
БРОВАРСЬКА МІСЬК .... А РАДА КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про вс~~новлення вартості торгового патенту 
на ЗДІиснення торговельної діяльності та 

на здійснення діяльності з надання послуг для 
суб»єктів підприємницької діяльності 

'l~ 

Відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів 
підприємницької діяльності», відповідно до Переліку послуг, що належать до 
побутових і підлягають патентуванню, затвердженого Постановою Кабінету 
МїHictpiB України Н!! 659 від 11.05.06р., керуючись ст .. 25 Закону України 
<<Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
Броварської об»єднаної державної податкової інспекції, управління 
економіки та постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку ,бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

1. Встановити вартість торгового патенту на здійснення торговельної 
діяльності на території міста суб»єктами підприємницької діяльності та/або їхнім . . 
СtJ]УІП·УРНИМ (відокремленим) підрозділам у пунктах продажу товаРІВ на МІСЯЦЬ: 

Вартість 

N!п1п І<ВЕД Вид діяльності СПД торгового 

патенту -
1 ТОРГШЕЛЬНА mSlJlJ,.НІСТЬ 
1.1. РОЗДРІБНА торгmля . 

В будь яких пунктах продажу,де здійснюється торгівля (без 
160 1..1.1. 52 реалізації алкогольних напоїв та т~:юнових ВИРОбі~ ".-

В будь яких пунктах npодажу,д~ ЗДІИСНЮЄТЬСЯ торпвля 
160 .11.2. 52 товарами,ВКЛЮЧаючи ТЮТЮНОВІв~~БИ . 

В б яких пунктах продажу, де ЗДІИСНЮЄТЬСЯ торпвля, 

1·1.3. 
удь ... . ІрІ б 160 52 включаючи алКОГОЛЬНІ Hгanol та ТЮТЮНОВІ ви о И 

.11.4. 50.10.2 Торгівля автомобілями . 160 

l:!.4. 50.5. Торгівля нафтоПРОдУК!ами ЗРІдженим та стисненим газом 160 

.1.1.5. 52.47.0 Торгівля книгами та канцелярським приладдям 100 

1.2. 51 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 160 

1.3. ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ 
б" ·в громадського харчування, де поряд з 

для о ЄКТІ . . .. 
арчування реалІЗУЮТЬСЯ алКОГОЛЬНІ нanОЛІ та 

1.3.1. 
продуктами х 160 

55 тюнові вироби тю ЗАТ ,.6poaP1:Ь/f8 фyapIOf" 2005 р. 3 .... НІ 155-2OfЮ 



001273 



,... 

1.3.2. 
t""" 

1.3.3. 

і2 
r 2.1. 
2.2. 
2.3. 

2.4. 
2.5. 

2.6. 

2.7. 
2.8. 
2.9. 

12.10. 
! 2.11. 
2.12. 
2.13. 

Для об" . 
55 

ЄКТІВ громадсько І о харчуванНJJ, де поряд з 
ПРОдУктами харчування реалізуються тютюнові вироби 
Для б" . 

55 
о ЄКТІв громадського харчуванНJJ, де реалізуються 

лише продукти харчування. 

НАдАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ 
Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок 

52.72.1. Ремонт радіотелевізійноі-, аудіо-, та відеоапаратури 
52.73.1 Заміна елементів живлення 
52.73.2. 
36.22.0. Ремонт та виготовлення Іовелірних виробів 
28 Ремонт та виготовленн5!. металовиробів 

Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, 
50.20.0. що належать громадянам 

Ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), 
45 садових будиночків, гаражів 

71 Прокат аудіо-, відеокасет, ед дисків 

71 Прокат автотранспортних засобів 

93.05.0 Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій 

93.05.0 Послуги ломбардів 

74.81.0. Фотопослуги та послуги фотокінолабораторій 

22.3. Послуги аудіо-, відеозапису 

2. Для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи і обрали спосі9 оподаткування доходів, одержаних від 
цієї діяльності за фіксованим розміром податку шляхом придбання 
патенту, розмір його встановлюється в сумі - 1 ОО rpH. 

3. Дане рішення ввести в дію з 1 січНJJ 2008 року; 
4. Вважати таким, що втратили чинність рішення міської ради від 

14.05.1998 р. N!! 18-02-23 <<Про встановлення вартості торгового патенту на 
здійснення торговельної діяльності із надання послуг та фіксованого 
податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи» та рішенНJJ Броварської міської ради від 
15.02.2001 p.N!! 351-24-23 «Пf)О 8становленНJJ вартості торгового патенту 
на здійснення торговельної діяльності із надання послуг та фіксованого 
податку для громадян, ві здійснюють підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи»; . R~~1i:i~"" . 
5. Контроль за виконанням даного В,ЩF:~~. ..' на зас~пника МІСЬКОГО 

голови В.О.Андрєєва. '$ ~ - ~ () ср.., 

It! ОО 

Секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари 
И. 4~. AoI~· 

N!! /"Іо - j/- оТ 

160 

120 

150 
120 
100 

160 
160 

і60 

160 
150 
160 
160 
160 
160 
160 



ПоданНJI: 

начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник управлінНJI економіки 

- начальник юридичного відділу 

~.м.зеленська 

__ ...,=.~--n,---__ В.О.Андрєєв 

___ ~---:;...:::~'~~1+--/_~Н.І.саченко 

t 

(О 

~ І.главер 

- виконуюча обов'язки д", А J л. _. о 
начальника загального відділу - J І "fJVJJJД/j 
головний спеціаліст загального відділу --------4~~/=--Л.М.Шило 

- голова комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету,фінаисів. та цін І ' 

,'. '. \, І' • , • І • . . " 
,- ф • • " , 

" / 

----Нl4'Ч---- А.В.БулК8 
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