
   ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
                             від                2014 року 
Про встановлення податку 
на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 
 
 З метою упорядкування сплати податків і зборів згідно вимог 
Податкового Кодексу України, керуючись  ст. 265 Податкового Кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Встановити з 01.01.2015 року податок на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової 
нерухомості: 
1.1. для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та 

для житлових будинків,  житлова площа яких не перевищує 500 
кв. метрів -  в розмірі 1 відсотку мінімальної заробітної плати. 

1.2. для квартир  житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. 
метрів – 2,7 відсотка розміру заробітної плати. 

2. Відповідно до ст. 265 Податкового Кодексу України, зменшити на 2015 
рік базу оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у 
власності фізичної особи – платника податку: 
- для квартир  - на 120 кв. метрів; 
- для житлового будинку  - на 250 кв. метрів. 

3. З метою доведення своєчасної інформації до платників податків, 
опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

4. Врахувати, що стягнення даного виду податку, згідно ст. 265  
Податкового Кодексу України, здійснюється органами державної 
податкової служби. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування, бюджету та комунальної власності. 

 
Міський голова       А.В. Повар 
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УКРАЇНА 
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Про встановлення 
туристичного збору 
 
 
 З метою забезпечення надходжень до міського бюджету відповідно до 
ст. 268 Податкового Кодексу України № 2755 від 02 грудня 2010 року,  
керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновок постійної комісії з питань  бюджету та комунальної 
власності, міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.   Встановити з 01 січня 2015 року туристичний збір  відповідно  до  
Податкового Кодексу України № 2755 від 02 грудня 2010 року. Ставка 
встановлюється у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору, визначеної 
пунктом 268.4 статті  268 „ Про туристичний збір”. 
2. Врахувати, що справляння туристичного збору, згідно чинного 
законодавства,  здійснюється Державною податковою інспекцією в 
Олевському районі. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   
міської ради з питань планування, бюджету і комунальної власності. 
 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
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Р І Ш Е Н Н Я №  

 
                             від        2014 року 
 
Про встановлення ставок 
збору за провадження 
деяких видів підприємницької  
діяльності 
 
 Відповідно до ст. 267  Податкового Кодексу України № 2755-VІ від 02 
грудня 2010 року,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань планування,  
бюджету та комунальної власності,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  Встановити з 01 січня 2015 року: 
1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні 
особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в 
установленому цією статтею порядку, торгові патенти та проводять такі види 
підприємницької діяльності: 
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним 
Кабінетом Міністрів України; 
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; 
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). 
2.  Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з  
 надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний 
 місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати ,  
 установленої законом на 1 січня календарного року в межах  0,2
 розміру мінімальної заробітної плати. 
            Суб’єкти господарювання поштового зв’язку – 0,1 розміру 
мінімальної   заробітної плати. 
Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах  встановлюється в 



межах  0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежної від місця 
розташування таких пунктів продажу. 
 Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний 
місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати. 
 Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал 
становить: 

- 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; 

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

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

- для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір заробітної 
плати за кожне окреме гральне місце. 
 Ставки збору за провадження торговельної діяльності із придбання 
пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру 
мінімальної заробітної плати щорічно. 

 Ставку збору за провадження торговельної діяльності із придбання 
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру 
мінімальної заробітної плати. 
 Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш, 
як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї 
гривні). 
3. Строки сплати збору: 
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового 
торгового патенту – не пізніше, як за один календарний день до початку 
провадження такої діяльності; 
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з 
придбанням короткотермінового  торгового патенту), діяльності з надання 
платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не 
пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю. 
в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 
числа, який передує звітному кварталу. 
4. Дія даного рішення поширюється на юридичних та фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою 
діяльністю та зареєстровані на території міської ради.  
 
Міський голова         А.В.Повар        
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Р І Ш Е Н Н Я №  

 
                             від                 2014 року 
 
Про  встановлення  
ставок єдиного податку 
 

 
 Відповідно до п. 12.3, п. п. 12.4.1, ст. 12 та п. 5 розділу ХІХ 
Прикінцевих Положень Податкового Кодексу України № 2755 від 02 грудня 
2010 року та п. 4 прикінцевих положень  Закону України від 04.11.2011 року 
№ 4014-VІ  «Про  внесення змін до Податкового  кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування 
обліку та звітності»,  ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01 січня 2015 року ставки єдиного податку: 
- для першої групи: особи-підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або проводять господарську 
діяльність з  наданням побутових послуг - в межах 10 відсотків розміру  
мінімальної заробітної плати. 

- для другої групи: фізичні особи-підприємці, які здійснюють 
господарську діяльність з надання послуг у тому числі побутових, 
платником єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або 
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства - у 
межах 20 відсотків розміру  мінімальної заробітної плати. 

2. Дія даного рішення поширюється на фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності,  які займаються підприємницькою 
діяльністю і зареєстровані в м. Олевськ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення здійснює Олевське відділення 
МДПІ в Лугинському районі та постійна комісія міської ради з питань 
бюджету та комунальної власності. 

Міський голова       А.В. Повар  



Побутові послуги населення, які надаються першою та другою групами 
платників єдиного податку 

1) Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 
2) Послуги з ремонту взуття; 
3) Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 
4) Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 
5) Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 
6) Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 
7) Виготовлення текстильних виробів та текстильного галантереї за індивідуальним; 
8) Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 
9) Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 
10) Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
11) Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 
12) Послуги з ремонту трикотажних виробів; 
13) Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 
14) Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 
15) Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням; 
16) Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 
17) Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 
18) Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
19) Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 
20) Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, і 

мопедів за індивідуальним замовленням; 
21) Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо  і відеоапаратури; 
22) Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 
23) Послуги з ремонту годинників;  
24) Послуги з ремонту велосипедів; 
25) Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 
26) Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 
27) Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку 

та металовиробів; 
28) Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 
29) Послуги з ремонту ювелірних виробів; 
30) Прокат речей особистого користування та побутових товарів; 
31) Послуги з виконання фоторобіт; 
32) Послуги з оброблення плівок; 
33) Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
34) Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 
35) Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
36) Послуги перукарень; 
37) Ритуальні послуги; 
38) Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством; 
39) Послуги домашньої прислуги; 
40) Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням; 
41) Виробництво та/або продаж товарів. 
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