
Додаток 3 до місцевих 
податків і зборів 

Розміри ставок збору за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності по видах діяльності 

Вид діяльності

Ставка в розмірі
мінімальної 
заробітної плати, 
встановленої 
законом на 1 січня

1 2
Збір за провадження торговельної діяльності:
для пунктів продажу, що здійснюють торгівлю алкогольними 
напоями, тютюновими виробами, ювелірними виробами, 
дорогоцінними металами, антикваріатом, натуральним 
хутром та виробами з нього, відеотехнікою, аудіотехнікою, 
побутовою технікою, комп’ютерною технікою, мобільними 
телефонами, нафтопродуктами, лікарськими засобами

0,4

для пунктів продажу, що здійснюють торгівлю, крім торгівлі 
алкогольними напоями, тютюновими виробами, ювелірними 
виробами, дорогоцінними металами, антикваріатом, 
натуральним хутром та виробами з нього, відеотехнікою, 
аудіотехнікою, побутовою технікою, комп’ютерною 
технікою, мобільними телефонами

0,3

Збір за діяльність з надання платних побутових послуг
пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок 0,1
ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури 0,15
заміна елементів живлення 0,1
ремонт та виготовлення ювелірних виробів 0,4
ремонт та виготовлення металовиробів 0,26
ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що 
належать громадянам

0,4

миюче-прибиральні роботи 0,3
шиномонтажні роботи 0,25
ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), 
садових будинків, гаражів

0,15

перукарські послуги 0,25
прокат аудіо-, відеокасет, СД дисків 0,15
прокат автотранспортних засобів 0,15
прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій 0,15
фотопослуги та послуги фотокінолабораторій 0,25
послуги аудіо-, відеозапису 0,25
інші 0,3



2

1 2
Збір за провадження торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на 
стаціонарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних пунктах

0,4

Збір за провадження торговельної діяльності із 
придбанням пільгового торгового патенту

0,05

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг (на квартал):
для використання грального автомата (грального автомата 
«кран-машина», грального автомата, на якому проводяться 
дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для 
проведення платних розважальних ігор)

1

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, 
боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети 
або без них

1,2

для використання столів для більярду, що вводяться в дію за 
допомогою жетона, монети або без них

1

для проведення інших оплатних розважальних ігор 1
Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями 1,2
Збір за провадження торговельної діяльності із 
придбанням короткотермінового торгового патенту, за           
1 день

0,02


