
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

від 10 червня 2022 року 

№ 2/14/VIII 

 

Положення 

про єдиний податок  

 

1. Платників єдиного податку визначено статтею 291 Податкового кодексу України. 

 

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої -третьої 

груп визначено статтею 292 Податкового кодексу України. 

 

3. Ставки та порядок обчислення податку. 

3.1. 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. 

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, платників єдиного 

податку м. Старокостянтинів викладено у додатку до даного положення.  

3.2 Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 

Податкового кодексу України. 

 

4. Податковий (звітний) період визначено статтею 294 Податкового кодексу України. 

 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено статтею 295 

Податкового кодексу України. 

 

6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку визначено статтею 

296 Податкового кодексу України. 

 

7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 

платниками єдиного податку визначено статтею 297 Податкового кодексу України. 

 

8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від 

спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298 Податкового кодексу України. 

 

9. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визначено 

статтею 299 Податкового кодексу України. 

 

10. Відповідальність платника єдиного податку визначено статтею 300 Податкового 

кодексу України. 

 

 

 

 

 

 



2 

Додаток  

до положення про єдиний  

податок  

 

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців  

платників єдиного податку на території Старокостянтинівської  

міської територіальної громади з 01січня 2022 року 

 
№ 

№ 

п/п 

КВЕД  Назва виду діяльності Розмір 

ставки  у 

відсотках 

до 

розміру 

прожитко

вого 

мінімуму 

для 

працездат

них осіб, 

встановле

ного 

законом 

на 1 січня 

податково

го 

(звітного) 

року 

Розмір 

ставки у 

відсотка

х до 

розміру 

мінімаль

ної 

заробітн

ої плати, 

встановл

еної 

законом 

на 1 

січня 

податков

ого 

(звітного

) року на 

1 січня) 

   для 1-ї 

групи 

платників 

для 2-ї 

групи 

платникі

в 

1 01 Сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг 

  

2 01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур  16% 

3 01.2 Вирощування багаторічних культур  16% 

4 01.3 Відтворення рослин  16% 

5 01.4 Тваринництво  16% 

6 01.5 Змішане сільське господарство  16% 

7 01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та 

після урожайна діяльність 
 16% 

8 02 Лісове господарство та лісозаготівлі   

9 02.3 Збирання дикорослих недеревних продуктів  20% 

10 03 Рибне господарство   

11 03.1 Рибальство  20% 

12 03.2 Рибництво (аквакультура)  20% 

13 10 Виробництво харчових продуктів   

14 10.1 Виробництво м'яса та м’ясних продуктів  20% 

15 10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і 

молюсків 
 20% 

16 10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів  13% 

17 10.5 Виробництво молочних продуктів  14% 
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18 10.6 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 
 20% 

19 10.71 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів 
 20% 

20 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

тривалого зберігання 

 16% 

21 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних 

борошняних виробів 
 20% 

22 10.9 Виробництво готових кормів для тварин  11% 

23 11 Виробництво напоїв   

24 11.0 Виробництво напоїв  14% 

25 13 Текстильне виробництво   

26 13.9 Виробництво інших текстильних виробів  20% 

27 14 Виробництво одягу   

28 14.1 Виробництво одягу, крім хутряного  20% 

29 14.2 Виробництво виробів із хутра  20% 

30 15 Виробництво шкіри, виробів із шкіри та інших 

матеріалів 

  

31 15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво 

дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; 

вичинка та фарбування хутра 

 16% 

32 16 Оброблення деревини та виготовлення виробів  з 

деревини та корка, крім меблів; виготовлення 

виробів із соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння 

  

33 16.1 Лісопильне та стругальне виробництво  20% 

34 16.2 Виробництво виробів з деревини, корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння 
 20% 

35 18 Поліграфічна діяльність   

36 18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею 

послуг 
 20% 

37 18.2 Тиражування звуко -, відеозаписів і програмного 

забезпечення 
 20% 

38 20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції   

39 20.1 Виробництво основної хімічної продукції, добрив і 

азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в 

первинних формах 

 20% 

40 22 Виробництво гумових і пластмасових виробів   

41 22.1 Виробництво гумових виробів  20% 

42 22.2 Виробництво пластмасових виробів  20% 

43 23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

 20% 

44 25 Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устатковання 

 20% 

45 25.72 Виробництво замків і дверних петель  6% 

46 31 Виробництво меблів  20% 

47 33 Ремонт і монтаж машин і устатковання   

48 33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів, машин і устатковання 
 14% 
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49 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і 

устаткування 
8% 16% 

50 41 Будівництво  20% 

51 45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 

засобами та мотоциклами, їх ремонт 

  

52 45.1 Торгівля автотранспортними  засобами  20% 

53 45.3 Торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів 
 20% 

54 45.4 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до 

них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 
 20% 

55 46 Оптова торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

 20% 

56 47 Роздрібна торгівля , крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами 

  

57 47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  20% 

58 47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами в спеціалізованих 

магазинах 

 20% 

59 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, 

борошняними та цукровими кондитерськими 

виробами в спеціалізованих магазинах 

 6% 

60 47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах 
 20% 

61 47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського 

призначення в спеціалізованих магазинах 
 20% 

62 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих 

магазинах 
 5% 

63 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 

товарами в спеціалізованих магазинах 
 20% 

64 47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами в 

спеціалізованих магазинах (крім 47.77 – роздрібна 

торгівля годинниками та ювелірними виробами в 

спеціалізованих магазинах) 

 20% 

65 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  18% 

66 47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  10% 20% 

67 47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами  13% 

68 49 Наземний і трубопровідний транспорт   

69 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та 

приміського сполучення 
 13% 

70 49.32 Надання послуг таксі  11% 

71 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  20% 

72 49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг 

перевезення речей 
 20% 

73 52 Складське господарство та допоміжна діяльність у 

сфері транспорту 

  

74 52.10 Складське господарство  13% 

75 62.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту  20% 

76 55 Тимчасове розміщування   

77 55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування 
 20% 
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78 55.2 Діяльність засобів розміщування на період відпустки 

та іншого тимчасового проживання 
 8% 

79 56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями   

80 56.1 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування 
 20% 

81 56.2 Постачання готових страв  6% 

82 56.3 Обслуговування напоями  20% 

83 62 Комп’ютерне програмування, консультування та 

пов’язана з ними діяльність 

  

84 62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та 

пов’язана з ними діяльність 
 15% 

85 63 Надання інформаційних послуг   

86 63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-

вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали 
 15% 

87 63.9 Надання інших інформаційних послуг  20% 

88 66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг 

і страхування 

  

89 66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення 
 20% 

90 68 Операції з нерухомим майном   

91 68.1 Купівля та продаж власного нерухомого майна  20% 

92 68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 
 20% 

93 69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського 

обліку 

  

94 69.1 Діяльність у сфері права  17% 

95 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (крім 

аудиту); консультування з питань оподаткування 
 20% 

96 70 Діяльність головних управлінь (хед - офісів); 

консультування з питань керування 

  

97 70.2 Консультування з питань керування  15% 

98 71 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; 

технічні випробування та дослідження 

  

99 71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, 

надання послуг технічного консультування 
 20% 

100 73 Рекламна діяльність і дослідження конʼюктури 

ринку 

  

101 73.1 Рекламна діяльність  13% 

102 73.2 Дослідження кон'юктури ринку та виявлення 

громадської думки 
 13% 

103 74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність   

104 74.20 Діяльність у сфері фотографії 10% 20% 

105 74.3 Надання послуг перекладу  11% 

106 74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не 

віднесена до інших угрупувань 
 20% 

107 75 Ветеринарна діяльність   

108 75.0 Ветеринарна діяльність  13% 

109 77 Оренда, прокат і лізинг   

110 77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів  16% 

111 77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого 

вжитку 
8% 16% 
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112 77.3 Надання в оренду інших машин, устаткування та 

товарів 
 16% 

113 78 Діяльність із працевлаштування  20% 

114 79 Діяльність туристичних агентств, туристичних 

операторів, наданні інших послуг із бронювання та 

пов’язана з цим діяльність 

 20% 

115 81 Обслуговування будинків і територій   

116 81.1 Комплексне обслуговування об’єктів нерухомості  10% 

117 81.2 Діяльність із прибирання  20% 

118 82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, 

інші допоміжні комерційні послуги 

  

119 82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність  11% 

120 82.2 Діяльність телефонних центрів  20% 

121 82.9 Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  20% 

122 85 Освіта  7% 

123 86 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги   

124 86.2 Медична та стоматологічна практика  20% 

125 88.91 Денний догляд за дітьми  7% 

126 90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг  8% 

127 93 Діяльність у сфері спорту   

128 93.1 Діяльність у сфері спорту  13% 

129 93.2 Організування відпочинку та розваг  20% 

130 95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і 

предметів особистого вжитку 

  

131 95.1 Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку  15% 

132 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, запису, відтворення 

звуку й зображення 

10% 20% 

133 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 

обладнання 
10% 20% 

134 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10% 20% 

135 95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10% 20% 

136 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку 
10% 20% 

137 96 Надання інших індивідуальних послуг   

138 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 

виробів 
7% 14% 

139 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси  20% 

140 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10% 20% 

141 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  13% 

142 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  11% 

143 97 Діяльність домашніх господарств   

144 97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для 

домашньої прислуги 
 7% 

145  Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням 10% 20% 

146  Виготовлення швейних виробів за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 

147  Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 

148  Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 
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149  Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 

150  Виготовлення текстильних виробів та текстильної 

галантереї за індивідуальним замовленням 
10% 20% 

151  Виготовлення головних уборів за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 

152  Додаткові послуги до виготовлення виробів за 

індивідуальним замовленням 
10% 20% 

153  Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за 

індивідуальним замовленням 
10% 20% 

154  Послуги з ремонту трикотажних виробів 10% 20% 

155  Виготовлення килимів та килимових виробів за 

індивідуальним замовленням 
10% 20% 

156  Послуги з ремонту та реставрації килимів та 

килимових виробів 
10% 20% 

157  Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх 

виробів за індивідуальним замовленням 
10% 20% 

158  Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та 

дорожніх виробів 
10% 20% 

159  Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням 10% 20% 

160  Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів 10% 20% 

161  Виготовлення теслярських та столярних виробів за 

індивідуальним замовленням 
10% 20% 

162  Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, 

мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним 

замовленням 

10% 20% 

163  Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та 

відеоапаратури 
10% 20% 

164  Послуги з ремонту велосипедів 10% 20% 

165  Виготовлення металовиробів за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 

166  Послуги з ремонту інших предметів особистого 

користування, домашнього вжитку та металовиробів 
10% 20% 

167  Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 

168  Послуги з оброблення плівок 10% 20% 

169  Послуги з прання, оброблення білизни та інших 

текстильних виробів 
10% 20% 

170  Вичинка хутрових шкур за індивідуальним 

замовленням 
10% 20% 

171  Послуги перукарень 10% 20% 

172  Послуги пов’язані з сільським та лісовим 

господарством 
10% 20% 

173  Послуги домашньої прислуги 10% 20% 

174  Послуги пов’язані з очищенням та прибиранням за 

індивідуальним замовленням 
10% 20% 

 

Примітка: якщо ставка єдиного податку пропонується для розділу (групи, класу) то це означає, що дана ставка 

дійсна для всіх підкласів, що відносяться до вказаного розділу (групи, класу). 

 

 

Секретар міської ради                                 підпис                                  Олександр СТЕПАНИШИН 


