
Інформація щодо виконання планових показників за січень - червень               
2020 року по територіальним органам 

 

      За підсумками січня - червня 2020 року до дохідної частини загального 
фонду міського бюджету  (без урахування трансфертів), надійшло коштів в 
сумі 39163,8 тис.грн, або 90,1% до плану звітного періоду (недонадходження 
коштів склало в сумі 4301,9 тис.грн), або (-9,9 відсотка)). 
      Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду  по   
місту Баштанка за  січень-червень 2020 року складає  – 29441,8 тис. грн, або      
менше на 1863,6 тис. грн. до  плану звітного періоду, до фактичних 
надходжень січня - червня 2019 року менше на 452,7 тис.грн; 

по  територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження 
склали в сумі  - 9722,0 тис. грн, або  менше на 2438,3 тис. грн. до  плану 
звітного періоду, до фактичних надходжень січня-червня 2019 року більше 
на                     383,4 тис.грн.     
       Виконання планових показників січня-червня 2020 року має                                  
лише Н-Павлівський територіальний орган - 129,6%.               

Добренський     територіальний  орган – 94,9%, місто – 94,0%, Пісківський             
територіальний орган – 92,0%, Н-Сергіївський територіальний орган – 

81,9%, Явкинський  територіальний   орган – 75,7%, Н-Іванівський 
територіальний            орган – 73,3%,  Н-Єгорівський територіальний орган – 

66,2%, Христофорівський                       територіальний орган – 53,4% та 
Плющівський територіальний орган – 52,4%. (таблиці 1,2).     
Найбільшого  приросту  до  відповідного періоду  минулого року досягнуто 
по:  
Н-Іванівському територіальному органу  44,1%, або більше на 213,1 
тис.грн, за рахунок наступних дохідних джерел, а саме: 
КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати» від бюджетних установ та від ФГ Надежда в сумі 3,2 тис.грн, ФГ 
Головченко в сумі 19,0 тис.грн, Гусєва В.В. в сумі 19,3 тис.грн., ФГ 
Тимошенков А.П. в сумі                 2,4 тис.грн, ФГ Тимошенко Т.Т. в сумі 3,6 
тис.грн, ФГ Тітенко В.В в сумі                 1,0 тис.грн; 
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від ФГ «Агро Баст»  в 
сумі 138,5 тис.грн, ФГ Чернишов І.О. в сумі 15,0 тис.грн; 
КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» від Цюпа В.Г в сумі                
63,0 тис.грн, Шатній В.П в сумі 18,4 тис.грн,  Гусєва О. Б в сумі 3,5 тис.грн; 
(Але є зменшення по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в 
сумі 60,1 тис.грн, за рахунок наступних платників, а саме: від Селін В.Г. в 
сумі              66,3 тис.грн; КБКД 18050500 «Єдиний податок з 
сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» від       ФГ  Когут В.В. в 
сумі 27,2 тис.грн, ФГ Головченко в сумі 8,1 тис.грн,                 ФГ Надежда в 
сумі 7,9 тис,грн, ПП Корона в сумі 5,6 тис.грн, ФГ Данілов І.А           в сумі 



2,6 тис.грн, ФГ Тимошенко Т.Т. в сумі 1,2 тис.грн, ПП Ост Лідер Агро в сумі 
1,0 тис.грн, ФГ Поле в сумі 0,7 тис.грн, ФГ Тимошенков А.А в сумі 0,5 
тис.грн). 
 Новопавлівському територіальному органу 16,5%, або більше на                        
192,7 тис.грн., за рахунок сплати по наступних дохідних джерелах, а саме по: 
КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати» від СТОВ «Промінь» в сумі 89,8 тис.грн (але зменшення 
відслідковується по СТОВ Світоч в сумі 8,6 тис.грн, ФГ Руденко в сумі 13,8 
тис.грн,ТОВ Мулик в сумі 1,3 тис.грн); 
КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» від СТОВ «Промінь» в сумі 16,2 тис.грн; 
КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання  
роздрібної торгівлі підакцизних товарів» від Пономаренко О.М. в сумі                    
1,1 тис.грн; 
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від ТОВ НВА 
«Землеробець» в сумі 42,8 тис.грн, СТОВ «Світоч» в сумі 19,1 тис.грн; 
КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» за  рахунок нового 
платника 

Сімов Г.О в сумі 46,4 тис.грн; 
КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків» від Марузенко М.Ф. в сумі - 3,0 тис.грн.,  Мулика 
І.К в сумі - 10,0 тис.грн., Райсільгоспхімія  в сумі – 18,0 тис.грн., СТОВ 
«Світоч» - 9,0 тис.грн; 
 Добренському територіальному органу  8,5 %, або більше на 190,9 
тис.грн., за рахунок сплати  по наступних дохідних джерелах, а саме по: 
КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати» від ТОВ Явкинський елеватор в сумі - 40,0 тис.грн, помилково 
зараховані кошти від      філії обласного Миколаївського управління 
Ощадного банку в сумі - 72,0 тис.грн (але зменшення відслідковується по 
ТОВ Фрея Агро в сумі 71,8 тис.грн); 
КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» від Семенова Д.В. в сумі - 35,4 тис.грн, Тарасова С.А. в сумі -  20,7 

тис.грн, ТОВ ПСП «Нібулон» в сумі 31,4 тис.грн;  
КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» від Укрзалізниці - 

43,0 тис.грн. (але відслідковується зменшення по КБКД 18010600 «Орендна 
плата з юридичних осіб» від ТОВ Явкинський Елеватор в сумі 81,7 тис.грн, 
ФГ Аетіт в сумі 6,0 тис.грн, ТОВ Фрея Агро в сумі 27,3 тис.грн); 
КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 5,1 тис.грн; 



КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» від Галагуз О.О. в сумі 2,4 
тис.грн, Брицький В.Г. в сумі 0,7 тис.грн., Олійник І.В. в сумі  0,6 тис.грн;  
КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» від СГК «Колос» в сумі                        
15,0 тис.грн;  
КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» від Семенов С.В. в сумі  
30,0 тис.грн., Семенов Д.В. в сумі  18,0 тис.грн., Тарасенко М.М. в сумі  6,0 
тис.грн., Муту С. Й. в сумі  6,0 тис.грн., Брицький В.Г. в сумі  5,9 тис.грн., 
Гіпак А.О. в сумі 5,6 тис.грн, Зуб М.І. в сумі 5,0 тис.грн., Шойко А.С. в сумі  
5,0 тис.грн., Шойко В.С. в сумі  5,0 тис.грн.,  Харкалюк А.М. в сумі  1,5 
тис.грн., Граур Д.О. в сумі  1,5 тис.грн; 
КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків» від ФГ «Маяк» в сумі 30,0 тис.грн, ФГ Когут В.В. в 
сумі 7,0 тис.грн., ФГ Лисиця С.П. в сумі               3,0 тис.грн, ФГ  Перлина 
Степу в сумі  2,5 тис.грн, ПП «Корона» в сумі  2,0 тис.грн, ФГ «Поле» в сумі 
1,0 тис.грн.           
Явкинському територіальному органу 7,4%, або більше на 107,5 тис.грн., 
за рахунок сплати  по наступних дохідних джерелах, а саме по: 
КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» від ФГ Володимир  в сумі  28,5 тис.грн, ТОВ «Нібулон»  в сумі 10,8  
тис.грн,                Козаченко Н.В. в сумі 17,5 тис.грн., Агро Капітал Юг  в 
сумі 12,6 тис.грн,              Гусєв Ю.О. в сумі 6,3 тис.грн, (але є зменшення 
відповідного податку від                ТОВ Комсейл 40,0 тис.грн., ФГ Артакова - 
18,9 тис.грн.); 
КБКД11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування» в сумі 24,9 
тис.грн; 
КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості» від ТОВ Енерджи Ден - 6,8 тис.грн; 
КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  від МУВГ в сумі                
2,8 тис.грн, Укртрансгаз в сумі 0,9 тис.грн ( але зменшення відслідковується 

по КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від ТОВ Комсейл в 
сумі              9,0 тис.грн, ФГ ЧШЛ в сумі 3,4 тис.грн, по КБКД 18010900 
«Орендна плата з             фізичних осіб» від Демейніков М.В в сумі 7,0 
тис.грн, Ігнетьєв В.П в сумі              4,1 тис.грн); 
КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» від ФГ ГЕЯ в сумі 14,2 
тис.грн, ФГ Єгнатьєва в сумі 4,1 тис.грн; 
КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» від Мірошніченко С.М.            
в  сумі 5,2 тис.грн, Ігнатьєв В.П в сумі 15,0 тис.грн., Хоптинський І.І. в сумі              
3,0 тис.грн, Загорельський О.В. в сумі 3,0 тис.грн, Кухарчук Т.Л в сумі                      
20,0 тис.грн. (але зменшення відповідного податку відслідковується  від                  
Остапчука В.В. в  сумі 58,0 тис.грн). 



КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків» від ФГ «Володимир»  в сумі 84,0 тис.грн. 
Новосергіївському територіальному органу  4,3%, або більше на 29,5 
тис.грн., за рахунок сплати  по наступних дохідних джерелах, а саме по: 
КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати» від ФГ СВО в сумі 5,4 тис.грн, ФГ Руденко М.І в сумі 5,7 тис.грн, 
ПП Гутєй Ю.В.  в сумі 0,6 тис.грн, ПП Сотнікова Т.В. в сумі 3,1 тис.грн; 
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» ФГ Руденко М.І.  в сумі  
48,9 тис.грн (але зменшення відслідковується по КБКД 18010900 «Орендна   
плата з фізичних осіб» від Сотнікова Т.В в сумі 3,2 тисгрн); 
КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 14,8 тис.грн; 
КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» від Осадченко О.О. в сумі 
7,2 тис.грн, Гутєй Ю.В. в сумі 3,3 тис.грн, Трубнікова Є.О в сумі 4,6 тис.грн.             
Красняник Н.М. в сумі 2,0 тис.грн (але зменшення відслідковується по КБКД 
18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» від СТОВ 
«Промінь» в сумі 12,0 тис.грн, ФГ Руденко М.І в сумі 4,4 тис.грн, ФГ СВО в 
сумі 33,0 тис.грн). 
 

Зменшення відслідковується до  відповідного періоду  минулого року по: 
Пісківському територіальному органу (-0,5%), або менше на 3,8 тис.грн, за               
рахунок наступних дохідних джерел, а саме по: 
КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати» від    СТОВ «Дружба» в сумі 42,0 тис.грн, ТОВ «Прометей» в сумі 
94,0 тис.грн. (але є збільшення по ФГ Явір Ю.А в сумі 5,0 тис.грн, Селін В.Г в 
сумі 15,0 тис.грн,           Селіна О.М. в сумі 5,0 тис.грн, Коваль В.В. в сумі 5,1 
тис.грн.); 
КБКД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування» в сумі 31,1 
тис.грн; 
КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання  
роздрібної торгівлі підакцизних товарів» від СТ «Аріадна» в сумі 2,3 
тис.грн,          Пономаренко О.М в сумі 1,1 тис.грн, Селіна О.М. в сумі 1,0 
тис.грн; 
КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  від ТОВ 
«Прометей» в сумі 3,6 тис.грн, Миколаїв газ в сумі 1,0 тис.грн; 
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від ТОВ «Прометей» в 
сумі 2,8 тис.грн, Укртелеком в сумі 0,6 тис.грн, СВК «Ласуня» в сумі 0,7 
тис.грн, СВК «Світанок» в сумі 1,4 тис.грн, Пісківська ЗОШ в сумі 0,3 
тис.грн. 



КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» від Пляки С.В. в сумі                   
72,3 тис.грн. 
Але відслідковується збільшення по КБКД 18050400 «Єдиний податок з                 
фізичних осіб» від  Селін В.Г. в сумі  91,1тис.грн, Коваль Т.О. в сумі 1,6 
тис.грн, Біденко В.В. в сумі 1,0 тисгрн, по КБКД 18050500 «Єдиний податок 
з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» від  ФГ Явір ЮА в сумі 
13,7 тис.грн, ТОВ Прометей в сумі 5,0 тис.грн, ФГ «Юрчик» в сумі 8,8 
тис.грн. 
 

місту Баштанка (-1,5%), або менше на 452,7 тис.грн., за рахунок наступних           
дохідних джерел, а саме по: 
КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» від   ПСП «Корона» в сумі 56,0 тис.грн, ПСП «Нібулон» в сумі 16,7 
тис.грн, Календар П.М. в сумі 19,7 тис.грн, Годованюк В.К. в сумі 8,8 тис.грн; 
КБКД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування» в сумі 47,9 
тис.грн; 
КБКД 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості» від ТОВ Вектор Плюс в сумі 11,7 тис.грн, ФГ 
«Маяк» в сумі 1,0 тис.грн (за рахунок передплати минулих років), ТОВ 
«Баштанський Сирзавод в сумі 2,6 тис.грн; 
КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості» від Рослик Т.О. в сумі 13,8 тис.грн,  Марченко 
О.А. в сумі 6,6 тис.грн,    Сухарь В.М. в сумі 4,7 тис.грн,  Гусєва В.В. в сумі 
4,9 тис.грн, Сухарь К.В в сумі 3,0 тис.грн, Сухарь Н.К. в  сумі 2,0 тис.грн, 
Горіла І.І в сумі 1,5 тис.грн, Теселько Л.С.  в сумі 1,2 тис.грн, Стрибайло 
О.В. в сумі 1,0 тис.грн; 
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від ТОВ «Баштанська           
Птахофабрика» в сумі 77,5 тис.грн, ТОВ «Баштанський Сирзавод» в сумі 
32,3 тис.грн, ПП «Юліана Сервіс» в сумі  34,0 тисгрн, ПП «Вікторія» в сумі             
20,0 тис.грн, Форум Еволюшин в сумі 14,9 тис.грн, АТБ в сумі 14,2 тис.грн, 
ПСП «Корона» 8,8 тис.грн, Домашов В.В. в сумі 7,0 тис.грн, Укртелеком в 
сумі 2,9 тис.грн, Когут В.В. в сумі 2,9 тис.грн; 
КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 109,3 тис.грн; 
КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» від Годованюк В.К в сумі            
15,0 тис.грн, Горіла І.І. в сумі 13,8 тис. грн, Ткаленко М.А. в сумі 8,7 тис.грн, 
Машков М.І. в сумі 4,8 тис.грн, Гусєв О.І в сумі 4,8 тис.грн, Шумило К.Г в 
сумі 3,4 тис.грн, Божко Е.А в сумі 3,0 тис.грн, Федоров В.Г в сумі  2,0 тис.грн,                  
Костанян М.А в сумі 2,7 тис.грн, Коновалик М.І. в сумі 1,9 тис.грн; 



КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» від ФГ 
«Кондор С» в сумі 71,2 тис.грн, ФГ «Поле» в сумі 14,7 тис.грн, ТДВ «Зоря 
Інгулу» в сумі 4,3 тис.грн, ФГ «Перлина Степу» в сумі 2,4 тис.грн,  ПП 
«Корона» в сумі 2,0 тис.грн,               ФГ «Лан» в сумі 1,5 тис.грн;  
Але відслідковується збільшення по КБКД 18050300 «Єдиний податок з 
юридичних осіб» від  ПП Техносервіс - 2010 в сумі 41,7 тис.грн, ПП Давід - 

2019  в сумі 44,5 тис.грн, ПП «Шлях» в сумі 91,8 тис.грн, по КБКД 18050400 
«Єдиний            податок з  фізичних осіб» від  сплати нового платника 
Степанов П.С. в сумі 155,7 тис.грн, Гусєв О.А. в сумі 29,0 тис.грн, 
Кроповницький В.П. в сумі 77,4 тис.грн, Маламуж Л.О. в сумі 49,4 тис.грн, 
Шевченко А.Л. в сумі 25,3 тис.грн, Якоба В.А. в сумі 7,8 тис.грн. 
 

Новоєгорівському територіальному органу  (-9,0%), або менше на 83,3 
тис.грн, за рахунок наступних дохідних джерел, а саме по: 
КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» від    ТОВ ПСП «Нібулон» в сумі 15,4 тис.грн,  ПСП «Корона» в сумі 
51,6 тис грн., СТОВ «Лан» в сумі 8,7 тис.грн. 
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від СТОВ «Лан» в сумі               
13,1 тис.грн; 
КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» від СТОВ 
«Лан» в сумі 16,3 тис.грн,  ФГ «Надежда» в сумі 2,2 тис.грн, ФГ «Лан» в сумі 
1,5 тис.грн,            ФГ «Перлина Степу» в сумі 2,5 тис.грн, ФГ Бондар В.П. в 
сумі 3,4 тис.грн. 
 

Плющівському територіальному органу (-15,2%) або менше на 147,9 
тис.грн, за рахунок наступних дохідних джерел, а саме по: 

КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата» від  СТОВ «Дружба» в сумі 114,5 тис.грн; 
КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання             
роздрібної торгівлі підакцизних товарів» від ТОВ «Каскад» в сумі 0,9 тис.грн; 
КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості» від Базальнікова І.М. в сумі 49,9 тис.грн, Собко В.О. в сумі 2,3 
тис.грн; 
КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості» від РССТ в сумі 10,6 тис.грн, СОВ «Дружба» в сумі 1,9 тис.грн,                        
ФГ «Нива» в сумі 1,0 тис.грн, ТОВ «Каскад» в сумі 0,8 тис.грн; 
КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 5,6 тис.грн; 



КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» від Собко В.О. в сумі 4,6 
тис.грн, Базальнікова І.М. в сумі 2,2 тис.грн, Рудак І.І. в сумі 0,5 тис.грн.  
Але відслідковується збільшення по КБКД 18010500 «Земельний податок з             
юридичних осіб»  від  СВК «Новогеоргіївське»  в сумі 6,0 тис.грн, КБКД 
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від СТОВ «Дружба»  в сумі 40,0 
тис.грн.  
КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» від ФГ 
«Головченко» в сумі 46,8 тис.грн, ФГ «Поле» в сумі 31,8 тис.грн, СТОВ 
«Дружба» в сумі 9,5 тис.грн. 
Христофорівському територіальному органу (-18,0%) або менше на                  
115,2 тис.грн, за рахунок наступних дохідних джерел, а саме по: 
 КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати» від  ФГ «Промінь» в сумі 9,0 тис.грн, Ваценко І.В. в сумі 1,1 тис.грн 
та зменшення ПДФО із заробітної плати працівників бюджетних установ; 
КБКД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування» в сумі 23,7 
тис.грн; 
КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості» від Баштанська РССТ в сумі 2,3 тис.грн; 
КБКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» від СВК «Степовичка в 
сумі 28,0 тис.грн,  Інгульська ЗОШ в сумі 8,9 тис.грн, Мега Продукт Сервіс в 
сумі             1,5 тис.грн, Укртелеком в сумі 0,3 тис.грн; 
КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» від Селіна О.М в сумі 0,8 
тис.грн, ПП Гусєв О.А. в сумі 0,5 тис.грн, Новицька В.В. в сумі 0,3 тис.грн;  
КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» від ФГ «Промінь» в 
сумі 17,6 тис.грн; 
КБКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» від ФГ 
«Головченко» в сумі 28,6 тис.грн, ФГ «Поле» в сумі 12,5 тис.грн ( але 
збільшення відслідковується  по ТОВ Комсейл в сумі 11,2 тис.грн, ТОВ 
Богданівський плодорозсадник в сумі 3,8 тис.грн). 
 

 

 

 

Міський голова                                                                             Іван РУБСЬКИЙ                   
 


