
Аналіз регуляторного впливу  

до проекту рішення Миргородської міської ради  Про затвердження в новій редакції 

Положення про єдиний податок" 

  
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з                       

дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення 

Миргородської міської ради  Про затвердження в новій редакції Положення про єдиний 

податок" відповідно до норм Податкового кодексу України, як регуляторного акту. 

 

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення. 

 

 Для забезпечення збільшення надходжень до бюджету міста на проведення 

фінансування видатків, важливих для життєдіяльності громади міста у сфері житлово-

комунального господарства, благоустрою, ремонту та будівництва доріг, соціального 

забезпечення планується внести зміни в додаток 2 «Ставки єдиного податку для суб'єктів 

господарської діяльності - фізичних осіб, які здійснюють діяльність у м. Миргороді» до 

рішення 20 сесії міської ради 7 скликання від 26.01.2017 року № 5 «Про затвердження в 

новій редакції Положення про єдиний податок» для платників другої групи змінивши 

розмір ставки з 10 % до 20 %.  

 На підставі ч.3 ст.15.Закону України від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ «Про спрощену 

систему оподаткування»та п.24 ст.26 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97 «Про 

місцеве самоврядування в Україні» місцеві податки та збори (обов’язкові платежі) 

встановлюються виключно міською радою відповідно до переліку і в межах граничних 

розмірів ставок, установлених законами України.  

 Головна проблема, яка буде розв’язана шляхом прийняття даного регуляторного 

акту - це збільшення надходжень до бюджету міста  від  єдиного податку . 

  Зазначені проблеми стосуються наступних груп: 

          - міської влади - ненадходження  в повному обсязі коштів в місцевий бюджет; 

        - суб’єктів господарювання – зниження рівня пенсійного забезпечення;  

            - територіальної громади    -   надходження коштів від сплати єдиного податку є 

джерелом наповнення бюджету розвитку, який спрямовується на соціально-економічний 

розвиток міста, виконання інвестиційних програм, будівництво, капітальний ремонт 

об’єктів соціально-культурної сфер і житлово-комунального господарства. 

  Згідно Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні», “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, та 

встановлених повноважень органів місцевого самоврядування визначена проблема не 

може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а потребує вирішення шляхом 

підготовки проекту рішення. 

 

2. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта. 

 

   Зростання надходження від сплати єдиного податку.  

 

  3.     Цілі державного регулювання. 

 

 -  зміцнення дохідної бази бюджету міста; 

 - оптимізація встановлених ставок єдиного податку та приведення їх рівня до 

економічно обґрунтованого розміру, з урахуванням балансу інтересів територіальної 

громади та суб’єктів підприємницької діяльності. 

  

  4.     Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей: 

 



 1. Затвердити запропонований проект регуляторного акту та рішення 

Миргородської міської ради "Про затвердження в новій редакції Положення про єдиний 

податок" 

 Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевагою обраного 

способу досягнення цілей в тому, що даний регуляторний акт враховує види економічної 

діяльності суб’єктів підприємницької діяльності і чітко диференціює розмір ставок 

єдиного податку. Регуляторний акт дасть можливість вирішення питання надходження 

додаткових коштів до бюджету, планування бюджету міста. 

 2. Оскільки ринкові механізми неспроможні забезпечити нарахування та сплату 

громадянами-суб’єктами господарювання податків, зборів, інших обов’язкових платежів, 

то держава визначила порядок нарахування та сплати єдиного податку, а також обліку, 

звітності та контролю за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати, а 

міська рада приймає рішення щодо встановлення видів економічної діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності та ставок єдиного податку в межах своєї компетенції, 

встановленої чинним законодавством України. Іншого механізму встановлення видів 

економічної діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності та ставок єдиного 

податку немає. На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути такі 

зовнішні чинники: 

 - зміна діючого законодавства з питань оподаткування; 

 - зменшення кількості суб’єктів господарювання. 

 

 5.     Механізм і заходи для розв’язання проблеми: 

  - підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії міської ради;  

 - інформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого 

регуляторного акту. 

  

  6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей та оцінка можливості 

впровадження та виконання вимог регуляторного акту. 

  Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного 

податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в 

повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих 

вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.  

 Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як суб’єктами 

підприємницької діяльності, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення 

доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як 

окремих категорій громадян, так і всього міста в цілому. 

 

 7.     Очікувані результати. 

Миргородська міська рада, інші органи державної влади 

Вигоди:  

-    збільшення надходжень до бюджету, 

-    підвищення рівня використання економічних ресурсів міста, 

-    розвиток сфер малого підприємництва, 

-    покращення іміджу влади через приведення видів економічної діяльності єдиного 

податку  у      

     відповідність до чинного законодавства, 

-    скорочується документообіг через зменшення необхідності вести додаткову переписку 

щодо    

     узгодження видів економічної діяльності  та ставок єдиного податку, 

-    посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства суб’єктами  

     господарювання. 

Суб'єкти підприємницької діяльності 

 Вигоди:  

-    можливість вибору конкретного виду діяльності; 

-    створення належних умов для провадження підприємницької діяльності; 



Територіальна громада міста 

  Вигоди:  

-    збільшення кількості робочих місць, які створюють суб’єкти підприємницької 

діяльності за рахунок   

      відкриття нових видів підприємницької діяльності;  

-    вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок зростання доходної частини 

міського бюджету. 

  Витрати: 

 Незначне підвищення цін на окремі менш соціально значимі послуги, які надають 

суб’єкти господарювання. 

 

  8.    При виникненні змін у чинному законодавстві, економічної ситуації та інших 

випадках, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього 

будуть вноситись відповідні коригування та доповнення. 

 

  9.     Строк дії акту. 

  Термін дії запропонованого регуляторного акту чинний до його відміни, а також у 

разі зміни чинного законодавства та з інших причин, або подовження його строку дії.  

 

 10. Основні показники результативності акта. 

  Головними чинниками  результативності даного регуляторного акту є збільшення 

надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку. 

 Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від ресурсів 

міського бюджету, а суб’єкти підприємницької діяльності повинні сплачувати ставки 

єдиного податку у розмірі, передбаченому в проекті даного рішення, працювати в 

діючому податковому полі, планувати подальшу діяльність, розраховуючи на позитивні 

фінансові показники підприємницької діяльності. 

 

 11. Заходи  за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 

регуляторного акту: 

  Цільова група:  Суб'єкти  підприємницької діяльності. 

  Для відстеження результативності акту буде застосовано аналіз даних бюджетної 

та податкової  звітності.  

 Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись в 

період підготовки проекту рішення Миргородської міської ради.  

 Повторне відстеження результативності рішення міської ради буде здійснено через 

рік, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та 

повторного відстеження.  

 Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на кожні три роки 

починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього 

акта. 

 
  

 

Секретар міської ради                                                                       Н.О. Гирка 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                      

       
                                                                                                                                    

У К Р А Ї Н А 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  
Полтавської області 

 

 (__________ сьомого скликання) 

                                                                                                                          ПРОЕКТ 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від ____________ 2017 року                                    № _____ 

 

Про затвердження в новій редакції  

Положення про єдиний податок 

 

  

   Відповідно п.24 ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

ст.293 Податкового Кодексу України та з метою забезпечення збільшення надходжень до 

бюджету  на проведення фінансування важливих для життєдіяльності громади міста 

видатків, міська рада 

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Затвердити  в новій редакції  Положення про єдиний податок (додаток 1). 

 

2. Викласти  в новій редакції Ставки єдиного податку для суб'єктів господарської 

діяльності - фізичних осіб, які здійснюють діяльність у м. Миргороді  (додаток 2). 

 

3. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 20 сесії міської ради 7 скликання від 

26.01.2017 № 5 "Про затвердження в новій редакції Положення про єдиний податок". 

 

     4. Дане рішення офіційно оприлюднити в засобах масової інформації. 

 

     5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року. 

 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного обслуговування, 

транспорту, зв'язку, екологічної політики (Говоруха О.Б.) та на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та інвестицій та підприємництва (Лавицький М.П.). 

       

                  

 

 

Міський голова                                                                С.П. Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням _______   

                                                            сесії міської ради  

                                                            сьомого скликання   

                                                                                                           від _______ року № __ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про єдиний податок 
 

1.  Загальні положення 

1.1 Єдиний податок запроваджується на території Миргородської міської ради на 

підставі Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та 

доповненнями  станом на 01.05.2017 року.   

1.2 Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів 

надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до органу державної податкової 

служби, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів. 

 

2. Платники податку 

2.1. Юридична особа чи СГД - фізична особа може самостійно обрати спрощену 

систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цим пунктом. 

2.2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

2.2.3 перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 

2.2.4 друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 

господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких 

критеріїв: 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають 

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна 

(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, 

постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до 

третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для 

такої групи; 

2.2.5 третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не 

обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень; 

2.2.6 четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

2.3 Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: 

2.3.1 суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які 

здійснюють: 



2.3.1.1 діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 

розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

2.3.1.2   обмін іноземної валюти; 

2.3.1.3 виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності 

фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 

2.3.1.4  видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу 

(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 

2.3.1.5 видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин 

місцевого значення; 

2.3.1.6 діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері 

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про 

страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними 

розділом III Податкового Кодексу; 

2.3.1.7 діяльність з управління підприємствами; 

2.3.1.8 діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку 

(крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 

2.3.1.9 діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з 

організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або 

антикваріату; 

2.3.1.10 діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 

2.3.2 фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та 

дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; 

2.3.3 фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна 

площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа 

яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх 

частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 

2.4.4 страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 

компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 

забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; 

реєстратори цінних паперів; 

2.4.5 суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що 

належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або 

перевищує 25 відсотків; 

2.4.6 представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної 

особи, яка не є платником єдиного податку; 

2.4.7  фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 

2.4.8 суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію 

платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, 

що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

2.5  Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 

2.5.1 суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від 

продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 

переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних 

квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на 

праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин 

і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини); 

2.5.2 суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних 

товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), 

вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного 

виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції; 



2.5.3 суб'єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має 

податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

 

3. Об'єкт та база оподаткування для платників  

єдиного податку четвертої групи 

3.1 Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є 

площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) 

та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що 

перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у 

користування, у тому числі на умовах оренди. 

3.2 Встановити, що база оподаткування єдиним податком для платників єдиного 

податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з 

урахуванням таких особливостей: 

3.2.1 для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень)  базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара 

сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного  станом на 

1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу; 

3.2.2 для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) 

базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим 

або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 

року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу". 

3.3 Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані 

державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері 

земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного 

контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, 

необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

 

4.Ставки єдиного податку 

4.1 Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи  у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня податкового (звітного) року, третьої групи  у відсотках до доходу (відсоткові 

ставки). 

4.2 Фіксовані ставки єдиного податку встановлено відповідно додатка , що є 

невід’ємною частиною цього Положення для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 

календарний місяць. 

4.3 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється 

у розмірі: 

4.3.1 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

Податковим Кодексом; 

4.3.2 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу 

єдиного податку. 

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, 

постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, 

визначеному підпунктом 4.3.2 цього Положення. 



4.4 Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої 

- третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків при умовах, викладених 

в підпункті 293.4 статті 293 Податкового Кодексу 

4.5 Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) 

встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3 цього Положення: 

4.5.1 до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3.2.2. цього 

Положення. 

4.5.2 до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж 

зазначений у цій главі; 

4.5.3 до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему оподаткування. 

4.6 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох 

видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного 

податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. 

4.7 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської 

ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією 

статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

4.8 Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного 

гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії 

(типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування): 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що 

перебувають в умовах закритого ґрунту)  0,95; 

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57; 

- для земель водного фонду – 2,43; 

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту,  

6,33. 

 

5. Податковий (звітний) період 

5.1 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої 

та четвертої груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є 

календарний квартал. 

5.2 Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця 

податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього 

місяця податкового (звітного) періоду. 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських 

товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. 

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що 

ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення. 

 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

6.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок 

шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку 

авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до 

кінця поточного звітного року. 

6.2 Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої 

груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного 

податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної 

відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 



6.3 Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 

10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 

податковий (звітний) квартал. 

6.4 Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за 

місцем податкової адреси. 

6.5 Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю 

найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного 

місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка 

(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

6.6 Платники єдиного податку четвертої групи: 

6.6.1 самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 

20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за 

місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки 

податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 цього Кодексу; 

6.6.2 сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: 

у I кварталі - 10 відсотків;  

у II кварталі - 10 відсотків;  

у III кварталі - 50 відсотків; 

у IV кварталі - 30 відсотків; 

6.6.3 перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний 

рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 

 

7. Ведення обліку і складення звітності  

платниками єдиного податку 

7.1 Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, 

визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 Податкового Кодексу. 

7.2 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого 

органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для 

річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, 

щомісячні авансові внески. 

7.3 Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу 

податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального 

податкового (звітного) періоду. 

7.4 Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем 

податкової адреси. 

 

8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності 

з окремих податків і зборів платниками єдиного податку 

8.1 Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та 

подання податкової звітності з таких податків і зборів: 

8.1.1 податку на прибуток підприємств; 

8.1.2 податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), 

що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - 

третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою; 

8.1.3 податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, 

місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану 

вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку 

єдиного податку, визначену підпунктом 4.3.1 цього Положення, а також що сплачується 

платниками єдиного податку четвертої групи; 

8.1.4 податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за 

земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої 

груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої 

групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 



8.1.5 рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку 

четвертої групи. 

8.2 Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж 

зазначені у пункті 8.1 цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в 

порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим Кодексом. 

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні 

платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до 

закону. 

8.3 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим Кодексом функції 

податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на 

доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових 

або цивільно-правових відносинах. 

 

9. Відповідальність платника єдиного податку 

 Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового  

Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного 

податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій. 

 

10. Контроль 

 Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати єдиного податку 

здійснюється  органами ДФС.  

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Н.О.Гирка 



Ставки єдиного податку 

для суб'єктів господарської діяльності - фізичних осіб, які здійснюють діяльність у м. Миргороді 

 

Код Вид господарської діяльності  

 Платники 

І групи                        

(%) 

 Платники 

ІІ групи                  

(%) 

01  Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг      

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур  X 20 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, 

коренеплодів і бульбоплодів  X 20 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  X 20 

01.21  Вирощування винограду  X 20 

01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  X 20 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і 

чагарників X 20 

01.26  Вирощування олійних плодів  X 20 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  X 20 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  X 20 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  X 20 

01.45  Розведення овець і кіз  X 20 

01.46  Розведення свиней  X 20 

01.47  Розведення свійської птиці  X 20 

01.49  Розведення інших тварин  X 20 

01.50  Змішане сільське господарство  X 20 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  X 20 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  X 20 

01.63  Післяурожайна діяльність  X 20 

01.70  Мисливство, відловлювання тварин і надання 

пов'язаних із ними послуг  10 20 

02  Лісове господарство та лісозаготівлі      

02.10  Лісівництво та інша діяльність у лісовому 

господарстві  X 20 

02.20  Лісозаготівлі  X 20 

02.30  Збирання дикорослих недеревних продуктів  X 20 

02.40  
Надання допоміжних послуг у лісовому 

господарстві  10 20 

03  Рибне господарство      

03.12  Прісноводне рибальство  X 20 

03.22  Прісноводне рибництво (аквакультура)  X 20 

10  Виробництво харчових продуктів      

10.11  Виробництво м'яса  X 20 

10.12  Виробництво м'яса свійської птиці  X 20 

10.13  Виробництво м'ясних продуктів  X 20 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  X 20 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і 

овочів  X 20 

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  X 20 

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  X 20 



10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної 

промисловості  X 20 

10.71  
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, 

тортів і тістечок нетривалого зберігання  X 20 

10.72  
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

тривалого зберігання  X 20 

10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних 

борошняних виробів  X 20 

10.85  Виробництво готової їжі та страв  X 20 

10.89  Виробництво інших харчових продуктів, не 

віднесених до інших угруповань X 20 

13  Текстильне виробництво      

13.30  Оздоблення текстильних виробів  X 20 

13.92  Виробництво готових текстильних виробів, крім 

одягу  X 20 

13.93  Виробництво килимів і килимових виробів  10 20 

13.99  Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.  10 20 

14  Виробництво одягу      

14.11  Виробництво одягу зі шкіри  10 20 

14.12  Виробництво робочого одягу  10 20 

14.13  Виробництво іншого верхнього одягу  10 20 

14.14  Виробництво спіднього одягу  10 20 

14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  10 20 

14.20  Виготовлення виробів із хутра  10 20 

14.31  Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  10 20 

14.39  Виробництво іншого трикотажного та в'язаного 

одягу  10 20 

15  Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів      

15.11  Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та 

фарбування хутра  10 20 

15.12  Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-

сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів  10 20 

15.20  Виробництво взуття  10 20 

16  

Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім меблів; виготовлення 

виробів із соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння      

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  X 20 

16.21  Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, 

шпону  X 20 

16.22  Виробництво щитового паркету  X 20 

16.23  Виробництво інших дерев'яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів  X 20 

16.24  Виробництво дерев'яної тари  X 20 

16.29  
Виробництво інших виробів з деревини; 

виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння  X 20 



17  Виробництво паперу та паперових виробів      

17.11  Виробництво паперової маси  X 20 

17.12  Виробництво паперу та картону  X 20 

17.21  Виробництво гофрованого паперу та картону, 

паперової та картонної тари  X 20 

17.22  Виробництво паперових виробів господарсько-

побутового та санітарно-гігієнічного призначення  X 20 

17.23  Виробництво паперових канцелярських виробів  X 20 

17.29  Виробництво інших виробів з паперу та картону  X 20 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної 

інформації      

18.11  Друкування газет  X 20 

18.12  Друкування іншої продукції  X 20 

18.13  Виготовлення друкарських форм і надання інших 

поліграфічних послуг  X 20 

18.14  Брошурувально-палітурна діяльність і надання 

пов'язаних із нею послуг  X 20 

18.20  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного 

забезпечення  X 20 

23  Виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції      

23.31  Виробництво керамічних плиток і плит  X 20 

23.32  Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних 

виробів із випаленої глини  X 20 

23.44  Виробництво інших керамічних виробів технічного 

призначення  X 20 

23.49  Виробництво інших керамічних виробів  X 20 

23.65  Виготовлення виробів із волокнистого цементу  X 20 

23.69  Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та 

цементу  X 20 

23.70  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та 

будівельного каменю  X 20 

23.91  Виробництво абразивних виробів  X 20 

25  Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устатковання      

25.11  Виробництво будівельних металевих конструкцій і 

частин конструкцій  X 20 

25.12  Виробництво металевих дверей і вікон  X 20 

25.29  Виробництво інших металевих баків, резервуарів і 

контейнерів  X 20 

25.50  Кування, пресування, штампування, профілювання; 

порошкова металургія  X 20 

25.61  Оброблення металів та нанесення покриття на 

метали  X 20 

25.62  Механічне оброблення металевих виробів  X 20 

25.72  Виробництво замків і дверних петель  X 20 

25.73  Виробництво інструментів  X 20 

25.99  Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. 

і. у.  X 20 

31  Виробництво меблів      



31.01  
Виробництво меблів для офісів і підприємств 

торгівлі  10 20 

31.02  Виробництво кухонних меблів  10 20 

31.03  Виробництво матраців  10 20 

31.09  Виробництво інших меблів  10 20 

32  Виробництво іншої продукції      

32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів  10 20 

32.13  Виробництво біжутерії та подібних виробів  10 20 

32.91  Виробництво мітел і щіток  10 20 

32.99  Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.  10 20 

33  Ремонт і монтаж машин і устатковання      

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів  10 20 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устатковання промислового призначення  10 20 

33.13  Ремонт і технічне обслуговування електронного й 

оптичного устатковання  10 20 

33.14  Ремонт і технічне обслуговування електричного 

устатковання  10 20 

36  Забір, очищення та постачання води      

36.00  Забір, очищення та постачання води  X 20 

37  Каналізація, відведення й очищення стічних вод      

37.00  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  X 20 

38  Збирання, оброблення й видалення відходів; 

відновлення матеріалів      

38.11  Збирання безпечних відходів  X 20 

38.21  Оброблення та видалення безпечних відходів  X 20 

38.31  Демонтаж (розбирання) машин і устатковання  X 20 

41  Будівництво будівель      

41.10  Організація будівництва будівель  X 20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  X 20 

42  Будівництво споруд      

42.99  Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  X 20 

43  Спеціалізовані будівельні роботи      

43.11  Знесення  X 20 

43.12  Підготовчі роботи на будівельному майданчику  X 20 

43.13  Розвідувальне буріння  X 20 

43.21  Електромонтажні роботи  X 20 

43.22  Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 

кондиціонування  X 20 

43.29  Інші будівельно-монтажні роботи  X 20 

43.31  Штукатурні роботи  X 20 

43.32  Установлення столярних виробів  X 20 

43.33  Покриття підлоги й облицювання стін  X 20 

43.34  Малярні роботи та скління  X 20 

43.39  Інші роботи із завершення будівництва  X 20 

43.91  Покрівельні роботи  X 20 

43.99  Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  X 20 

45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 

засобами та мотоциклами, їх ремонт      



45.11  Торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами  X 20 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  X 20 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів  10 20 

45.31  Оптова торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів  X 20 

45.32  Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів  X 20 

45.40  Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до 

них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  X 20 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами      

46.11  

Діяльність посередників у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами  X 20 

46.12  Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, 

металами та промисловими хімічними речовинами  X 20 

46.13  
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічними 

виробами  X 20 

46.14  Діяльність посередників у торгівлі машинами, 

промисловим устаткованням, суднами та літаками  X 20 

46.15  
Діяльність посередників у торгівлі меблями, 

господарськими товарами, залізними та іншими 

металевими виробами  X 20 

46.16  
Діяльність посередників у торгівлі текстильними 

виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними 

виробами  X 20 

46.17  Діяльність посередників у торгівлі продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами  X 20 

46.18  Діяльність посередників, що спеціалізуються в 

торгівлі іншими товарами  X 20 

46.19  Діяльність посередників у торгівлі товарами 

широкого асортименту  X 20 

46.21  Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для тварин  X 20 

46.22  Оптова торгівля квітами та рослинами  X 20 

46.23  Оптова торгівля живими тваринами  X 20 

46.24  
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та 

шкірою  X 20 

46.31  Оптова торгівля фруктами й овочами  X 20 

46.32  Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами  X 20 

46.33  Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, 

харчовими оліями та жирами  X 20 

46.34  Оптова торгівля напоями  X 20 

46.36  Оптова торгівля цукром, шоколадом і 

кондитерськими виробами  X 20 

46.37  Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  X 20 



46.38  Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у 

тому числі рибою, ракоподібними та молюсками  X 20 

46.39  Неспеціалізована оптова торгівля продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами  X 20 

46.41  Оптова торгівля текстильними товарами  X 20 

46.42  Оптова торгівля одягом і взуттям  X 20 

46.43  

Оптова торгівля побутовими електротоварами й 

електронною апаратурою побутового призначення 

для приймання, записування, відтворювання звуку й 

зображення  X 20 

46.44  Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і 

засобами для чищення  X 20 

46.45  Оптова торгівля парфумними та косметичними 

товарами  X 20 

46.46  Оптова торгівля фармацевтичними товарами  X 20 

46.47  Оптова торгівля меблями, килимами й 

освітлювальним приладдям  X 20 

46.48  Оптова торгівля годинниками та ювелірними 

виробами  X 20 

46.49  Оптова торгівля іншими товарами господарського 

призначення  X 20 

46.51  Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним 

устаткованням і програмним забезпеченням  X 20 

46.52  Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним 

устаткованням, деталями до нього  X 20 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами 

й устаткованням  X 20 

46.62  Оптова торгівля верстатами  X 20 

46.63  Оптова торгівля машинами й устаткованням для 

добувної промисловості та будівництва  X 20 

46.64  
Оптова торгівля машинами й устаткованням для 

текстильного, швейного та трикотажного 

виробництва  X 20 

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  X 20 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й 

устаткованням  X 20 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  X 20 

46.71  Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним 

паливом і подібними продуктами  X 20 

46.72  Оптова торгівля металами та металевими рудами  X 20 

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  X 20 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним 

і опалювальним устаткованням і приладдям до нього  X 20 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  X 20 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  X 20 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  X 20 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  X 20 

47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами      



47.11  
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами  X 20 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах  X 20 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.22  Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та 

молюсками в спеціалізованих магазинах  X 20 

47.24  
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, 

борошняними та цукровими кондитерськими 

виробами в спеціалізованих магазинах  X 20 

47.25  Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих 

магазинах  X 20 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.41  
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним 

устаткованням і програмним забезпеченням у 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним 

устаткованням у спеціалізованих магазинах  X 20 

47.43  

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 

електронною апаратурою побутового призначення 

для приймання, записування, відтворення звуку й 

зображення  X 20 

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.52  
Роздрібна торгівля залізними виробами, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічними 

виробами в спеціалізованих магазинах  X 20 

47.53  
Роздрібна торгівля килимами, килимовими 

виробами, покриттям для стін і підлоги в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.59  
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним 

приладдям та іншими товарами для дому в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих 

магазинах  X 20 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 

товарами в спеціалізованих магазинах  X 20 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в 

спеціалізованих магазинах  X 20 



47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих 

магазинах  X 20 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.74  Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними 

товарами в спеціалізованих магазинах  X 20 

47.75  
Роздрібна торгівля косметичними товарами та 

туалетними приналежностями в спеціалізованих 

магазинах  X 20 

47.76  
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, 

добривами, домашніми тваринами та кормами для 

них у спеціалізованих магазинах  X 20 

47.77  Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними 

виробами в спеціалізованих магазинах  X 20 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах  X 20 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  X 20 

47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями   8 20 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям  8 20 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими 

товарами  8 20 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами 

поштового замовлення або через мережу Інтернет  X 20 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  X 20 

49  Наземний і трубопровідний транспорт      

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та 

приміського сполучення  X 20 

49.32  Надання послуг таксі  X 20 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  X 20 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  X 20 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  X 20 

52  Складське господарство та допоміжна діяльність 

у сфері транспорту      

52.10  Складське господарство  X 20 

52.21  Допоміжне обслуговування наземного транспорту  X 20 

52.24  Транспортне оброблення вантажів  X 20 

52.29  Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  X 20 

55  Тимчасове розміщування      

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування  X 20 

55.20  Діяльність засобів розміщування на період відпустки 

та іншого тимчасового проживання  X 20 

55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для 

житлових автофургонів і причепів  X 20 

55.90  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  X 20 



56  
Діяльність із забезпечення стравами та напоями      

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування  X 20 

56.21  Постачання готових страв для подій  X 20 

56.29  Постачання інших готових страв  X 20 

56.30  Обслуговування напоями  X 20 

58  Видавнича діяльність      

58.11  Видання книг  X 20 

58.12  Видання довідників і каталогів  X 20 

58.13  Видання газет  X 20 

58.14  Видання журналів і періодичних видань  X 20 

58.19  Інші види видавничої діяльності  X 20 

59  Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних 

програм, видання звукозаписів      

59.11  Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних 

програм  X 20 

59.12  Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних 

програм  X 20 

59.13  Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних 

програм  X 20 

59.14  Демонстрація кінофільмів  X 20 

59.20  Видання звукозаписів  X 20 

60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного 

мовлення     

60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення X 20 

62  Комп'ютерне програмування, консультування та 

пов'язана з ними діяльність      

62.01  Комп'ютерне програмування  X 20 

62.02  Консультування з питань інформатизації  X 20 

62.03  
Діяльність із керування комп'ютерним 

устаткованням  X 20 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп'ютерних систем  X 20 

63  Надання інформаційних послуг      

63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-

вузлах і пов'язана з ними діяльність  X 20 

63.12  Веб-портали  X 20 

63.91  Діяльність інформаційних агентств  X 20 

63.99  Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  X 20 

65  
Страхування, перестрахування та недержавне 

пенсійне забезпечення, крім обов'язкового 

соціального страхування      

65.11  Страхування життя  X 20 

65.12  Інші види страхування, крім страхування життя  X 20 

65.20  Перестрахування  X 20 

68 Операції з нерухомим майном     

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна X 20 



69 
Діяльність у сферах права та бухгалтерського 

обліку  X   

69.10 Діяльність у сфері права  X 20 

71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; 

технічні випробування та дослідження  X   

71.12 
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 

надання послуг технічного консультування в цих 

сферах X 20 

73  Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури 

ринку  X   

73.11  Рекламні агентства  X 20 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах 

масової інформації  X 20 

73.20  Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення 

громадської думки  X 20 

74  Інша професійна, наукова та технічна діяльність      

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  X 20 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  10 20 

74.30  Надання послуг перекладу  X 20 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. 

і. у.  X 20 

75  Ветеринарна діяльність      

75.00  Ветеринарна діяльність  X 20 

77  Оренда, прокат і лізинг      

77.11  Надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів  X 20 

77.12  Надання в оренду вантажних автомобілів  X 20 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  10 20 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  10 20 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку  10 20 

77.31  Надання в оренду сільськогосподарських машин і 

устатковання  X 20 

77.32  Надання в оренду будівельних машин і устатковання  X 20 

77.33  Надання в оренду офісних машин і устатковання, у 

тому числі комп'ютерів  X 20 

77.34  Надання в оренду водних транспортних засобів  X 20 

77.39  Надання в оренду інших машин, устатковання та 

товарів. н. в. і. у.  X 20 

78  Діяльність із працевлаштування      

78.10  Діяльність агентств працевлаштування  X 20 

78.20  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування  X 20 

78.30  
Інша діяльність із забезпечення трудовими 

ресурсами  X 20 

79  
Діяльність туристичних агентств, туристичних 

операторів, надання інших послуг бронювання та 

пов'язана з цим діяльність      

79.11  Діяльність туристичних агентств  X 20 

79.12  Діяльність туристичних операторів  X 20 



79.90  Надання інших послуг бронювання та пов'язана з 

цим діяльність  X 20 

81  Обслуговування будинків і територій    20 

81.10  Комплексне обслуговування об'єктів  X 20 

81.21  Діяльність із прибирання  10 20 

81.22  Загальне прибирання будинків  X 20 

81.29  Інші види діяльності із прибирання  X 20 

81.30  Надання ландшафтних послуг  10 20 

82  Адміністративна та допоміжна офісна діяльність      

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних 

послуг  X 20 

82.19  Фотокопіювання, підготування документів та інша 

спеціалізована допоміжна офісна діяльність  X 20 

82.20  Діяльність телефонних центрів  X 20 

82.30  Організування конгресів і торговельних виставок  X 20 

82.92  Пакування  X 20 

85  Освіта X   

85.51  Освіта у сфері спорту та відпочинку  X 20 

85.52 Освіта у сфері культури  X 20 

85.53  Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних 

засобів  X 20 

85.59  Інші види освіти, н. в. і. у.  X 20 

85.60  Допоміжна діяльність у сфері освіти  X 20 

86  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги     

86.21  Медична та стоматологічна практика  X 20 

86.22  Загальна медична практика  X 20 

86.23  Спеціалізована медична практика  X 20 

86.90  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  X 20 

87  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я      

87.10  Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням 

проживання  X 20 

87.90  Надання інших послуг догляду із забезпеченням 

проживання  X 20 

88.91  Денний догляд за дітьми  X 20 

88.99  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення 

проживання, н. в. і. у.  X 20 

93 Діяльність у сфері спорту, організування 

відпочинку та розваг      

93.11  Функціювання спортивних споруд  X 20 

93.12  Діяльність спортивних клубів  X 20 

93.13  Діяльність фітнес-центрів  X 20 

93.19  Інша діяльність у сфері спорту  X 20 

93.21  Функціювання атракціонів і тематичних парків  X 20 

93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг  X 20 

95  Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і 

предметів особистого вжитку      

95.11  Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання  10 20 

95.12  Ремонт обладнання зв'язку  10 20 

95.21  Ремонт побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  10 20 



95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів  10 20 

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння  10 20 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  10 20 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку  10 20 

96  Надання інших індивідуальних послуг     

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 

виробів  10 20 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  10 20 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  Х 20 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  Х 20 

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

98 Діяльність домашніх господарств як виробників 

товарів та послуг для  власного споживання      

98.10  Діяльність домашніх господарств як виробників 

товарів для власного споживання  X 20 

98.20  Діяльність домашніх господарств як виробників 

послуг для власного споживання  X 20 

 


