
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
54 сесія                                                6 скликання 
14.07.2014р.

Початок сесії: 10 год. 25  хв.
Закінчення пленарного засідання: 12 год. 35 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал».
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  19 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Демченко О.П., Душкевич В.Г., Кондратюк І.М., 
Левицький  С.М.,  Мандрика  М.І.,   Мартинович  Н.Ф.,  Савчук  Ю.І.,  Собчишен А.М., 
Ставнюк І.М., Шостаківський О.П. 
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової інформації, начальники комунальних підприємств. 
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники комунальних підприємств, Степанкевич Л.Ф., Маніта К.М., 
Маніта О.М., Любарський В.К., Подуфалов В.М., Мочарний Р.П., Цицюрський А.А.
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  54  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  54  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 54 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 54 сесії  Барської міської 
ради у кількості одного депутата.

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  54  сесії 
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 
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Головуючий:  Порядок  денний  розданий  кожному  депутату.  В  кого  ще  є 
зауваження чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії? Немає? 
Пропоную затвердити порядок денний.
Голосували: за – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  
1) Про  внесення змін  до  рішення  49 сесії  6   скликання  від  31.01.2014р.  «Про 

міський бюджет на 2014 рік».
2) Про місцеві податки на 2015 рік.
3) Про ставки збору за провадження деяких видів підприємницької  діяльності на 

2015 рік.
4) Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
5) Різне.

Розгляд питань порядку денного:

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  49 сесії  6   скликання  від 
31.01.2014р. «Про міський бюджет на 2014 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1. По загальному фонду направити кошти з вільного залишку станом на 

0 1.0 1.20 14р.:
1.1. По КФК 090412  «Інші видатки на соціальни й захист населення»  на КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» в  сумі 4000,00 грн. 
2. По спеціальному фонду направити  кошти з вільного залишку станом на 

01.01.2014р.:
2.1.  на  КФК  010116  «Органи  місцевого  самоврядування»  на  КЕКВ  3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового використання» в сумі 
10000,00 грн. 

2.2. на  КФК  150101 «Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 
3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в 
сумі  50000,00 грн.

3. Затвердити розпорядження міського голови:
3.1.  Розпорядження № 50-Р від 18.03.2014р. «Про внесення змін до  розпису 

бюджетних асигнувань» 
       На підставі ст..42 п.13 п.20 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в  Україні»,  Порядку  складання,  розгляду,  затвердження  та  основних 
вимог  до  виконання  кошторисів  бюджетних  установ  п.42  абзац  3, 
затвердженого  Постановою  №228  від  28.02.2002р.,  ст..78  Бюджетного 
кодексу України,  внести зміни : По загальному фонду:
1.1.  Перенести  видатки  по  КФК  010116  «Органи  місцевого 

самоврядування» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 
сумі 5700,00 грн. (з січня – 500,00 грн., з лютого – 500,00 грн.,  березня – 
500,00 грн., з квітня - 500,00 грн. з травня – 1000,00 грн., з червня – 
1000,00 грн., з липня – 1000,00 грн. з серпня – 700,00 грн. ) на КЕКВ 
2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на відповідні місяці 
поточного року.

1.2.  Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» з 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 24000,00 грн. (з 
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березня – 4000,00 грн., з квітня - 20000,00 грн. ) на КЕКВ 2272 «Оплата 
водопостачання  та  водовідведення»  на  відповідні  місяці  поточного 
року. 

3.2. Розпорядження № 55-Р від 24.03.2014р. «Про внесення змін до  розпису 
бюджетних асигнувань»

       внести зміни : По загальному фонду:
1.1.  Перенести  видатки  по  КФК  010116  «Органи  місцевого 

самоврядування» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 24500,00 грн. 
(з листопада – 12250,00 грн., з грудня  – 12250,00 грн.),  на березень 
місяць поточного року.

1.2.  Перенести  видатки  по  КФК  010116  «Органи  місцевого 
самоврядування»  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 
13200,00 грн. (з листопада – 6600,00 грн., з грудня  – 6600,00 грн.),  на 
березень місяць поточного року.

3.3. Розпорядження № 76-Р від 06.04.2014р. «Про внесення змін до  розпису 
бюджетних асигнувань»

       внести зміни : По загальному фонду:
1.1. Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг  крім комунальних)»  на  КЕКВ 2800 «Інші 
поточні видатки» в сумі 500,00 грн. з квітня місяця поточного року на 
оплату екологічного податку.

1.2. Перенести видатки по КФК 250404 «Інші видатки» :
- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних)» в сумі 6813,00 грн. (з 

серпня місяця – 2271,00, з вересня місяця – 2271,00 грн., з жовтня - 
2271,00 грн.) на травень місяць поточного року.

- з  КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних)» в сумі 4543,00 грн. ( з 
листопада – 2271,00 грн.,  з грудня  – 2272,00 грн.),   на  КЕКВ 2800 
«Інші поточні видатки» на травень місяць поточного року.

-  по КЕКВ 2800 «Інші поточні  видатки»  в сумі  7000,00 грн.  (  з  червня 
місяця  -  4000,00 грн.,  з  серпня місяця –  3000,00 грн.)   на травень 
місяць поточного року.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних 
навчальних закладах міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.07.2014р.:
1) гр.  Степанкевич  Людмилу Володимирівну  від  плати за  харчування дітей 

Степанкевич Агнешки Андріївни, Степанкевич Кароліни Андріївни в ДНЗ №8 
на 50% як  багатодітну сім’ю;

2) гр. Коваль Наталю Анатоліївну від плати за харчування доньки Коваль Анни 
Олегівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю;

3) гр.  Шутко  Світлану  Василівну  від  плати  за  харчування  доньки  Шутко 
Маргарити В’ячеславівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю;

4) гр.Гнатовську  Нелю  Олександрівну  від  плати  за  харчування  сина 
Гнатовського Івана Олександровича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю;

5) Кугай-Пархонюк  Катерину  Сергіївну  від  плати  за  харчування  сина 
Пархонюка Івана Олександровича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю;

6) Нароцьку  Тетяну  Миколаївну  від  плати  за  харчування доньки  Нароцької 
Віталіни  Вікторівни  в  ДНЗ  №8  на  100%  як   малазабезпечену  сім’ю  до 
30.09.2014р.

СЛУХАЛИ:  заяву  гр. Огороднік Зінаїди Гнатівни  про надання матеріальної 
допомоги на лікування (онкозахворювання). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 

3



ВИРІШИЛИ  : Поставити  гр.  Огороднік  Зінаїду  Гнатівну  на  облік  осіб,  які 
потребують матеріальної допомоги . Заяву розглянути повторно при наявності 
додаткових надходжень до міського бюджету.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Смотрицької Є.С., прож. по вул. Р. Люксембург, 70 кв.50 
про надання матеріальної допомоги на встановлення опалення в квартирі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Смотрицькій Є.С. у наданні матеріальної допомоги 
на  встановлення  індивідуального  опалення  в  квартирі  №50  по  вул. 
Р.Люксембург, 70 в м.Бар в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
 
СЛУХАЛИ:  звернення  керівника  ГО  ««Барська  сотня»  Самооборона» 
Абраменка  С.В.  щодо  виділення  коштів  в  сумі  4  тис.грн.  на  закупівлю 
спецодягу (обмундирування) для особового складу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  ГО ««Барська сотня» Самооборона» допомогу в розмірі 
4000 грн.  на закупівлю спецодягу (обмундирування) для особового складу. 
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» щодо:
1) повернення асигнувань в сумі 231262 грн. «Реконструкція покрівлі даху 

буд.№23 по вул..Соборна, в м.Бар»;
2) Виділення  коштів  на  Технічне  обстеження  даху,  покрівлі  і  фасадів 

житлового будинку по  вул..Бони Сфорци, 76 (Шевченка, 36) в сумі 9000 
грн.;

3) Виділення коштів на реконструкцію покрівлі п’яти поверхового буд.№1 
по вул..В.Комарова орієнтовно 283000грн.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Питання  зняти  з  розгляду,  розглянути  на  наступній  сесії  при 
наявності додаткових коштів.

СЛУХАЛИ:  звернення  КП  «Барське  будинкоуправління»  щодо  виділення 
коштів  для  купівлі  та  встановлення  пам’ятника  на  могилі   Ординського 
Леоніда Івановича,  героїчно загиблого під час АТО, колишнього працівника 
підприємства.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати   гр.Ординському  Івану  Леонтійовичу  допомогу  в  сумі 
10000  грн.  для  купівлі  та  встановлення  пам’ятника  на  могилі  його  сина 
Ординського Леоніда Івановича, героїчно загиблого під час АТО, колишнього 
працівника КП «Барське будинкоуправління». Фінансово-економічному відділу 
здійснити виплати згідно даного рішення.

СЛУХАЛИ: Про місцеві податки на 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Встановити місцеві податки на 2015 рік та затвердити відповідні 
Положення  по  місцевих   податках  згідно   додатків  №1  та  №2  до  даного 
рішення.  Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

СЛУХАЛИ:  Про  ставки  збору за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності на 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Встановити  ставки   збору  за  провадження  деяких  видів 
підприємницької діяльності на 2015 рік на території Барської міської ради та 
затвердити  Положення  «Про  ставки  збору  за  провадження  деяких  видів 
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підприємницької  діяльності  на  2015  рік»   згідно  додатку  №1  до  даного 
рішення. Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

4.1. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконкому від 03.07.2014 р. за №160. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 03.07.2014 р. за №160 щодо 
затвердження  КП «Бар-благоустрій»  проектно-кошторисної  документації  по 
робочому  проекту  «Реконструкція  дороги  по  вулицях  Заводська,  Довбуша, 
Стельмаха, Марата» на суму 2594232 грн. (Два мільйона п’ятсот дев’яносто 
чотири тисячі двісті тридцять дві грн.).

4.2. СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконкому від 03.07.2014 р. за №159.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 03.07.2014 р. за №159 щодо 
затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  робочому  проекту  з 
капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць міста на суму 1083577 
грн. (Один мільйон вісімдесят три тисяча п’ятсот сімдесят сім грн.).

4.3. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  розпорядження  міського  голови  №109-Р  від 
08.07.2014р.  «Про  дозвіл  на  здійснення  попередньої  оплати  робіт  за 
договорами КП «Бар-благоустрій»» щодо капітального ремонту зовнішнього 
освітлення вулиць міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити розпорядження  міського  голови  №109-Р  від 
08.07.2014р.  «Про  дозвіл  на  здійснення  попередньої  оплати  робіт  за 
договорами КП «Бар-благоустрій»».

4.4. СЛУХАЛИ:  звернення командира 1 роти 1 батальйону Національної  Гвардії 
України Абраменка С.В.  про надання пільг по оплаті комунальних платежів 
(водопостачання, каналізація, вивезення ТПВ, квартплата) особам, які брали 
участь в антитерористичній операції на сході України.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

ВИРІШИЛИ:
1) Встановити пільги по сплаті житлово-комунальних послуг,  які  надаються 

комунальними  підприємствами  Барської  міської  ради  (Барське  КВУ  ВКГ 
«Барводоканал» -  централізоване водопостачання та водовідведення; КП 
«Барське  будинкоуправління»  -  плата  за  послуги  з  обслуговування 
будинків,  споруд  та  прибудинкових  територій;  КП  «Бар-благоустрій»  - 
плата  за  збирання  та  вивезення  ТПВ),  для  осіб  –  учасників 
антитерористичної  операції  на  сході  України,  за  наявності  відповідних 
підтверджуючих  документів,  шляхом  зменшення  плати  на  40  %,  після 
отримання необхідних розрахунків .

2) Комунальним  підприємствам  Барської  міської  ради  (Барське  КВУ  ВКГ 
«Барводоканал», КП «Барське будинкоуправління», КП «Бар-благоустрій»), 
фінансово-економічному  відділу  Барської  міської  ради  здійснити 
розрахунки  суми  пільг  для  виділення  коштів  на  їх  компенсацію 
комунальним підприємствам за рахунок міського бюджету.. 

4.5. СЛУХАЛИ: звернення відділу у справах молоді та спорту Барської РДА щодо 
додаткового  виділення коштів  на  оздоровлення та відпочинок дітей влітку 
2014р.  в оздоровчому таборі «Фортуна»  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити відділу у справах молоді та спорту Барської РДА у 
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додатковому виділенні  коштів  на  оздоровлення та  відпочинок дітей влітку 
2014р.  в оздоровчому таборі «Фортуна» у зв’язку з  обмеженим бюджетним 
фінансуванням.

4.6. СЛУХАЛИ:  заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.  повідомив,  що міською 
радою  розроблено  проект  на  капітальний  ремонт  будівлі  ДНЗ  №1 (заміна 
вікон, дверей, утеплення фасадів).  Є можливість реалізувати цей проект за 
рахунок коштів , що виділяє держава на виконання робіт з енергозбереження 
та переходу на альтернативні джерела опалення.  Якщо цей проект пройде 
певні етапи і його буде включено до переліку об’єктів для виділення коштів з 
державного  бюджету,  тоді  міській  раді  необхідно  буде  провести 
співфінансування проекту у розмірі 30 % вартості робіт. Проект на експертизі, 
орієнтовна вартість робіт 921 тис.грн. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Взяти  участь  у  співфінансуванні  з  міського  бюджету  проекту 
«Капітальний  ремонт  будівлі  ДНЗ  №  1  /заміна  вікон,  дверей,  утеплення 
фасадів/» в розмірі 30% вартості робіт. 

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

4.7. СЛУХАЛИ:  звернення  КП  «Бар-благоустрій»  про  необхідність  демонтажу 
кіоску ТОВ «Хлібна країна», що розташований в м.Бар  на майдані  Святого 
Миколая  біля  будинку  №  30  на  проїзній  частині,  та  заважає  проведенню 
капітального ремонту відповідної ділянки дороги по вул.Соборній. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Зобов’язати ТОВ “Хлібна країна» д емонтувати кіоск з продажу хліба в 

м.Бар на майдані Святого Миколая  біля будинку № 30 у строк до 31 липня 
20 14 р. 

2) У випадку невиконання ТОВ «Хлібна країна» пункту 1 даного рішення, 
КП «Бар-благоустрій» провести роботи з д емонтажу зазначеного кіоску з 
наступним відшкодуванням витрат на д емонтаж за рахунок ТОВ «Хлібна 
країна».

3) Демонтаж провести у присутності комісії в наступному складі:
Голова комісії: заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.
Члени  комісії:  спеціаліст  І  категорії  відділу  АБЗВ  Греськів  В.Б.,  головний 

спеціаліст (архітектор) відділу АБЗВ Погребнюк Ю.В., депутат міської ради 
Досій С.В., дільничний інспектор (за згодою).

4) У  випадку  відсутності  представників  ТОВ  «Хлібна  країна»  при 
здійсненні  демонтажу  чи  відмови  від  отримання  складових  матеріалів 
демонтованого кіоску, КП «Бар-благоустрій» прийняти отримані матеріали 
за  описом  на  відповідальне  зберігання,  з  подальшим  відшкодуванням 
витрат на зберігання за рахунок ТОВ «Хлібна країна».

 
4.8. СЛУХАЛИ:  звернення  Управління  спільної  комунальної  власності 

територіальних  громад  Вінницької  ОДА  щодо  передачі  приміщення  КУ 
«Барська  районна  стоматологічна  поліклініка»  з  комунальної  власності 
територіальної  громади  м.Бар  до  спільної  комунальної  власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ  :  Передати  нежитлове  приміщення,  в  якому  знаходиться 
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комунальна  установа  «Барська  районна  стоматологічна  поліклініка»,  за 
адресою:  м.Бар,   вул.Нахімова,  21,  з  комунальної  власності  територіальної 
громади м. Бар до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області.

4.9. СЛУХАЛИ:  звернення  гр.  Бродецького  Дмитра  Петровича,  жителя  кв.9  в 
будинку  №6 по  вул.Жовтневої  революції,  щодо виділення коштів  в  сумі  12 
тис.грн. для закінчення робіт з перекриття даху будинку. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Заяву  розглянути  при  наявності  додаткових  надходжень  до 
міського бюджету.

4.10. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  установчих  документів  міської  ради  на 
підставі рішення 51 сесії 6 скликання від 28.02.2014р. «Про перейменування 
вулиці Пролетарська в вулицю Героїв Майдану».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни до  установчих  документів  Барської  міської  ради 
щодо поштової адреси.

4.11. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Статуту КП «Бар-благоустрій» на підставі 
рішення 51 сесії  6 скликання від 28.02.2014р. «Про перейменування вулиці 
Пролетарська в вулицю Героїв Майдану».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Внести  зміни  до  Статуту  Комунального  підприємства  «Бар-благоустрій» 

Барської міської ради, затвердженого рішенням 7 сесії Барської міської ради 
6  скликання  від  30.03.2011  р.,  а  саме  пункт  1.4.  викласти  в  наступній 
редакції: 

«1.4. Місце знаходження підприємства:
Україна, 23000, Вінницька обл., м.Бар, вул. Героїв Майдану, 18»;

2) Уповноважити  начальника  Комунального  підприємства  «Бар-благоустрій» 
Барської  міської  ради  Мельника  Олега  Володимировича   вжити  усіх 
необхідних заходів щодо державної реєстрації  змін до Статуту.

4.12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту КП «Барське будинкоуправління» на 
підставі рішення 51 сесії 6 скликання від 28.02.2014р. «Про перейменування 
вулиці Пролетарська в вулицю Героїв Майдану».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Внести  зміни  до  Статуту  Комунального  підприємства  «Барське 

будинкоуправління»  Барської  міської  ради,  затвердженого  рішенням  24 
сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012 р., а саме пункт 1.4. 
викласти в наступній редакції: 

«1.4. Місце знаходження підприємства:
Україна, 23000, Вінницька обл., м.Бар, вул. Героїв Майдану, 18».

2) Уповноважити  начальника  Комунального  підприємства  «Барське 
будинкоуправління» Барської міської ради Терлецького Анатолія Петровича 
вжити усіх необхідних заходів щодо державної реєстрації  змін до Статуту.

4.13. СЛУХАЛИ:  звернення  Ради  Барської  районної  організації  ветеранів 
України  від  21.06.2014  року  за  №  28  про  представлення  Губенка  І.О., 
Заслуженого  лікаря  України,   до  присвоєння  звання  «Почесний  громадянин 
м.Бар». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ:  Присвоїти  звання «Почесний  громадянин  міста  Бар»  Губенку 
Івану  Олександровичу.  Оприлюднити  дане  рішення  міської  ради  в  засобах 
масової інформації.

4.14. СЛУХАЛИ:  звернення  ТОВ  «СКАЙТЕК  ЛТД»  щодо  надання  в  оренду 
нежитлового  приміщення  котельні  по  вул..  Р.Люксембург,  70  –  а  для 
використання в господарській діяльності на два роки.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 

5) Виключити нежитлове приміщення  котельні по вул. Рози Люксембург, 
70-а м.Бар з переліку нерухомого майна, яке підлягає приватизації  в 
20 14р.

6) Апарату Бар ської міської ради вжити вичерпних заходів з організації та 
провед ення конкур су на право оренди строком на 2 роки 11 місяців 
нежитлового приміщення – будівлі котельні по вул. Рози Люксембург, 
70-а  загальною площею 202,6  м.кв.,  яке  знаходиться  на  балансі  КП 
«Баркомунтепло»  (в  т.ч.  виготовлення  незалежної  (експертної) 
грошової оцінки).

7) Оголошення  про  проведення  конкурсу  на  право  оренди  нерухомого 
майна, що належить до комунальної власності,  опублікувати в газеті 
„Барчани” та оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі 
ІНТЕРНЕТ.

8) Для  проведення  конкурсу  на  право  оренди  зазначеного  приміщення 
створити комісію у складі:

      Голова комісії – заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.
      Секретар комісії – економіст-фінансист Ковтун І.М.
      Члени комісії:  кер.справами виконавчого комітету Логінова Л.Г.
                             начальник  відділу ПСЗ  Орищук С.Ю.

                                   спеціаліст І категорії (землевпорядник) відділу АБЗВ  
Греськів В.Б.

4.15. СЛУХАЛИ: Про оптимізацію роботи КП «Баркомунтепло».   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Затвердити акти списання основних засобів КП «Баркомунтепло»,  які  не 

підлягають  подальшому  використанню  в  господарській  діяльності 
підприємства  за  первинним  призначенням,  та  були  демонтовані  на 
виконання  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  14 
травня  2014  р.  «Про  оптимізацію  роботи  КП  «Баркомунтепло»,  згідно 
переліку, що додається.

2) КП  «Баркомунтепло»  матеріали,  отримані  в  результаті  д емонтажу 
обладнання, зазначеного у п. 1 даного рішення, використати в наступному 
порядку:

- труба металева Ø 50 мм, довжиною 5,50 м - передати безоплатно КП «Бар-
благоустрій»  для  подальшого  використання  в  господар ській діяльності 
підприємства, в тому числі здійснення заходів благоустрою міста;

- решта – металобрухт – реалізувати (здати на підприємство, яке займається 
закупівлею металобрухту).

4.16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних 
та виготовлення ПКД щодо реконструкції зовнішнього освітлення житлового 
масиву.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на збір вихідних даних та 
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виготовлення  проектно-кошторисних  документацій  на  реконструкцію 
зовнішнього освітлення житлового масиву в складі вулиць:

1.   Червоноармійська,  Моняка,  Енгельса,  Шевченка,  Заводська, 
пров.Шевченка,  пров.  Заводський,  Кармелюка,  Залізнична,  Воїнів 
-інтернаціоналістів,  Героїв  Чорнобиля,  Територія  цукрового заводу в 
м.Бар Вінницької області;

Котовського,    Стельмаха,  Трудова,  Бони  Сфорци,  Б.Хмельницького, 
Примакова, Марата, Довбуша в м.Бар Вінницької області;
пров.Врублевського,  40-річчя  Перемоги,  О.  Кошового  (часткова  від 
вул.Кривоноса до вул. Ломоносова) в м.Бар Вінницької області;
Урицького в м.Бар Вінницької області.

4.17. СЛУХАЛИ:  звернення  Головного  управління  юстиції  у  Вінницькій  області 
щодо  оренди  нежитлового  приміщення  загальною  площею  155,35  м.кв. 
адмінбудівлі  міської  ради  по  вул.  Героїв  Майдану,6  м.Бар  для  розміщення 
районного управління юстиції та відділу д ержавної виконавчої служби.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Апарату Бар ської міської ради вжити вичерпних заходів з організації та 

провед ення конкур су на  право  оренди  строком  на  2  роки  11  місяців 
нежитлових приміщень № № 63, 64, 74, 76, 77 загальною площею 155,35 м2, 
які знаходяться на ІІІ повер сі адмінбудівлі по вул.Героїв Майдану, 6 м.Бар, із 
застосування висновку суб’єкта оціночної діяльності про ринкову вартість 
аналогічних приміщень в розмірі 1209,42 грн./1 м.кв. 

2) Оголошення  про  проведення  конкурсу  на  право  оренди  нерухомого 
майна,  що  належить  до  комунальної  власності,  опублікувати  в  газеті 
„Барчани”  та  оприлюднити  на  офіційній  сторінці  міської  ради  в  мережі 
ІНТЕРНЕТ.

3) Для  проведення  конкурсу  на  право  оренди  зазначеного  приміщення 
створити комісію у складі:
      Голова комісії – заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.
      Секретар комісії – економіст-фінансист Ковтун І.М.
      Члени комісії:  кер.справами виконавчого комітету Логінова Л.Г.
                               начальник  відділу ПСЗ  Орищук С.Ю.
                               начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І..

 
4.18. СЛУХАЛИ:  звернення  ЗОШ  І-ІІІ  ст..№1  м.Бара  щодо  надання  дозволу  на 

використання  коштів,  отриманих  від  оренди  нерухомого  майна,   в  розмірі 
17500 грн. для поточного ремонту системи теплопостачання, що знаходиться 
аварійному стані, акт комісії від 19.06.2014р. щодо необхідності капітального 
ремонту  даної системи теплопостачання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл   ЗОШ І-ІІІ  ступеню №1 м.Бара на використання 
коштів, отриманих від оренди нерухомого майна,  в розмірі  17500 грн. для 
поточного  ремонту  системи  теплопостачання,  що  знаходиться  аварійному 
стані.

Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань регулювання 
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього   природного   середовища 
проінформує  заступник голови комісії Щепковський В.М. 

4.19. СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб  про затвердження 
технічних  документацій  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення) 
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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.  Каспрук  Марії  Іванівні  –  площею  0,0546  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:034:0026, по вул. Щорса, 26; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр. Свіровському Олександру Леонідовичу – площею 0,0743 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:053:0053, по вул. Довженка, 23;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Мартинюк Тетяні Іванівні -  –  площею 0,0657 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:009:0011, по вул. Л.Українки, 72;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр.  Бар’яновій Нелії  Вікторівні  -  площею 0,0490 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:138:0029, по вул. Червоноармійська, 54;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр. Мохнатчук Оксані Григорівні – площею 0,0228 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:105:0083, по вул. Монастирська, 57;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Радзієвській Людмилі Дмитрівні – площею 0,0609 га, кадастровий номер 

– 0520210100:01:036:0023, по вул. Першотравневій ,6;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр.  Карасьовій  Надії  Петрівні  -  площею 0,0601  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:020:0020, по вул. Чернишевського, 21;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр. Таєнчук Вікторії  Вікторівні  –  площею 0,0685 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:013:0012, по вул. Герасимчука, 4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр. Таєнчуку Віктору Павловичу – площею 0,0654 га, кадастровий номер – 

0520210100:03:011:0019, по вул. Герасимчука, 5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10) Гр. Зажирко Надії Василівні - площею 0,0200 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:157:0064, по вул. Територія цукрового заводу, 28-5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11)Гр. Гутнік Ользі Володимирівні – площею 0,0641 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:065:0026, по вул. В.Комарова, 9;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12) Гр.  Кутішевському  Руслану  Анатолійовичу  -  площею  0,0629  га, 

кадастровий номер – 0520210100:01:047:0025, по вул. Суворова, 42;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Заїці  Валентині Іванівні – площею 0,0597 га, кадастровий номер – 
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0520210100:01:035:0026, по вул. Першотравнева, 13;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Гр.  Слугоцькому  Станіславу  Федоровичу   –  площею  0,0865  га, 

кадастровий номер – 0520210100:01:027:0033, по вул. Островського, 12 А;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15) Гр. Радзіх Аллі Станіславівні - площею 0,0398 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:025:0026, по вул. Кірова, 10-2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
16) Гр.  Надибському Леонтію Івановичу -  площею 0,0680 га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:013:0011, по вул. Медвецького, 17;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
17) Гр. Кащенко Адольфіні Іванівні - площею 0,0610 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:015:0015, по вул. Кірова, 38;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
18) Гр. Юрчишену Петру Федоровичу - 0,1000 га, по вул. Медвецького, 80 А;

Надати  земельній  ділянці  гр.  Юрчишина  Петра  Федоровича,  наступну 
поштову адресу: м.Бар, вул.Медвецького, 80 А

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
19) Гр. Терлецькій Ларисі Леонідівні - площею 0,1470 га по вул. Мазура, 4 в 

м.Бар,  в т.ч.  земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер 
–  0520210100:02:016:0013,  для  будівництва  і  обслуговування  жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  та  земельна  ділянка  №2  – 
площею  0,0470  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:02:016:0014,  для 
ведення особистого селянського господарства;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
20) Гр. Бортнік Катерині Леонідівні - площею 0,1778 га по вул. Бони Сфорци, 

40 в м.Бар,  в т.ч.  земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий 
номер – 0520210100:01:067:0017, для будівництва і обслуговування жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  та  земельна  ділянка  №2  – 
площею  0,0778  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:01:067:0018,  для 
ведення особистого селянського господарства;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
21) Гр.  Вихованцю  Анатолію  Івановичу   -  площею  0,1238  га  по  вул. 

Заводська, 42 в м.Бар,  в т.ч.  земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, 
кадастровий  номер  –  0520210100:01:145:0022,  для  будівництва  і 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  та 
земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0238  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:145:0023,  для  ведення  особистого  селянського 
господарства;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
22) Гр.гр. Лічман Олені Вікторівні, Лічману Ігорю Олеговичу - площею 0,1109 

га по вул. Дорошенка, 20 А в м.Бар,  в т.ч.  земельна ділянка №1 – площею 
0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:05:001:0024, для будівництва і 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  та 
земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0109  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:05:001:0025,  для  ведення  особистого  селянського 
господарства, в спільну сумісну власність;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
23) Гр. Шевчуку Володимиру Григоровичу, Шевчуку Миколі Григоровичу  - 

площею 0,0560 га, кадастровий номер – 0520210100:01:055:0087, по вул. 
М.Туніка, 26 в м.Бар, в спільну сумісну власність;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
24) Гр.  Калужину  Олексію  Івановичу  –  площею  0,0800  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:02:015:0019, по вул. Сагайдачного в м.Бар;
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Рішення 45 сесії 6 скликання від 31.10.2013р. «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Калужина О.І.» скасувати.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
25) Гр.  Миськову  Борису  Васильовичу  -  площею  0,0035  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:141:0102, по вул. Енгельса, 16-1, бокс 1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
26) Гр.  Лебединській  Тетяні  Михайлівні  -  площею 0,0036 га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:157:0065, по вул. Територія цукрового заводу, 28, 
бокс 1;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
27) Гр.  Бобошку Михайлу  Михайловичу  -  площею 0,0052 га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:157:0066, по вул. Територія цукрового заводу, 28, 
бокс 2;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
28) Гр.  Казирі  Анатолію  Михайловичу  -  площею  0,0020  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:049:0034, по вул. Р.Люксембург, 64, бокс №2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
29) Гр. Рогальській Лорині Іванівні - площею 0,0011 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:061:0086, по вул. В.Комарова, 3, бокс 16;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
30) Гр. Хацьолі Володимиру Васильовичу - площею 0,0026 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:092:0040, по вул. Машинобудівників, двір будинку 
№7, бокс №1;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
31) Гр.  Ясінському  Віктору  Борисовичу  –  площею 0,0023  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0182, по вул. М.Кривоноса, 60, секція  А, бокс 
№6;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
32) Гр. Павлюк Ользі Трифонівні – площею 0,0022 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0179, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд В, бокс 11;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
33) Гр. Пархацькій Інні Леонідівні – площею 0,0024 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0180, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 369;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
34) Гр. Заріцькій Тетяні Павлівні – площею 0,0042 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0183, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 78;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
35) Гр. Любарській Ганні Петрівні - площею 0,0022 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0181, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Б, бокс 12;
ВИРІШИЛИ  :  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,0022 га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:022:0181, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд 
Б, бокс 12 в м. Бар для індивідуального гаражного будівництва, якою на 
момент смерті користувався Любарський Петро Тимофійович.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
36) Проект із землеустрою – площею 0,0048га, в т.ч.

- Гр. Казьміруку Петру Яковичу – площею 0,0024 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:103:0179, по вул. Буняковського, 20 А, бокс 1;

- Гр.  Дікуну  Володимиру Борисовичу  –  площею 0,0024 га,  кадастровий 
номер – 0520210100:01:103:0178, по вул. Буняковського, 20 А, бокс 2;
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Надати поштову адресу земельним ділянкам, відведеним для будівництва 
гаражів, а саме: 
- земельній ділянці гр. Дікуна Володимира Борисовича, кадастровий номер – 
0520210100:01:103:0178  - м.Бар, вул. Буняковського, 20 А, бокс 2;

     - земельній ділянці гр. Казьмірука Петра Яковича, кадастровий номер – 
0520210100:01:103:0179 – м.Бар, вул. Буняковського, 20 А, бокс 1.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах земельного сервітуту 
37) Гр.Пятковському  Григорію  Олександровичу   -  площею  0,0060  га, 

кадастровий номер – 0520210100:01:110:0035, по вул. Святого Миколая, 7 
Ж  в  м.  Бар  для  провадження  комерційної  діяльності  (розміщення  двох 
зблокованих  тимчасових  споруд)  на  3  роки   з  платою  за  користування 
земельною  ділянкою  на  праві  земельного  сервітуту  в  розмірі  12  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
38) Гр. Педосу Ростиславу Миколайовичу  - площею 0,0030 га,  кадастровий 

номер  –  0520210100:01:056:0052,  по  вул.  Гагаріна  для  провадження 
комерційної  діяльності  (розміщення  тимчасової  споруди)  на  3  роки   з 
платою  за  користування  земельною  ділянкою  на  праві  земельного 
сервітуту в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
39) ТОВ «Хлібна країна» - площею 0,0040 га для провадження комерційної 

діяльності  (розміщення  тимчасових  споруд)  на  _____  роки   з  платою  за 
користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 
___% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, т.ч.:
- площею 0,0010 га,   кадастровий номер –  0520210100:01:043:0041,  по 

вул. Р.Люксембург, біля будинку №68 ;
- площею 0,0010 га,   кадастровий номер –  0520210100:01:057:0122,  по 

вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та №32;
- площею 0,0010 га,   кадастровий номер –  0520210100:01:106:0021,  по 

вул. Соборна, біля будинку №23;
- площею 0,0010 га,   кадастровий номер –  0520210100:01:036:0020,  на 

перехресті вулиць Героїв Майдану - Р.Люксембург;
ВИРІШИЛИ:  відмовити,  враховуючи  негативні  висновки  Відділу  житлово-

комунального господарства, містобудування і архітектури Барської РДА. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах оренди
40)  Вінницькій  обласній  організації  Українського  товариства  мисливців  та 

рибалок   -  площею  0,0709  га,   кадастровий  номер  – 
0520210100:01:141:0103,  по  вул.  Р.Люксембург,  46  для  обслуговування 
приміщення  Барської  районної  організації  УТМР  на  3  роки   з  платою за 
користування  земельною  ділянкою  на  праві  оренди  в  розмірі  3  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.20. 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 
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умовах оренди, земельного сервітуту, постійного користування):
в  приватну  власність  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, 
господарських будівель і споруд:
1) Гр.гр. Оржеховській Ганні Степанівні, Підлипному Василю Степановичу  – 

орієнтовною  площею  0,0600  га  по  вул.  Нахімова,  34  в  спільну  сумісну 
власність;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр.  Посвалюк Олександрі Володимирівні – орієнтовною площею 0,0250 га 

по вул. Буняковського, 17;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Квасніцькій Інні Святославівні – орієнтовною площею  0,0300 га по вул. 

В.Комарова, 7-2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр.  Швець  Наталії  Федорівні  -  орієнтовною  площею  0,0600  га  по  вул. 

М.Туніка, 10;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр.  Мазур  Кристині  Вікторівні   –  орієнтовною площею 0,0307 га  по  вул. 

Чкалова, 20/52-1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Ковтуну Юрію Володимировичу  – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 

Грушевського, 20;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр.гр.  Никитюку  Володимиру  Михайловичу,  Никитюк  Ганні  Федорівні, 

Никитюк Людмилі Володимирівні, Павлюк Ірині Володимирівні, Пантелейчук 
Катерині Вікторівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Марата, 41 в 
спільну сумісну власність;
Рішення 9 сесії  4 скликання від 05.09.2003р. та 15 сесії  4 скликання від 
02.09.2004р.  щодо  передачі  в  приватну  власність  земельної  ділянки  гр. 
Никитюку Володимиру Михайловичу  скасувати.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр. Войцехівській Любові Леонідівні - орієнтовною площею 0,0272 га по вул. 

І.Франка, 7-2 для відновлення меж земельної ділянки;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр.  Мукоїд  Марії  Петрівні  -  орієнтовною  площею  0,0061  га  по  вул. 

Заводська, 12;
ВИРІШИЛИ: відмовити, керуючись п.4 ст.116 ЗК України та враховуючи те, 
що вказана земельна ділянка площею 0,0061 га знаходиться у спільному 
сумісному  користуванні  з  сусідом  гр.  Білик  В.Л.,  відсутня  згода  сусіда 
гр.Білик В.Л.;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

В приватну власність  для ведення особистого селянського господарства
10) Гр.  Гарнику Олександру Васильовичу - орієнтовною площею 0,10 га по 

вул. Медвецького ;
ВИРІШИЛИ: Відмовити,  враховуючи  те,  що  відсутнє  рішення  Гаївської 

сільської ради, з території якої перейшла дана ділянка в межі міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах земельного сервітуту
11) Гр. Щербатюку Віталію Броніславовичу – орієнтовною площею 0,0017 га 

по вул. Соборна, 11-63 в м.Бар для обслуговування прибудови до квартири 
багатоквартирного житлового будинку;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12) Гр. Онипко Наталі Олександрівні – орієнтовною площею 0,2500 га в районі 
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аеродрому для провадження комерційної діяльності (будівництва об’єкта 
придорожнього сервісу);  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Шостаківській Галині Григорівні - орієнтовною площею 0,0015 га  по 

вул.  Героїв  Майдану,  24-19  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування входу до магазину);

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Гр. Кузик Оксані Іванівні - орієнтовною площею 0,0015 га  по вул. Героїв 

Майдану,  28  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
прибудови до магазину);

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

ВИСТУПИЛИ: 
Степанківський  М.О. повідомив,  що  підприємці  просили  допомогти  зняти 
асфальт на тротуарі по  вул.. Героїв Майдану, тоді буде покладено плитку.
Начальник  відділу  АБЗВ  Зубкова  Н.І. відповіла,  що  є  домовленість: 
підприємці вкажуть час і міська рада надасть екскаватор. 

4.21. СЛУХАЛИ: Заяви  громадян  про  виділення  земельних  ділянок  для 
будівництва житлових будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити  в  списки  щодо  виділення  земельних  ділянок 
наступних громадян:

1. Погребнюка  Юрія  Володимировича  -  для  будівництва  житлового 
будинку під № 975; 

2. Землякову Наталю Василівну - для будівництва житлового будинку під 
№ 976;

3. Прохорову Наталю Святославівну - для будівництва житлового будинку 
під № 977;

4. Фурман Олену Сергіївну -  для будівництва житлового будинку під № 
978;

5. Трохимчука Юрія Миколайовича - для будівництва житлового будинку 
під № 979;

6. Ніколаєнко Віктора Трохимовича - для будівництва житлового будинку 
під № 980;

7. Лаушкіну Оксану Володимирівну - для будівництва житлового будинку 
під № 981;

8. Петраша Сергія Володимировича - для будівництва житлового будинку 
під № 982;

9. Сивак Ірину  Михайлівну  -  для  будівництва житлового будинку  під  № 
983;

10. Сивак Віту Михайлівну - для будівництва житлового будинку під № 984;
11. Гарник Альону Іванівну  – для будівництва житлового будинку під №985;
12. Приступу Ганну Трохимівну -  для будівництва житлового будинку під 

№986;
13. Казакова Михайла Афанасійовича - для будівництва житлового будинку 

під №987;
14. Щербу Юлію Василівну - для будівництва житлового будинку під №988;
15. Янішевську Оксану Іванівну - для будівництва житлового будинку під 

№989;
16. Черноконь Інну Святославівну - для будівництва житлового будинку під 

№990;
17. Єрмічову Ілону Валентинівну - для будівництва житлового будинку під 

№991;

15



18. Качана Анатолія Григоровича - для будівництва житлового будинку під 
№992;

19. Абраменка  Сергія  Володимировича  -   для  будівництва  житлового 
будинку під №993;

20. Комендру Ярославу Сергіївну - для будівництва житлового будинку під 
№994;

21. Лапчевську Тетяну Григорівну - для будівництва житлового будинку під 
№995;

22. Коденка  Олександра  Олександровича  -  для  будівництва  житлового 
будинку під №996;

23. Бондар Олександру Вадимівну - для будівництва житлового будинку під 
№997;

24. Мазура  Андрія  Віталійовича  -  для  будівництва  житлового  будинку  в 
пільгову чергу під №67;

25. Васильєву Світлану Вікторівну - для будівництва житлового будинку в 
пільгову чергу під №68;

26. Врублевську Ірину Вікторівну -  для будівництва житлового будинку в 
пільгову чергу під №69;

27. Лісового Олександра Вікторовича – для будівництва гаража під №497;
28. Єрмічову Ілону Валентинівну - для будівництва гаража під   №498;
29. Абраменка  Сергія  Володимировича  -  -  для  будівництва  гаража   під 

№499;
30. Каплишнюка  Олександра  Борисовича  –  для  будівництва  гаража   під 

№500;
31. Лапчевську Тетяну Григорівну - для будівництва гаража  під №501.
32. Бондар Олександру Вадимівну - для будівництва гаража під №502;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.22. Слухали: заяву гр.  Гегамяна Армена Вагінаковіча про виділення земельної 
ділянки площею 0,0120 га в по вул.. Святого Миколая , біля кафе «Ані». 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Гегамяну Армену Вагінаковічу на виготовлення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  оформлення  права  користування 
земельною  ділянкою  на  умовах  земельного  сервітуту  орієнтовною  площею 
0,0120 га  для облаштування під’їзду до кафе за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.
Надати земельній ділянці наступну юридичну адресу вул.. Святого Миколая 9 
В м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.23. Слухали:  заяву  гр.  Мельника  Миколи  Володимировича  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0037  га  по  вул. 
Соборна для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової 
споруди) на 49 років. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити  гр.  Мельнику  Миколі  Володимировичу  термін  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0037 га по вул.  Соборна для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на 
49 років з орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.24. Слухали:  заяву  ФОП  Севастьянової  Оксани  Леонідівни  про  продовження 
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терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0060  га  по  вул. 
Героїв  Майдану  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди) . 
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ФОП  Севастьяновій  Оксані  Леонідівні  термін  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0060 га в м. Бар по вул. Героїв 
Майдану на 3 роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
тимчасової  споруди)  з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.25. Слухали: заяву ФОП Гудзя Вадима Миколайовича про продовження терміну 
дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0439  га  по  вул. 
Островського, 2/1 для провадження комерційної діяльності  (обслуговування 
капітальних та тимчасових споруд) . 
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Гудзю  Вадиму  Миколайовичу  договір  оренди 
земельної ділянки площею 0,0439 га в м. Бар по вул. Островського, 2/1 на 3 
роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування капітальних та 
тимчасових  споруд)  з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.26. Слухали: заяву ФОП Гудзя Вадима Миколайовича про продовження терміну 
дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0442  га  по  вул. 
Островського, 2/1 для провадження комерційної діяльності  (обслуговування 
капітальних та тимчасових споруд) . 
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Гудзю  Вадиму  Миколайовичу  договір  оренди 
земельної ділянки площею 0,0442 га в м. Бар по вул. Островського, 2/1 на 3 
роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування капітальних та 
тимчасових  споруд)  з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.27. Слухали: звернення ПРАТ «БМП № 1» про узгодження будівництва гаражів на 
прибудинковій території будинку № 8 на майдані Святого Миколая. 
ВИРІШИЛИ:  Надати  згоду  ПРАТ  «БМП  №  1»  на  будівництво  гаражів  на 
прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку за адресою: 
майдан  Святого  Миколая,  буд.  №8  м.  Бар  з  дотриманням  вимог  чинного 
законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.28. Слухали:  заяву  гр.  Ситар  Лілії  Андріївни  про  продовження  терміну  дії 
договору оренди земельної ділянки  по вул. Твардовського, 4-3 (вул.Новоселів, 
8/3) для обслуговування прибудови до квартири . 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Ситар Лілії Андріївні термін дії договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0042 га в м. Бар по вул. Твардовського, 4-3 на 3 
роки  для  обслуговування  прибудови  до  квартири  з  орендною   платою  в 
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.29. Слухали:  звернення  ТОВ  «Барська  швейна  фабрика»  про  продовження 
терміну дії договору оренди земельної ділянки  по вул. Бони Сфорци , 8-Г для 
виробничих потреб. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити ТОВ «Барська швейна фабрика» термін дії договору 
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оренди земельної ділянки площею 0,8830 га в м. Бар по вул. Бони Сфорци, 8-Г 
на  3  роки  для  виробничих  потреб  з  орендною  платою  в  розмірі  3  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.30. Слухали:  звернення  ПАТ  «Вінницьке  обласне  підприємство  автобусних 
станцій  10599»   про  продовження  терміну  дії  договору  оренди  земельної 
ділянки  по вул. Святого Миколая, 7 для обслуговування Барської автобусної 
станції  та зменшення ставки орендної  плати з  12% до 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити ПАТ «Вінницьке обласне підприємство автобусних 
станцій 10599» термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,3021 
га в м. Бар по вул. Святого Миколая, 7  на 3 роки для обслуговування Барської  
автобусної  станції  з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.31. Слухали:  звернення ТОВ «Альтаїр»  про  продовження  терміну  дії  договору 
оренди  земельної  ділянки   по  вул.  Героїв  Майдану  для  провадження 
комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової  споруди  –  автобусної 
зупинки «Транзит»).
ВИРІШИЛИ: Продовжити ТОВ «Альтаїр» термін дії договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0029 га в м. Бар по вул. Героїв Майдану   на 3 роки для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової  споруди  – 
автобусної  зупинки  «Транзит»)   з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.32. Слухали:  заяву  ФОП  Обмоклого  Сергія  Михайловича  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0049  га  по  вул. 
Р.Люксембург  для провадження комерційної діяльності. 
ВИРІШИЛИ: .Відмовити,  враховуючи  те,  що  договір  оренди  не  пройшов 
державну реєстрацію. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.33. Слухали: заяву ФОП Пасічник Людмили Василівни про продовження терміну 
дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0077  га  по  вул.  Героїв 
Майдану,  5  «а»  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
будівлі) . 
ВИРІШИЛИ: 
1) Продовжити ФОП Пасічник Людмилі Василівні термін дії  договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0077 га в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 5 «а» 
на 3 роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування будівлі) 
з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки. 

2) Рішення 53 сесії  Барської міської ради 6 скликання від 26.05.2014р. «Про 
розірвання  договору  оренди  землі  укладеного  з  ФОП  Пасічник  Л.В.» 
скасувати.

3) Гр. Пасічник Л.В. дотримуватись письмових зобов’язань щодо непродажу 
пива та слабоалкогольних напоїв під час учбового періоду в навчальних 
закладах.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.34. Слухали: заяву ФОП Острук Ірини Олександрівни про продовження терміну 
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дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0043 га по вул. Калініна, 2-б 
для провадження комерційної діяльності. 
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Острук  Ірині  Олександрівні  договір  оренди  на 
земельну ділянку площею 0,0043 га в м. Бар по вул. Калініна, 2-б в м.Бар на 3 
роки  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової 
споруди) з платою за користування земельною ділянкою на умовах оренди в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.35. Слухали: заяву ФОП Хребтань Марії Олексіївни про продовження терміну дії 
договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0246  га  по  вул.  Святого 
Миколая  для провадження комерційної діяльності. 
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Хребтань  Марії  Олексіївні  договір  оренди  на 
земельну ділянку площею 0,0246 га в м. Бар по вул. Святого Миколая в м.Бар 
на  3  роки  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди) з платою за користування земельною ділянкою на умовах 
оренди в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.36. Слухали: заяву ФОП Полєця Олександра Олеговича про продовження терміну 
дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0029 га по вул. Соборній для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Полєцю Олександру Олеговичу  договір  оренди 
земельної ділянки площею 0,0029 га в м. Бар по вул. Соборній на 3 роки для 
провадження комерційної діяльності  (обслуговування тимчасової  споруди) з 
орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.37. Слухали: заяву ФОП Ткачук Валентині Олексіївни про продовження терміну 
дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0032  га  по  вул.  Святого 
Миколая, 7-Г для провадження комерційної діяльності . 
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ФОП  Ткачук  Валентині  Олексіївні  термін  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0032 га в м. Бар по вул. Святого 
Миколая,  7-Г  на  3  роки  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування магазину) з орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.38. Слухали:  звернення  Барського  районного  культурно-освітнього  товариства 
поляків про продовження терміну дії договору суборенди земельної ділянки 
площею 0,3125  га  по  вул.  Гагаріна,  4  для  будівництва  будинку  польської 
культури з товариством «Вспульнота Польська». 
ВИРІШИЛИ: Надати  згоду  Барському  РКОТП  на  продовження  терміну  дії 
договору суборенди земельної ділянки площею 0,3125 га по вул. Гагаріна, 4 в 
м.Бар, укладений між Барським районним культурно-освітнього товариством 
поляків та товариством «Вспульнота Польська» 04.10.2010р., зареєстрований 
Барським  районним  відділом  Вінницької  регіональної  філії  ДЗК,  про  що  у 
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.11.2010р.  за  № 
041003500044, до 01.10.2056р. для будівництва будинку польської культури з 
орендною  платою в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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4.39. Слухали: заяву  ФОП  Ревчук  Ольги  Михайлівни  про  розірвання  договору 
оренди  земельної  ділянки  площею 0,0080  га  на  площі  Пам’яті  в  зв’язку  з 
відчуженням тимчасової споруди, що знаходиться на даній земельній ділянці. 
ВИРІШИЛИ:  Розірвати  договір  оренди  земельної  ділянки  від  28.04.2011р., 
який  зареєстровано  у  Державному  реєстрі   земель  24.09.2012р.  за 
№052021014007412, площею 0,0080 га на площі Пам’яті між Барською міською 
радою та ФОП Ревчук Ольгою Михайлівною .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.40. Слухали: заяву  ФОП  Бондарчука  Станіслава  Віталійовича  про  надання  в 
оренду  земельної  ділянки  площею  0,0080  га  на  площі  Пам’яті  для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
ВИРІШИЛИ:  Надати  ФОП  Бондарчуку  Станіславу  Віталійовичу  земельну 
ділянку  площею  0,0080  га  в  м.Бар  на  площі  Пам’яті,  кадастровий  номер 
0520210100:01:068:0007,  на  умовах  оренди  терміном  на  3  роки  для 
провадження комерційної діяльності  (обслуговування тимчасової  споруди) з 
орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.41. Слухали:  заяву гр. Томашевської Ліни Олександрівни про внесення змін до 
рішення  14  сесії  Барської  міської  ради 6  скликання від  14.10.2011р.  «Про 
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання 
документів,  що  посвідчують  право  власності  на  земельну  ділянку  гр. 
Томашевській Л.О.», розподіливши земельну ділянку площею 0,0238 га на дві 
земельні ділянки.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   14  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  14.10.2011р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку гр. Томашевській Л.О.»,  а саме в п.п. 1-3 даного рішення 
після  слів  «…по  вул..Заводській,  27…»  доповнити  словами  «…,  а  саме 
земельну  ділянку  №1  –  площею  0,0219  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:147:0016,  та  земельну  ділянку  №2  –  площею  0,0019  га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:150:0031,…».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.42. Слухали:  заяву ФОП Палій Євдокії  Самійлівни про продовження терміну дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Островського 
для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової 
споруди) . 
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від  14.04.2014р.  «Про продовження терміну дії  договору оренди 
земельної ділянки ФОП Палій Є.С.», а саме продовжити термін дії  договору 
оренди «до 01.10.2014р.» замість «на 2 місяці».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.43. Слухали:  заяву  ФОП  Загродського  Олега  Цезаровича  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0057  га  по  вул. 
Островського  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди). 
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від  14.04.2014р.  «Про продовження терміну дії  договору оренди 
земельної  ділянки  ФОП Загродському  О.Ц.»,  а  саме  продовжити  термін  дії 
договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0057  га  «до   01.10.2014р.» 
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замість «на 2 місяці».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.44. Слухали:  заяву  ФОП  Загродського  Олега  Цезаровича  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0044  га  по  вул. 
Островського  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди). 
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від  14.04.2014р.  «Про продовження терміну дії  договору оренди 
земельної  ділянки  ФОП Загродському  О.Ц.»,  а  саме  продовжити  термін  дії 
договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0044  га  «до  01.10.2014р.» 
замість «на 2 місяці».. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.45. Слухали: заяву ФОП Терлецької Галини Юліанівни про продовження терміну 
дії  договору щодо встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку 
площею 0,0040 га по вул.  Островського,  5-Д для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  14.04.2014р.  «Про  поновлення  договору  щодо  встановлення 
земельного  сервітуту  на  земельну  ділянку  ФОП  Терлецькій  Г.Ю.»,  а  саме 
поновити договір щодо встановлення земельного сервітуту «до 01.10.2014р.» 
замість «на 2 місяці».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.46. Слухали: заяву гр. Коваля Миколи  Степановича, Штегеран Ганни Степанівни, 
Хмелюк Тамари Степанівни про надання земельної ділянки в користування на 
умовах  земельного  сервітуту  по  вул..  Марата,  21,  з  метою  реконструкції 
аварійної веранди (технічна документація на приватизацію земельної ділянки 
буде виготовлена після вирішення земельного спору між ними та сусідом) .
ВИРІШИЛИ: Надати  гр.  Ковалю  Миколі   Степановичу,  Штегеран  Ганні 
Степанівні, Хмелюк Тамарі Степанівні  земельну ділянку,  що знаходиться під 
забудовою, площею 0,0062 га  в користування на умовах земельного сервітуту 
по вул.. Марата, 21 в м.Бар терміном на 3 роки за рахунок земель житлової та 
громадської  забудови  міста.  Встановити  плату  за  користування  земельною 
ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.47. СЛУХАЛИ:  Заяву гр. Лук’янова Григорія Михайловича про зменшення плати 
за користування земельною ділянкою площею 0,1495 га по вул.. Плотинна з 
12 % до 3 %, в зв’язку з використанням в комерційних цілях лише земельної 
ділянки площею 0,0185 га.
ВИРІШИЛИ: Залишити гр. Лук’янову Григорію Михайловичу ставку орендної 
плати  за  земельну  ділянку  площею  0,1495  га  по  вул.  Плотинна  без  змін, 
враховуючи  те,  що  земельна  ділянка  використовується  для  комерційної 
діяльності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.48. СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.  Мацюк  Тетяни  Миколаївни  про  зменшення  плати  за 
користування земельною ділянкою площею 0,0090 га по вул. Гагаріна з 12 % 
до 5 % на період будівництва тимчасової споруди та внесення відповідних 
змін в рішення 53 сесіі 6 скликання від 26.05.2014р..
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення  53  сесії  Барської  міської  ради  6 
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скликання  від  26.05.2014  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості) гр. Мацюк Т.М. », а саме в п.3 слова «12%» замінити словами «5 %» 
.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.49. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Демченка Сергія Івановича про внесення змін до Рішення 
19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р. «Про поновлення 
договору оренди земельної ділянки» щодо збільшення терміну користування 
земельною  ділянкою  на  умовах  оренди  площею  0,0057га  по  вул..Святого 
Миколая  з  «3  років»  до  «49  років»  та  зменшення  плати  за  користування 
земельною ділянкою з «12 %» до «3 %» від нормативної грошової оцінки, в 
зв’язку з недостатнім використанням земельної ділянки.
ВИРІШИЛИ:  Внести  зміни  до  Рішення  19  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання   від  16.02.2012 р. «Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки» площею 0,0057га по вул..Святого Миколая , а саме в п.1 слова «на 3 
роки» замінити словами «на 49 років»,  залишивши ставку орендної плати без 
змін. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.50. СЛУХАЛИ:  Заяву гр. Прохорова Володимира Сергійовича про внесення змін 
до Рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. «Про 
дозвіл  на виготовлення документації  на земельну ділянку»,  а  саме надати 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га по вул.. Л.Ратушної, 9 для 
ведення особистого селянського господарства в приватну власність, а не в 
оренду.    
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення    15   сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  29.11.2011  р.  «Про  дозвіл  на  виготовлення  документації  на 
земельну  ділянку»  гр.  Прохорову  В.С.,  а  саме  слова  «оренди»  замінити 
словами «власності».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.51. СЛУХАЛИ:  Заяву гр. Краєвської Руслани Ярославівни  про внесення змін до 
Рішення 52  сесії  Барської  міської  ради 6  скликання від  14.04.2014 р.  «Про 
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.Краєвській Р.Я.», 
а саме збільшити орієнтовну площу земельної ділянки по вул.. Мазура, 46 для 
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і 
споруд з «0,1000 га» до «0,1650» .    
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення  52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 14.04.2014 р. «Про дозвіл на виготовлення документації   на 
земельну   ділянку  гр.Краєвській Р.Я.», а саме слова  «площею 0,1000 га» 
замінити словами «площею 0,1650 га». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.52. СЛУХАЛИ:  Заяву гр. Лебединської Тетяни Михайлівни про внесення змін до 
Рішення 7 сесії Барської міської ради 5 скликання від 15.08.2006 р. «Про дозвіл 
на  виготовлення  документації  на  земельну  ділянку»  по  вул..Територія 
цукрового  заводу,  28,  а  саме  дане  рішення  доповнити  словами  «…  для 
будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і 
споруд» .    
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення  7  сесії  Барської  міської  ради  5 
скликання  від  15.08.2006  р.  «Про  дозвіл  на  виготовлення  документації  на 
земельну  ділянку»  по  вул..Територія  цукрового  заводу,  28,  а  саме  дане 

22



рішення  доповнити  словами  «…  для  будівництва  і  обслуговування  жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.53. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Ріпак Людмили Олексіївни про внесення змін до Рішення 
45  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  31.10.2013  р.  «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ріпак Л.О.» в зв’язку зі зміною 
кадастрового номера земельної ділянки.   
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення  45  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  31.10.2013  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості)  гр.  Ріпак  Л.О.»,  а  саме  слова  «кадастровий  номер  – 
0520210100:02:014:0020»  замінити  словами  «кадастровий  номер  – 
0520210100:02:014:0058».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.54. Слухали: звернення  Єврейської  общини  м.Бар  про  визначення  умов 
відвед ення земельної  ділянки  для  будівництва  каплички  в  м.Бар  по  вул. 
Коцюбинського.
ВИРІШИЛИ:
1)  Провести  громадські  слухання  у  питанні  відвед ення Єврейській  общині 

м.Бар земельної ділянки  площею 25 кв.м. в м.Бар по вул. Коцюбинського 
навпроти будинку № 8 для будівництва каплички.

2) Доручити  міському  голові  Дзісю  О.І.  вжити  вичерпних  заходів  для 
організації  та проведення громадських слухань, зазначених у п.1 даного 
рішення.

3) Питання визначення умов відведення  Єврейській общині  м.Бар  земельної 
ділянки  по вул. Коцюбинського для будівництва каплички розглянути після 
проведення громадських слухань.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.55. Слухали: звернення ТОВ «Інвестпромресурс» про внесення змін до технічної 
документації  із  землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки по 
вул. Червоноармійська,  15 А ,  а саме збільшити площу земельної ділянки з 
«0,4963 га» до «0,6463 га» з правом подальшого викупу  та зменшити ставку 
орендної плати за користування земельною ділянкою з «12» до «3%» в зв’язку 
з тим, підприємство займається виробничою діяльністю.
ВИРІШИЛИ:  Внести  зміни  до  Рішення  53  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  26.05.2014  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості)  ТОВ  «Інвестпромресурс»,  а  саме  в  п.3  слова  «12%»  замінити 
словами  «3  %».  Відмовити  ТОВ  «Інвестпромресурс»  у  збільшенні  площі 
орендованої земельної ділянки з «0,4963 га» до «0,6463 га». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.56. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Тимчишиної Галини Василівни про об’єднання земельних 
ділянок площею 0,0022 га, кадастровий номер - 0520210100:01:055:0008, та 
площею  0,0030  га,  кадастровий  номер  -  0520210100:01:055:0083,  по  вул. 
Соборна,28 Б в одну земельну ділянку, надавши їй один кадастровий номер.
ВИСТУПИЛИ: 
Степанківський  М.О. запропонував  надіслати  Тимчишиній  Г.В.  листа  в 
вимогою щодо  встановлення вікон  замість  дерев’яних  щитів  в  будівлі,  яка 
знаходиться по вул..Героїв Майдану,  та псує центральну вулицю міста. 
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ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр.  Тимчишиній  Галині  Василівні  на об’єднання 
земельних  ділянок  площею  0,0022  га,  кадастровий  номер  - 
0520210100:01:055:0008,  та   площею  0,0030  га,  кадастровий  номер  - 
0520210100:01:055:0083, в м.Бар по вул. Соборна,28 Б в одну площею 0,0052 
га, надавши об’єднаній земельній ділянці один кадастровий номер.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «19», проти – «1», утримались-«0». Рішення додається.

4.57. СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.  Гнатовської  М.П.  про  внесення  змін  до  технічної 
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в 
натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Набережна,  10  в  м.Бар,  а  саме  розподіл 
земельної ділянки на дві частини.
ВИРІШИЛИ Надати дозвіл гр. Гнатовській Марії Павлівні на внесення змін до 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної 
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Набережна,  10  в  м.Бар,  а  саме 
розподіл  земельної  ділянки  площею  0,0751,  кадастровий  номер  - 
0520210100:01:040:0010, на дві земельні ділянки, враховуючи те, що на даній 
земельній ділянці розташовані два житлових будинки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.58. СЛУХАЛИ:  Звернення КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка» про 
дозвіл на внесення змін до технічної документації із землеустрою на земельну 
ділянку  площею  0,0032  га  ,  в  зв’язку  з  присвоєнням  поштової  адреси 
земельній ділянці та реорганізацією установи.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КУ «Барська районна стоматологічна поліклініка» 
на  внесення  змін  до  технічної  документації  із  землеустрою  на  земельну 
ділянку  площею  0,0032  га  щодо  поштової  адреси  та  найменування 
користувача земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.59. Слухали:  заяву гр. Бродецького Дмитра Петровича щодо викупу земельної 
ділянки  площею  0,0008  га  по  вул.  Жовтневої  революції,  6,  бокс  16   для 
індивідуального гаражного будівництва. 
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0008 га по вул. Жовтневої 
революції, 6, бокс 16  для індивідуального гаражного будівництва.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.60. Слухали:  заяву ФОП Бартащук Нелі Володимирівни щодо викупу земельної 
ділянки  площею  0,0215  га  по  вул.  М.Туніка,  11  Б   для  провадження 
комерційної діяльності (обслуговування магазину). 
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0215 га по вул. М.Туніка, 11 
Б для провадження комерційної діяльності (обслуговування магазину).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.61. Слухали:  заяву  гр.  Хмельовської  Світлани  Володимирівни   щодо  викупу 
земельної  ділянки  площею  0,0029  га  по  вул.  Соборній,  20  «в»   для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  нежитлового 
приміщення «Магазин»). 
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0029 га по вул. Соборній, 20 
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«в»  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  нежитлового 
приміщення «Магазин»).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.62. Слухали: заяву гр. Заторського Віктора Францовича щодо викупу земельної 
ділянки  площею  0,1974  га  по  вул.  Героїв  Майдану,  39  А  для  виробничих 
потреб.  
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського  призначення  площею  0,1974  га  по  вул.  Героїв 
Майдану, 39 А для виробничих потреб.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.63. Слухали:  заяву  гр.  Пасічнюк  Людмили  Олексіївни  щодо  викупу  земельної 
ділянки  площею  0,0131  га  по  вул.  Соборна,  11-91  для  провадження 
комерційної діяльності. 
ВИРІШИЛИ: 
1) Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на  виготовлення 

експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  несільськогосподарського 
призначення  площею  0,0035  га  по  вул.  Соборній,  11-91  в  м.Бар  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  прибудови  до 
магазину).

2) Земельну  ділянку  площею  0,0096  га  по  вул.  Соборній,  11-91  в  м.Бар 
залишити  в  користуванні  гр.  Пасічнюк  Людмили  Олексіївни  на  умовах 
оренди для обслуговування суміжної з магазином території.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.64. Слухали:  заяву  гр.  Краєвської  Руслани  Ярославівни  про  викуп  земельної 
ділянки  площею  0,0316  га  по  вул.  Соборна,  6  «б»  для  провадження 
комерційної діяльності з розстроченням платежу на 1 рік. 
ВИРІШИЛИ: 
1) Затвердити  звіт  про  експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки 

несільськогосподарського  призначення,  що  знаходиться  за  адресою:  м. 
Бар,  вул.  Соборна,  6  «б».  Затвердити вартість  земельної  ділянки в сумі 
60618 грн.00 коп. (шістдесят тисяч шістсот вісімнадцять грн. 00 коп.) (без 
урахування  ПДВ)  на  підставі  висновку  державної  експертизи 
землевпорядної  документації від 09 квітня 2014 р. за №167. Продати дану 
земельну ділянку гр. Краєвській Руслані Ярославівні за 60618 грн.00 коп. 

2) Доручити міському голові Дзісю О.І. укласти від імені ради договір купівлі-
продажу      даної земельної ділянки зі сплатою 100% вартості земельної 
ділянки в десятиденний термін після нотаріального посвідчення  договору 
купівлі-продажу.

3) Розірвати договір оренди земельної ділянки між Барською міською радою 
та  гр.  Краєвською  Русланою  Ярославівною,  укладений  14.09.2010р., 
зареєстрований 16 грудня 2010р. Вінницькою регіональною філією ДЗК  за 
№041003500052, після повної сплати вартості земельної ділянки.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.65. Слухали:  заяву  гр.  Йолтуховського  Сергія  Володимировича  про  викуп 
земельної  ділянки  площею  0,0097  га  по  вул.  Героїв  Майдану,  16  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  нежитлового 
приміщення «Магазин»). 
ВИРІШИЛИ: 
1) Затвердити  звіт  про  експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки 
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несільськогосподарського  призначення,  що  знаходиться  за  адресою:  м. 
Бар, вул. Героїв Майдану, 16.Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 
17459 грн.00 коп. (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят дев’ять грн. 00 
коп.)  (без  урахування  ПДВ)  Продати  гр.  Йолтухівському  Сергію 
Володимировичу дану земельну ділянку за 17459 грн.00 коп. 

2) Доручити міському голові Дзісю О.І. укласти від імені ради договір купівлі-
продажу     даної земельної ділянки зі сплатою 100% вартості земельної 
ділянки в десятиденний термін після нотаріального посвідчення  договору 
купівлі-продажу.

3) Розірвати договір оренди земельної ділянки між Барською міською радою 
та  гр.Йолтухівським  Сергієм  Володимировичем,  укладений  08.08.2011р., 
зареєстрований 09 листопада 2012р.  відділом Держкомзему у Барському 
районі   за  №052021014007992,  після  повної  сплати  вартості  земельної 
ділянки.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.66. Слухали: звернення Колективного підприємства побутового обслуговування 
«Мрія»,  Колективного  торгово-виробничого  підприємства  «Вікторія», 
колективного  торгово-виробничого  підприємства  «Чорнобривець»  щодо 
викупу  земельної  ділянки  площею  0,0887  га  по  вул.  Соборна,  6  для 
обслуговування нежитлового приміщення. 
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться 
під  забудовою   по  вул.  Соборній,  6  для  обслуговування  нежитлового 
приміщення. Земельну ділянку, що обслуговує суміжну з будівлею територію 
залишити в користуванні на умовах оренди.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.67. Слухали:  звернення  Барського  гуманітарно-педагогічного  коледжу  імені 
М.Грушевського  про  передачу  коледжу в  постійне  користування  земельної 
ділянки для облаштування входу на територію коледжу, а також приміщення 
колишньої  бойлерної,  що знаходиться за адресою: майдан Грушевського,  3 
м.Бар, з прилеглою територією, з передачею натомість територіальній громаді 
міста  Бар  частини території  по вул.  Св.Миколая,  11  м.Бар біля гуртожитку 
коледжу № 1 площею 1830 кв.м.  (спортивного майданчика) для організації 
прицерковної площі.
ВИРІШИЛИ: 
1) Передати нежитлове приміщення бойлерної, що знаходиться за адресою: 

м.Бар,  майдан Грушевського, 3, загальною площею 277,7 кв.м. Бар ському 
гуманітарно-педагогічному  коледжу  імені  М.Грушевського  в  оренду  для 
здійснення статутної діяльності строком на 49 років, зі ставкою орендної 
плати  в  розмірі  1  грн.  в  рік,  після  припинення  права  постійного 
користування  коледжу  щодо  земельної  ділянки  по  вул.  Св.Миколая,  11 
м.Бар  орієнтовною  площею  0,1830  га  та  передачі  її  до  комунальної 
власності територіальної громади м.Бар.

2) Надати  дозвіл  Бар ському гуманітарно-педагогічному  коледжу  імені 
М.Грушевського  на  внесення  змін  до  технічної  документації  щодо 
відвед ення в постійне користування земельної ділянки по вул. Св.Миколая, 
11 м.Бар щодо розподілу даної ділянки на дві окремих ділянки: 1) ділянки 1 
- орієнтовною площею 0,3025 га  для обслуговування будівлі гуртожитку; 2) 
ділянки  2  -  орієнтовною площею 0,1830  га  (спортивни й майданчик)  для 
подальшого припинення права постійного користування даною земельною 
ділянкою та передачі її  до комунальної власності територіальної громади 
м.Бар для суспільних потреб – облаштування прицерковної площі.
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3) Надати  дозвіл  Бар ському гуманітарно-педагогічному  коледжу  імені 
М.Грушевського на виготовлення проекту землеустрою щодо відвед ення в 
постійне користування земельної ділянки на Майдані Грушевського м.Бар 
орієнтовною  площею  0,1120  га  для  облаштування  входу  на  територію 
коледжу, після припинення права постійного користування коледжу щодо 
земельної ділянки по вул. Св.Миколая, 11 м.Бар орієнтовною площею 0,1830 
га та передачі її до комунальної власності територіальної громади м.Бар.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.68. Слухали: заяву  гр.  Мельника  Василя  Івановича   про  виділення  земельної 
ділянки  площею  0,0020  га  між  будівлями  суду  та  бойлерної  для 
обслуговування тимчасової споруди - офісу бюро з приватизації державного 
житлового фонду. 
ВИРІШИЛИ:  відмовити,  враховуючи  те,  що  дана   земельна  ділянка 
передбачена  для  обслуговування  нежитлового  приміщення  колишньої 
бойлерної.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.69. Слухали: 
1).заяву гр.Холода Юрія Юрійовича щодо викупу земельної ділянки площею 
0,0094  га  по  вул.  Святого  Миколая  5  А  для  провадження  комерційної 
діяльності (обслуговування нежитлового приміщення). 
2).  скаргу  депутата  міської  ради  Гегамяна  Армена  Вагінаковича  про 
неможливість належного догляду за належною йому капітальною будівлею – 
кафе  «Ані»,  в  зв’язку  з  тим,  що  капітальна  будівля  гр.Холода  Ю.Ю.  по 
вул..Святого Миколая, 5 А знаходиться надто близько біля його будівлі.
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського  призначення  площею  0,0094  га  по  вул.  Святого 
Миколая,  5  А  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
нежитлового приміщення).
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17», проти – «2», утримались-«1». Рішення додається.

4.70. СЛУХАЛИ: заяву гр. Вергелеса Олександра Івановича щодо викупу земельної 
ділянки площею 0,0031 га по вул. Святого Миколая, 7 - Є для провадження 
комерційної діяльності. 
ВИРІШИЛИ:  заяву зняти з розгляду  до вирішення земельного спору щодо 
даної земельної ділянки з сусідом. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 

4.71. Слухали:  Про  визначення  користувача  та  взяття  охоронного  зобов’язання 
щодо гідрологічного заказника «Барський»:
1) Лист  Департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Вінницької  ОДА  про 

недопустимість  скасування  статусу  території  та  об’єкту  природно-
заповідного  фонду  гідрологічного  заказнику  «Барський»,  можливість 
фінансування природоохоронних заходів з обласного бюджету .  

2) Лист  Вінницької  обласної  ради  з  висновком  постійної  комісії  з  питань 
охорони  довкілля,  раціонального  використання  надр  щодо    про 
недопустимість  скасування  статусу  території  та  об’єкту  природно-
заповідного  фонду  гідрологічного  заказнику  «Барський»,  необхідність 
визначення користувача заказника.

3) заяву голови Товариства рибалок-любителів м.Бар Севастьянова В.А.  про 
надання в користування ставу «Барський».  

4) Звернення  Барської  районної  організації   Українського  товариства 
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мисливців та рибалок (УТМР)  про визначення користувачем гідрологічного 
заказника «Барський» та взяття охоронного зобов’язання.

ВИРІШИЛИ:  
1)  Провести  громадські  слухання  у  питанні  визначення  користувача 

гідрологічного заказника місцевого значення «Барський».
2) Доручити  міському  голові  Дзісю  О.І.  вжити  вичерпних  заходів  для 

організації  та проведення громадських слухань, зазначених у п.1 даного 
рішення.

3) Питання  визначення  користувача  гідрологічного  заказника  місцевого 
значення «Барський» розглянути після проведення громадських слухань.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.72. Слухали:  звернення  громадської  організації  «Барське  районне  об’єднання 
“Майдан» щодо повернення рекреаційної  зони –  земельної  ділянки по  вул. 
Чехова  1а  м.Бар,  наданої  в  користування  ПрАТ  «Бар ське БМП  №  1»  для 
будівництва 20-квартирного житлового будинку.   
ВИРІШИЛИ: 
1) Відмовити  у  віднесенні  земельної  ділянки  по  вул.  Чехова  1а  м.Бар, 

наданої  в  користування  ПрАТ  «Бар ське БМП  №  1»  для  будівництва  20-
квартирного житлового будинку, до земель рекреаційного призначення.

2) Залишити в силі рішення 49 сесії Бар ської міської ради 6  скликання від 
31.0 1.20 14 р. про затвердження проекту із землеустрою щодо відвед ення 
земельної ділянки ПрАТ «Бар ське будівельно-монтажне підприємство № 1» 
в  м.Бар  по  вул.  Чехова  1а,  для  будівництва  12-квартирного  житлового 
будинку.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.73. Слухали:  звернення  жителів  будинку  №  7  по  вул.  М.Туніка  м.Бар  про 
передачу земельної ділянки по вул. М.Туніка, 7-а м.Бар в безоплатну власність 
ОСББ «Прогрес+».  
ВИСТУПИЛИ:
Степанківський М.О. запитав щодо подальшого використання даної ділянки.
Головуючий повідомив,  що були громадські  слухання,  на яких прозвучало 
три пропозиції:

1) Земельну ділянку відвести під прибудинкову територію ;
2) Земельну ділянку відвести під ринкову площу;
3) Залишити цільове призначення земельної ділянки – під будівництво. 

Також міська  рада звернулась  до  проектного  інституту  «Діпромісто»  щодо 
висновку  про цільове  призначення використання даної  земельної  ділянки , 
очікуємо відповідь.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у безоплатній передачі у власність ОСББ «Прогрес+» 
земельної  ділянки  по  вул.  М.Туніка,  7-а  м.Бар, враховуючи  відсутність 
правових  підстав  для  безоплатної  передачі  земельних  ділянок  у  власність 
юридичним особам. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

4.74. Слухали:  звернення  ФОП  Маніти  К.М.  щодо  отримання  копії  матеріалів 
кримінального провадження № 32014020000000031, а саме протоколу допиту 
свідка Зубкової Н.І. від 09.04.2014р.  
ВИСТУПИЛИ:
Маніта О.М.: На одному з засідань сесії, що  відбувалась в залі РДА, було моє 
звернення до міського голови з проханням щодо надання Логіновою Л.Г. та 
Зубковою Н.І. достовірної інформації в повному обсязі слідчим правоохоронним 
органам, які будуть звертатись в міську раду з відповідними запитами, так як 
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відкрито 4 кримінальні справи щодо ринку Райспоживспілки.
1) Підробка державного акту без рішення міської ради та внесення змін в 

2002 році;
2) Використання документів неорганізованої юридичної особи.
3) Посадова особа Держкомзему видавала завідомо неправдиві довідки.
4) Барська  райспоживспілка  не  сплачує  податки  в  особливо  великих 

розмірах.
Четверта справа була закрита, в постанові слідчий спирається на свідчення 
Зубкової  Н.І.  Ми  витребували  протоколи  допиту  Зубкової  Н.І.,  свідчення 
недостовірні, документально не підтверджені.  З даного питання було наше 
звернення  до  міського  голови,  який  запитав  Зубкову  Н.І.  щодо 
документального підтвердження її свідчень, було отримано відповідь Зубкової 
Н.І., що документальних підтверджень немає, що свідчення її зі  слів. Також 
Зубкова  пояснила,  що  надані  нею  свідчення  чомусь  невірно  занотовані 
слідчим, вона не юрист і, можливо, якось невірно висловилась, документальні 
підтвердження її свідчень знаходяться в Маніти К.М. Вважаю, що Зубкова Н.І. 
надала  невірну  інформацію,  яка  не  підтверджена  документально,  тому  це 
питання  вирішили  винести  на  засідання  сесії  міської  ради.  Це  не  справа 
Маніти, справа в тому, що кошти не надходять в бюджет міста.
Маніта  К.М.  попросила  міського  голову,  депутатів  міської  ради  прийняти 
рішення щодо  звернення до  Слідчого  управління   про  надання ксерокопії 
протоколу свідчень Зубкової Н.І., завіреної належним чином. Створити комісію 
для перевірки фактів, викладених в протоколі, адже сім сторінок протоколу 
суцільна брехня, вибачте за це слово. В четвер  - 17 липня - судове засідання, 
суд не повинен опиратись на неправдиві  свідчення.  Якщо рішення не буде 
прийнято,  за  собою  лишаю  право  звернутись  в  правоохоронні  органи  про 
відкриття  кримінальної  справи,  так  як  в  протоколі  Зубкова  Н.І.  дала 
недостовірну інформацію. Прошу винести це питання на розгляд сесії.
Маніта  О.М.: Ми  боремося  з  прокуратурою,  правоохоронними  органами, 
Вінницькою прокуратурою, але ми не можемо боротися ще й з міською радою.
Степанкевич  Л.Ф., завідуючий  ринком  РПС:  Маніта  К.М.  сказала  ,  що  всі 
брехливі, тільки вона чесна. На сьогоднішній день Маніта К.М. має свій ларьок, 
який вона незаконно поставила.  В цієї  жінка дуже велика мотивація,  вона 
хоче придбати земельну ділянку під спорудою. На ринку є багато підприємців, 
то давайте роздамо всім підприємцям по шматку землі під кожною ракушкою.
Головуючий: Оголошено дві точки зору, необхідно щоб юрист сформулював 
проект рішення.
Начальник відділу ПСЗ  Орищук С.Ю. зачитав проект рішення: Враховуючи 
звернення  ФОП  Маніти  К.М.,  звернутись  в  Слідче  управління  фінансових 
розслідувань  Головного  управління  Міндоходів  у  Вінницькій  області  з 
відповідним  клопотанням  про  надання  матеріалів  кримінального 
провадження № 32014020000000031,  а  саме копії  протоколу  допиту  свідка 
Зубкової Н.І. від 09.04.2014року.
Маніта К.М. попросила доповнити проект рішення інформацією про те, що 
Зубкова Н.І. надавала завідома  неправдиву інформацію.
Орищук  С.Ю. заперечив,  адже  ми  не  слідчі  органи,  і  не  ми  вирішуємо 
правдива це інформація  чи ні.  Зубкова Н.І.  надала свідчення і  вона за них 
відповідає.
Головуючий  запитав щодо інших доповнень , пропозицій стосовно проекту 
рішення.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звернутись  в  Слідче  управління  фінансових  розслідувань 
Головного  управління  Міндоходів  у  Вінницькій  області  з  відповідним 
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клопотанням  про  надання  матеріалів  кримінального  провадження  № 
32014020000000031,  а  саме копії  протоколу допиту свідка Зубкової  Н.І.  від 
09.04.2014року, враховуючи звернення ФОП Маніти К.М.

3. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський  М.О.  повідомив,  що  був  присутній  на  комісії  з 
перевірки  роботи  ринку,  слова  Чайки  В.Ю.  суцільна  брехня  –  це  виявила 
комісія. Від людей вимагають плату незаконно в сумі 60-100 грн., договори 
відсутні. Ця інформація просто ніде не публікується. Чайка повідомив щодо 
кількості ракушок – 180, а фактично – 347. Працівники ринку звертались до 
продавців з проханням повідомляти комісії суму плати за ракушку меншу за 
ту,  яку  вони  дійсно  сплачують,  також  говорити,  що  сплачують  за  одну 
ракушку у разі оплати за дві-три.
Головуючий зачитує лист, що надійшов до міської ради від частини жителів 
багатоповерхового будинку по вул.. Чернишевського (28 підписів), додається. 
Депутат Ловчинський  А.А.   запропонував  зобов’язати  Ярового  А.Д. 
обгородити  футбольний  майданчик  сіткою,  щоб  м’яч  не  вилітав  за  межі 
майданчика.
Депутат  Терлецький А.П. також  повідомив про звернення жителів даного 
будинку,  але після  перемовин з  жителями виявилось  ,  що частина –  «за», 
частина – «проти».
Третяк  Р.Д.  запропонувала  зробити  майданчик  меншим,  вилучити  шини, 
встановити сітку.
Головуючий запропонував  депутатській  комісії  з  питань  архітектури, 
будівництва та житлово-комунального господарства (голова Терлецький А.П.), 
депутатам  Шостаківському  О.П.,  Кушніру  П.В.  вивчити  це  питання   та 
провести  збори  жителів  будинку,  надати  пропозиції  з  вирішення  цього 
питання.
Степанківський М.О.  запитав  щодо ремонту дорожнього покриття вулиць 
міста.
Мельник  О.В.: перед  початком  ремонту  доріг  було   укладено  договір  з 
технаглядом, на даний час акти не підписані.
Степанківський М.О. : в одних місцях вирізався асфальт, в інших ні. Чому?
Мельник О.В. повідомив, що весною комісією сумісно з ДАІ були обстежені 
вулиці міста, визначені обсяги робіт, враховуючи виділені кошти на ремонт.
Степанківський  М.О.  запитав  щодо  одержувача  коштів  за  торгівлю  на 
приринковій території, автовокзалі.
Мельник  О.В.  відповів,  що кошти  збирає  КП  «Бар-благоустрій»  ,  вони 
проходять через бухгалтерію.
Кальман О.В. запропонував надати офіційний запит для отримання офіційної 
відповіді.
Степанківський  М.О.  запитав  щодо  благоустрою  приринкової  площі, 
запропонував засіяти травою клумбу.
Головуючий  дав офіційне доручення  начальнику ПСЗ Орищуку С.Ю. щодо 
вікон  в  будівлі  ФОП  Тимчишиної  Г.В.  -  щоб  були  засклені  або  закриті 
рекламними щитами. 
Степанківський М.О. попросив на наступну сесію надати аналіз відвідування 
депутатами  сесій  міської  ради,  повідомив  про  звернення  жителів  16-
квартирного  будинку  №24  по  вул..Героїв  Майдану  щодо продажу  пива  в 
магазині, підняв питання зрізання дерев по вул. Чернишевського.
Головуючий доручив ці питання контролювати Гвоздяру Ю.В.
Степанківський  М.О.:  Чому  до  цих  пір  не  демонтована  незаконно 
встановлена  споруда  з  продажу  хліба  біля  банку  «Хрещатик»?  Назвіть 
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причини. 
Головуючий повідомив,   що  неможливо  зразу  демонтувати  споруду,  була 
запрошена власниця земельної ділянки, на якій встановлено кіоск, земельну 
ділянку надавала не наша каденція. Директору ТОВ «Хлібна країна» ще до 
засідання виконкому був направлений лист з проханням  демонтувати кіоск з 
продажу хліба,  інспектором  з  благоустрою міської  ради  наданий  протокол 
попередження.
Цицюрський А.А. повідомив, що комісія,  яку очолює Хода Є.Г.  не працює, 
свою роботи виконали Степанківський, Коляда, Цицюрський, Розбийголова та 
інші.
Депутат  Хода Є.Г. повідомив, що була домовленість після збору матеріалів 
зібрати комісію, провести засідання. Пропоную зібрати комісію в міській раді о 
15.00 в середу.
Мочарний Р.П. запросив присутніх  на збори ГО «Майдан» на 18.07.2014р. о 
17.00.
Цицюрський Л.Л. повідомив про звернення мешканців будинку вул..Зарічна 
щодо затоплення їх житлових будинків дощовими водами з вулиці Чапаєва.

Головуючий  повідомив,  що  порядок  денний  54  сесії  вичерпаний.  Які  будуть 
зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає.  Запропонував 
завершити роботу 54 сесії міської ради від 14.07.2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 54 сесії міської ради 6 скликання від 14.07.2014р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь

Секретар 
Г.В.Педос                                                                                
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Україна
Барська міська рада

Барського району Вінницької області

 Р І Ш Е Н Н Я  
                                             
                                                                                                             14 липня 2014р.
54 сесія                      6 скликання                                                           

«Про місцеві податки на 2015 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 2015 рік та затвердити відповідні Положення по місцевих 
податках згідно  додатків №1 та №2 до даного рішення.

2. Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2015 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. 

Міський голова                                                                                 Дзісь О.І.

Секретар ради Кальман О.В.              _____________

Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В.  _____________

Кер.справами в/к Логінова Л.Г.          _____________
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                                                                                                                Додаток № 1
                                                                                    до рішення 54 сесії Барської міської ради

                                                                                    6 скликання від 14 липня 2014 року
«Про місцеві податки на 2015 рік»

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 2015 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: 

• не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними 
у трудових відносинах, одночасно не  перевищує 10 осіб; 

• 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: 

• не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними 
у трудових відносинах, одночасно не  перевищує 20 осіб; 

• 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: 

• середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 
• обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. 
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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 
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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 

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 2015 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

  
Таблиця №2                                                                       

                                          до Положення про єдиний податок 

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  2015 

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
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 20

44



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 
10 Виробництво харчових продуктів 
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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 

13.20 Ткацьке виробництво 20
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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
17.12 Виробництво паперу та картону 
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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
22 Виробництво гумових і пластмасових виробів 
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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
24.2 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 
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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
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 20
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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 

приводів 
20
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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
30.9 Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 

30.91 Виробництво мотоциклів 20
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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
35.14 Торгівля електроенергією 20
35.2 Виробництво  газу;  розподілення  газоподібного  палива  через  місцеві 
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(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
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 20
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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 тваринами 

46.21 Оптова  торгівля  зерном,  необробленим  тютюном,  насінням  і  кормами  для 20
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тварин 
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 

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням 

20
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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

47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 20
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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 

50.30 Пасажирський річковий транспорт 20
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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

58.19 Інші види видавничої діяльності 20
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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
68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 
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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
74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 
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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

81 Обслуговування будинків і територій 
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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
86.2 Медична та стоматологічна практика 
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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 

95.1 Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку 
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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 54 сесії Барської міської ради

                                                                                    6 скликання від 14 липня 2014 року
«Про місцеві податки на 2015 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, тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних 
громад (їх спільній власності);
б)  об'єкти  житлової  нерухомості,  які  розташовані  в  зонах  відчуження  та  безумовного 
(обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г)  садовий або дачний будинок,  але  не  більше одного такого об’єкта  на  одного платника 
податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які 
відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, 
опікунів,  піклувальників  дітей,  але  не  більше  одного  такого  об’єкта  на  сім’ю,  опікуна, 
піклувальника;
д) гуртожитки;
е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до 
закону,  дітям-інвалідам,  які  виховуються  одинокими  матерями  (батьками),  але  не  більше 
одного такого об’єкта на дитину.

ІV. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його 
часток.
4.2.  База  оподаткування  об’єктів  житлової  нерухомості,  в  тому  числі  їх  часток,  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,  в  тому  числі  їх  часток,  що 
перебувають  у  власності  юридичних  осіб,  обчислюється  такими  особами  самостійно, 
виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування, на підставі документів, 
що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4.  У  разі  наявності  у  платника  податку  -  фізичної  особи  більше  одного  об’єкта 
оподаткування,  в  тому  числі  різних  видів  (квартир,  житлових  будинків  або  квартир  і 
житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі 
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таких  об’єктів  з  урахуванням  норм  підпункту  265.4.1  пункту  265.4  ст.  265  Податкового 
кодексу України.

V. ПІЛЬГИ ПО СПЛАТІ ПОДАТКУ
5.1.  База  оподаткування  об’єкта  житлової  нерухомості,  в  тому  числі  їх  часток,  що 
перебувають у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:
а) для квартири – на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  – на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 
перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, 
у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період.
5.2. Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються 
їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у 
підприємницькій діяльності).
5.3  Барською  міською  ради  можуть  встановлювати  додаткові  пільги  з  податку,  що 
сплачується  на  відповідній  території  з  об’єктів  житлової  нерухомості,  що  перебувають  у 
власності  релігійних  організацій  України,  статути  (положення)  яких  зареєстровані  у 
встановленому  законом  порядку,  та  використовуються  для  забезпечення  діяльності, 
передбаченої такими статутами (положеннями).
5.4. У  випадку  встановлення  додаткових  пільг  відповідно  до  п.  5.3.  даного  положення 
Барською міською радою відповідні  відомості  подаються  до Барської  МДПІ до 1  лютого 
поточного року за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості.

VІ. СТАВКА ПОДАТКУ
6.1.  Ставки  податку  встановлюються  за  рішенням  міської  ради  у  відсотках  до  розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 
1 кв. метр бази оподаткування.
6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
 а) 1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або 
житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або 
житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів; 
 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 
одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів; 
 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 
одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
6.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
 а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

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

VІІІ. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які знаходяться у власності 
фізичних осіб,  проводиться  контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем 
реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому 
числі  його  частки,  податок  обчислюється  виходячи  із  бази  оподаткування,  зменшеної 
відповідно до підпунктів  "а"  або "б"  підпункту 265.4.1  пункту 265.4  ст.  265 Податкового 
кодексу (п. 5.1. даного положення), та відповідної ставки податку;
 б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості 
одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової 
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площі  таких  об’єктів,  зменшеної  відповідно  до  підпунктів  "а"  або  "б"  підпункту 265.4.1 
пункту 265.4 ст. 265 Податкового кодексу (п. 5.1. даного положення), та відповідної ставки 
податку;
 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у 
тому числі  їх  часток,  податок  обчислюється  виходячи  із  сумарної  житлової  площі  таких 
об’єктів,  зменшеної  відповідно  до  підпункту  "в"  підпункту  265.4.1  пункту  265.4  ст.  265 
Податкового кодексу (п. 5.1. даного положення), та відповідної ставки податку;
 г)  сума  податку  розподіляється  контролюючим  органом  пропорційно  до  питомої  ваги 
житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
8.2.  Податкове/податкові  повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,  що підлягає 
сплаті,  та  платіжні  реквізити  зокрема,  органів  місцевого  самоврядування  за 
місцезнаходженням кожного  з  об’єктів  житлової  нерухомості,  надсилаються  (вручаються) 
платнику  податку  контролюючим  органом  за  місцем  його  податкової  адреси  (місцем 
реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного  (нововведеного)  об’єкта  житлової  нерухомості  податок  сплачується 
фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий 
об’єкт.  Контролюючий  орган  надсилає  податкове  повідомлення-рішення  зазначеному 
власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт. 
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний 
строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової 
нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про 
сплату  податку  у  порядку,  встановленому  центральним  органом  виконавчої  влади,  що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату 
податку  фізичним  особам  -  нерезидентам  здійснюють  контролюючі  органи  за 
місцезнаходженням  об’єктів  житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності  таких 
нерезидентів.
8.3.  Платники  податку  мають  право  звернутися  з  письмовою  заявою  до  контролюючого 
органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
 об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника 
податку;
 розміру  житлової  площі  об’єктів  житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності 
платника податку;
 права на користування пільгою із сплати податку; 
 розміру ставки податку;
 нарахованої суми податку.
 У  разі  виявлення  розбіжностей  між  даними  контролюючих  органів  та  даними, 
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема 
документів  на  право  власності,  контролюючий  орган  за  місцем  проживання  (реєстрації) 
платника  податку  проводить  перерахунок  суми  податку  і  надсилає  (вручає)  йому  нове 
податкове повідомлення-рішення.
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють 
реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк 
після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам 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  20  лютого  цього  ж  року  подають  контролюючому  органу  за 
місцезнаходженням об'єкта оподаткування 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.
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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.
9.2. Контролюючий орган 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 
14 липня 2014р.

54 сесія                                                6 скликання

Про ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької 
діяльності на 2015 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 
2015 рік на території Барської міської ради та затвердити Положення «Про ставки збору за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2015 рік»  згідно додатку №1 до 
даного рішення. 

2. Установити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2015 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.

 Міський голова                                                             Дзісь О.І.

Секретар ради   Кальман О.В.          _____________

Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В._____________

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

до рішення 54 сесії Барської міської ради
                                                                                    6 скликання від 14 липня 2014 року

«Про ставки збору за провадження
деяких видів підприємницької 

діяльності на 2015 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;

72



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, рамки та 

73



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 2015 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 2015 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

- 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
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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 2015 рік

-  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 2015 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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