
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________ 
                            м. Житомир 

 

 

Про встановлення тарифів на 

послуги комунального підприємства  

«Парк» Житомирської міської ради 

 

  

 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Парк» Житомирської 

міської ради щодо встановлення тарифів на послуги, на підставі статті 28 

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

ціни і ціноутворення», Наказу Міністерства культури України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

01.12.2015 №1004/1113/1556 виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства «Парк» 

Житомирської міської ради  згідно з додатком. 
2.  Управлінню по зв’язках з громадськістю міської ради оприлюднити дане 

рішення на сайті Житомирської міської ради. 

3.  Ввести в дію тарифи з дня прийняття цього рішення.  

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 05.04.2017 № 281 «Про встановлення граничних розмірів 

тарифів на послуги комунального підприємства «Парк» Житомирської міської 

ради».  

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місюрову М.О. 

 

 
 

Міський голова                                                                          С.І. Сухомлин 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

______ № ________ 

   

Тарифи на послуги  

комунального підприємства 

«Парк» Житомирської міської ради 

 

№ Вид послуг                         Одиниці  

виміру 

Вартість квитка 

 (грн.) з ПДВ 

1 Відвідування дорослих  

атракціонів 

1 відвідування 25,00 

2. Відвідування дитячих  

атракціонів 

1 відвідування 15,00 

3 Відвідування атракціону 

«Лебідь»: 

- діти з 3 до 12 років 

(з 3 до 8 років у супроводі 

дорослих) 

 

- діти з 3 до 12 років 

 

 

- дорослі 

 

 

 

1 відвідування 

 

 

 

вівторок,четвер з 

10.00 до 12.00 год. 

 

1 відвідування 

 

 

15,00 

 

 

 

безкоштовно 

 

 

25,00 

4 Прокат приладдя для 

настільного тенісу  

20 хвилин 25,00 

5 Послуги прокату 

катамарану на 4 

посадочних місця 

1 година 70,00 

6 Прокат човна, катамарану 

(на 2 посадочних місця) з 

рятувальним кругом 

1 година 50,00 

7  Відвідування 

пневматичного тиру 

1 постріл 2,50 

 
Примітка: Тарифи вводяться в дію розпорядчим документом підприємства. 

 

 

Начальник управління 

культури міської ради                                                               І.К. Колодій 

 

 

Керуючий справами                                                                  О.М. Пашко 


