
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ІІІ сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня  2010 р. № 73

Про встановлення місцевих
податків і зборів

 Відповідно до положень розділу ХІІ Податкового кодексу України,
керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,

міська рада ВИРІШИЛА :
1. Встановити на території м. Ужгорода такі податки і збори:
 — єдиний податок;
— збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
— збір за місця для паркування транспортних засобів;
— туристичний збір.

 2. Затвердити положення про ставки і механізм справляння окремих
місцевих податків і зборів згідно з додатками 1, 2, 3 до рішення.

3. Департаменту міського господарства подати на затвердження міської
ради перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та
провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів із
зазначенням їх місцезнаходження, загальної площі, технічного облаштування,
кількості місць для паркування транспортних засобів.

4. Встановити, що до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу
України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва, на території
міста діють ставки єдиного податку, встановлені рішенням ІV сесії міськради V
скликання від 28.12.2006 р. № 172 від «Про ставки єдиного податку» із змінами
і доповненнями.
 5. Вважати такими, що втратили чинність:
 — рішення IV сесії Ужгородської міської ради народних депутатів XXII
скликання від 27.02.1995 р. «Про місцеві податки і збори» із змінами та
доповненнями;
 — рішення XXXVIII сесії міськради IV скликання від 24.12.2004 р. № 470
«Про вартість торгових патентів».
 6. Рішення набуває чинності з 1 січня 2011 року.
 7. Рішення опублікувати в газеті «Ужгород».
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань
бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М. )

Міський голова        В.В. Погорелов



Ставки збору
за провадження торговельної діяльності, в тому числі валютними цінностями, в пунктах обміну іноземної валюти,

діяльності з надання платних послуг, діяльності у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей), які встановлюються
на території м. Ужгорода з 1 січня 2011 року

Вид діяльності

Ставка збору
Розмір коефіцієнта

до мінімальної
заробітної плати на

1 січня
календарного року

та
період, за який

сплачується збір

Сума в грн.
на 2011 рік

1. Торговельна діяльність у пунктах продажу
товарів:

— для суб`єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють торгівлю через магазини та інші
торгові точки, що знаходяться в окремих
приміщеннях, будівлях або їх частинах, і мають
торговельний зал для покупців чи використовують
для торгівлі його частину

0,3507

календарний місяць

330

— для суб`єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють торгівлю через кіоски та інші малі
архітектурні форми, займають окремі приміщення,
але не мають вбудованого торговельного залу для
покупців

0,2976

календарний місяць
280

— для суб`єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють торгівлю через автомагазини,
розвозки та інші види пересувної торговельної
мережі

0,2976

календарний місяць

280

— для суб`єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють торгівлю через лотки, прилавки та
інші види торгових точок у відведених для
торговельної діяльності місцях, крім лотків,
прилавків, що надаються в оренду суб`єктам
підприємницької діяльності – фізичним особам та
знаходяться в межах спеціалізованих підприємств
сфери торгівлі – ринків усіх форм власності

0,2232
календарний місяць 210

— для суб`єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють торгівлю нафтопродуктами та
зрідженим газом через стаціонарні, малогабаритні
і пересувні автозаправні станції, заправні пункти 0,3996

календарний місяць

376

— для суб’єктів, які здійснюють торгівлю через
поштові кіоски та відділення зв’язку 

0,1063

календарний місяць
100

— для суб`єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють торговельну діяльність у сфері
ресторанного господарства в :
— їдальнях, фабриках-кухнях, заготівельних
фабриках

0,1701

календарний місяць

160

— кафе, закусочних, барах, буфетах, на відкритих
літніх майданчиках, у кіосках та інших закладах
ресторанного господарства

0,2498

календарний місяць
235

— ресторанах 0,3507
календарний місяць 330

— для суб`єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють торговельну діяльність через оптові
бази, склади-магазини або інші приміщення, які
використовуються для здійснення оптової торгівлі
за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби
та з використанням кредитних карток

0,3996
календарний місяць 376

— для суб’єктів, які здійснюють діяльність через
пункти продажу товарів (надання послуг),
розташовані на території, прилеглій до митниці,

376



інших пунктів переміщення через митний кордон 0,3996

календарний місяць
2. Дільність з надання платних побутових
послуг:
— виготовлення тентів, чохлів, штор, драпіровок
(01.024.03, 01.024.04);

0,1913
календарний місяць 180

— послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої
аудіо- і відеоапаратури
(01.080.01—01.080.66);

0,2391

календарний місяць
225

— заміна елементів живлення  (01.091.13); 0,1594
календарний місяць 150

— виготовлення ювелірних виробів за
індивідуальним замовленням
(01.110.01—01.110.09);

0,2976
календарний місяць 280

— послуги з ремонту ювелірних виробів
(01.094.01—01.094.08,
01.094.11—01.094.15);

0,2976
календарний місяць 280

— виготовлення металовиробів за індивідуальним
замовленням;

0,2976

календарний місяць
280

— послуги з ремонту інших предметів особистого
користування, домашнього вжитку та
металовиробів
(01.095.01—01.095.10,
01.095.12—01.095.16,
01.095.28, 01.095.29 );

0,1594

календарний місяць

150

— технічне обслуговування та ремонт автомобілів
за індивідуальним замовленням
(01.070.01—01.070.03,
01.070.06—01.070.25,
01.071.01, 01.071.02);

0,2976

календарний місяць
280

— будівництво житла за індивідуальним
замовленням
(01.060.01—01.060.02, 01.060.03
(заводського виготовлення),
01.060.04—01.060.14,
01.060.15 (крім металевих),
01.060.16—01.060.25);

0,2498

календарний місяць

235

— послуги з ремонту житла за індивідуальним
замовленням
(01.061.01—01.061.13,
01.061.14 (крім металевих), 01.061.15);

0,2498

календарний місяць

235

— послуги перукарень
(01.180.10—01.180.31,
01.180.40—01.180.77,
01.181.81);

0,2657
календарний місяць 250

— прокат аудіо- та відеокасет і CD-дисків
(01.130.02, 01.130.03);

0,2125
календарний місяць 200

— послуги з прокату велосипедів водних і водних
лиж, човнів та катерів
(01.130.09);

0,2338

календарний місяць

220

— прокат транспортних засобів, мотоциклів,
моторолерів, мопедів, легкових і вантажних
автомобілів, причепів до автомобілів та інших
пристроїв
(01.130.10);

0,2338

календарний місяць

220

— прокат весільного вбрання та одягу для
урочистих подій
(01.130.22);

0,3188

календарний місяць
300

— послуги з виконання фоторобіт
(01.140.01—01.140.12)

0,2976
календарний місяць

280

—послуги з обробки плівок
(01.141.01—01.141.09,
01.141.11—01.141.19);

0,2976
календарний місяць

280



— послуги з тиражування звукозаписів за
індивідуальним замовленням
(01.240.00);

0,2976

календарний місяць
280

— послуги з тиражування відеозаписів за
індивідуальним замовленням
(01.241.00);

0,2976

календарний місяць
280

3. Торгівля валютними цінностями в пунктах
обміну іноземної валюти, згідно з п. 267.5.5.
ПКУ

1,2

календарний місяць
1129

4. Діяльність у сфері розваг (крім проведення
державних грошових лотерей):

— для використання грального автомата
(грального автомата "кран-машина", грального
автомата, на якому проводяться дитячі ігри,
іншого грального автомата, призначеного для
проведення платних розважальних ігор), згідно з
п. 267.3.6 ПКУ

1,0

квартал

941

— для використання гральних жолобів (доріжок)
кегельбану, боулінгу, що вводяться в дію за
допомогою жетона, монети або без них, за кожний
гральний жолоб (доріжку), згідно з п. 267.3.6 ПКУ

2,0

квартал

1882

— 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, за кожний стіл для більярду, згідно з  п.
267.3.6 ПКУ

1,0

квартал

941

— для проведення інших платних розважальних
ігор  розмір мінімальної заробітної плати за
кожне окреме гральне місце, згідно з п. 267.3.6
ПКУ

1,0

квартал
941

5. Провадження торговельної діяльності із
придбанням пільгового торгового патенту.
Згідно з п. 267.3.7 ПКУ

0,05

щорічно

47

6. Провадження торговельної діяльності із
придбанням короткотермінового торгового
патенту, згідно з п. 267.3.8 ПКУ

0,02

за один день

19

Ставки збору
 за місця для паркування транспортних засобів,

які встановлюються на території м. Ужгорода з 1 січня 2011 року

Платники збору Об’єкт оподаткування Ставка збору
Юридичні особи, їх філії (відділення,

представництва), фізичні особи  підприємці,
які згідно з рішенням міської ради
організовують та провадять діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів
на майданчиках для платного паркування та
спеціально відведених автостоянках.

за спеціально відведені земельні
ділянки для паркування транспортних
засобів у центральній зоні міста

0,73 грн. за квадратний метр (0,0774 відсотка
мінімальної заробітної плати станом на

1.01.2011 р.);

Юридичні особи, їх філії (відділення,
представництва), фізичні особи  підприємці,
які згідно з рішенням міської ради
організовують та провадять діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів
на майданчиках для платного паркування та
спеціально відведених автостоянках.

за спеціально відведені земельні
ділянки для паркування транспортних
засобів у середній зоні

0,50 грн. за квадратний метр (0, 0536
відсотка мінімальної заробітної плати станом

на 1.01.2011 р.)

Юридичні особи, їх філії (відділення, за спеціально відведені земельні 0,28 грн. за квадратний метр (0,03



представництва), фізичні особи  підприємці,
які згідно з рішенням міської ради
організовують та провадять діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів
на майданчиках для платного паркування та
спеціально відведених автостоянках.

ділянки для паркування транспортних
засобів у периферійній зоні

відсотка мінімальної заробітної плати станом
на 1.01.2011 р.)

Ставки туристичного збору,
які встановлюються на території м. Ужгорода з 1 січня 2011 року

Платники збору Ставка збору
Особи, які отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі)
в готелях

1 відсоток до вартості всього періоду проживання (ночівлі), за
вирахуванням податку на додану вартість

Особи, які отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі)
у кемпінгах, мотелях та інших закладах готельного типу,
санаторно-курортних закладах, гуртожитках для приїжджих,
будинках (квартирах), що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за договором найму

0,5 відсотка до вартості всього періоду проживання
(ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість.

Положення про ставки і механізм справляння місцевих податків і зборів, які встановлюються на території
міста з 1 січня 2011 року, розміщений

на сайті Ужгородської міської ради.


