
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

   “ 16  ”травня       2019 року                   м. Шепетівка                              № 145 

 

 
Про встановлення тарифів  

на користування міською лазнею 

 

 Розглянувши  лист  директора Шепетівського  комунального підприємства  

водопровідно-каналізаційного господарства  (№ 306  від 30.11.2018р.), у відповідності  до  

Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р.із змінами та доповненнями, Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» № 1875-IV від 24.06.2004р. із внесеними змінами та 

доповненнями, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1.Встановити для  Шепетівського  комунального підприємства  водопровідно-

каналізаційного господарства тарифи на користування міською лазнею: 

1.1 сауна-    80,0 грн. з однієї особи за дві години; 

1.2 ванни № 1,2,3,4,5 -  52,0 грн. з однієї особи за дві години; 

1.3 загальний зал-   40,0 грн.з однієї особи за дві години.(Додаток № 1). 

       2. Встановити пільгову вартість квитка в загальний зал(чоловічий,жіночий) в розмірі 

50% -  20,0 грн.з однієї особи за дві години: 

-для інвалідів війни,учасників бойових дій,членів сімей загиблих учасників АТО,учасників 

війни,дітей війни,ветеранів праці; 

для дітей-інвалідів; 

для дітей віком до 14 років. 

       3.Управлінню праці та соціального захисту населення проводити відшкодування витрат 

з надання послуг міською лазнею окремим пільговим категоріям громадян для 

Шепетівського  комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, 

згідно  п.6.6  Програми соціального захисту населення  на 2016-2020 роки. 

      4. Рекомендувати директору Шепетівського  комунального підприємства  водопровідно-

каналізаційного господарства на засідання сесії міської ради підготувати проект рішення 

про відшкодування різниці тарифів на послуги лазні. 

5. Дане рішення набуває чинності  з   01 червня 2019 року.    

6. Рішення виконавчого комітету міської ради № 106 від 25.05.2017р. «Про встановлення  

тарифів на користування міською лазнею» вважати таким,що втратило чинність.              

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови   

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та з питань        

регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. 

 

 

Перший заступник міського голови                                                  В.Вихівський                                                   



                                                                                                       Додаток № 1 

                                                                                                        до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                        №     145        від  16 травня 2019 

року   

                                        

 

Р О З Р А Х У Н О К    

Вартості банного квитка     

     

№ П О К А З Н И К И Один.виміру 

П Л А Н На 
2019 р  

1 Кількість помивок в рік Чол. 12612  

 - в тому числі : - Сауна  -/- 2268  

 - Ванни № 1,2,3,4,5.  -/- 1320  

 - Загальний зал /-/ 6612  

 - Загальний зал (пільга) -/- 2412  

2 Дохід з ПДВ від реалізації квитків грн 562800  

 - Сауна  -/- 181440  

 - Ванни № 1,2,3,4,5. -/- 68640  

 - Загальний зал -/- 264480  

 - Загальний зал (пільга)  48240  

3 Середній тариф з ПДВ -/- 44,62  

4 Тариф з ПДВ в т ч : грн   

 - Сауна  -/- 80,0  

 -Ванни №1, 2,3,4,5. -/-        52,0  

 -Загальний зал  -/- 40,0  

 - Загальний зал (пільга)  20,0  

5 Повна собівартість -/- 892386,12  

6 Повна собівартість 1 банного квитка -/- 70,76  

7 Дохід без ПДВ -/- 469000  

8 Збиток,в т.ч.: -/- 423386,2 
 
 

 Дотація пільгових категорій -/-     48240 
 
 

 Різниця в тарифах -/- 375146,12  

9 Загальна сума до відшкодування  423386,12  

     

     

     

     
     

                        

Начальник управління   ЖКГ та  ЗПРЗВ                                                     П.І.Цвіркун 

 

 

                        

Керуючий справами 

виконавчого комітету                       В.І.  Рачук 


