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Додаток 
         до рішення__ХІ__ сесії міської ради 

       ___VI__скликання  
       від__30.12.11__ №_394 

 
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 пов'язанi з 
ними послуги Х 

01.1 Рослинництво 20
01.2 Тваринництво 10
01.3 Змiшане сiльське господарство 15
01.4 Надання послуг у рослинництвi i тваринництвi; 

облаштування ландшафту 20
01.5 Мисливство 20
02 Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги 20
05 Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги 

20
15 Виробництво харчових продуктiв, напоїв Х

15.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв 15
15.2 Виробництво рибних продуктiв 15
15.3 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв 15
15.4 Виробництво олiї та тваринних жирiв 15
15.5 Виробництво молочних продуктiв та морозива 15
15.6 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної 

промисловостi, крохмалю та крохмальних продуктiв 15
15.7 Виробництво готових кормiв для тварин 15
15.8 Виробництво iнших харчових продуктiв 15
15.9 Виробництво напоїв (крім 15.91.0; 15.92.0; 15.93.0; 

15.94.0; 15.95.0; 15.96.0) 15
17 Текстильне виробництво Х

17.1 Прядiння текстильних волокон 15
17.2 Ткацьке виробництво 15



17.3 Оздоблення тканин та текстильних виробiв 15
17.4 Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу 

15
17.5 Виробництво iнших текстильних виробiв 15
17.6 Виробництво трикотажного полотна 15
17.7 Виробництво трикотажних виробiв 15
18 Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з 

хутра Х
18.1 Виробництво одягу зi шкiри 15
18.2 Виробництво одягу з текстилю 15
18.3 Виробництво хутра та виробiв з хутра 15
19 Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших 

матерiалiв Х
19.1 Виробництво шкiри 15
19.2 Виробництво галантерейних та дорожнiх виробiв зi шкiри 

та iнших матерiалiв 15
19.3 Виробництво взуття 15
20 Оброблення деревини та виробництво виробiв з 

деревини, крiм меблiв Х
20.1 Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування 

деревини 20
20.2 Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 20
20.3 Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та 

столярних виробiв 20
20.4 Виробництво дерев'яної тари 20
20.5 Виробництво iнших виробiв з деревини та корка, соломки 

i матерiалiв для плетiння 20
21 Виробництво паперової маси, паперу, картону та 

виробiв з них Х
21.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону 15
21.2 Виробництво виробiв з паперу та картону 15
22 Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування 

записаних носiїв iнформацiї Х
22.1 Видавнича дiяльнiсть 20
22.2 Полiграфiчна дiяльнiсть та пов'язанi з нею послуги 20
22.3 Тиражування записаних носiїв iнформацiї 20
24 Хiмiчне виробництво Х

24.1 Виробництво основної хiмiчної продукцiї 15



24.2 Виробництво агрохiмiчної продукцiї 15
24.3 Виробництво лакiв та фарб 15
24.4 Фармацевтичне виробництво 15
24.5 Виробництво мила та миючих засобiв, засобiв для 

чищення та полiрування; парфумерних та косметичних 
засобiв 

15
24.6 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї 15
24.7 Виробництво штучних та синтетичних волокон 15
25 Виробництво гумових та пластмасових виробiв Х

25.1 Виробництво гумових виробiв 15
25.2 Виробництво пластмасових виробiв 15
26 Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї 

Х
26.1 Виробництво скла та виробiв зi скла 15
26.2 Виробництво керамiчних виробiв не для  будiвництва 15
26.3 Виробництво керамiчних плиток та плит 15
26.4 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних 

виробiв з випаленої глини 20
26.5 Виробництво цементу, вапна та гiпсових сумiшей 20
26.6 Виробництво виробiв з бетону, гiпсу та цементу 20
26.7 Оброблення декоративного та будiвельного каменю 20
26.8 Виробництво рiзної неметалевої мiнеральної продукцiї 

20
27 Металургiйне виробництво Х

27.1 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 15
27.2 Виробництво труб 15
27.3 Iншi види первинного оброблення сталi 15
27.4 Виробництво кольорових металiв 15
27.5 Лиття металiв 15
28 Виробництво готових металевих виробiв Х

28.1 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй та 
виробiв 20

28.2 Виробництво металевих резервуарiв, радiаторiв та котлiв 
центрального опалення 20

28.3 Виробництво парових котлiв 20
28.4 Кування, пресування, штампування, профiлювання; 

порошкова металургiя 20
28.5 Оброблення металiв 20



28.6 Виробництво ножових виробiв, iнструменту та залiзних 
виробiв 20

28.7 Виробництво iнших готових металевих виробiв 20
29 Виробництво машин та устатковання Х

29.1 Виробництво механiчного устатковання 20
29.2 Виробництво машин та устатковання загального 

призначення 20
29.3 Виробництво машин та устатковання для сiльського та 

лiсового господарства 20
29.4 Виробництво верстатiв 20
29.5 Виробництво iнших машин та устатковання спецiального 

призначення 20
29.7 Виробництво побутових приладiв 20
31 Виробництво електричних машин та устатковання Х

31.1 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i 
трансформаторiв 20

31.2 Виробництво електророзподiльної та контрольної 
апаратури 20

31.3 Виробництво iзольованого проводу та кабелю 20
31.4 Виробництво гальванiчних елементiв (електричних 

акумуляторiв та первинних елементiв) 20
31.5 Виробництво електричних ламп та освiтлювального 

устатковання 20
31.6 Виробництво iншого електричного устатковання 20
32 Виробництво апаратури для радiо, телебачення та 

зв'язку Х
32.1 Виробництво електро- та радiокомпонентiв 15
32.2 Виробництво передавальної апаратури 15
32.3 Виробництво апаратури для приймання, запису  та 

вiдтворення звуку i зображення 15
33 Виробництво медичної технiки, вимiрювальних 

засобiв, оптичних приладiв та устатковання, 
годинникiв 

Х
33.1 Виробництво медичної технiки, включаючи хiрургiчне 

устатковання, та ортопедичних пристосовань 

15
33.2 Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв 15



33.3 Проектування та монтаж систем керування 
технологiчними процесами 15

33.4 Виробництво оптичних приладiв та фотографiчного 
устатковання 15

33.5 Виробництво годинникiв 15
36 Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї Х

36.1 Виробництво меблiв 20
36.2 Виробництво монет та медалей, ювелiрних виробiв 20
36.3 Виробництво музичних iнструментiв 15
36.4 Виробництво спортивних товарiв 15
36.5 Виробництво iгор та iграшок 15
36.6 Виробництво iншої продукцiї 15
37 Оброблення вiдходiв Х

37.1 Оброблення металевих вiдходiв та брухту 20
37.2 Оброблення неметалевих вiдходiв та брухту 15
45 Будiвництво Х

45.1 Пiдготовка будiвельних дiлянок 20
45.2 Будiвництво будiвель та споруд 20
45.3 Установлення iнженерного устатковання будiвель та 

споруд 20
45.4 Роботи з завершення будiвництва 20
45.5 Оренда будiвельної технiки з оператором 20
50 Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне 

обслуговування та ремонт Х
50.2 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв 20
50.3 Торгiвля автомобiльними деталями та приладдям 20

50.40. Оптова та роздрібна торгівля аеросанями, снігоходами, 
моторолерами, мопедами, деталями та приладдям до них, 
а також їх технічне обслуговування та ремонт 20

51 Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi Х
51.1 Посередництво в оптовiй торгiвлi 20
51.2 Оптова торгiвля сiльськогосподарською сировиною та 

живими тваринами 20
51.3 Оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами (крім 51.34, 51.35 та 51.39) 20
51.4 Оптова торгiвля непродовольчими споживчими  товарами 

20



51.5 Оптова торгiвля несiльськогосподарськими промiжними 
продуктами (крім 51.51) 20

51.8 Оптова торгiвля машинами та устаткованням 20
51.9 Iншi види оптової торгiвлi 20
52 Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та 

предметiв особистого вжитку Х
52.1 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах 20
52.2 Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах 

продовольчими товарами (крім 52.25 та 52.26) 20
52.3 Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах 

фармацевтичними, медичними, косметичними  та 
парфумерними товарами 

20
52.4 Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах 

непродовольчими товарами 20
52.5 Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах 20
52.6 Роздрiбна торгiвля поза магазинами 20
52.7 Ремонт побутових виробiв та предметiв особистого 

вжитку 15
55 Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв Х

55.1 Діяльність готелів 20
55.2 Надання інших місць для тимчасового проживання 20
55.3 Дiяльнiсть ресторанiв 20
55.4 Дiяльнiсть барiв 20
55.5 Дiяльнiсть їдалень та послуги з постачання готової їжi 

15
60 Дiяльнiсть наземного транспорту Х

60.21 Дiяльнiсть автомобільного та іншого міського 
регулярного транспорту 20

60.22 Діяльність таксі 10
60.23 Дiяльнiсть нерегулярного пасажирсьного транспорту 20
60.24 Дiяльнiсть автомобільного вантажного транспорту 20

63 Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї 

Х
63.1 Транспортне оброблення вантажiв; складське 

господарство 20
63.2 Функцiонування транспортної iнфраструктури 20
63.3 Послуги з органiзацiї подорожувань 20
63.4 Органiзацiя перевезення вантажiв 20



67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва 
та страхування Х

67.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 
забезпечення 20

70 Операцiї з нерухомим майном Х
70.1 Операцiї з власним нерухомим майном 20
70.2 Здавання в оренду власного нерухомого майна 20
70.3 Операцiї з нерухомiстю для третiх осiб (крім 70.31) 20
71 Оренда машин та устатковання; прокат побутових 

виробiв i предметiв особистого вжитку Х
71.1 Оренда автомобiлiв 20
71.2 Оренда iнших наземних транспортних засобiв та 

устаткування 20
71.3 Оренда iнших машин та устаткування 20
71.4 Прокат побутових виробiв та предметiв особистого 

вжитку 20
72 Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї Х

72.1 Консультування з питань iнформатизацiї 20
72.2 Розроблення програмного забезпечення та 

консультування в цiй сферi 20
72.3 Оброблення даних 20
72.4 Дiяльнiсть, пов'язана з банками даних 20
72.5 Ремонт i технiчне обслуговування офiсної та електронно-

обчислювальної технiки 20
72.6 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї 20
73 Дослiдження i розробки Х

73.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих та 
технiчних наук 15

73.2 Дослiдження i розробки в галузi гуманiтарних та 
суспiльних наук 15

74 Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, 
iнжинiрингу; надання послуг пiдприємцям Х

74.1 Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку (крім 
аудиту); консультування з питань комерцiйної дiяльностi 
та управлiння (крім 74.11.2; 74.15.0) 

20
74.2 Дiяльнiсть у сферах iнжинiрингу, геологiї та геодезiї 20
74.4 Рекламна дiяльнiсть 20
74.5 Пiдбiр та забезпечення персоналом 20



74.6 Проведення розслiдувань та забезпечення безпеки 20
74.7 Прибирання  виробничих та житлових примiщень, 

устатковання та транспортних засобiв 20
74.8 Надання рiзних послуг споживачам 20
80 Освiта Х

80.1 Початкова загальна освiта 15
80.2 Середня освiта 15
80.3 Вища освiта 15
80.4 Iншi види дiяльностi у сферi освiти 15
85 Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги Х

85.1 Дiяльнiсть в сферi охорони здоров'я людини 20
85.2 Ветеринарна дiяльнiсть 20
85.3 Надання соцiальної допомоги 10
90 Санiтарнi послуги, прибирання смiття та знищення 

вiдходiв 20
92 Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та 

розваг Х
92.1 Виробництво фiльмiв 20
92.2 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення 20
92.3 Iнша дiяльнiсть у сферi культури(крім 92.32 в частині 

організації, проведення гастрольних заходів) 15
92.4 Дiяльнiсть iнформацiйних агентств 20
92.5 Iнша дiяльнiсть у сферi культури, не вiднесена до iнших 

групувань 15
92.6 Дiяльнiсть у сферi спорту 15
92.7 Дiяльнiсть у сферi вiдпочинку та розваг (крім 92.71) 20
93 Надання iндивiдуальних послуг Х

93.01 Прання, хiмчистка та фарбування 20
93.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20
93.03 Органiзацiя поховань та надання пов'язаних з ними 

послуг 10
93.04 Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту 20
93.05 Надання iнших iндивiдуальних послуг 20

95 Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для 
домашньої прислуги 15
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