УКРАЇНА
БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
01.02.2021 № 8
м. Бахмут
«Про затвердження на 2021 рік тарифів на
надання платних спортивно-оздоровчих
послуг закладами спортивно-оздоровчого
профілю, що функціонують на території
Бахмутської міської об’єднаної
територіальної громади
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 № 356
«Про затвердження переліку платних послуг які можуть надаватися закладами
фізичної культури та спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»,
Наказом Міністерства у справах сім’ї молоді та спорту України, Міністерства
фінансів України, Міністерства
економіки України від 28.08.2009
№ 3042/1030/936 «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг
закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних
коштів», Законом України «Про фізичну культуру і спорт» в редакції від
17.11.2009 № 1724-VІ, із внесеними до нього змінами, Управління з питань
фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради з 01.02.2020 року є
платниками податку на додану вартість, витяг № 2005024500008 від 03.02.2020
року (індивідуальний податковий номер 029330105028), відповідно до Положення
про Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради,
затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2747
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити в новій редакції, та ввести в дію з 01.02.2021 року наказ
Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради «Про
затвердження на 2021 рік тарифів на надання платних спортивно-оздоровчих
послуг закладами спортивно-оздоровчого профілю, що функціонують на території
Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади».
2. Вважати таким, що з 31.01.2021 року втрачає чинність наказ Управління з
питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради від 03.02.2020
№ 11-аг «Про затвердження нових тарифів на надання платних спортивнооздоровчих послуг закладами спортивно–оздоровчого профілю що функціонують
на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади», наказ

Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради від
12.02.2020 № 13-аг «Про доповнення до Наказу від 03.02.2020 № 11-аг «Про
затвердження нових тарифів на надання платних спортивно-оздоровчих послуг
закладами спортивно-оздоровчого профілю що функціонують на території
Бахутської міської об’єднаної територіальної громади».
3. Затвердити вартість надання платних послуг в сфері фізичної культури та
спорту закладами, що знаходяться на балансі та в оперативному управлінні
Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради:
3.1. Надання платних комплексних спортивно-оздоровчих послуг
закладам, організаціям, установам, громадським організаціям та приватним
особам для проведення змагань з видів спорту обласного, всеукраїнського та
міжнародного рівня на спортивно-оздоровчій базі стадіону «Металург»
Бахмутської міської ради:
3.1.1. Відкрите легкоатлетичне ядро – для проведення легкоатлетичних
змагань з видів легкої атлетики – 1 година використання споруди (до 200
учасників, 3000 глядачів) складає 2000,00 грн. в т.ч. ПДВ;
3.1.2. Легкоатлетичний манеж – для проведення легкоатлетичних змагань з
видів легкої атлетики – 1 година використання споруди (до 100 учасників та 400
глядачів) складає – 3000,00 грн. в т.ч. ПДВ.
В комплекс послуг для проведення легкоатлетичних змагань входить:
легка атлетика - відкрите легкоатлетичне ядро:
- 8 бігових доріжок 400 м. по колу, з сучасним сертифікованим синтетичним
покриттям «Polytan PUR»;
- 2-х секторів для стрибків в довжину та потрійним з сертифікованим
синтетичним покриттям «Polytan PUR»;
- 1 сертифікованого сектору для стрибків в висоту фірми «Polanic»;
- 1 сектор для стрибків в висоту фірми «Кортес»;
- 1 сектор для метання спису;
- 2-х секторів для штовхання ядра;
- 1 сертифікованого сектору для метання диску U огорожа фірми «Мondo»;
- 1 сертифікований сектор для стрибків з жердиною фірми «Polanic»;
легка атлетика – легкоатлетичний манеж:
- 3 бігових доріжок 200 м. по колу, з сучасним сертифікованим синтетичним
покриттям «BSV»;
- 8 бігових доріжок по прямій 60/80м.;
- 1 сектор для стрибків в довжину та потрійним з сертифікованим
синтетичним покриття «BSV»;
- 1 сертифікований сектору для стрибків в висоту фірми «Polanic»;
- 1 сектор для стрибків в висоту фірми «Кортес»;
- спеціалізована зона для штовхання ядра, тренувань метальників диску та
спису;
- 1 сертифікований сектор для стрибків з жердиною фірми «Polanic».

До комплексу послуг проведення змагань з легкої атлетики також входить
надання:
- сертифікованого легкоатлетичного обладнання та інвентарю: фірм
«Мondo»; «Polanic», «VINER-SUPER», «NORDIC», «SPIRIT», ядра, диски,
молоти, жердини, планки, стійки, бар’єри, касети для стрибків в довжину,
інформаційне табло, сектори для стрибків в довжину, стартові колодки, радіозвуковий супровід проведення змагань;
- роздягальнь, гардеробу, душових, кімнат для масажу, роботи суддів,
мандатної комісії, медичних працівників, допінг-контролю, зала для пресконференцій, засідань, приймання їжі, палаток, зонтів, зон для розміщення
фотофінішу, трибуни на 3,8 тис. (відкритий стадіон) трибуни/балкон на 600
глядачів (манеж), підключення до мережі та обладнання для трансляції в онлайн
режимі змагань, електричне освітлення приміщень споруди та таке інше;
- 3 тренажерних зали з інвентарем та обладнанням, комплекс антивандальних
тренажерів;
- більше 10 найменувань додаткового спеціального спортивного інвентарю
та обладнання для використання під час розминки та тренувального процесу;
- для розминки спортсменів під час підготовки до участі в змаганнях на
відкритому легкоатлетичному ядрі також використовується легкоатлетичний
манеж з синтетичними доріжками, секторами, спортивним інвентарем та
обладнанням.
3.1.3. Спортивна зала:
3.1.3.1 Для проведення змагань з ігрових видів спорту:
- Волейбол 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та 200
глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Баскетбол 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та 200
глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Міні-футбол 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та
200 глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Гандбол 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та 200
глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Теніс 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та 200
глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
3.1.3.2. Спортивні єдиноборства:
- Вільна боротьба 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників
та 200 глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Класична боротьба 1 година використання спортивної зали (до 40
учасників та 200 глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Дзюдо, техвандо 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників
та 200 глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Самбо 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та 200
глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Сумо 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та 200
глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Східні єдиноборства 1 година використання спортивної зали (до 40
учасників та 200 глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ;
- Бокс 1 година використання спортивної зали (до 40 учасників та 200
глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ.

До комплексу послуг проведення змагань з ігрових видів спорту в ігровій
залі входить:
- надання спортивної зали з сертифікованим синтетичним ігровим покриттям
пристосованої, з спеціальною розміткою та обладнанням для проведення змагань
з: волейболу, баскетболу, міні-футболу, гандболу, тенісу;
- при необхідності в ігровій залі, після додаткового оснащення
спортивними матами та покриттям - можливо проведення змагань з
спортивних єдиноборств по напрямкам видів боротьби;
- до даного комплексу послу також входить надання: роздягальнь, гардеробу,
душових, кімнат для масажу, роботи суддів, мандатної комісії, медичних
працівників, допінг-контролю, зала для прес-конференцій, засідань, приймання
їжі, трибуни на 200 глядачів, електронне табло, радіо-озвучення змагань,
підключення обладнання до мережі інтернету для трансляції в онлайн режимі
змагань, електричне освітлення приміщень та таке інше, тренажерний зали з
інвентарем та обладнанням, для розминки спортсменів під час підготовки до
участі в змаганнях можливо використання зон, бігових доріжок в
легкоатлетичному манежі та на відкритому легкоатлетичному ядрі.
3.1.4. Футбольне поле з трав’яним газоном – для проведення змагань з
футболу – 2 години використання споруди ( до 50 спортсменів та 3000 глядачів) –
10000,00 грн. в т. ч. ПДВ.
В комплекс послуг проведення змагань з футболу на трав’яному полі
входить:
- надання для змагань та тренувань основного футбольного поля,
використання для розминки футбольного майданчика з штучною травою,
комплексу антивандального обладнання, трибун, електронного табло,
роздягальнь, душових, гардеробних, масажних кабінетів, тренажерів, іншого
спортивного інвентарю та обладнання (в тому числі і допоміжного), кімнат,
приміщень для роботи суддів, медичного персоналу, допінг-контролю, пресконференцій, засідань оргкомітету та таке інше;
- в комплекс послуг також входить: озвучення змагальних заходів з
використанням наявної на спорткомплексі звуко-підсилюючої радіоапаратури,
підключення відповідної апаратури та забезпечення відео трансляцій змагань в
режимі онлайн, електричне освітлення футбольного поля та трибун в темну пору
доби.
3.1.5. Футбольний майданчик з штучною травою (Садова, 137) – для
проведення змагань з міні-футболу 2 години використання споруди (до 20
спортсменів, до 100 глядачів) – 1500,00 грн. в т. ч. ПДВ.
3.1.6. Футбольний майданчик з штучною травою (Ювілейна, 81 а) – для
проведення змагань з міні-футболу 2 година використання споруди (до 20
спортсменів, до 100 глядачів) – 1200,00 грн. в т. ч. ПДВ.
В комплекс послуг проведення змагань з футболу на штучних міні-полях
входить:
- використання роздягальнь, душових, гардеробних, тренажерів, іншого
необхідного спортивного інвентарю та обладнання (в тому числі і допоміжного),
бігових доріжок відкритого легкоатлетичного ядра, кімнат, приміщень для роботи

суддів, медичного персоналу, допінг-контролю, прес-конференцій, засідань
оргкомітету та таке інше;
- в комплекс послуг також входить: озвучення змагальних заходів з
використанням наявної на спорткомплексі звуко-підсилюючої радіоапаратури.
3.1.7. Використання приміщень (легкоатлетичного манежу) інвентарю та
обладнання стадіону спортивно-оздоровчого призначення для проведення (після
переобладнання) змагань з спортивних єдиноборств, видів боротьби:
- Вільна боротьба 1 година використання споруди (до 100 учасників та 300
глядачів) – 2000,00грн. в т.ч. ПДВ;
- Класична боротьба 1 година використання споруди (до 100 учасників та
300 глядачів) – 2000,00грн. в т.ч. ПДВ;
- Дзюдо, техвандо 1 година використання споруди (до 100 учасників та 300
глядачів) – 2000,00грн. в т.ч. ПДВ;
- Самбо 1 година використання споруди (до 100 учасників та 300 глядачів)
– 2000,00грн. в т.ч. ПДВ;
- Сумо 1 година використання споруди (до 100 учасників та 300 глядачів) –
2000,00грн. в т.ч. ПДВ;
- Східні єдиноборства 1 година використання споруди (до 100 учасників та
300 глядачів) – 2000,00грн. в т.ч. ПДВ;
- Бокс - 1 година використання споруди (до 100 учасників та 300 глядачів) –
2000,00грн. в т.ч. ПДВ.
В комплекс проведення змагань з спортивних єдиноборств (боротьба
вільна, класична, дзюдо, самбо, види східних єдиноборств, бокс), входить:
- надання та встановлення/розбирання спортивних матів, килимів, татамі
згідно напрямків з видів єдиноборств;
- надання та установка/розбирання розбірного рингу та обладнання до нього;
- підготовка, тимчасове переобладнання зали/легкоатлетичного манежу під
проведення відповідних змагань;
- надання допоміжного інвентаря та обладнання: столів, стільців, трибун на
600 глядачів (манеж), 150 глядачів (зала), підключення до мережі та обладнання
для трансляції в онлайн режимі змагань та таке інше;
- роздягальні, душові, масажні кімнати, гардеробні, приміщення для роботи
суддів, мандатних комісій, допінг-контролю, засідань, прес-конференцій;
- 3 тренажерних зали з інвентарем та обладнанням;
- більше 10 найменувань додаткового спеціального спортивного інвентарю
та обладнання для використання під час розминки та тренувального процесу.
3.2. Надання платних комплексних спортивно-оздоровчих послуг на
спортивно-оздоровчій базі стадіону «Металург» Бахмутської міської ради:
закладам, організаціям, установам, громадським організаціям, приватним
особам
для проведення навчально-тренувального процесу, навчальнотренувальних зборів з видів спорту обласного, всеукраїнського та
міжнародного рівня:
3.2.1. Легка атлетика:
- проведення тренувального процесу на відкритому легкоатлетичному ядрі
вартість 1 години комплексного використання спортивної споруди (до 50 осіб
одночасно) складає - 1000,00 гривень у т.ч. ПДВ;

- проведення тренувального процесу в легкоатлетичному манежі вартість
1 години комплексного використання спортивної споруди (до 30 осіб одночасно)
складає - 2000,00 гривень у т.ч. ПДВ;
В комплекс послуг з легкоатлетичних тренувань входять:
- на відкритому стадіоні: використання 8 бігових синтетичних доріжок по
колу 400м., стрибкових секторів (висота, довжина, потрійний, жердина),
метальних (ядро, диск);
- в легкоатлетичному манежі: використання бігових синтетичних доріжок:
3-х по колу 200м., 8-ми по прямій 60/80м., секторів для стрибків (довжина,
потрійний, висота, жердина), сектор для штовхання ядра, зона для тренувань
метальників (диск, молот, спис);
- для тренувань на відкритій та закритій легкоатлетичній споруді надається:
сертифіковане легкоатлетичне обладнання та інвентар фірм «Мondo»; «Polanic»,
«VINER-SUPER», «NORDIC», «SPIRIT» та інших: ядра, диски, молоти, жердини,
планки, стійки, бар’єри, касети для стрибків в довжину, стартові колодки;
використовується наявне на стадіоні тренажерне та допоміжне обладнання;
надаються душові, роздягальні, гардероб, туалети, при необхідності радіо-звукове
обладнання, електричне освітлення приміщень та відкритої спортивної споруди.
3.2.2. Спортивні єдиноборства (боротьба вільна, класична, дзюдо, самбо,
види східних єдиноборств, бокс):
- Вільна боротьба вартість 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) –
1000,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Класична боротьба 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 1000,00
грн. в т.ч. ПДВ;
- Дзюдо, техвандо 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 1000,00 грн.
в т.ч. ПДВ;
- Самбо 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 1000,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Сумо 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 1000,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Східні єдиноборства 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 1000,00
грн. в т.ч. ПДВ;
- Бокс 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 1000,00 грн. в т.ч. ПДВ.
- для тренувань спортсменів в видах спортивних єдиноборств в
легкоатлетичному манежі, при необхідності в спортивній залі в наявності
спеціально облаштовані зони з спец-покриттями, мати та килими для тренувань
спортсменів з вільної, класичної боротьби, самбо, дзюдо, сумо, тхеквандо,
облаштовані боксерськими грушами місця для тренувань
боксерів,
використовується наявне на стадіоні допоміжне обладнання;
- в комплекс даного напрямку послуг входить використання: тренажерного
обладнання, в тому числі антивандального встановленого на відкритому повітрі
спорткомплексу, спец-обладнання, бігових синтетичних доріжок манежу і
відкритого легкоатлетичного ядра, інвентарю, душових, роздягальнь, гардеробу,
туалетів, при необхідності радіо-звукове обладнання, електричне освітлення
приміщень споруди.
3.2.3. Ігрові види спорту:
- Ігрова зала спортивного комплексу:

- Волейбол вартість 1 години – 500,00 грн. в т.ч. ПДВ (до 20 осіб одночасно);
- Баскетбол вартість 1 години – 500,00 грн. в т.ч. ПДВ (до 20 осіб одночасно);
- Міні-футбол вартість 1 години – 500,00 грн. в т.ч. ПДВ (до 20 осіб
одночасно);
- Гандбол вартість 1 години – 500,00 грн. в т.ч. ПДВ (до 20 осіб одночасно);
- Теніс вартість 1 години – 500,00 грн. в т.ч. ПДВ (до 20 осіб одночасно);
- Футбольне трав’яне поле стадіону вартість 1 години - 1000,0 грн. в т.ч.
ПДВ (до 40 осіб одночасно);
- Футбольний майданчик з штучною травою стадіону (Садова,137),
вартість 1 години – 400,00 грн. в т. ч. ПДВ (до 20 осіб одночасно);
- Футбольний майданчик з штучною травою (Ювілейна, 81 а) вартість 1
години – 300,00 грн. в т.ч. ПДВ (до 20 осіб одночасно).
В комплекс послуг тренувального процесу з ігрових видів спорту входить
використання: роздягальнь, гардеробу, душових, туалетів, тренажерів, бігових
доріжок, інвентарю та обладнання необхідного для забезпечення ефективного
тренувального процесу.
3.3. Надання платних спортивно-оздоровчих послуг для проведення
змагань, навчально-тренувальних зборів навчально-тренувального процесу обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня по окремим напрямкам на
стадіоні «Металург» Бахмутської міської ради вул. Садова,137:
- синтетичні бігові доріжки відкритий стадіон 1 доріжка 100,00 гривень у
т.ч. ПДВ / 1година (до 5 осіб на 1 доріжку одночасно);
- синтетичні бігові доріжки легкоатлетичного манежу 1 доріжка 200,00
гривень у т.ч. ПДВ / 1 година (до 5 осіб на 1 доріжку одночасно);
- сектор для стрибків у довжину відкритого стадіону 200,00 гривень у т.ч.
ПДВ / 1 година (до 5 осіб одночасно на секторі);
- сектор для стрибків у довжину легкоатлетичного манежу 300,00 гривень у
т.ч. ПДВ / 1 година (до 5 осіб на секторі одночасно);
- сектор для стрибків у висоту відкритий стадіон 300,00 гривень у т.ч. ПДВ
/ 1 година (до 5 осіб на секторі одночасно);
- сектор для стрибків у висоту легкоатлетичного манежу 400,00 гривень у
т.ч. ПДВ / 1 година (до 5 осіб одночасно);
- сектор для стрибків з жердиною відкритий стадіон 400,00 гривень у т.ч.
ПДВ / 1 година (до 5 осіб одночасно);
- сектор для стрибків з жердиною легкоатлетичного манежу 600,00 гривень
у т.ч. ПДВ / 1 година (до 5 осіб одночасно);
- сектор для штовхання ядра відкритий стадіон 300,00 гривень у т.ч. ПДВ /
1 година (до 5 осіб одночасно);
- сектор для штовхання ядра легкоатлетичного манежу 500,00 гривень у т.ч.
ПДВ / 1 година (до 5 осіб одночасно);
- сектор для метання диску відкритий стадіон 500,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1
година (до 5 осіб одночасно);
- сектор/зона для тренувань метання диску/молота легкоатлетичному
манежі - 600,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 година (до 5 осіб одночасно);
- сектор для метання спису відкритий стадіон 400,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1
година (до 5 осіб одночасно);

- сектор/зона для тренувань метання спису в легкоатлетичному манежі
600,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 година (до 5 осіб одночасно);
- використання тренажерних залів спортивної споруди (на основі договорів
з навчальними закладами та організаціями) 40,00 грн. у т.ч. ПДВ / 1година /
1особа;
- зала/зони обладнані килимами в легкоатлетичному манежі/ігровій залі
по вул. Садова,137 для тренувань:
- Вільна боротьба вартість 1 години тренувань (до 10 осіб одночасно) –
300,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Класична боротьба 1 години тренувань (до 10 осіб одночасно) – 300,00
грн. в т.ч. ПДВ;
- Дзюдо, техвандо 1 години тренувань (до 10 осіб одночасно) – 300,00 грн. в
т.ч. ПДВ;
- Самбо 1 години тренувань (до 10 осіб одночасно) – 300,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Сумо 1 години тренувань (до 10 осіб одночасно) – 300,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Східні єдиноборства 1 години тренувань (до 10 осіб одночасно) – 300,00
грн. в т.ч. ПДВ;
- Бокс спеціально облаштовані місця для тренувань спортсменів боксерів в
легкоатлетичному манежі - 200,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 година (до 10 осіб
одночасно);
- спеціально облаштована зона для тренувань
важкоатлетів в
легкоатлетичному манежі, спеціалізований зал для тренувань паурліфтерів (підтрибунне приміщення) - 200,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 5/10осіб
одночасно);
- ігрова зала 3-й поверх спортивно-адміністративного корпусу - проведення
тренувального/навчального процесу з:
- Волейбол вартість 1 години – 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 20
осіб одночасно);
- Баскетбол вартість 1 години – 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 20
осіб одночасно);
- Міні-футбол вартість 1 години – 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до
20 осіб одночасно);
- Гандбол вартість 1 години 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 20
осіб одночасно);
- Теніс вартість 1 години – 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 20 осіб
одночасно);
- футбольне поле з трав’яним газоном 1000,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 година
(до 40 осіб одночасно);
- футбольний майданчик зі штучною травою (22Х44) СК вул. Ювілейна, 81а
200,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 10 осіб одночасно);
- футбольний майданчик зі штучною травою (22Х44) СК «Металург» 300,00
гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 10 осіб одночасно);
- сауна -1000,00 гривень у т.ч. ПДВ / 2 години (до 10 осіб одночасно);
- використання зали прес-конференцій стадіону «Металург» Бахмутської
міської ради для нарад та засідань 200,00 гривень, у т.ч. ПДВ / 1 година (до 70
осіб одночасно);
- спортивної бази стадіону «Металург» Бахмутської міської ради (в тому
числі і спеціально облаштованої) для проведення навчально-тренувального

процесу спортсменів велосипедистів - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 година (до 15
осіб одночасно);
- спеціалізований зал та килим/татамі для боротьби дзюдо та техвандо
(вул. Ціолковського, 6) – 200,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 години (до 10 осіб
одночасно.
3.4. Надання платних спортивно-оздоровчих послуг Комунальним
закладом спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської
міської ради», населенню, фізичним особам по наступним напрямкам:
3.4.1. Заняття фітнесом та йогою в оздоровчих групах стадіону з
індивідуальними інструкторами що працюють на основі самоокупності:
- для дорослих (особи старші 18 років) вартість одного заняття (1 години)
40,00 гривень у т.ч. ПД;
Вартість абонементу на місяць:
- 6 занять - 210,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 8 занять - 240,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 10 занять - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 12 занять - 340,00 гривень у т.ч. ПДВ.
Особи до 18 років, студенти (очне навчання), пенсіонери за віком (при
наявності посвідчення) мають 50 % пільгу.
3.4.2. Спортивно-оздоровчий клуб «Атлет» (вул. Ціолковського,6) - 200,00
гривень у т. ч. ПДВ / місяць.
3.4.3. Спортивно-оздоровчий клуб «Мангуст» (вул. Ціолковського,6):
- відділення акробатики та айкідо - 200,00 гривень у т.ч. ПДВ / місяць;
- відділення рукопашного бою «Бусі-до» - 250,00 гривень у т.ч.
ПДВ / місяць;
- відділення рукопашного бою «Саньда-ушу» - 300,00 гривень у т.ч.
ПДВ / місяць;
3.4.4. Відділення/секція ОФП з елементами сумо, дзюдо стадіон «Металург»
Бахмутської міської ради - 200,00 гривень у т.ч. ПДВ / місяць.
3.4.5. Заняття в тренажерних та силових залах спортивного комплексу
стадіону «Металург» Бахмутської міської ради:
3.4.5.1. Зал для пауерліфтингу, що функціонує в під трибунному
приміщені (у вільний час, коли не проводяться тренування учнів КДЮСШ №1
Бахмутської міської ради, УОР ім. С. Бубки, ШВСМ):
- для дорослих (особи старші 18 років) вартість абонементу на місяць 250,00 гривень у т.ч. ПДВ;
3.4.5.2. Тренажерні зали: перший поверх легкоатлетичний манеж (якщо він
не зайнятий тренувальним процесом учнів КДЮСШ №1 Бахмутської міської
ради, УОР ім. С. Бубки, ШВСМ) та другий поверх адміністративно-спортивного
корпусу стадіону «Металург» Бахмутської міської ради:
Вартість занять з 8.00 до 16.00 (некомерційний час):
- одного заняття (2 години) - 35,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- абонементу на місяць:
- 8 занять - 240,00 гривень у т.ч. ПДВ.;
- 12 занять - 320,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 20 занять - 500,00 гривень у т.ч. ПДВ.

Вартість занять з 16.00 (комерційний час):
- одного заняття (2 години) - 40,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- абонементу на місяць:
- 8 занять - 280,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 12 занять - 400,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 20 занять - 600,00 гривень у т.ч. ПДВ.
Для дітей, школярів, юнаків, студентів до 18 років, пенсіонерів за віком,
людей з інвалідністю третьої групи (при наявності посвідчення) на протязі
всього робочого дня стадіону з 8.00 до 20.00:
- вартість одного заняття (2 години) - 25,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- абонементу на місяць:
- 8 занять - 180,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 12 занять - 240,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 20 занять - 360,00 гривень у т.ч. ПДВ.
Для людей з інвалідністю другої та першої групи заняття на тренажерах в
некомерційний час (3 тренування в неділю по 2 години) без оплати.
3.4.5.3. Вартість річного абонементу безлімітного на відвідування
тренажерної зали:
- для дорослих - 5000,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- для школярів, тих хто навчається (до 18 років), пенсіонерів, людей з
інвалідністю третьої групи - 2500,00 гривень у т.ч. ПДВ.
3.4.6. Заняття настільним тенісом на стадіоні «Металург» Бахмутської
міської ради:
3.4.6.1. Для дорослих (особи старші 18 років):
- вартість одного заняття (1,5 години) - 25,00 гривень у т.ч. ПДВ (за одну
особу);
Вартість абонементу на місяць (за одну особу):
- 8 занять - 160,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- 12 занять - 240,00 гривень у т.ч. ПДВ.
3.4.6.2. Для школярів, студентів (очне навчання), пенсіонерів за віком (при
наявності посвідчення), людей з інвалідністю третьої групи 50 % від повної
вартості.
Для людей з інвалідністю другої та першої групи заняття тенісом (3
тренування в неділю по 1,5 години) без оплати.
3.4.7. Заняття в фізкультурно-оздоровчих групах, в групах фітнесу,
оздоровчої гімнастики – які проводяться під керівництвом інструкторів
стадіону:
- для осіб пенсійного віку, осіб з інвалідністю другої та першої групи (при
наявності посвідчень) – безкоштовно.
3.4.8. Заняття на футбольному майданчику зі штучною травою стадіону
«Металург» Бахмутської міської рад вул. Садова, 137:
Одноразове (групове) заняття тривалістю 2 години:
- для школярів, студентів, пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю третьої
групи (при наявності посвідчення):

- 200,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (без душа, роздягальнь);
- 300,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (з душем і роздягальнями).
- для дорослих (особи старші 18 років): - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ (без душа і роздягальнь);
- 400,00 гривень у т.ч. ПДВ (з душем і роздягальнями).
Абонемент на місяць (груповий) - заняття тривалістю 2 години на синтетичній
траві:
- для школярів, студентів, пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю третьої
групи (при наявності посвідчення):
6 занять на місяць:
- 1000,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (без душа, роздягальнь);
- 1500,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (з душем і роздягальнями).
8 занять на місяць:
- 1400,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (без душа, роздягальнь);
- 2100,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (з душем і роздягальнями).
для дорослих (особи старші 18 років):
6 занять на місяць:
- 1500,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (без душа, роздягальнь);
- 2000,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (з душем і роздягальнями).
8 занять на місяць:
- 2100,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (без душа, роздягальнь);
- 2800,00 гривень, у т.ч. ПДВ, (з душем і роздягальнями).
Примітка: особи, які сплатили разове заняття, мають право в рамках
відведеного часу займатися футболом на спортивному майданчику зі штучною
травою, а також додатково, за межами оплаченого часу займатися ЗФП на
антивандальних тренажерах спортивного майданчика стадіону, використовувати
для розминки синтетичні доріжки стадіону, при необхідності, користуватися
роздягальнею в залежності від вартості придбаного абонементу (з душем/без
душу), туалетами, при необхідності медичними послугами медичних працівників
стадіону.
3.4.9.
Спортивно-оздоровчий
комплекс
стадіону
«Металург»
Бахмутської міської ради вул. Ювілейна, 81-а:
3.4.9.1. Заняття на футбольному полі зі штучною травою спортивнооздоровчого комплексу:
вартість одноразового (групового) заняття тривалістю 2 години на
синтетичній траві:
- для школярів, студентів денної форми навчання, пенсіонерів за віком, осіб
з інвалідністю (при умові надання посвідчення) - 200,00 гривень у т.ч. ПДВ (до
15 осіб одночасно);
- для дорослих (особи старші 18 років) - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ (до 15
осіб одночасно);
Примітка: особи, які сплатили разове заняття, мають право в рамках
оплаченого часу займатися футболом на спортивному майданчику зі штучною
травою, за межами оплаченого часу додатково займатися ЗФП використовуючи
для цього тренажерне обладнання комплексу яке розміщено на його території.

3.4.9.2. Відвідування зони відпочинку спортивно-оздоровчого комплексу,
заняття на: спортивних тренажерах, майданчику для пляжного волейболу, ігровій
зоні для дітей (зона всієї території спорткомплексу, окрім футбольного
майданчика з штучною травою) без обмеження часу, в режимі роботи
спортмайданчика:
- для дітей, школярів (до 18 років), студентів, пенсіонерів за віком, інвалідів
третьої групи (при наявності посвідчення) вартість одноразового відвідування 10,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- для дорослих, осіб старших 18 років вартість одноразового відвідування 20,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- для дітей, школярів (до 18 років), студентів, пенсіонерів за віком (при
наявності посвідчення) вартість місячного абонементу - 70,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- для дорослих, осіб старших 18 років вартість місячного абонементу 100,00 гривень у т.ч. ПДВ;
- сімейний абонемент: діти до 10 років з дорослим супроводжуючим 120,00 гривень у т.ч. ПДВ.
Примітка: при відвідувані спортивного комплексу, час перебування на
ньому не обмежується, регламентується рамками робочого дня спорткомплексу.
Особи які сплатили вартість разового або місячного абонементу, мають право
займатися на тренажерах, дитячому спортивному та ігровому майданчику, на
спортивному майданчику для гри в пляжний волейбол, згідно затверджених
правил та вікових обмежень, активно відпочивати на території комплексу.
УВАГА: в оплату відвідування спортивно-оздоровчого комплексу
використання футбольного майданчика з штучною травою не входить.
За ініціативою батьків, при їх присутності та відповідальності за дітей що
займаються, можлива організація на футбольному полі з штучною травою
групових занять дітей віком до 10 років, терміном до 1 години:
- вартість такого, одноразового групового заняття, тривалістю 1 година 50,00 гривен у т.ч. ПДВ, (в цю суму не входить вартість оплати за відвідування
майданчика згідно вказаних вище тарифів).
3.4.10. Відвідування відновлюваного центру стадіону «Металург»
Бахмутської міської ради (саун):
- групове відвідування сауни 2 години (до 6 осіб включно) - 600,00 гривень
у т.ч. ПДВ;
- більше 6 осіб - за кожну додаткову особу сплачується - 40,00 гривень у
т.ч. ПДВ.
3.4.11. Надання послуг по проживанню в спеціально облаштованих
приміщеннях спорткомплексу «Металург» Бахмутської міської ради:
Вартість доби проживання:
- в 2-місних кімнатах ( підвищеної комфортності: душ, туалет, холодильник)
- 250,00 гривень у т.ч. ПДВ (з однієї особи);
- в кімнатах (душ, туалет окремо) - 100,00 гривень, у т.ч. ПДВ (з однієї
особи).

3.5. Надання платних спортивно-оздоровчих послуг засобами фізичної
культури та спорту для оздоровлення, організації навчально-тренувального
процесу з видів спорту: населенню, навчальним закладам (окрім учнів
КДЮСШ №1), організаціям - на об’єктах спортивної бази КДЮСШ № 1
Бахмутської міської ради:
3.5.1. Спортивний зал вул. Благовіщенська,41:
Ігрові види спорту:
- Футбол - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 2 години (до 20 осіб одночасно);
- Волейбол - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 2 години (до 20 осіб одночасно);
- Баскетбол - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 2 години (до 20 осіб одночасно);
- спортивні єдиноборств (після пере облаштування та оснащення
відповідним покриттям, матами):
- Вільна боротьба вартість 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) –
300,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Класична боротьба 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 300,00
грн. в т.ч. ПДВ;
- Дзюдо 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 300,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Самбо 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 300,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Сумо 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 300,00 грн. в т.ч. ПДВ;
- Східні єдиноборства 1 години тренувань (до 20 осіб одночасно) – 300,00
грн. в т.ч. ПДВ.
3.5.2. Спортивний ігровий зал, вул. Миру, 69:
- ігрові види спорту:
- Волейбол - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 1 година (до 20 осіб одночасно);
- Баскетбол - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 2 години (до 20 осіб одночасно).
3.5.3. Спеціалізований зал боксу вул. Миру, 69:
- тренування з боксу - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 2 години (до 15 осіб
одночасно);
3.5.4. Спеціалізований зал кікбоксінгу, боксу, тхеквандо вул.
Незалежності, 75:
- тренування з кікбоксингу, боксу, тхеквандо - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ /
2 години (до 20 осіб одночасно);
3.5.5. Спеціалізований зал боксу бульвар Металургів, 2:
- тренування з боксу – 300,00 гривень у т.ч. ПДВ /2 години (до 20 осіб
одночасно);
3.12.6. Спеціалізований зал вільної боротьби вул. Миру, 63:
- тренування з вільної боротьби - 300,00 гривень у т.ч. ПДВ / 2 години (до
15 осіб одночасно).
4. При використанні спортивної бази стадіону «Металург» Бахмутської
міської ради для організації індивідуальних занять з населенням – інструкторами,
особами які не входять в штат стадіону, по узгодженню з керівництвом стадіону,
після затвердження графіку тренувань, індивідуальний тренер сплачує щомісячно
на рахунок закладу – 1500,00 гривень у т.ч. ПДВ, а особа яка займається з
індивідуальним тренером оплачує свої заняття через термінал, банк - згідно
тарифів затверджених даним Наказом.

5. Для надання на стадіоні «Металург» Бахмутської міської ради спортивнооздоровчих послуг військовим, спецпризначенням, що виконують службові
обов’язки в зоні АТО, з ціллю підвищення їх боєздатності та службової
відповідності, на основі листів від відповідних організації, структур з доданням
списку тих що плануються для тренувань та оздоровлення на базі комплексу:
- діє 50 % пільгу на всі види платних спортивно-оздоровчих послуги (окрім
саун).
6. Затвердити Додаток до Наказу Управління «Про надання пільгових
послуг на спортивно-оздоровчих об’єктах стадіону «Металург» Бахмутської
міської ради (додається).
7. Централізована бухгалтерія Управління з питань фізичної культури та
спорту Бахмутської міської ради:
7.1. З 01.02.2021 року, використовувати затверджені даним Наказом тарифи
для розрахунків оплати спортивно-оздоровчих послуг фізичними особами,
організаціями і установами на підставі складених з ними Договорів.
7.2. Покласти відповідальність:
7.2.1. На головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Управління
(Онікій Т.О.) та економіста 1 категорії централізованої бухгалтерії Управління
(Захар’їну А.П.) - за складання (відповідно до методик) розрахунків вартості
спортивно - оздоровчих послуг, які надаються спортивно - оздоровчими
установами що знаходяться в оперативному управлінні та на балансі Управління.
Розрахунки додаються до даного Наказу.
7.2.2. На бухгалтера 1 категорії централізованої бухгалтерії Управління
(Тарасовій Р.Л.) – за складання договорів та розрахунків платних послуг з
організаціями, установами, закладами; ведення обліку надходження коштів від
разової та абонементної оплати спортивно - оздоровчих послуг фізичними та
юридичними особами згідно банківських виписок, списків та квитанцій про
оплату та контроль за своєчасним надходженням оплати згідно договорів.
Вартість затверджених даним Наказом платних спортивно-оздоровчих послуг
є незмінною на протязі 2021 року незалежно від зміни цін на енергоносії. Різницю
вартості віднести на рахунок «Інші витрати».
8. Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради, КДЮСШ № 1 Бахмутської
міської ради:
8.1. Покласти на Постільник Т.О. адміністратора стадіону «Металург»
Бахмутської міської ради, відповідальність та контроль (з боку адміністрації
стадіону):
- за недопущення фінансових порушень відповідальними особами персоналу
стадіону в питаннях оформлення та оплати спортивно - оздоровчих послуг через
термінали стадіону та банки міста;
- за ведення зведеного обліку надходжень платних спортивно - оздоровчих
послуг стадіону «Металург» Бахмутської міської ради;
- за використання абонементів особами що їх придбали у відповідності до
сплаченого часу та терміну.

9. Покласти відповідальність на директорів: стадіону «Металург»
Бахмутської міської ради (Юрко М.П.), КДЮСШ №1 Бахмутської міської ради
(Скирду І.В.) за:
- виконання даного Наказу в питаннях надання платних спортивно оздоровчих послуг організаціям та населенню згідно затверджених тарифів;
- активізацію роботи по масовому залучення організацій, населення різних
вікових груп до фізкультурно - оздоровчих та спортивних занять на ввірених
спортивно - оздоровчих об’єктах;
- недопущення порушень затверджених Правил поведінки відвідувачами
спортивно - оздоровчих об’єктів;
- надання населенню та організаціям якісних спортивно-оздоровчих послуг
засобами фізичної культури та спорту;
- забезпечення: високого рівня функціональної дієздатності ввірених об’єктів
згідно призначення, збереження самих об’єктів та їх матеріальних цінностей,
контролю за ефективністю роботи персоналу згідно службових обов’язків.
Начальник Управління спорту

В.М. Лис

Головний фахівець центру «Спорт для всіх»

А.М.Подлуцький

З наказом ознайомлені:
Онікій Т.О.

Юрко Н.П.

Захарїна А.П.

Скирда І.В.

Тарасова Р.Л.

Іонцев С. Ю.

Ламаш В.О.

Волошин А.В.

Постільник Т.О.

Додаток
до Наказу Управління з питань
фізичної культури та спорту
Бахмутської міської ради
_____________ № ___________
Про надання пільгових послуг на спортивно-оздоровчих об’єктах
стадіону «Металург» Бахмутської міської ради
1. Безкоштовно займатися на спортивно-оздоровчих об’єктах стадіону
«Металург» Бахмутської міської ради вул. Садова. 137; вул. Ювілейна, 81а,
мають право:
- учні міських комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ
№1), організовано, з тренером, в рамках затвердженого наказом КДЮСШ №1
Бахмутської міської ради розпису тренувальних занять, узгодженого з
адміністрацією стадіону «Металург» Бахмутської міської ради;
- ведучі спортсмени міста, члени збірних команд міста, області, України;
- інваліди І, ІІ групи;
- діти-сироти, діти батьків одинаків, діти з малозабезпечених сімей (при
умові надання відповідних документів).
2. Право на знижку вартості платних спортивно-оздоровчих послуг (за
виключенням футбольних полів з штучною травою), мають:
- всі ті що придбають абонемент для занять (тренажерний зал, фітнес, теніс
настільний), в некомерційний час с 8.00 до 16.00;
- люди пенсійного віку (при умові надання відповідних документів);
- інваліди ІІІ групи (тренажерний зал, фітнес, теніс настільний);
- матері, батьки одинаки, які виховують самостійно дітей віком до 18 років,
при умові відвідування комплексу разом з дитиною (дитині безкоштовно);
- підприємства, установи міста, які придбають колективні абонементи для
своїх працівників – 50% знижку.
3. Право оплати місячного абонементу з знижкою – «Сімейний
абонемент», мають:
- члени однієї родини (чоловік, жінка, діти), при умові надання відповідних
документів, приписки по одному адресу:
1-й член сім’ї – сплачує – 100% вартості абонементу;
2-й член сім’ї – сплачує – 50% вартості абонементу;
- кожний наступний – 25% вартості абонементу.
В некомерційний час, на всіх членів родини розповсюджується
знижка – 50 %.
Примітка: пільги не передбачаються на послуги, умови надання яких
оговорені в Наказі.
Начальник Управління спорту

В.М. Лис

