
 

 

  

                                                     

 

  

 

 

 

Про встановлення тарифів на платні послуги, 

що надаються  комунальним закладом  

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»  

 

 

        Розглянувши подання Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради від 10 грудня  2019 року №01-09/1080, відповідно до пп.. 2 п. «а» ст. 28 і ч. 6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про засади 

державної політики у сфері господарської діяльності» , виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються Комунальним закладом 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» згідно з додатком .    

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 травня 2018 року №206 «Про встановлення 

тарифів на платні послуги, що надаються Комунальним закладом 

Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон».  

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської 

міської ради оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

 

           Міський голова                                                    Геннадій ДИКИЙ 

 

 



                                   Додаток   

до рішення виконавчого комітету міської ради 

від ___  _____________2020 року № ____  

 

Тарифи на платні послуги,  

що надаються Комунальним закладом Білоцерківської міської ради  

«Льодовий стадіон» 

п/п                          Платні послуги Вартість 

без  ПДВ 

(грн) 

Вартість 

з  ПДВ 

(грн) 

 

 1 

Надання послуг з зимових видів спорту 

для дорослих в буденні дні за 1 год. 

 

62,50 

 

75,0 

 2 Надання послуг з зимових видів спорту 

для учнів та студентів буденні дні за 1 

год. 

 

58,33 

 

70,0 

 

 3  

Надання послуг дітям з зимових видів 

спорту до 12-років в буденні дні за 1 год. 

 

54,17 

 

65,0 

 4 Надання послуг з зимових видів спорту 

для дорослих в вихідні та святкові дні 1 

год 

 

70,83 

 

85,0 

5 Надання послуг з зимових видів спорту 

для учнів та студентів  в вихідні та 

святкові дні 1 год 

66,67 80,0 

6 Надання послуг з зимових видів спорту 

для дітей віком до 12 років вихідні та 

святкові дні 1 год 

62,50 75,0 

7 Надання послуг з оренди льоду за 1 

годину 

1250,0 1500,0 

8 Надання послуг з реклами за 1 кв.м 50,0 60,0 

9 Абонемент дитячий на 10 сеансів 416,67 500,0 

10 Абонемент дорослий на 10 сеансів 541,67 650,0 

11 Надання послуг без обмеження часу з 

зимових видів спорту для дорослих в 

буденні дні  

70,83 85,0 

12 Надання послуг без обмеження часу з 

зимових видів спорту в вихідні дні для 

дорослих 

83,33 100,0 

13 Надання послуг без обмеження часу з 

зимових видів спорту дітям до12 років в 

буденні дні  

62,50 75,0 

14 Надання послуг без обмеження часу з 

зимових видів спорту дітям до 12 років в 

вихідні дні 

66,67 80,0 

15 Надання послуг без обмеження часу з 

зимових видів спорту учням та студентам 

вихідні дні 

75,0 90,0 

16 Надання послуг без обмеження часу з 

зимових видів спорту дітям та студентам 

в буденні дні 

70,83 85,0 



17 Надання послуг по точінню ковзанів за 1 

пару. 

54,17 65,0 

18 Місячний абонемент  

 

1000,00 1200,00 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради  Анна ОЛІЙНИК                   

 

 

 

 

                     


