СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 27 червня 2006 року № 68 – МР
м. Суми
Про встановлення вартості
торгових патентів
З метою збільшення надходжень до міського бюджету, відповідно до
пункту 4 статті 3 та пункту 4 статті 3.1 Закону України від 23.03.1996 р. № 98/96ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” із змінами та
доповненнями, Закону України “Про систему оподаткування” із змінами і
доповненнями, керуючись статтею 25
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити вартість плати за торгові патенти за календарний місяць, які
видаються суб’єктам підприємництва у сфері роздрібної та оптової торгівлі,
громадського харчування та з надання побутових послуг згідно з додатком № 1.
2. Затвердити розподіл об’єктів громадського харчування по групах згідно з
додатком 2.
3. Увести в дію дане рішення з 01 січня 2007 року .
4. Рішення Сумської міської ради від 25 травня 2004 року № 816-МР “Про
встановлення вартості торгових патентів” вважати таким, що втратило чинність
після уведення в дію даного рішення.
5. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фінашка В.В. та державну
податкову інспекцію в місті Суми (Мелікова В.М.).
Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
“Про встановлення вартості торгових
патентів”
від 27 червня 2006 року № 68 - МР
Розмір вартості торгових патентів за календарний місяць
на здійснення торговельної діяльності
Пункти продажу товарів
1
1.Магазини, інші торговельні точки , які знаходяться в окремих приміщеннях,
будівлях або їх частинах, та мають торговельний зал для споживачів або
використовують для торгівлі його частину та інші приміщення:
а ) Непродовольчі :
Спеціалізовані , які торгують товарами однієї групи подовженого терміну дії
(типу “Меблі”,”Хутро”, ”Ювелірні вироби”, ”Будматеріали”, ”Побутова
техніка”, ”Телерадіовідеоапаратура”, ”Запасні частини до автомобілів”);
Спеціалізовані, які торгують товарами однієї групи (типу “Одяг”, ”Взуття”,
”Парфуми”);

Вартість
торгового
патенту
2

320.00

250.00
Неспеціалізовані, які торгують кількома групами товарів, в кількості, що
дозволяють організувати ряд відділів, секцій;
Універмаги , будинки торгівлі , які торгують усіма видами товарів;

220.00
320.00

Салони-магазини по продажу автомобілів.
320.00
б) Продовольчі:
Універсами , супермаркети
320.00
Неспеціалізовані, які торгують кількома групами товарів, в кількості, що
дозволяють організувати ряд відділів, секцій;
300.00
Магазини , які обслуговують пільгові категорії населення із зниженою на 10 %
націнкою;
130.00
2. Підприємства , які здійснюють торгівлю лише продукцією вітчизняного
виробництва.
130.00
3. Кіоски та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але
не мають вбудованого торговельного залу для споживачів.
130.00
4. Пересувна торговельна мережа в межах області та України, за винятком
ринків, що створені за рішенням органів місцевого самоврядування.
170.00
5. Палатки, лотки, автомагазини та розвозки на ринках міста (для юридичних
осіб).

170.00

6. Палатки , лотки на вулицях міста.
7. Лотки, що знаходяться на закріпленій за підприємством території.

180.00
110.00

8. Палатки, лотки, літні майданчики підприємств громадського харчування, при
наявності в них продукції власного виробництва ( при відсутності в продажу
алкогольних напоїв ).
120.00
9. Лотки, прилавки, які розташовані в приміщеннях міських лікарень та
поліклінік і здійснюють торгівлю продовольчими товарами та товарами
першої необхідності.
150.00
10. Літні майданчики торговельних підприємств (при наявності в продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів).
270.00
11. Стаціонарні, малогабаритні та пересувні автозаправні станції, заправні
пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим, скрапленим
газом.
320.00
12. Оптові бази, склади–магазини, оптова пересувна торгівельна мережа та інші
приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові
кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток
320.00
13. Громадське харчування :
а) підприємства громадського харчування першої групи та новостворені;
б) їдальні, буфети та інші підприємства громадського харчування.

240.00
100.00

Розмір вартості торгових патентів за календарний місяць
на здійснення діяльності з надання побутових послуг
Пункти надання побутових послуг

Вартість
торгового
патенту
2

1
1. Ремонт та технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення населення, виходячи з кількості працюючих
(коди 14101-14106 , 14201-14205 , 14301-14313 , 14401-14403):
220.00
- до 3-х чоловік
-

більше 3-х чоловік

320.00

-

вулканізація та шиномонтаж

170.00

2. Виробництво кіно-фотопродукції на замовлення населення за наявністю
фотолабораторій типу Kodak , Konica , Fuji (коди 19101-19125).

180.00

3. Послуги ломбардів (коди 18601-18629).

300.00

4. Ремонт та виготовлення ювелірних виробів (коди 13446-13468).

250.00

5. Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок (коди 12232, 12233).
6. Ремонт радіотелевізійної, аудіо- і відеотехніки (коди 13101-13161).

130.00
160.00

7. Заміна елементів живлення (код відсутній).

100.00

8. Ремонт та виготовлення металовиробів (коди 13401-13445, 13469, 13470).

250.00

9. Ремонт та будівництво індівідуального житла, квартир, садових будинків,
гаражів (коди 17101-17118, 17201-17235, 17301-17307).

280.00

10. Перукарські послуги (коди 18201-18256).

170.00

11. Прокат аудіо- , відеокасет, CD-дисків (код відсутній).

130.00

12. Прокат автотранспортних засобів (коди 18308-18309).

200.00

13. Прокат велосипедів водних і водних лиж, човнів, катерів (код 18307).

60.00

14. Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій (код 18327).

130.00

15. Послуги аудіо-, відеозапису (код відсутній).

140.00

16. Пункти побуту, які обслуговують пільгові категорії населення по зниженій
на 50 % вартості послуг.

60.0

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток 2
до рішення Сумської міської ради
“Про встановлення вартості торгових
патентів”
від 27 червня 2006 року № 68 - МР
Розподіл об’єктів громадського харчування по групах
1. Підприємства громадського харчування першої групи та новостворені (кафе,
бари, ресторани ) :
ТОВ кафе «Кобзар», ПВКП «Юком», ТОВ «Мерідіан», ДП ресторан
«Україна» , СВКП «Олімп», ППТФ «Торгсервіс», ТОВ «Сумифудз-харчування» ,
ТОВ «Старе місто», ТОВ «Саяни», ПП «Ріо», ДП готельний комплекс«Хімік»
ВАТ «Сумихімпром», ПВКП «Поворот», ТОВ «Золотий півник», ДП
ТОВ «СНУП» ЛТД ресторан «Татьяна», ДП ТОВ «Чус» кіноконцертний комплекс
Шевченка, ПКФ «Сейро», АТ «Театральний», АТ «Кристал», СВСП «Проспект»,
ТОВ «Наша Демократична Сумщина» (вул. Шевченка, 17), ТОВ «Солодкоїжка»,
МакДональдз Юкрейн ЛТД, ТОВ «Піраміда», ПП «Двін-2000», ТОВ «Кристал»,
ПП «Ольвія», ТОВ фірма «Руна-С», ТОВ ТФ «Каштан», ТОВ «Магістраль»,
ТОВ «Теххіммонтаж», ЗАТ НВО ім. М.В. Фрунзе, ТОВ «Оріон», ДП «Вікторія»
ВАТ «Сумиоблавтотранс», “Аграрний універсітет” СД, ПФ “СДК”, ТОВ “Ред”,
ТОВ “Інфосіс-центр”, філія ЗАТ “Торговий дім “Укртатнафта”, ПП Власенко
С.А., ПП Брюханова Н.П., Торговельний комплекс “Горлиця” ДП ВАТ
“Сумизернопром”, ПП “Алмаз”, ТОВ “ВАК”, ТОВ “Торговельний дім “Альянс”,
ТОВ “Олівія”, ТОВ “АС-Пиво”, ПП “Перспектива”, ПП Диченко І.Б., ПП Губська
Т.О., ПП Губецька О.Г., ТОВ “Артекс”, ПП Стародуб А.Ф., ТОВ ТД “Холодна
гора ЛТД”, ПВСП “Діор”, ПП Кондратенко О.А., ТОВ “Гріф”, ПП Шарпота В.А.,
ПП Завгородня І.І., ПП Міщенко К.І., ПП Федосова І.О., ПП Картавченко А.М.,
ПП Клименко А.В., ТОВ “Модерн”, ПП Книш Д.О., ТОВ “Продсервіс”,
ТОВ «Ямал і Ко», ТОВ «Імпульс», ТОВ «Совіт», ПВКП «Ніке», ТОВ «Слов’яни94», ТОВ «Гольфстрім», ТОВ «Спорт-лайн», ТОВ «Промислово-торговельна
компанія», ТОВ «Воскресенська 15», ТОВ «Оригінал – 2000», ТОВ «СПМК
Будтехсервіс», ТОВ «Хелп – С», ЗАТ інститут «Сумипроект», ТОВ «Южанка»,
ТОВ «Карамболь», ПП Ярошенко Т.П., ПП Кащук А.І., ПП Калініна Г.І.,
ПП Терьохіна А.О., ПП Ліннік В.І.
2. Їдальні , буфети та інші підприємства громадського харчування .

Міський голова

Г.М. Мінаєв

