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      Додаток 
         до рішення ХІІІ сесії міської ради 

       VI скликання  
       від 20.07.2012 р. № 556 

 
Фіксовані ставки єдиного податку  

для суб’єктів господарювання фізичних осіб, які застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності і належать до другої групи 

платників згідно підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV 
Податкового кодексу України 

КВЕД Назва видів діяльності 
Ставка 

 податку 

01 Сiльське господарство, мисливство та надання 
пов'язаних з ними послуги Х 

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 20
01.2 Вирощування багаторічних культур 20
01.3 Відтворення рослин 20
01.4 Тваринництво 10
01.5 Змішане сільське господарство 15
01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після 

урожайна діяльність 20
01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних 

з ними послуг 20
02 Лiсове господарство та лісозаготівлі Х

02.2  Лісозаготівлі 20
02.3 Збирання дикорослих не деревних продуктів 20
02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20
03 Рибне господарство Х

03.1 Рибальство  20
03.2 Рибництво (аквакультура) 20
10 Виробництво харчових продуктiв Х

10.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв 15
10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і 

молюсків 15
10.3 Перероблення та консервування фруктiв та овочiв 15
10.4 Виробництво олiї та тваринних жирiв 15
10.5 Виробництво молочних продуктiв  15



10.6 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної 
промисловостi, крохмалі та крохмальних продуктiв 15

10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

15
10.8 Виробництво iнших харчових продуктiв  15
15.9 Виробництво готових кормiв для тварин 15
11 Виробництво напоїв  Х

11.06 Виробництво солоду 15
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво 

мінеральної води, розлитих у пляшки 15
13 Текстильне виробництво Х

13.1 Підготування та прядiння текстильних волокон 15
13.2 Ткацьке виробництво 15
13.3 Оздоблення текстильних виробiв 15
13.9 Виробництво iнших текстильних виробiв 15
14 Виробництво одягу Х

14.1 Виробництво одягу, крім хутряного 15
14.2 Виготовлення виробів із хутра 15
14.3 Виробництво трикотажного та в’язаного одягу   15
15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів Х
15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво 

дорожніх виробів, сумок лимарно-сідельних виробів, 
вичинка та фарбування хутра 15

15.2 Виробництво взуття 15
16 Оброблення деревини та виготовлення виробiв з 

деревини та корка, крiм меблів; виготовлення виробів 
з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів 
для плетіння Х

16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 20
16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  20
17 Виробництво паперу та паперових виробів Х

17.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону 15
17.2  Виготовлення виробів з паперу та картону  15

18 Полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаної 
iнформацiї Х

18.1 Полiграфiчна дiяльнiсть і надання пов'язаних з нею 
послуг 20



18.2 Тиражування звуко- , відеозаписів і програмного 
забезпечення 20

20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції Х
20.1 Виробництво основної хiмiчної продукції, добрив і 

азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в 
первинних формах 15

20.2 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 15
20.3 Виробництво фарб, лакiв і подібної продукції, 

друкарської фарби та мастик  15
20.4 Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для 

чищення та полiрування; парфумерних та косметичних 
засобiв 15

24.5 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї 
15

24.6 Виробництво штучних та синтетичних волокон 15
21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів  Х
21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 15
21.2 Виробництво основних фармацевтичних препаратів і 

матеріалів 15
22 Виробництво гумових та пластмасових виробiв Х

22.1 Виробництво гумових виробiв 15
22.2 Виробництво пластмасових виробiв 15
23 Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї Х

23.1 Виробництво скла та виробiв зi скла 15
23.2 Виробництво вогнетривких виробі 15
23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини 15
23.4 Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 

20
23.5 Виробництво цементу, вапна та гiпсових сумiшей 20
23.6 Виготовлення виробiв з бетону, гiпсу та цементу 20
23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та 

будiвельного каменю 20
23.8 Виробництво абразивних виробів і неметалевих виробів 

20
24 Металургiйне виробництво Х

24.1 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 15
24.2 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів із 

сталі 15
24.3 Виробництво іншої продукції  15
24.5 Лиття металiв 15
25 Виробництво готових металевих виробiв Х



25.1 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй і 
виробiв 20

25.2 Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 
20

25.3 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального 
опалення 20

25.5 Кування, пресування, штампування, профiлювання; 
порошкова металургiя 20

25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; 
механічне оброблення металевих виробів  20

25.7 Виробництво столових приборів, інструментів і 
металевих виробів загального призначення  20

25.8 Виробництво інших готових металевих виробів 20
27 Виробництво електричного устаткування  Х

27.1 Виробництво електродвигунів, генераторів, 
трансформаторів, електророзподільчої та контрольної 
апаратури  20

27.2 Виробництво батарей і акумуляторів  20
27.3 Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних 

пристроїв  20
27.4 Виробництво електричного освітлювального 

устаткування  20
27.5 Виробництво побутових приладів   20
27.9 Виробництво іншого електричного устаткування  20
28 Виробництво машин та устаткування, н.в.і.у. Х

28.1 Виробництво машин і устаткування загального 
призначення 20

28.2 Виробництво інших машин та устаткування загального 
призначення 20

28.3 Виробництво машин і устаткування для сiльського та 
лiсового господарства 20

28.4 Виробництво металообробних машин і верстатiв 20
28.9 Виробництво iнших машин та устаткування спецiального 

призначення 20
31 Виробництво меблiв 20
32 Виробництво іншої продукції Х

32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних 
виробів  

20

32.2 Виробництво музичних iнструментiв 15
32.3 Виробництво спортивних товарiв 15
32.4 Виробництво iгор та iграшок 15



32.5 виробництво медичних і стоматологічних інструментів і 
матеріалів  

32.9 Виробництво продукції, н. в. і. у.  15
33  Ремонт і монтаж машин і устаткування  Х
38 Збирання, оброблення й видалення відходів; 

відновлення матеріалів  Х
38.1 Збирання відходів  15
38.2 Оброблення та видалення відходів  15
38.3 Відновлення матеріалів  15
39 Інша діяльність щодо поводження з відходами  20
41 Будiвництво будівель  Х

41.1 Організація будівництва будівель  20
41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель  20
42 Будівництво споруд  Х

42.1 Будівництво доріг і залізниць  20
42.2 Будівництво комунікацій  20
42.9 Будівництво інших споруд  20
43 Спеціалізовані будівельні роботи  Х

43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному 
майданчику  20

43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-
монтажні роботи  20

43.3 Роботи із завершення будівництва  20
43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи  20
45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 

засобами та мотоциклами, їх ремонт  Х
45.1 Торгівля автотранспортними засобами  20
45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів  20
45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів  20
45.4 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, 

технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  20
46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами  Х
46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту  20
46.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та 

живими тваринами  20
46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями (крім 

алкогольних напоїв) 20
46.4 Оптова торгівля товарами господарського призначення  20



46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним 
устаткуванням   20

46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням   20
46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  20
46.9 Неспеціалізована оптова торгівля  20
47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами  Х
47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (крім 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 20
47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями 

(крім алкогольних напоїв) в спеціалізованих магазинах  20
47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах  20
47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського 

призначення в спеціалізованих магазинах  20
47.6 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та 

товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах  20
47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих 

магазинах  20
47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами  20
49 Наземний і трубопровідний транспорт  Х

49.3 Інший пасажирський наземний транспорт  20
49.32 Надання послуг таксі  

10
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг 

перевезення речей  20
52 Складське господарство та допоміжна діяльність у 

сфері транспорту  Х
52.1 Складське господарство  20
52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту  20
55 Тимчасове розміщування  Х

55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 
розміщування  20

55.3 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових 
автофургонів і причепів  20

55.9 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  20
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями  Х

56.1 Дiяльнiсть ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування  20

56.2 Постачання готових страв  20
62 Комп'ютерне програмування, консультування та 

пов'язана з ними діяльність  Х
62.0 Комп'ютерне програмування, консультування та 20



пов'язана з ними діяльність  

63 Надання інформаційних послуг  Х
63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах 

і пов'язана з ними діяльність; веб-портали  20
63.9 Надання інших інформаційних послуг  20
66 Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва 

та страхування Х
66.22 Діяльність страхових агентів 20

68 Операцiї з нерухомим майном Х
68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна (площа якого не 
перевищує норм, встановлених п.291.5.3 ПКУ) 20

69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку  Х
69.1 Діяльність у сфері права  

20
69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (крім аудиту); 

консультування з питань оподаткування  20
70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 

консультування з питань керування  Х
70.2 Консультування з питань керування  20
71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; 

технічні випробування та дослідження  Х
71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання 

послуг технічного консультування  20
73 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури 

ринку  Х
73.1 Рекламна діяльність  20
74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність  Х

74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну  20
74.2 Діяльність у сфері фотографії  20
74.3 Надання послуг перекладу  20
75 Ветеринарна діяльність  20
77 Оренда, прокат і лізинг  Х

77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів  20
77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  20
77.3 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів  20
78 Діяльність із працевлаштування  Х

78.3  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  20



79 Діяльність туристичних агентств, туристичних 
операторів, надання інших послуг бронювання та 
пов'язана з цим діяльність  20

80 Діяльність охоронних служб та проведення 
розслідувань  20

81 Обслуговування будинків і територій  Х
81.1 Обслуговування будинків і територій  20
81.2 Діяльність із прибирання  20
81.3 Надання ландшафтних послуг  20
82  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші 

допоміжні комерційні послуги  Х
82.1  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність  20
82.3  Організування конгресів і торговельних виставок  20
82.9  Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  20
85 Освiта 15
86 Охорона здоров'я  Х

86.2 Медична та стоматологічна практика  20
86.3 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  20
87  Надання послуг догляду із забезпеченням 

проживання  Х
87.2  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 

для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію  10
87.3  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 

для осіб похилого віку та інвалідів  10
87.9  Надання інших послуг догляду із забезпеченням 

проживання  10
88  Надання соціальної допомоги без забезпечення 

проживання  10
90  Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг  Х

90.03  Індивідуальна мистецька діяльність  15
93  Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку 

та розваг  Х
93.1  Діяльність у сфері спорту  15
93.2  Організування відпочинку та розваг  

20
95  Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів 

особистого вжитку  Х
95.11  Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування  

20
95.12  Ремонт обладнання зв'язку  15
95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення 

для приймання, записування, відтворення звуку й 
15



зображення  

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 
обладнання  

15

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів 15

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  20
95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  

15
95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  15
96  Надання інших індивідуальних послуг  Х

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 
виробів  20

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  20
96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  

10
96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  

20
96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  

20
97  Діяльність домашніх господарств як роботодавців для 

домашньої прислуги  15
 

       
 
 
Секретар ради        В.Щадей 
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