
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

одинадцята  сесія VІ скликання 
 
від   29. 12. 2011 р. №489 
 
Про внесення  змін до  рішення  міської  ради  
(двадцять  сьома  сесія ІV скликання )  від 23.06.2005р.  
“Про  затвердження Правил торгівлі на ринках 
та  торговельних майданчиках  м. Коростеня”. 
 

З метою приведення Правил торгівлі на ринках   у відповідність до    
Податкового Кодексу України, керуючись  ст. 26   Закону України “Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні”,  міська  рада   

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести  зміни до  рішення  міської  ради ( двадцять сьома  сесія ІV 
скликання )   від  23.06.2005 року “ Про  затвердження Правил торгівлі на ринках  
та  торговельних майданчиках  м. Коростеня”:  

1.1. в абзаці другому пункту 8  розділу І „Загальні положення” слова  
„ копії свідоцтва про реєстрацію ринку як суб’єкта підприємницької діяльності”, 
„та відповідальності за несплату ринкового збору, а також  „ставок ринкового 
збору”  вилучити. 

1.2. В абзаці другому пункту 16  розділу І „Загальні положення” слова „ 
номера  свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та 
назви органу, що здійснив цю реєстрацію”  вилучити. 

1.3. В абзаці четвертому пункту 16  розділу І „Загальні положення” слова 
„ ринкового збору та”  вилучити. 

1.4 Пункт 18 розділу І „Загальні положення”  вилучити. 
1.5 В абзаці першому  пункту 23  розділу І „Загальні положення” 
речення „Продавці на ринках зобов’язані сплатити ринковий збір до  

початку торгівлі” та слова „ ринкового збору”  вилучити. 
1.6 В абзаці другому  пункту 23  розділу І „Загальні положення” слова 

„Ринковий збір та”, „ринкового збору” та речення „Відповідальність за сплату 
ринкового збору несуть продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до 
чинного законодавства.  При справлянні ринкового збору початком торгівлі 
вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. Після 
закінчення двох годин від початку роботи ринку ринковий збір сплачується 
продавцем до зайняття торговельного місця.” вилучити. 

1.7  В  першому та другому реченнях п. 24 розділу І „Загальні 
положення” слова „ ринкового збору” вилучити. 



1.8. В пункті 35 розділу І „Загальні положення” слова „справляти 
ринковий збір, контролювати його оплату продавцями та перераховувати цей 
збір до місцевого бюджету в терміни та в обсягах, передбачених чинним 
законодавством” вилучити. 

1.9. В пункті 39 розділу ІІ „Особливості торгівлі продовольчими 
товарами” слова „ ринкового збору і” вилучити. 
             2.  Рішення   Коростенської міської ради  (12 сесія 5 скликання)  від 27 
квітня 2007р. стосовно  обчислення та сплати ринкового збору (зі змінами)  
вважати таким, що втратило чинність 

 
 
 
 

        Міський голова                                                                     В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради  В.Ходаківський 
Заступник міського голови             О.Ясинецький 
Начальник управління економіки                                              О.Жилін                                                               
Начальник юридичного відділу                                  Т.Камінська                                
Начальник відділу торгівлі та                                                                       В.Безпалько 
побутового обслуговування                                               


