаків,   виражених   у  грошовій   одиниці  України,   датою  отримання  доходу 
вважається дата продажу таких жетонів,  карток та/або  інших  замінників  грошових 
знаків, виражених у грошовій одиниці України. 

     3.9.  Доходи  фізичної  особи  -   платника   єдиного податку,  отримані  в   результаті  
провадження  господарської  діяльності  та оподатковані  згідно з цією главою, не 
включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної   особи, 
визначеного відповідно до розділу IV Податкового Кодексу України. 

3.10. Не є доходом суми  податків  і  зборів,  утримані (нараховані) платником єдиного 
податку  під  час  здійснення  ним функцій  податкового  агента,  а  також  суми 
єдиного   внеску   на  загальнообов'язкове   державне   соціальне   страхування, 
нараховані платником єдиного податку відповідно до закону. 

     3.11. До   складу  доходу,  визначеного  цією  статтею,  не включаються: 
1) суми податку на додану вартість; 
2)  суми  коштів,   отриманих  за   внутрішніми   розрахунками   між  структурними 
підрозділами платника єдиного податку; 
3)  суми   фінансової   допомоги,   наданої  на  поворотній  основі,  отриманої  та 
поверненої протягом 12 календарних місяців з дня  її отримання, та суми кредитів; 
4) суми   коштів   цільового  призначення,  що  надійшли  від Пенсійного фонду та 
інших  фондів  загальнообов'язкового   державного  соціального  страхування,  з 
бюджетів  або  державних  цільових  фондів,  у  тому  числі  в  межах  державних  або 
місцевих програм; 
5)  суми  коштів  (аванс,   передоплата),  що  повертаються  покупцю  товару    (робіт, 
послуг)    -   платнику  єдиного  податку  та/або повертаються платником  єдиного 
податку  покупцю  товару  (робіт,  послуг),   якщо  таке   повернення  відбувається 
внаслідок  повернення  товару,   розірвання  договору  або  за  листом-заявою   про 
повернення коштів; 
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6) суми   коштів,  що  надійшли  як  оплата  товарів  (робіт, послуг),  реалізованих у 
період сплати інших  податків  і  зборів, встановлених  цим Кодексом,  вартість яких 
була  включена  до  доходу  юридичної  особи  при  обчисленні  податку  на  прибуток 
підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця; 
7) суми  податку  на додану вартість,  що надійшли у вартості товарів   (виконаних 
робіт,   наданих   послуг),   відвантажених (поставлених)   у   період   сплати   інших  
податків  і  зборів, встановлених цим Кодексом; 
8) суми коштів та вартість майна,  внесені  засновниками  або учасниками  платника 
єдиного податку до статутного капіталу такого платника; 
9) суми  коштів  у  частині  надмірно  сплачених  податків  і зборів,  встановлених 
цим  Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування,  що  повертаються   платнику   єдиного   податку   з  бюджетів  або 
державних цільових фондів; 
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою  від  інших 
платників  податків,  оподатковані  в порядку, визначеному цим Кодексом. 

3.12. Дивіденди, що виплачуються  юридичними   особами власникам   корпоративних 
прав   (засновникам  платників   єдиного  податку),   оподатковуються  згідно   з 
розділами  III  і  IV  Податкового Кодексу України. 

     3.13. Дохід  визначається  на  підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті  
296 Податкового Кодексу України. 

     3.14. Визначення доходу  здійснюється  для  цілей оподаткування  єдиним  податком  та 
для  надання  права суб'єкту господарювання зареєструватися  платником  єдиного 
податку  та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування. 

     3.15.  При   визначенні  обсягу  доходу,  що  дає  право  суб'єкту  господарювання 
зареєструватися  платником  єдиного  податку  та/або перебувати   на   спрощеній 
системі  оподаткування  в наступному податковому (звітному) періоді, не включається 
дохід,  отриманий  як  компенсація  (відшкодування)  за  рішенням  суду  за  будь-які 
попередні (звітні) періоди. 

     3.16.  Право  на  застосування  спрощеної  системи  оподаткування  в  наступному 
календарному  році  мають  платники  єдиного  податку  за  умови  неперевищення 
протягом  календарного  року  обсягу  доходу, встановленого для відповідної групи 
платників єдиного податку. 

     При  цьому   якщо   протягом  календарного  року  платники  першої  і  другої  груп 
використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням 
обсягу  доходу,   встановленого  для  відповідної  групи,  право  на застосування  спрощеної 
системи  оподаткування  в  наступному  календарному  році  такі  платники  мають  за  умови 
неперевищення  ними   протягом   календарного   року   обсягу  доходу,   встановленого 
підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України. 

ІV. Ставка податку.
4.1.  Ставки  єдиного   податку   встановлюються   у   відсотках  (фіксовані  ставки)   до 

розміру   мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом  на  1  січня  податкового 
(звітного) року  (далі у цій главі  -  мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до доходу 
(відсоткові ставки). 

4.2.  Фіксовані   ставки    єдиного    податку    встановлюються  для   фізичних  осіб  - 
підприємців,   які  здійснюють  господарську  діяльність,   залежно  від  виду  господарської 
діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1)  для  першої  групи  платників  єдиного  податку  -   від  1  до  10  відсотків  розміру 
мінімальної заробітної плати (згідно таблиці №1)  
        2)  для  другої  групи  платників  єдиного  податку -   від  2  до  20 відсотків  розміру  
мінімальної заробітної плати (згідно таблиці №2). 
       4.3. Відсоткова   ставка  єдиного  податку  для  третьої  і четвертої груп платників  
єдиного податку встановлюється у розмірі: 
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     1) 3 відсотки доходу  -  у  разі  сплати  податку  на  додану вартість згідно з Податковим 
Кодексом; 
     2) 5  відсотків  доходу  - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного 
податку. 
       4.4. Ставка єдиного податку  встановлюється  для  платників єдиного податку   першої, 
другої   і   третьої  груп  у  розмірі 15 відсотків: 
     1) до  суми  перевищення   обсягу   доходу,   визначеного   у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 
291.4 статті 291 Податкового Кодексу; 
     2) до  доходу,   отриманого  від  провадження  діяльності,   не зазначеної у свідоцтві  
платника єдиного  податку,  віднесеного  до першої або другої групи; 
     3) до  доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого способу розрахунків, ніж зазначений 
у главі 1 розділу ХІУ ПКУ (2755-17); 
     4)  до  доходу,  отриманого  від  здійснення  видів  діяльності,  які  не  дають  права 
застосовувати спрощену систему оподаткування. 
       4.5.  Ставки   єдиного   податку  для  платників  четвертої  групи  встановлюються  у 
подвійному    розмірі    ставок,    визначених пунктом 293.3 статті 293 ПКУ (2755-17): 
     1) до   суми   перевищення   обсягу   доходу,  визначеного  у підпункті 4 пункту 291.4 
статті 291 Податкового Кодексу; 
     2) до доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого  способу розрахунків, ніж зазначений 
у главі 1 розділу ХІУ ПКУ (2755-17);
     3)  до  доходу,  отриманого  від  здійснення  видів  діяльності,  які  не  дають  права 
застосовувати спрощену систему оподаткування. 
 4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів 
господарської  діяльності  застосовується  максимальний  розмір  ставки  єдиного  податку, 
встановлений для таких видів господарської діяльності. 
 4.7.  У  разі  здійснення платниками єдиного податку першої  і  другої  груп  господарської 
діяльності на територіях більш як однієї  міської ради застосовується максимальний розмір 
ставки   єдиного   податку,   встановлений  статтею  293  ПКУ для  відповідної  групи  таких 
платників єдиного податку. 
 4.8.  Ставки,   встановлені  пунктами 293.3-293.5 статті293,  застосовуються  з  урахуванням 
таких особливостей: 
     1) платники єдиного податку першої групи,  які у календарному кварталі перевищили 
обсяг  доходу,  визначений  для  таких  платників  у  пункті  291.4  статті  291  Податкового 
Кодексу,  з наступного  календарного кварталу  за  заявою  переходять  на  застосування 
ставки єдиного податку,  визначеної для  платників  єдиного  податку  другої  або третьої 
групи,  або  відмовляються  від  застосування  спрощеної системи оподаткування. 
     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у 
розмірі 15 відсотків. 
     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у 
якому допущено перевищення обсягу доходу; 
     2) платники єдиного податку другої групи,  які  перевищили  у податковому (звітному)  
періоді обсяг доходу,  визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового 
Кодексу,  в  наступному податковому   (звітному)   кварталі   за   заявою   переходять  на 
застосування ставки  єдиного  податку,  визначеної  для  платників єдиного податку третьої 
групи,  або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 
     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у 
розмірі 15 відсотків. 
     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у 
якому допущено перевищення обсягу доходу; 
     3) платники єдиного податку третьої  і  четвертої  груп,  які перевищили   у   податковому 
(звітному)  періоді  обсяг  доходу, визначений для таких платників у пункті  291.4  статті  291 
цього  Кодексу,  до  суми перевищення  застосовують  ставку єдиного  податку  у  розмірі  15 
відсотків (для платників  третьої  групи),  а  платники єдиного  податку  четвертої  групи  - у 
подвійному розмірі ставок, визначених пунктом  293.3  цієї  статті,  а  також  зобов'язані  у 

34



порядку,   встановленому  цією  главою,   перейти   на   сплату  інших податків  і  зборів, 
встановлених Податковим Кодексом; 
     4) ставка єдиного податку,  визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки,  
може бути обрана: 
     а)  суб'єктом  господарювання,   який  зареєстрований платником податку на  додану 

вартість  відповідно  до  розділу  V  Податкового  Кодексу,  у   разі   переходу   ним   на 
спрощену  систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену 
систему  оподаткування  не пізніше   ніж   за   15  календарних  днів   до  початку 
наступного календарного кварталу; 

б)  платником  єдиного  податку,   який  зареєстрований   платником  податку   на  додану 
вартість  відповідно  до  розділу  V  Податкового  Кодексу  України,  у  разі  добровільної 
зміни ставки єдиного  податку  шляхом  подання заяви щодо   зміни  ставки  єдиного 
податку  не  пізніше  ніж  за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в 
якому буде застосовуватися нова ставка; 

в)  суб'єктом  господарювання,  який  не  зареєстрований  платником  податку  на  додану 
вартість,   у   разі   його   переходу   на   спрощену  систему   оподаткування   шляхом 
реєстрації  платником  податку  на додану вартість відповідно до розділу V Податкового 
Кодексу України і  подання заяви  щодо  переходу на спрощену систему оподаткування 
не пізніше ніж за 15 календарних  днів  до  початку  наступного  календарного кварталу,  
в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість; 

г)  платником єдиного податку,   що застосовує   ставку  єдиного податку  в  розмірі   5  
відсотків,  у  разі  постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і 
якщо  обсяг  такого постачання  за  останні  12  календарних місяців сукупно перевищує 
обсяг,   визначений   пунктом   181.1   статті   181   розділу   V  Податкового  Кодексу 
України,  та  реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану 
вартість  у   порядку,   встановленому   розділом   V  Податкового   Кодексу  України, 
шляхом  подання  заяви  щодо зміни ставки єдиного податку  не  пізніше  ніж  за  15 
календарних  днів  до   початку наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено 
реєстрацію платником податку на додану вартість; 

     5) у разі анулювання реєстрації  платника  податку  на  додану вартість  у  порядку,  
встановленому  розділом  V  Податкового Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані 
перейти  на  сплату  єдиного податку  за  ставкою  у  розмірі  5  відсотків або відмовитися від  
застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання  заяви щодо  зміни  ставки 
єдиного  податку  чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше 
ніж за  15  календарних днів   до   початку  наступного  календарного  кварталу,  в  якому 
здійснено  анулювання  реєстрації  платником  податку  на   додану вартість. 

V. Податковий (звітний) період
     5.1. Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного податку першої групи є  
календарний рік. 
     Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку другої - четвертої груп є 
календарний квартал. 
     5.2.  Податковий  (звітний)   період  починається   з   першого числа першого місяця 
податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця 
податкового (звітного) періоду. 
     5.3. Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату єдиного  податку  із сплати 
інших податків і зборів,  встановлених цим Кодексом,  перший податковий (звітний)  період 
починається   з  першого  числа  місяця,   що  настає  за  наступним  податковим  (звітним) 
кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника єдиного   податку,   і 
закінчується  останнім  календарним  днем останнього місяця такого періоду. 
     5.4. Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних осіб - підприємців,  які  до 
закінчення  місяця,   в  якому відбулася  державна реєстрація,   подали заяву щодо обрання 
спрощеної  системи оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої або 
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другої  групи,  перший податковий (звітний) період починається з першого  числа  місяця, 
наступного  за місяцем,  у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. 
     Для  зареєстрованих  в  установленому  законом  порядку   суб'єктів  господарювання 
(новостворених),  які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали 
заяву  щодо  обрання  спрощеної  системи  оподаткування  та  ставки  єдиного  податку, 
встановленої  для  третьої  або  четвертої  групи,   перший  податковий   (звітний)   період 
починається  з  першого  числа місяця,  в якому відбулася державна реєстрація. 
     5.5. Для  суб'єктів  господарювання,  які   утворюються   в результаті  реорганізації  (крім 
перетворення) будь-якого платника податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи 
податковий борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий (звітний) період 
починається з першого числа місяця, наступного за податковим  (звітним)  кварталом,  у 
якому погашено такі податкові зобов'язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо 
обрання спрощеної системи оподаткування. 
     5.6. У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та  державної  реєстрації  
припинення  підприємницької  діяльності фізичної  особи - підприємця,  які є платниками 
єдиного   податку,  останнім  податковим  (звітним)  періодом  вважається  період,   у  якому 
подано   до   органу   державної  податкової  служби  заяву  щодо  відмови  від   спрощеної 
системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням провадження господарської діяльності. 
     5.7. У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного податку останнім податковим 
(звітним)  періодом  за   такою   адресою  вважається   період,   у  якому  подано  до  органу 
державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси. 

VІ. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
6.1. Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок 

шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 
     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим 
внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік),  але не більш як до кінця 
поточного звітного року. 
     У разі якщо селищна рада приймає рішення щодо зміни раніше  встановлених  ставок 
єдиного  податку,  єдиний податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та строки, 
визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України. 

 6.2. Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного податку  першої  і  другої 
груп  здійснюється  органами державної податкової   служби  на  підставі   заяви  такого 
платника  єдиного податку  щодо  розміру обраної  ставки єдиного податку,   заяви щодо 
періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової втрати працездатності. 

 6.3. Платники  єдиного  податку  третьої  і  четвертої груп сплачують  єдиний  податок 
протягом  10  календарних  днів  після граничного  строку  подання  податкової  декларації 
за податковий (звітний) квартал. 

 6.4. Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем податкової адреси. 
 6.5.  Платники єдиного податку першої  і  другої  груп,   які  не використовують  працю 

найманих  осіб,  звільняються  від   сплати єдиного  податку протягом одного календарного 
місяця на рік на час відпустки,   а також за період хвороби, підтвердженої  копією листка 
(листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів. 
      Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку підлягають  поверненню 
платнику  в  порядку,  встановленому   Податковим Кодексом України. 

 6.7.  Єдиний   податок,   нарахований   за   перевищення   обсягу  доходу,   сплачується 
протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за 
податковий  (звітний) квартал. 

 6.8. У   разі   припинення   платником   єдиного    податку провадження  господарської 
діяльності   податкові   зобов'язання  із  сплати  єдиного  податку  нараховуються  такому 
платнику до останнього дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної 
податкової  служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи оподаткування  у 
зв'язку  з припиненням провадження господарської діяльності. 
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VІІ. Особливості нарахування, сплати та подання звітності 
з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

    7.1. Платники  єдиного  податку  звільняються від обов'язку нарахування,  сплати  та  
подання  податкової  звітності  з  таких податків і зборів: 
     1) податку на прибуток підприємств; 
     2)  податку на  доходи фізичних  осіб  у частині  доходів  (об'єкта  оподаткування),   що 
отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією 
главою; 
     3) податку   на  додану  вартість  з  операцій  з  постачання товарів,  робіт та послуг,  місце 
постачання яких  розташоване  на митній  території   України,   крім  податку на додану 
вартість,  що сплачується фізичними особами та юридичними  особами,  які  обрали ставку 
єдиного   податку,  визначену  підпунктом  1  пункту  293.3 статті 293 Податкового Кодексу; 
     4)  земельного  податку,   крім  земельного  податку   за   земельні  ділянки,  що  не 
використовуються ними для провадження господарської діяльності; 
     5) збору  за   провадження   деяких   видів   підприємницької діяльності; 
     6) збору    на   розвиток   виноградарства,   садівництва   і хмелярства. 
    7.2. Нарахування,  сплата та подання звітності з податків і зборів   інших,   ніж   зазначені 
у   пункті   297.1  статті  297,  здійснюються платниками єдиного податку  в   порядку  та 
розмірах, встановлених Податковим Кодексом. 
     У разі  ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі  
сплачуються платником  єдиного  податку  на загальних підставах відповідно до закону. 
    7.3. Платник   єдиного   податку  виконує  передбачені  Податковим Кодексом функції 
податкового агента у разі  нарахування  (виплати, надання)  оподатковуваних податком на 
доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,  яка перебуває з  ним  у  трудових 
або цивільно-правових відносинах. 

Cекретар міської ради                                                                 О. В. Кальман

Таблиця 1 
                                                                                                 до Положення про єдиний податок 

2.1.1 Ставки єдиного податку  для фізичних осіб  - підприємців, які 
застосовують спрощену систему оподаткування та належать до  І 

групи платників єдиного податку:
 КВЕД ДК 
009:2010 

Назва Ставка податку у відсотках 
від мінімальної  заробітної 

плати , встановленої 
законом на 1 січня 2014 року

І група платників єдиного 
податку

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 10
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 10
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 10
13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 10
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів 
10

4.11 Виробництво одягу зі шкіри 10
14.12 Виробництво робочого одягу 10
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 10
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14.14 Виробництво спіднього одягу 10
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 10
14.20 Виготовлення виробів із хутра 10
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 10
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 10
15.12 Виробництво  дорожніх  виробів,  сумок,  лимарно-

сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 
10

15.20 Виробництво взуття 10
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення 

виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для 
плетіння 

10

31.02 Виробництво кухонних меблів 10
31.09 Виробництво інших меблів 10
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 10
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів 
10

47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім 
тютюнових виробів) 

10

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 
виробами, одягом і взуттям 

10

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими 
товарами 

10

74.20 Діяльність у сфері фотографії 10
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 10
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 10
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку 
10

81.21 Загальне прибирання будинків 10
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових 

об'єктів 
10

88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення 
проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

10

88.91 Денний догляд за дітьми 10
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення 

проживання, н. в. і. у. 
10

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 10
95.12 Ремонт обладнання зв'язку 10
95.21 Ремонт  електронної  апаратури  побутового 

призначення для приймання, записування, відтворення 
звуку й зображення 

10

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 
обладнання 

10

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10
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95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку 
10

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 
виробів 

10

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10

Cекретар міської ради                                                                 О. В. Кальман

2.1.2   
Таблиця №2                                                                       

2.1.3                                           до Положення про 
єдиний податок                                         

2.1.4
2.1.5 Ставки єдиного податку  для фізичних осіб  - підприємців, які 
застосовують спрощену систему оподаткування та належать  до   II групи 

платників єдиного податку:
КВЕД 

ДК 
009:201

0

Назва Ставка 
податку у 

відсотках від 
мінімальної 
заробітної 

плати , 
встановленої 
законом на 1 
січня  2014 

року
A СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО,  ЛІСОВЕ  ГОСПОДАРСТВО  ТА  РИБНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 
  

01 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг   
01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур 
20

01.12 Вирощування рису 20  
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 20
01.14 Вирощування цукрової тростини 20
01.15 Вирощування тютюну 20
01.16 Вирощування прядивних культур 20
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 20
01.2 Вирощування багаторічних культур 
01.21 Вирощування винограду 20
01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 20
01.23 Вирощування цитрусових 20
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 20
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01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 20
01.26 Вирощування олійних плодів 20
01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 20
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 20
01.29 Вирощування інших багаторічних культур 20
01.3 Відтворення рослин 
01.30 Відтворення рослин 20  
01.4 Тваринництво 
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 20
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 20
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 20
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 20
01.45 Розведення овець і кіз 20
01.46 Розведення свиней 20
01.47 Розведення свійської птиці 20
01.49 Розведення інших тварин 20
01.5 Змішане сільське господарство 
01.50 Змішане сільське господарство 20  
01.6 Допоміжна  діяльність  у  сільському  господарстві  та  післяурожайна 

діяльність 
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 20
01.63 Післяурожайна діяльність 20
01.64 Оброблення насіння для відтворення 20  
01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 20  

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 
02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20  
02.2 Лісозаготівлі 
02.20 Лісозаготівлі 20  
02.3 Збирання дикорослих недеревних продуктів 
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів 20
02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20  

03 Рибне господарство 
03.1 Рибальство 
03.11 Морське рибальство 20
03.12 Прісноводне рибальство 20
03.2 Рибництво (аквакультура) 
03.21 Морське рибництво (аквакультура) 20
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 20
09.9 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і 

розроблення кар'єрів 
09.90 Надання  допоміжних  послуг  у  сфері  добування  інших  корисних  копалин  і 

розроблення кар'єрів 
20

C ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
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10 Виробництво харчових продуктів 
10.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 
10.11 Виробництво м'яса 20
10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 20
10.13 Виробництво м'ясних продуктів 20
10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 20
10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів 
10.31 Перероблення та консервування картоплі 20
10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 20
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 20
10.4 Виробництво олії та тваринних жирів 
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 20
10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 20
10.5 Виробництво молочних продуктів 
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 20
10.52 Виробництво морозива 20
10.6 Виробництво  продуктів  борошномельно-круп'яної  промисловості, 

крохмалів і крохмальних продуктів 
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 20
10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 20
10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 
10.71 Виробництво  хліба  та  хлібобулочних  виробів;  виробництво  борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 
20

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

20

10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 20
10.8 Виробництво інших харчових продуктів 
10.81 Виробництво цукру 20
10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 20
10.83 Виробництво чаю та кави 20
10.84 Виробництво прянощів і приправ 20
10.85 Виробництво готової їжі та страв 20
10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 20
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. 20
10.9 Виробництво готових кормів для тварин 
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 20
10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 20

11 Виробництво напоїв 
11.05 Виробництво пива 20
11.06 Виробництво солоду 20
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв;  виробництво мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки 
20

13 Текстильне виробництво 
13.1 Підготування та прядіння текстильних волокон 
13.10 Підготування та прядіння текстильних волокон 20
13.2 Ткацьке виробництво 
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13.20 Ткацьке виробництво 20
13.3 Оздоблення текстильних виробів 
13.30 Оздоблення текстильних виробів 20
13.9 Виробництво інших текстильних виробів 
13.91 Виробництво трикотажного полотна 20
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 20
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 20
13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 20
13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 20
13.96 Виробництво  інших  текстильних  виробів  технічного  та  промислового 

призначення 
20

13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 20
14 Виробництво одягу 

14.1 Виробництво одягу, крім хутряного 
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 20
14.12 Виробництво робочого одягу 20
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 20
14.14 Виробництво спіднього одягу 20
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 20
14.2 Виготовлення виробів із хутра 
14.20 Виготовлення виробів із хутра 20  
14.3 Виробництво трикотажного та в'язаного одягу 
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 20
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 20

15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 
15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 20
15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та 

інших матеріалів 
20

15.2 Виробництво взуття 
15.20 Виробництво взуття 20

16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім 
меблів;  виготовлення  виробів  із  соломки  та  рослинних  матеріалів  для 
плетіння 

16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 20
16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів 

для плетіння 
20

16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 20
16.22 Виробництво щитового паркету 20
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 20
16.24 Виробництво дерев'яної тари 20
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки 

та рослинних матеріалів для плетіння 
20

17 Виробництво паперу та паперових виробів 
17.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону 
17.11 Виробництво паперової маси 20
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17.12 Виробництво паперу та картону 
17.2 Виготовлення виробів з паперу та картону 20
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 20
17.22 Виробництво  паперових  виробів  господарсько-побутового  та  санітарно 

-гігієнічного призначення 
20

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів 20
17.24 Виробництво шпалер 20
17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону 20

18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 
18.11 Друкування газет 20
18.12 Друкування іншої продукції 20
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 20
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 20
18.2 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 20

20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
20.1 Виробництво  основної  хімічної  продукції,  добрив  і  азотних  сполук, 

пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 
20.11 Виробництво промислових газів 20
20.12 Виробництво барвників і пігментів 20
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 20
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 20
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук 20
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 20
20.17 Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 20
20.2 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 
20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 20
20.3 Виробництво  фарб,  лаків  і  подібної  продукції,  друкарської  фарби  та 

мастик 
20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 20
20.4 Виробництво  мила  та  мийних  засобів,  засобів  для  чищення  та 

полірування, парфумних і косметичних засобів 
20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 20
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів 20
20.5 Виробництво іншої хімічної продукції 
20.52 Виробництво клеїв 20
20.53 Виробництво ефірних олій 20
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 20
20.6 Виробництво штучних і синтетичних волокон 
20.60 Виробництво штучних і синтетичних волокон 20

21 Виробництво  основних  фармацевтичних  продуктів  і  фармацевтичних 
препаратів 

21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 20
21.2 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 20
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22 Виробництво гумових і пластмасових виробів 
22.1 Виробництво гумових виробів 
22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових 

шин і покришок 
20

22.19 Виробництво інших гумових виробів 20
22.2 Виробництво пластмасових виробів 
22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 20
22.22 Виробництво тари з пластмас 20
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 20
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 20

23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
23.1 Виробництво скла та виробів зі скла 
23.11 Виробництво листового скла 20
23.12 Формування й оброблення листового скла 20
23.13 Виробництво порожнистого скла 20
23.14 Виробництво скловолокна 20
23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 20
23.2 Виробництво вогнетривких виробів 
23.20 Виробництво вогнетривких виробів 20
23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини 
23.31 Виробництво керамічних плиток і плит 20
23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 20
23.4 Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 
23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 20
23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 20
23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 20
23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 20
23.49 Виробництво інших керамічних виробів 20
23.5 Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 
23.51 Виробництво цементу 20
23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей 20
23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 20
23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 20
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 20
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 20
23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу 20
23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 20
23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 20
23.9 Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, 

н. в. і. у. 
23.91 Виробництво абразивних виробів 20
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 20

24 Металургійне виробництво 
24.1 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
24.10 Виробництво чавуну сталі та феросплавів 20
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24.2 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 
24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 20
24.3 Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі 
24.31 Холодне волочіння прутків і профілів 20
24.32 Холодний прокат вузької штаби 20
24.33 Холодне штампування та гнуття 20
24.34 Холодне волочіння дроту 20
24.4 Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів 
24.42 Виробництво алюмінію 20
24.43 Виробництво свинцю, цинку й олова 20
24.44 Виробництво міді 20
24.45 Виробництво інших кольорових металів 20
24.5 Лиття металів 
24.51 Лиття чавуну 20
24.52 Лиття сталі 20
24.53 Лиття легких кольорових металів 20
24.54 Лиття інших кольорових металів 20

25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
25.1 Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 20
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 20
25.2 Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 
25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 20
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 20
25.3 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 20
25.5 Кування,  пресування,  штампування,  профілювання;  порошкова 

металургія 
25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 20
25.6 Оброблення  металів  та  нанесення  покриття  на  метали;  механічне 

оброблення металевих виробів 
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 20
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 20
25.7 Виробництво  столових  приборів,  інструментів  і  металевих  виробів 

загального призначення 
25.71 Виробництво столових приборів 20
25.72 Виробництво замків і дверних петель 20
25.73 Виробництво інструментів 20
25.9 Виробництво інших готових металевих виробів 
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 20
25.92 Виробництво легких металевих паковань 20
25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 20
25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 20
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 20

26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
26.1 Виробництво електронних компонентів і плат 
26.11 Виробництво електронних компонентів 20
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26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 20
26.2 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 20
26.3 Виробництво обладнання зв'язку 
26.30 Виробництво обладнання зв'язку 20
26.4 Виробництво  електронної  апаратури  побутового  призначення  для 

приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й зображення 20
26.5 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та 

навігації; виробництво годинників 
26.51 Виробництво  інструментів  і  обладнання  для  вимірювання,  дослідження  та 

навігації 
20

26.52 Виробництво годинників 20
26.6 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного 

устатковання 
26.60 Виробництво  радіологічного,  електромедичного  й  електротерапевтичного 

устатковання 
20

26.7 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 20
26.8 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 20

27 Виробництво електричного устатковання 
27.1 Виробництво  електродвигунів,  генераторів,  трансформаторів, 

електророзподільчої та контрольної апаратури 
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 20
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 20
27.2 Виробництво батарей і акумуляторів 
27.20 Виробництво батарей і акумуляторів 20
27.3 Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 
27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів 20
27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 20
27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв 20
27.4 Виробництво електричного освітлювального устатковання 
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання 20
27.5 Виробництво побутових приладів 
27.51 Виробництво електричних побутових приладів 20
27.52 Виробництво неелектричних побутових приладів 20
27.9 Виробництво іншого електричного устатковання 
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання 20

28 Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1 Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.11 Виробництво  двигунів  і  турбін,  крім  авіаційних,  автотранспортних  і 

мотоциклетних двигунів 
20

28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 20
28.13 Виробництво інших помп і компресорів 20
28.14 Виробництво інших кранів і клапанів 20
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і 20

46



приводів 
28.2 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.21 Виробництво печей і пічних пальників 20
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 20
28.23 Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного 

устатковання 
20

28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 20
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 20
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.  20
28.3 Виробництво  машин  і  устатковання  для  сільського  та  лісового 

господарства 
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 20
28.4 Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.41 Виробництво металообробних машин 20
28.49 Виробництво інших верстатів 20
28.9 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії 20
28.92 Виробництво  машин  і  устатковання  для  добувної  промисловості  та 

будівництва 
20

28.93 Виробництво  машин і  устатковання  для  виготовлення  харчових  продуктів  і 
напоїв, перероблення тютюну 

20

28.94 Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, 
хутряних і шкіряних виробів 

20

28.95 Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 20
28.96 Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 20
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. 20

29 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
29.1 Виробництво автотранспортних засобів 
29.10 Виробництво автотранспортних засобів 20
29.2 Виробництво  кузовів  для  автотранспортних  засобів,  причепів  і 

напівпричепів 
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 20
29.3 Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 
29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних 

засобів 
20

29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 20
30 Виробництво інших транспортних засобів 

30.1 Будування суден і човнів 
30.11 Будування суден і плавучих конструкцій 20
30.12 Будування прогулянкових і спортивних човнів 20
30.2 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 
30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 20
30.3 Виробництво  повітряних  і  космічних  літальних  апаратів,  супутнього 

устатковання 
30.30 Виробництво  повітряних  і  космічних  літальних  апаратів,  супутнього 

устатковання 
20

30.4 Виробництво військових транспортних засобів 
30.40 Виробництво військових транспортних засобів 20
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30.9 Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 
30.91 Виробництво мотоциклів 20
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 20
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у. 20

31 Виробництво меблів 
31.0 Виробництво меблів 
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 20
31.02 Виробництво кухонних меблів 20
31.03 Виробництво матраців 20
31.09 Виробництво інших меблів 20

32 Виробництво іншої продукції 
32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 
32.11 Карбування монет 20
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 20
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 20
32.2 Виробництво музичних інструментів 
32.20 Виробництво музичних інструментів 20
32.3 Виробництво спортивних товарів 
32.30 Виробництво спортивних товарів 20
32.4 Виробництво ігор та іграшок 
32.40 Виробництво ігор та іграшок 20
32.5 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 20
32.9 Виробництво продукції, н. в. і. у. 
32.91 Виробництво мітел і щіток 20
32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 20

33 Ремонт і монтаж машин і устатковання 
33.1 Ремонт  і  технічне  обслуговування  готових  металевих  виробів,  машин  і 

устатковання 
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 20
33.12 Ремонт  і  технічне  обслуговування  машин  і  устатковання  промислового 

призначення 
20

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 20
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 20
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 20
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 20
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 20
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 20
33.2 Установлення та монтаж машин і устатковання 
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 20

D ПОСТАЧАННЯ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,  ГАЗУ,  ПАРИ  ТА 
КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 

35 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії 
35.11 Виробництво електроенергії 20
35.12 Передача електроенергії 20
35.13 Розподілення електроенергії 20
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35.14 Торгівля електроенергією 20
35.2 Виробництво  газу;  розподілення  газоподібного  палива  через  місцеві 

(локальні) трубопроводи 
35.21 Виробництво газу 20
35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 20
35.3 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 20

E ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
36 Забір, очищення та постачання води 

36.0 Забір, очищення та постачання води 
36.00 Забір, очищення та постачання води 20

37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 
37.0 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 20

38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 
38.1 Збирання відходів 
38.11 Збирання безпечних відходів 20
38.12 Збирання небезпечних відходів 20
38.2 Оброблення та видалення відходів 
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 20
38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів 20
38.3 Відновлення матеріалів 
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 20
38.32 Відновлення відсортованих відходів 20

39 Інша діяльність щодо поводження з відходами 
39.0 Інша діяльність щодо поводження з відходами 
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20

F БУДІВНИЦТВО 
41 Будівництво будівель 

41.1 Організація будівництва будівель 
41.10 Організація будівництва будівель 20
41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20

42 Будівництво споруд 
42.1 Будівництво доріг і залізниць 
42.11 Будівництво доріг і автострад 20
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 20
42.13 Будівництво мостів і тунелів 20
42.2 Будівництво комунікацій 
42.21 Будівництво трубопроводів 20
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 20
42.9 Будівництво інших споруд 
42.91 Будівництво водних споруд 20
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 20

43 Спеціалізовані будівельні роботи 
43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 
43.11 Знесення 20
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43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 20
43.13 Розвідувальне буріння 20
43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 
43.21 Електромонтажні роботи 20
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 20
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 20
43.3 Роботи із завершення будівництва 
43.31 Штукатурні роботи 20
43.32 Установлення столярних виробів 20
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 20
43.34 Малярні роботи та скління 20
43.39 Інші роботи із завершення будівництва 20
43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи 
43.91 Покрівельні роботи 20
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 20

G ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 

45 Оптова  та  роздрібна  торгівля  автотранспортними  засобами  та 
мотоциклами, їх ремонт 

45.1 Торгівля автотранспортними засобами 
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 20
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 20
45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20
45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.4 Торгівля  мотоциклами,  деталями  та  приладдям  до  них,  технічне 

обслуговування і ремонт мотоциклів 
45.40 Торгівля  мотоциклами,  деталями  та  приладдям  до  них,  технічне 

обслуговування і ремонт мотоциклів 
20

46 Оптова  торгівля,  крім  торгівлі  автотранспортними  засобами  та 
мотоциклами 

46.1 Оптова торгівля за винагороду чи  на основі контракту 
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 
20

46.13 Діяльність  посередників у  торгівлі  деревиною,  будівельними матеріалами та 
санітарно-технічними виробами 

20

46.14 Діяльність  посередників  у  торгівлі  машинами,  промисловим  устаткованням, 
суднами та літаками 

20

46.15 Діяльність  посередників  у  торгівлі  меблями,  господарськими  товарами, 
залізними та іншими металевими виробами 

20

46.16 Діяльність  посередників  у  торгівлі  текстильними виробами,  одягом,  хутром, 
взуттям і шкіряними виробами 

20

46.17 Діяльність  посередників  у  торгівлі  продуктами  харчування,  напоями  та 
тютюновими виробами 

20

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 20
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 20
46.2 Оптова  торгівля  сільськогосподарською  сировиною  та  живими 
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тваринами 
46.21 Оптова  торгівля  зерном,  необробленим  тютюном,  насінням  і  кормами  для 

тварин 
20

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 20
46.23 Оптова торгівля живими тваринами 20
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 20
46.3 Оптова  торгівля  продуктами  харчування,  напоями  та  тютюновими 

виробами 
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 20
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 20
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 20
46.34 Оптова торгівля напоями 20
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 20
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 20
46.38 Оптова  торгівля  іншими  продуктами  харчування,  у  тому  числі  рибою, 

ракоподібними та молюсками 
20

46.39 Неспеціалізована  оптова  торгівля  продуктами  харчування,  напоями  та 
тютюновими виробами ( крім тютюнових виробів) 

20

46.4 Оптова торгівля товарами господарського призначення 
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 20
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 20
46.43 Оптова  торгівля  побутовими  електротоварами  й  електронною  апаратурою 

побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й 
зображення 

20

46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 20
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 20
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 20
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 20

46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами 20
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 20

46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням 
46.51 Оптова  торгівля  комп'ютерами,  периферійним  устаткованням  і  програмним 

забезпеченням 
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями 

до нього 
46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням 20
46.62 Оптова торгівля верстатами 20
46.63 Оптова  торгівля  машинами й  устаткованням для  добувної  промисловості  та 

будівництва 
20

46.64 Оптова  торгівля  машинами й  устаткованням для  текстильного,  швейного  та 
трикотажного виробництва 

20

46.65 Оптова торгівля офісними меблями 20
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням 20
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 20
46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 
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46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням 

20

46.74 Оптова  торгівля  залізними  виробами,  водопровідним  і  опалювальним 
устаткованням і приладдям до нього 

20

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 20
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 20
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 20
46.9 Неспеціалізована оптова торгівля 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 20

47 Роздрібна  торгівля,  крім  торгівлі  автотранспортними  засобами  та 
мотоциклами 

47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 
47.11 Роздрібна  торгівля  в  неспеціалізованих  магазинах  переважно  продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами ( крім тютюнових виробів)
20

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 20
47.2 Роздрібна  торгівля  продуктами  харчування,  напоями  та  тютюновими 

виробами в спеціалізованих магазинах 
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 20
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 20
47.23 Роздрібна  торгівля  рибою,  ракоподібними  та  молюсками  в  спеціалізованих 

магазинах 
20

47.24 Роздрібна  торгівля  хлібобулочними  виробами,  борошняними  та  цукровими 
кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20

47.25 Роздрібна  торгівля  напоями  в  спеціалізованих  магазинах  (крім  лікеро-
горільчаних виробів)

20

47.29 Роздрібна  торгівля  іншими  продуктами  харчування  в  спеціалізованих 
магазинах 

20

47.4 Роздрібна  торгівля  інформаційним  і  комунікаційним  устаткованням  у 
спеціалізованих магазинах 

47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним 
забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20

47.42 Роздрібна  торгівля  телекомунікаційним  устаткованням  у  спеціалізованих 
магазинах 

20

47.43 Роздрібна  торгівля  в  спеціалізованих  магазинах  електронною  апаратурою 
побутового  призначення  для  приймання,  записування,  відтворення  звуку  й 
зображення 

20

47.5 Роздрібна  торгівля  іншими  товарами  господарського  призначення  в 
спеціалізованих магазинах 

47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 20
47.52 Роздрібна  торгівля  залізними  виробами,  будівельними  матеріалами  та 

санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 
20

47.53 Роздрібна  торгівля  килимами,  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  і 
підлоги в спеціалізованих магазинах 

20

47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 20
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами 

для дому в спеціалізованих магазинах 
20

47.6 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для 
відпочинку в спеціалізованих магазинах 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 20
47.62 Роздрібна  торгівля  газетами  та  канцелярськими  товарами  в  спеціалізованих 

магазинах 
20
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47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 20
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 20
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 20
47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах 
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 20
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 20
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 20
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих 

магазинах 
20

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в 
спеціалізованих магазинах 

20

47.76 Роздрібна  торгівля  квітами,  рослинами,  насінням,  добривами,  домашніми 
тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

20

47.78 Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих 
магазинах 

20

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 20
47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
47.81 Роздрібна  торгівля  з  лотків  і  на  ринках харчовими продуктами,  напоями та 

тютюновими виробами (крім тютюнових виробів) 
20

47.82 Роздрібна  торгівля  з  лотків  і  на  ринках  текстильними  виробами,  одягом  і 
взуттям 

20

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20
47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами 
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет 
20

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 20
H ТРАНСПОРТ,  СКЛАДСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО,  ПОШТОВА  ТА 

КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
49 Наземний і трубопровідний транспорт 

49.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 20
49.2 Вантажний залізничний транспорт 
49.20 Вантажний залізничний транспорт 20
49.3 Інший пасажирський наземний транспорт 
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 20
49.32 Надання послуг таксі 20
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 20
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20
49.5 Трубопровідний транспорт 
49.50 Трубопровідний транспорт 20

50 Водний транспорт 
50.1 Пасажирський морський транспорт 
50.10 Пасажирський морський транспорт 20
50.2 Вантажний морський транспорт 
50.20 Вантажний морський транспорт 20
50.3 Пасажирський річковий транспорт 
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50.30 Пасажирський річковий транспорт 20
50.4 Вантажний річковий транспорт 
50.40 Вантажний річковий транспорт 20

51 Авіаційний транспорт 
51.1 Пасажирський авіаційний транспорт 
51.10 Пасажирський авіаційний транспорт 20
51.2 Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт 
51.21 Вантажний авіаційний транспорт 20
51.22 Космічний транспорт 20

52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 
52.1 Складське господарство 
52.10 Складське господарство 20
52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту 
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 20
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 20
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 20
52.24 Транспортне оброблення вантажів 20
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 20

I ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
55 Тимчасове розміщування 

55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20
55.2 Діяльність  засобів  розміщування  на  період  відпустки  та  іншого 

тимчасового проживання 
55.20 Діяльність засобів розміщування  на період відпустки та іншого тимчасового 

проживання 
20

55.3 Надання  місць  кемпінгами  та  стоянками  для  житлових  автофургонів  і 
причепів 

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 20

55.9 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 20

56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 
56.1 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20
56.2 Постачання готових страв 
56.21 Постачання готових страв для подій 20
56.29 Постачання інших готових страв 20
56.3 Обслуговування напоями 
56.30 Обслуговування напоями 20

J ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
58 Видавнича діяльність 

58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 
58.11 Видання книг 20
58.12 Видання довідників і каталогів 20
58.13 Видання газет 20
58.14 Видання журналів і періодичних видань 20
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58.19 Інші види видавничої діяльності 20
58.2 Видання програмного забезпечення 
58.21 Видання комп'ютерних ігор 20
58.29 Видання іншого програмного забезпечення 20

59 Виробництво  кіно-та  відеофільмів,  телевізійних  програм,  видання 
звукозаписів 

59.1 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 20

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 20
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 20
59.14 Демонстрація кінофільмів 20
59.2 Видання звукозаписів 
59.20 Видання звукозаписів 20

60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 
60.1 Діяльність у сфері радіомовлення 
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 20

60.2 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 20

62 Комп'ютерне  програмування,  консультування  та  пов'язана  з  ними 
діяльність 

62.0 Комп'ютерне  програмування,  консультування  та  пов'язана  з  ними 
діяльність 

62.01 Комп'ютерне програмування 20
62.02 Консультування з питань інформатизації 20
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням 20
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 20

63 Надання інформаційних послуг 
63.1 Оброблення  даних,  розміщення  інформації  на  веб-вузлах  і  пов'язана  з 

ними діяльність; веб-портали 
63.11 Оброблення  даних,  розміщення  інформації  на  веб-вузлах  і  пов'язана  з  ними 

діяльність 
20

63.12 Веб-портали 20
63.9 Надання інших інформаційних послуг 
63.91 Діяльність інформаційних агентств 20
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 20

K ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 20
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20

L ОПЕРАЦІЇ  З  НЕРУХОМИМ  МАЙНОМ  (крім  фізичних  осіб   - 
підприємців,  які надають  в оренду  земельні ділянки,  загальна  площа 
яких перевищщщує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна   площа 
яких перевищує 100 кв. метрів, не житлові приміщення ( споруди, будівлі) 
та / або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів.)

68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 20
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68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 
M ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 

69.1 Діяльність у сфері права 
69.10 Діяльність у сфері права 20
69.2 Діяльність  у  сфері  бухгалтерського  обліку  й  аудиту;  консультування  з 

питань оподаткування ( крім у сфері аудиту)
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 

оподаткування        ( крім у сфері аудиту)
20

70 Діяльність  головних  управлінь  (хед-офісів);  консультування  з  питань 
керування 

70.1 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 20
70.2 Консультування з питань керування 
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 20
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20

71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та 
дослідження 

71.1 Діяльність  у  сферах  архітектури  та  інжинірингу,  надання  послуг 
технічного консультування 

71.11 Діяльність у сфері архітектури 20
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 
20

71.2 Технічні випробування та дослідження 
71.20 Технічні випробування та дослідження 20

72 Наукові дослідження та розробки 
72.1 Дослідження  й  експериментальні  розробки  у  сфері  природничих  і 

технічних наук 
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій 20
72.19 Дослідження  й  експериментальні  розробки  у  сфері  інших  природничих  і 

технічних наук 
20

72.2 Дослідження  й  експериментальні  розробки  у  сфері  суспільних  і 
гуманітарних наук 

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних 
наук 

20

73 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 
73.1 Рекламна діяльність 
73.11 Рекламні агентства 20
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 20
73.2 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 20

74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність 
74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну 
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 20
74.2 Діяльність у сфері фотографії 
74.20 Діяльність у сфері фотографії 20
74.3 Надання послуг перекладу 
74.30 Надання послуг перекладу 20
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74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 20

75 Ветеринарна діяльність 
75.0 Ветеринарна діяльність 
75.00 Ветеринарна діяльність 20

N ДІЯЛЬНІСТЬ  У СФЕРІ  АДМІНІСТРАТИВНОГО  ТА ДОПОМІЖНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

77 Оренда, прокат і лізинг 
77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів 
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 20
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 20
77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 20
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 20
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
77.3 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 20
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 20
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів 20
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 20
77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів 20
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 20
77.4 Лізинг  інтелектуальної  власності  та  подібних  продуктів,  крім  творів, 

захищених авторськими правами 
77.40 Лізинг  інтелектуальної  власності  та  подібних  продуктів,  крім  творів, 

захищених авторськими правами 
20

78 Діяльність із працевлаштування 
78.1 Діяльність агентств працевлаштування 
78.10 Діяльність агентств працевлаштування 20

78.2 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 20
78.3 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 20

79 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших 
послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

79.1 Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 
79.11 Діяльність туристичних агентств 20
79.12 Діяльність туристичних операторів 20
79.9 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 20

80 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 
80.1 Діяльність приватних охоронних служб 
80.10 Діяльність приватних охоронних служб 20
80.2 Обслуговування систем безпеки 
80.20 Обслуговування систем безпеки 20

80.3 Проведення розслідувань 
80.30 Проведення розслідувань 20
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81 Обслуговування будинків і територій 
81.1 Комплексне обслуговування об'єктів 
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 20
81.2 Діяльність із прибирання 
81.21 Загальне прибирання будинків 20
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 20
81.29 Інші види діяльності із прибирання 20
81.3 Надання ландшафтних послуг 
81.30 Надання ландшафтних послуг 20

82 Адміністративна  та  допоміжна  офісна  діяльність,  інші  допоміжні 
комерційні послуги 

82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 20
82.19 Фотокопіювання,  підготування  документів  та інша спеціалізована допоміжна 

офісна діяльність 
20

82.2 Діяльність телефонних центрів 
82.20 Діяльність телефонних центрів 20
82.3 Організування конгресів і торговельних виставок 
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 20
82.9 Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 
82.92 Пакування 20
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 20

P ОСВІТА 
85 Освіта 

85.1 Дошкільна освіта 
85.10 Дошкільна освіта 20
85.2 Початкова освіта 
85.20 Початкова освіта 20
85.3 Середня освіта 
85.31 Загальна середня освіта 20
85.32 Професійно-технічна освіта 20
85.4 Вища освіта 
85.41 Професійно-технічна  освіта  на  рівні  вищого  професійно-технічного 

навчального закладу 
20

85.42 Вища освіта 20
85.5 Інші види освіти 
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 20

85.52 Освіта у сфері культури 20

85.53 Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 20
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 20
85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти 20
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 

Q ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
86 Охорона здоров'я 

86.1 Діяльність лікарняних закладів 
86.10 Діяльність лікарняних закладів 20
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86.2 Медична та стоматологічна практика 
86.21 Загальна медична практика 20
86.22 Спеціалізована медична практика 20
86.23 Стоматологічна практика 20
86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 20

87 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 
87.1 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 
87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 20
87.2 Надання  послуг  догляду  із  забезпеченням  проживання  для  осіб  з 

розумовими вадами та хворих на наркоманію 
87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими 

вадами та хворих на наркоманію 
20

87.3 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого 
віку та інвалідів 

87.30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого 
віку та інвалідів 

20

87.9 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 
87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 20

88 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 
88.1 Надання  соціальної  допомоги  без  забезпечення  проживання  для  осіб 

похилого віку та інвалідів 
88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого 

віку та інвалідів 
20

88.9 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання 
88.91 Денний догляд за дітьми 20
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.  20

R МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 

91 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 
91.0 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 
91.01 Функціювання бібліотек і архівів 20
91.03 Діяльність  із  охорони  та  використання  пам'яток  історії,  будівель  та  інших 

пам'яток культури 
20

91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників 20
93 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 

93.1 Діяльність у сфері спорту 
93.11 Функціювання спортивних споруд 20
93.12 Діяльність спортивних клубів 20
93.13 Діяльність фітнес-центрів 20
93.19 Інша діяльність у сфері спорту 20
93.2 Організування відпочинку та розваг 
93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків 20
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 20

S НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
95 Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 
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95.1 Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку 
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 20
95.12 Ремонт обладнання зв'язку 20
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 
95.21 Ремонт  електронної  апаратури  побутового  призначення  для  приймання, 

записування, відтворення звуку й зображення 
20

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 20
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 20
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 20
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20

96 Надання інших індивідуальних послуг 
96.0 Надання інших індивідуальних послуг 
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 20
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 20
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 20

T ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
97 Діяльність  домашніх  господарств  як  роботодавців  для  домашньої 

прислуги 
97.0 Діяльність  домашніх  господарств  як  роботодавців  для  домашньої 

прислуги 
97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 20

98 Діяльність  домашніх  господарств  як  виробників  товарів  та  послуг  для 
власного споживання 

98.1 Діяльність  домашніх  господарств  як  виробників  товарів  для  власного 
споживання 

98.10 Діяльність  домашніх  господарств  як  виробників  товарів  для  власного 
споживання 

20

98.2 Діяльність  домашніх  господарств  як  виробників  послуг  для  власного 
споживання 

98.20 Діяльність  домашніх  господарств  як  виробників  послуг  для  власного 
споживання 

20

____________
* Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між позиціями 
статистичних класифікацій.
**  -для  фізичних  осіб-  підприємців,  які  здійснюють   господарську  діяльність  із 
виготовлення ювелірних виробів за  індивідуальним замовленням

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                О. В. КАЛЬМАН

                                                                                                                Додаток № 2
                                                                                    до рішення 38 сесії Барської міської ради

                                                                                    6 скликання від 25 квітня 2013 року
«Про місцеві податки на 2014 рік»

Положення Барської міської ради
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянки,  запроваджується на підставі 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2756-VI, п. 24 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

ІІ. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ
2.1.  Платниками  податку  є  фізичні  та  юридичні  особи,  в  тому  числі  нерезиденти,  які  є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2.  Визначення  платників  податку  в  разі  перебування  об’єктів  житлової  нерухомості  у 
спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, 
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, 
але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх 
згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і 
поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

ІІІ. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних 
громад (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) садовий або дачний будинок,  але не більше одного такого об’єкта на одного платника 
податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у 
яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
д) гуртожитки.

ІV. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
4.2.  База  оподаткування  об’єктів  житлової  нерухомості,  які  перебувають  у  власності 
фізичних  осіб,  обчислюється   Барською  МДПІ  на  підставі  даних  Державного  реєстру 
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації 
прав на нерухоме майно.
4.3.  База  оподаткування  об’єктів  житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності 
юридичних  осіб,  обчислюється  такими  особами  самостійно,  виходячи  з  житлової  площі 
об’єкта оподаткування, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий 
об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування 
обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

V. ПІЛЬГИ ПО СПЛАТІ ПОДАТКУ
5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості,  що перебуває у власності фізичної 
особи-платника податку, зменшується:
а) для квартири – на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується 
до  об’єкта  житлової  нерухомості,  у  якій  фізична  особа-платник  податку  зареєстрована  в 
установленому  законом  порядку,  або  за  вибором  такого  платника  до  будь-якого  іншого 
об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
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VІ. СТАВКА ПОДАТКУ
6.1.  Ставки  податку  встановлюються  за  1  кв.  метр  житлової  площі  об’єкта  житлової 
нерухомості:
для  квартир,  житлова  площа  яких  не  перевищує  240  кв.  метрів,  та  житлових  будинків, 
житлова  площа  яких  не  перевищує  500  кв.  метрів,  ставка  становить  1  відсоток  розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова 
площа  яких  перевищує  500  кв.  метрів,  ставка  податку  становить  2,7  відсотка  розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

VІІ. ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

VІІІ. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ
8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності 
фізичних осіб, проводиться  Барською МДПІ .
8.2.  Податкове  повідомлення-рішення  про  суму  податку,  що  підлягає  сплаті,  та  платіжні 
реквізити  надсилаються   Барською  МДПІ   платникам  за  місцезнаходженням  об’єкта 
житлової  нерухомості  до  1  липня  звітного  року  за  формою,  встановленою  у  порядку, 
визначеному статтею 58 Податкового кодексу.
Щодо новоствореного (нововведеного)  об’єкта житлової  нерухомості  податок сплачується 
фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий 
об’єкт.   Барська МДПІ  надсилає податкове  повідомлення-рішення зазначеному власнику 
після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
8.3.  Платники  податку  на  підставі  документів,  що  підтверджують  їх  право  власності  на 
об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до Барської 
МДПІ   для  звірки  даних  щодо  житлової  площі  житлової  нерухомості,  пільги  зі  сплати 
податку,  ставки  податку  та  нарахованої  суми  податку.  Барська  МДПІ   проводить 
перерахунок  суми  податку  і  надсилає  податкове  повідомлення-рішення  зазначеному 
власнику відповідно до цього пункту.
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють 
реєстрацію  місця  проживання  фізичних  осіб,  яким  на  території  м.  Бара  надано  право 
здійснювати ці повноваження, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця 
стаття,  а  в  наступні  роки  щокварталу,  у  15-денний  строк  після  закінчення  податкового 
(звітного) кварталу подавати Барській МДПІ  відомості, необхідні для розрахунку податку, 
за  місцем  розташування  такого  об’єкта  нерухомого  майна  станом  на  перше  число 
відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.5. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 
січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають  Барській МДПІ  декларацію за 
формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, 
з  розбивкою  річної  суми  рівними  частками  поквартально.  Щодо  новоствореного 
(нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня 
виникнення права власності на такий об’єкт.
8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок 
нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

ІХ. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА 
ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого 
протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 
січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений 
об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право 
власності.

62



9.2.  Барська  МДПІ   надсилає  податкове  повідомлення-рішення  новому  власнику  після 
отримання інформації про перехід права власності.

Х. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до 
міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

ХІ. СТРОКИ СПЛАТИ
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає 
за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                О. В. КАЛЬМАН
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Україна
Барська міська рада

Барського району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я 
25 квітня 2013р.

38 сесія                                                6 скликання

Про ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької 
діяльності на 2014 рік
 
                Керуючись Податковим кодексом України від 02.12.2010 року №2755 –  VІ зі 
змінами та доповненнями, пунктом 24 статті 26, статтею  59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні’’, міська рада В И Р І Ш И Л А:

1.  Встановити ставки  збору за провадження деяких видів  підприємницької  діяльності  на 
2014 рік на території Барської міської ради та затвердити Положення «Про ставки збору за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2014 рік»  згідно додатку №1 до 
даного рішення. 

2. Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.

3.  Один  примірник  рішення  надати  Барській  МДПІ  для  здійснення  контролю  за 
нарахуванням та сплатою  збору за провадження деяких видів підприємницької  діяльності 
суб’єктами господарської діяльності.

4. Опублікувати дане рішення в газеті «Барчани» та оприлюднити  на офіційній сторінці 
міської ради в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію Барської 
міської ради к з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та 
інвестицій.

 Секретар міської ради                                                         О.В.Кальман  

Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В._____________

Кер.справами в/к Логінова Л.Г.        _____________
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                  Додаток № 1

                                                                                    до рішення 38 сесії Барської міської ради
                                                                                    6 скликання від 25 квітня 2013 року

«Про ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької 

діяльності на 2014 рік»

Положення
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

1.Загальні положення
1.1.Збір  за  провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності  -  сума  коштів,  яка 
сплачується за придбання та використання торгового патенту.
2. Визначення понять
2.1. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:
а)торговий патент – державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного 
виду підприємницької діяльності  та користування яким передбачає своєчасне внесення до 
бюджету відповідного збору;
б)торговельна  діяльність -  роздрібна  та  оптова  торгівля,  діяльність  у  торговельно-
виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з 
використанням платіжних карток;
в)пункт продажу товарів - це: 
магазин,  інша торговельна точка,  що розташовані  в окремому приміщенні,  будівлі  або їх 
частині,  і  мають  торговельний  зал  для  покупців  або  використовують  для  торгівлі  його 
частину;
кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але 
не має вбудованого торговельного залу для покупців;
автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;
лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності 
місці, крім лотків і прилавків, що надаються в оренду суб’єктам господарювання - фізичним 
особам та розташовані  в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі -  ринків  усіх 
форм власності;
стаціонарна,  малогабаритна  і  пересувна  автозаправна  станція,  заправний  пункт,  який 
здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом;
фабрика-кухня,  фабрика-заготівельня,  їдальня,  ресторан,  кафе,  закусочна,  бар,  буфет, 
відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства;
оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової 
торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток;
г)платні  послуги -  діяльність,  пов’язана  з  наданням  побутових  послуг  для  задоволення 
особистих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, 
включаючи платіжні картки;
д)короткотерміновий торговий патент   - торговий патент на провадження торговельної 
діяльності, строк дії якого не перевищує 15 календарних днів;
е)пільговий торговий патент -  торговий патент на провадження торговельної діяльності 
певними видами товарів, визначених пунктом 4 цього Положення;
є)незалежні гральні місця - це:
місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати 
участь в іграх, що не пов’язані між собою та не впливають на результати інших гравців;
місця  за  одним  гральним  автоматом,  обладнані  окремими  моніторами,  приймальниками 
монет, жетонів або купюр, клавіатурами або іншими засобами керування таким автоматом, 
які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх. При цьому ситуація, 
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що складається під час гри в одного з гравців, не залежить від ситуацій, що складаються в 
інших гравців;
з)окреме  гральне  місце  - гральний  автомат,  гральний/більярдний  стіл,  інший  стіл, 
призначений для проведення розважальних ігор, гральний жолоб (доріжка) для боулінгу або 
кегельбану. Окреме гральне місце може включати незалежні гральні місця;
ж)пункт  обміну  іноземної  валюти  - структурна  одиниця,  яка  відкривається  банком 
(фінансовою  установою),  у  тому  числі  на  підставі  агентських  договорів  з  юридичними 
особами-резидентами,  а  також  національним  оператором  поштового  зв’язку,  де 
здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;
 и)торгівля валютними цінностями - операції,  пов’язані з переходом права власності на 
національну валюту України,  іноземну валюту,  платіжні  документи та інші  цінні  папери, 
виражені  у  національній  валюті  України,  в  іноземній  валюті  або  банківських  металах, 
банківські метали;
і) торгівля іноземною валютою - валютні операції, пов’язані з переходом права власності 
на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами за умови, що 
такими валютними цінностями є національна валюта України, цінні папери та чеки, виражені 
у національній валюті України;
3. Платники збору
3.1.  Платниками  збору  є  суб’єкти  господарювання  (юридичні  особи  та  фізичні  особи  - 
підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням 
порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
3.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання 
платних послуг такі суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б)  підприємства  та  організації  споживчої  кооперації  та  торгово-виробничі  державні 
підприємства робітничого постачання;
в)  фізичні  особи -  підприємці,  які  провадять  торговельну діяльність  у межах ринків  усіх 
форм власності;
г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному 
господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і 
тваринництва,  свійської  худоби  та  птиці  (як  у  живому вигляді,  так  і  продукції  забою  в 
сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
д)  фізичні  особи -  підприємці,  які  сплачують  державне  мито  за  нотаріальне  посвідчення 
договорів  про  відчуження  власного  майна,  якщо  товари  кожної  окремої  категорії 
відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
е)  суб’єкти  господарювання,  утворені  громадськими  організаціями  інвалідів,  які  мають 
податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими 
товарами  вітчизняного  виробництва  та  продукцією,  виготовленою  на  підприємствах 
"Українське  товариство  сліпих",  "Українське  товариство  глухих",  а  також  фізичними 
особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
є)  суб’єкти  господарювання,  які  провадять  торговельну  діяльність  виключно  з 
використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; 
борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна 
продукція,  крім  молока  і  вершків  згущених  із  домішками  і  без  них;  продукти  дитячого 
харчування;  безалкогольні  напої;  морозиво;  яловичина  та  свинина;  свійська  птиця;  яйця; 
риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту 
бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
з)  суб’єкти  господарювання,  що  реалізують  продукцію  власного  виробництва  фізичним 
особам,  які  перебувають  з  ними  у  трудових  відносинах,  через  пункти  продажу  товарів, 
вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;
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ж)  суб’єкти  господарювання,  які  провадять  діяльність  із  закупівлі  у  населення  продукції 
(заготівельна  діяльність),  якщо  подальша  реалізація  такої  продукції  відбувається  за 
розрахунками  у  безготівковій  формі  (пункти  приймання  склотари,  макулатури,  відходів 
паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів 
її переробки);
и) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій 
сфері  (ресторанне  господарство),  у  тому  числі  навчальних  закладах,  із  обслуговування 
виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у 
навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, 
які провадять комп’ютерні та відеоігри.
4. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту
4.1.  З  придбанням  пільгового  торгового  патенту  провадиться  торговельна  діяльність 
виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для 
індивідуального  користування,  технічні  та  інші  засоби  реабілітації  через  торговельні 
установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б)  товарів  військової  атрибутики  та  повсякденного  вжитку  для  військовослужбовців  на 
території військових частин і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, 
кормових коренеплодів та картоплі;
г) сірників;
д) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
4.2.  З  придбанням  пільгового  торгового  патенту  провадиться  торговельна  діяльність 
виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, 
сумки  та  інша  тара,  виготовлена  з  дерева,  паперу  та  картону,  яка  використовується  для 
поштових  відправлень  підприємствами,  що  належать  до  сфери  управління  центрального 
органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність 
згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;
в)  готові  лікарські  засоби  (лікарські  препарати,  ліки,  медикаменти,  предмети  догляду, 
перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші 
види санітарно-гігієнічних  виробів  із  целюлози  або  її  замінників,  ветеринарні  препарати, 
вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами,  технічні  та 
інші засоби реабілітації інвалідів;
г)  зубні  паста  та  порошки,  косметичні  серветки,  дитячі  пелюшки,  папір  туалетний,  мило 
господарське;
д)  вугілля,  вугільні  брикети,  паливо  пічне  побутове,  гаc  освітлювальний,  торф паливний 
кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що 
реалізується  населенню  за  місцем  проживання  для  використання  у  житлових  та/або 
нежитлових приміщеннях;
е) проїзні квитки;
є) зошити.
4.3.  З  придбанням  пільгового  торгового  патенту  провадиться  торговельна  діяльність 
виключно  з  використанням  періодичних  видань  друкованих  засобів  масової  інформації 
вітчизняного  виробництва,  що  мають  реєстраційні  свідоцтва,  видані  в  установленому 
порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної 
продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього пункту, платники збору 
можуть  одночасно  здійснювати  продаж  супутньої  продукції  (незалежно  від  країни  їх 
походження):  ручки,  олівці,  інструменти  для  креслення,  пензлі,  мастихіни,  мольберти, 
фарби,  лаки,  розчинники  та  закріплювачі  для  малювання  та  живопису,  полотна,  багети, 
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рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське 
приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.
5. Ставки збору
5.1.Ставка збору за провадження торговельної  діяльності  та діяльності  з надання платних 
послуг встановлюється міською радою  з розрахунку на календарний місяць у відповідному 
розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року 
(далі  -  мінімальна  заробітна  плата),  визначеному  цим  пунктом,  з  урахуванням 
місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних 
послуг та виду платних послуг.
5.2.Ставка збору за провадження торговельної діяльності  та діяльності з надання платних 
послуг встановлюється в розмірі:

Вид діяльності

Ставка збору
Розмір коефіцієнта 

до мінімальної 
заробітної плати на 1 
січня календарного

року, та період за 
який сплачується 

збір

Сума в грн. 
на 2014 рік

1.  Торгівельна  діяльність  у  пунктах  продажу 
товарів:

-  для  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які 
здійснюють  торгівлю  через  магазини  та  інші 
торгові  точки,  які  знаходяться  в  окремих 
приміщеннях, будівлях, або їх частинах і мають 
торговельний  зал  для  покупців  або 
використовують для торгівлі його частину

0,2
календарний місяць

-  для  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які 
здійснюють  торгівлю  через  кіоски  та  інші  малі 
архітектурні  форми,  займають  окремі 
приміщення,  але  не  мають  вбудованого 
торговельного залу для покупців

0,2
календарний місяць

-  для  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які 
здійснюють  торгівлю  через  автомагазини, 
розвозки  та  інші  види  пересувної  торговельної 
мережі

0,2
календарний місяць

-  для  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які 
здійснюють  торгівлю  через  лотки,  прилавки  та 
інші  види  торгових  точок  у  відведених  для 
торговельної  діяльності  місцях,  крім  лотків, 
прилавків,  що  надаються  в  оренду  суб'єктам 
підприємницької діяльності - фізичним особам та 
знаходяться в межах спеціалізованих підприємств 
сфери торгівлі - ринків усіх форм власності

0,2
календарний місяць

-  для  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які 
здійснюють  торгівлю  нафтопродуктами  та 
зрідженим  газом  через  стаціонарні, 
малогабаритні  і  пересувні  автозаправні  станції, 
заправні пункти

0,4 
календарний місяць

-  для  суб’єктів,  які  здійснюють  торгівлю  через 
поштові кіоски та відділення зв’язку (державної 
власності)

0,2
календарний місяць
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Вид діяльності

Ставка збору
Розмір коефіцієнта 

до мінімальної 
заробітної плати на 1 
січня календарного

року, та період за 
який сплачується 

збір

Сума в грн. 
на 2014 рік

-  для  суб’єктів,  які  здійснюють  торгівлю  через 
поштові  кіоски  та  відділення  зв’язку  для  всіх 
суб’єктів, крім державної власності

0,2
календарний місяць

-  для  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які 
здійснюють  торговельну  діяльність  у  сфері 
ресторанного господарства в :

-  їдальнях,  фабриках-кухнях,  фабриках  - 
заготівельних

0,2
календарний місяць

-  кафе,  закусочних,  барах,  буфетах, 
відкритих  літніх  майданчиках,  кіосках  та 
інших закладах ресторанного господарства

0,2
календарний місяць

- ресторанах
0,2
 календарний місяць

-  для  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які 
здійснюють торговельну діяльність  через  оптові 
бази,  склади-магазини або інші приміщення,  які 
використовуються  для  здійснення  оптової 
торгівлі  за  готівкові  кошти,  інші  готівкові 
платіжні  засоби  та  з  використанням  кредитних 
карток

0,2 
календарний місяць

-  для  суб'єктів,  які  здійснюють  діяльність  через 
пункти  продажу  товарів  (надання  послуг) 
розташовані  на території,  прилеглій до митниці, 
інших пунктів переміщення через митний кордон

0,2
календарний місяць

2.Дільність з надання платних побутових послуг;
-  виготовлення  тентів,  чохлів,  штор,  драпіровок 
(01.024.03, 01.024.04 )

0,2
 календарний місяць

-  послуги  з  ремонту  радіотелевізійної  та  іншої 
аудіо- і відеоапаратури (01.080.01 - 01.080.66 )

0,2
календарний місяць

- заміна елементів живлення (01.091.13 )
0,2 
календарний місяць

-  виготовлення  ювелірних  виробів  за 
індивідуальним  замовленням  (01.110.01  - 
01.110.09 )

0,2  календарний 
місяць

- послуги з ремонту ювелірних виробів
(01.094.01 - 01.094.08, 01.094.11 - 01.094.15 )

0,2  календарний 
місяць

- виготовлення металовиробів за індивідуальним 
замовленням

0,2
календарний місяць

- послуги з ремонту інших предметів особистого 
користування,  домашнього  вжитку  та 
металовиробів (01.095.01 - 01.095.10, 01.095.12 - 
01.095.16, 01.095.28, 01.095.29 )

0,2
календарний місяць
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Вид діяльності

Ставка збору
Розмір коефіцієнта 

до мінімальної 
заробітної плати на 1 
січня календарного

року, та період за 
який сплачується 

збір

Сума в грн. 
на 2014 рік

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
за  індивідуальним  замовленням  (01.070.01  - 
01.070.03,  01.070.06  -  01.070.25,  01.071.01, 
01.071.02 )

0,2
календарний місяць

-  будівництво  житла  за  індивідуальним 
замовленням  (01.060.01  -  01.060.02,  01.060.03 
(заводського виготовлення), 01.060.04 - 01.060.14, 
01.060.15 (крім металевих), 01.060.16 - 01.060.25 )

0,2  календарний 
місяць

-  послуги  з  ремонту  житла  за  індивідуальним 
замовленням (01.061.01-01.061.13, 01.061.14 (крім 
металевих), 01.061.15)

0,2
календарний місяць

-  послуги  перукарень  (01.180.10  -  01.180.31, 
01.180.40 - 01.180.77, 01.181.81 )

0,2  календарний 
місяць

- прокат аудіо- та відеокасет і CD-дисків
(01.130.02, 01.130.03 )

0,2  календарний 
місяць

- послуги з прокату велосипедів водних і водних 
лиж, човнів та катерів (01.130.09 )

0,2
календарний місяць

-  прокат  транспортних  засобів,  мотоциклів, 
моторолерів,  мопедів,  легкових  і  вантажних 
автомобілів,  причепів  до  автомобілів  та  інших 
пристроїв (01.130.10 )

0,2
календарний місяць

-  прокат  весільного  вбрання  та  одягу  для 
урочистих подій (01.130.22

0,2
календарний місяць

- послуги з виконання фоторобіт
(01.140.01 - 01.140.12 )

0,2
 календарний місяць

-послуги з обробки плівок (01.141.01 - 01.141.09, 
01.141.11 - 01.141.19 )

0, 2
календарний місяць

-  послуги  з  тиражування  звукозаписів  за 
індивідуальним замовленням (01.240.00 )

0,2
календарний місяць

-  послуги  з  тиражування  відеозаписів  за 
індивідуальним замовленням (01.241.00 )

0,2
календарний місяць

3.  Торгівля  валютними  цінностями  у  пунктах 
обміну іноземної валюти, згідно п.267.5.5. ПКУ

0,2
Календарний місяць

4.Діяльність  у  сфері  розваг  (крім  проведення 
державних грошових лотерей):

-  для  використання  грального  автомата 
(грального  автомата  "кран-машина",  грального 
автомата,  на  якому  проводяться  дитячі  ігри, 
іншого  грального  автомата,  призначеного  для 
проведення  платних  розважальних  ігор),  згідно 
п.267.3.6 ПКУ

1,0 
квартал

-  для  використання  гральних жолобів  (доріжок) 
кегельбана,  боулінга,  що  вводяться  в  дію  за 
допомогою  жетона,  монети  або  без  них,  за 
кожний  гральний  жолоб  (доріжку),  згідно 
п.267.3.6 ПКУ

2,0 
квартал
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Вид діяльності

Ставка збору
Розмір коефіцієнта 

до мінімальної 
заробітної плати на 1 
січня календарного

року, та період за 
який сплачується 

збір

Сума в грн. 
на 2014 рік

-  для  використання  столів  для  більярда,  що 
вводяться в дію за допомогою жетона, монети або 
без  них,  крім  столів  для  більярда,  що 
використовуються  для  спортивних  аматорських 
змагань,  за  кожний  стіл  для  більярда,  згідно 
267.3.6 ПКУ

1,0 
квартал

- для проведення інших оплатних розважальних 
ігор  -  розмір  мінімальної  заробітної  плати  за 
кожне окреме гральне місце, згідно 267.3.6 ПКУ

1,0 
квартал

5.  Провадження  торгівельної  діяльності  із 
придбанням пільгового торгового патенту. Згідно 
п.267.3.7 ПКУ

0,05
щорічно

6.  Провадження  торгівельної  діяльності  із 
придбанням  короткотермінового  торгового 
патенту, згідно п. 267.3.8 ПКУ 0,02 за один день

             5.3.Ставки збору, визначені відповідно до цього пункту, округляються (менш як 50 
копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні). 
6. Порядок та строки сплати збору
6.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:
а)  провадять  торговельну  діяльність  або  надають  платні  послуги  (крім  пересувної 
торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або 
пункту з надання платних послуг;
б)  здійснюють  торгівлю  валютними  цінностями  -  за  місцезнаходженням  пункту  обміну 
іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у 
сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації  таких 
платників;
д)  здійснюють  торгівлю  на  ярмарках,  виставках-продажах  та  інших  короткотермінових 
заходах,  пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  - за місцем провадження такої 
діяльності.
6.2. Строки сплати збору:
а)  за  провадження  торговельної  діяльності  з  придбанням  короткотермінового  торгового 
патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
б)  за  провадження  торговельної  діяльності  (крім  торговельної  діяльності  з  придбанням 
короткотермінового  торгового  патенту),  діяльності  з  надання  платних  послуг,  здійснення 
торгівлі  валютними  цінностями  -  щомісяця  не  пізніше  15  числа,  який  передує  звітному 
місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який 
передує звітному кварталу.
6.3.Під  час  придбання  торгового  патенту  суб’єкт  господарювання  вносить  суму  збору  за 
один  місяць(квартал).  На  суму  збору,  сплачену  під  час  придбання  торгового  патенту, 
зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць(квартал) його дії.
6.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском
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до кінця календарного року.
6.5.  Суми  збору,  не  сплачені  в  установлені  строки,  вважаються  податковим  боргом  і 
стягуються до бюджету згідно з чинним законодавством України.
6.6. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим пунктом строк, 
дія  такого  патенту  анулюється  з  першого  числа  місяця,  що  настає  за  місяцем,  у  якому 
відбулося таке порушення. 
                                    

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                О. В. КАЛЬМАН
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	1.1.1.2 З метою забезпечення збереження та належного утримання житлових будинків, які знаходяться на балансі КП „Барське будинкоуправління”, доріг, які знаходяться на балансі КП „Бар-благоустрій”, мереж водопостачання та водовідведення, яка знаходяться на балансі  КП „Барводоканал”, та відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про приватизацію державного житлового фонду”, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. за №154 „Про затвердження  Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою  населених пунктів”, Барська міська рада вирішила:
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