
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять третя  сесія VІ скликання 
 

від  05.06.2014 р. №1484 
 
Про  затвердження ставок збору  
за провадження деяких видів  
підприємницької діяльності  на 2015 рік 
 
         

З метою створення умов для зростання надходжень збору за провадження 
певних видів  підприємницької   діяльності, наповнення доходної частини 
міського бюджету,  забезпечення  дотримання вимог Податкового кодексу  
щодо місцевих податків і зборів, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, Законом України „Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, міська рада 
 
 ВИРІШИЛА : 
 

1. Затвердити  ставки збору за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності в таких розмірах: 

1.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім 
провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та 
стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок 
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, 
заправних пунктах, провадження  торговельної діяльності по реалізації товарів 
у  відділеннях поштового зв’язку) та діяльності з надання платних послуг 
встановлюється у розмірі 0,2 мінімальної місячної заробітної плати, 
установленої законом на  01 січня календарного року, незалежно від місця 
знаходження об’єкту. 

1.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 
встановлюється у  розмірі 0,4 мінімальної заробітної плати, незалежно від місця 
розташування таких пунктів продажу, щомісячно. 

1.3. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на 
календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати. 



1.4. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал 
становить: 

1.4.1 для використання грального автомата (грального автомата “кран-
машина”, грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого 
грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - 
розмір мінімальної заробітної плати; 

1.4.2 для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, 
боулінгу, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - 
розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний 
жолоб (доріжку); 

1.4.3 для використання столів для більярду, що вводяться в дію за 
допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, що 
використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної 
заробітної плати, за кожний стіл для більярду; 

1.4.4 для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір 
мінімальної заробітної плати, за кожне окреме гральне місце. 

1.5. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням 
пільгового торгового патенту встановлюється у розмірі 0,05 розміру 
мінімальної заробітної плати, за весь строк дії такого патенту. 

1.6. Ставка збору за  провадження  торговельної діяльності по  реалізації 
товарів у  відділеннях поштового зв’язку встановлюється у розмірі 0,04 
мінімальної місячної заробітної плати, установленої законом на  01 січня 
календарного року, незалежно від місця знаходження об’єкту; 

1.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням 
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру 
мінімальної заробітної плати. 

2. Пункт 1 з підпунктами  рішення Коростенської міської ради  двадцять  
четвертої   сесії VІ скликання  від  06.06.2013 р. № 1114 «Про  затвердження 
ставок збору  за провадження деяких видів  підприємницької діяльності  на 
2014 рік» визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2015 року. 
      3.  Рішення ввести в дію з 01 січня 2015 року. 

 
 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                                  О.Ясинецький 

 

Начальник управління економіки                                                       О.Жилін 
Начальник фінансового управління                                                    Л.Щербанюк 

                                      

Начальник відділу регулювання торгівлі та 
побутового обслуговування                                                                 В. Безпалько    
  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
   
 



 


