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                                                                                                                                           Проект (Ковальов) 

  
  
 
 

СЛОВ'ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
РІШЕННЯ 

 
 

від ____________ № __________ 
м. Слов’янськ 
 
«Про затвердження Положення про сплату  
єдиного податку  фізичними особами-підприємцями 
першої та другої груп платників єдиного податку» 
 
 
Згідно  Податкового  кодексу  України, Бюджетного кодексу України, Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», враховуючи висновок антимонопольного комітету, висновок постійної комісії  
міської ради з питань інвестиційної, зовнішньоекономічної та регуляторної політики, 
малого та середнього бізнесу, рішення виконавчого комітету міської ради «Про клопотання 
перед міською радою про затвердження Положення про сплату єдиного податку для 
фізичних осіб-підприємців», керуючись п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями,   міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Положення  про сплату єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців першої та другої груп  платників єдиного податку згідно з додатком 1. 
2. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців  першої 

групи платників єдиного податку (додаток 2)  та ставки єдиного податку для фізичних осіб- 
підприємців другої групи  платників єдиного податку (додаток 3). 

3. Вважати такими що втратили чинність: 
- рішення Слов’янської міської ради від 27.12.2003 р.№ 4-XIV-24 «О ставках 

единого налога»; 
- рішення Слов’янської міської ради від 02.11.2005 р.№ 49-XХIХ-4 «О внесении 

изменений в решение городского совета от 27.12.2003 г.№ 4-XIV-24 «О ставках единого 
налога»; 

- рішення Слов’янської міської ради від 27.02.2007 р.№ 98-X-5 «О внесении 
изменений в решение городского совета от 27.12.2003 г.№ 4-XIV-24 «О ставках единого 
налога»; 

- рішення Слов’янської міської ради від 20.05.2011 р.№ 18-X-6 «Про внесення 
доповнень до рішення Слов’янської міської ради від 27.12.2003 г.№ 4-XIV-24 «О ставках 
единого налога» 

4. Рішення набуває чинності з 01 січня 2012 року. 
5.Фінансовому управлінню Слов’янської міської ради (Ковальов) забезпечити 

оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 



               6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської 
ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів (Адейкін).  

 
 
 
Міський голова                                                                           Н.І.Штепа 



                                                                                                  Додаток 1 
 до рішення міської ради 
 від __________20___ р. 
 

Положення 
про сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

першої та другої груп платників єдиного податку 
 
1.Загальні засади. 
 
Це Положення розроблено для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп, 

які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 
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 150 000 гривень.  

 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 1 000 000 гривень.  До цієї групи не відносяться 
фізичні  осіби-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та     
оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ).  

При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових 
відносинах з платником  єдиного  податку - фізичною   особою,   не   враховуються   
наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у 
відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.  
 

 
2.Платники податку. 
 
Платники єдиного податку це суб’єкти господарювання фізичні  особи-підприємці, 

які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та відносяться до 
першої або другої групи платників податку згідно розділу 1 цього Положення, крім 
суб’єктів господарювання вказаних у статті 291.5 Податкового кодексу України (далі ПКУ). 

 
3. Об’єкт та база оподаткування. 
 
Об’єктом оподаткування є дохід від підприємницької діяльністі. 
 
4.Ставки податку. 
 
Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   

розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року  (далі  -  мінімальна  заробітна плата). 

 
  4.Порядок обчислення податку. 
 
  Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються  міською  радою  для  

фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду 
господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  

  1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати;  



  2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати.  

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.  

 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   для 
відповідної групи таких платників єдиного податку (перша група -10%, друга група -20%).  

 
5.Податковий (звітний) період. 

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

календарний рік.  
   Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку другої групи  є 

календарний квартал.  
   Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця 

податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця 
податкового (звітного) періоду.  

   Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату єдиного  податку  із 
сплати інших податків і зборів,  встановлених ПКУ,  перший податковий (звітний)  період  
починається  з першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним) 
кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника єдиного   податку,   і  
закінчується  останнім  календарним  днем останнього місяця такого періоду.  

   Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних осіб-підприємців,  які  до 
закінчення місяця,  в якому відбулася державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання 
спрощеної  системи оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої 
або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого  числа  
місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.            

   У  разі державної реєстрації припинення   підприємницької  діяльності фізичної  
особи-підприємця,  яка є платником   єдиного податку, останнім податковим (звітним) 
періодом вважається період,  у якому подано  до  органу  державної податкової служби 
заяву щодо відмови від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням 
провадження господарської діяльності.     

  У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим 
(звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу 
державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.                                                                                                                                                    

 
6.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку  

 
 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.  

     У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше  встановлених  
ставок  єдиного  податку,  єдиний податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та 
строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 ПКУ.  

     Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного податку  першої  і  
другої  груп  здійснюється  органами державної податкової  служби  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.  

    Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем податкової адреси.  
    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.  

     Суми єдиного податку,  сплачені відповідно  до  абзацу другого    і  абзацу 
шостому пункту 6 цього Положення,  підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх 
платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.  

     Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку підлягають  
поверненню  платнику  в  порядку,  встановленому ПКУ.  

     Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу доходу,  сплачується 
протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за  
податковий  (звітний) квартал.  

     У   разі   припинення   платником   єдиного    податку провадження  
господарської  діяльності  податкові  зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються 
такому платнику до останнього дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу 
державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи 
оподаткування  у  зв'язку  з припиненням провадження господарської діяльності.  

 
 
7.Строк та порядок подання звітності про сплату податку. 

 
Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної 

податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  
встановлений  для річного податкового (звітного) періоду -  протягом 60 календарних днiв, 
що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року.  

Платники   єдиного  податку  другої  групи подають до органу державної 
податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені 
для квартального податкового (звітного) періоду - протягом 40 календарних днiв, що 
настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу.  

Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за 
місцем податкової адреси.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Додаток 2 
 до рішення міської ради 
 від __________20___ р. 
 

Ставки 
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

першої  групи платників єдиного податку 
№ Вид діяльності Ставка єдиного податку, (%) 

(ставка встановлена у відсотках до розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 
січня податкового (звітного) року) 

1 2 3 
1. Роздрібний продаж товарів з 

торгівельних місць на ринках 
8 

2. Побутові послуги населенню:  
2.1 Виготовлення взуття за 

індивідуальним замовленням  
10 

2.2 послуги з ремонту взуття 8 
2.3 виготовлення    швейних    виробів    

за    індивідуальним замовленням 
10 

2.4 виготовлення    виробів   із   шкіри   за   
індивідуальним замовленням 

10 

2.5 виготовлення   виробів   з   хутра    за    
індивідуальним замовленням 

10 

2.6 виготовлення    спіднього    одягу    за    
індивідуальним замовленням 

10 

2.7 виготовлення текстильних виробів та 
текстильної галантереї за 
індивідуальним замовленням 

10 

2.8 виготовлення    головних    уборів    за    
індивідуальним замовленням 

10 

2.9 додаткові   послуги    до    
виготовлення    виробів    за 
індивідуальним замовленням 

10 

2.10 послуги з ремонту одягу та побутових 
текстильних виробів 

10 

2.11 виготовлення   та   в'язання   
трикотажних   виробів   за 
індивідуальним замовленням 

10 

2.12 послуги з ремонту трикотажних 
виробів 

10 

2.13 Виготовлення   килимів   та    
килимових    виробів    за 
індивідуальним замовленням  

10 

2.14 послуги  з  ремонту  та  реставрації 
килимів та килимових виробів 

10 

2.15 виготовлення шкіряних галантерейних 
та  дорожніх  виробів за 
індивідуальним замовленням 

10 

2.16 послуги  з  ремонту  шкіряних  
галантерейних  та дорожніх виробів 

10 

2.17 виготовлення меблів за 
індивідуальним замовлення 

10 

2.18 послуги з ремонту, реставрації та 
поновлення меблів 

10 

2.19 виготовлення  теслярських   та   10 



столярних   виробів   за 
індивідуальним замовленням 

2.20 технічне    обслуговування    та    
ремонт   автомобілів, мотоциклів, 
моторолерів і мопедів за 
індивідуальним замовленням 

10 

2.21 послуги з ремонту радіотелевізійної  
та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури 

10 

2.22 послуги  з  ремонту  електропобутової  
техніки  та  інших побутових приладів 

10 

2.23 послуги з ремонту годинників  5 
2.24 послуги з ремонту велосипедів 8 
2.25 послуги з технічного обслуговування  

і  ремонту  музичних інструментів 
8 

2.26 виготовлення металовиробів за 
індивідуальним замовленням 

10 

2.27 послуги    з    ремонту    інших   
предметів   особистого користування, 
домашнього вжитку та металовиробів 

10 

2.28 виготовлення   ювелірних   виробів   
за    індивідуальним замовленням 

10 

2.29 послуги з ремонту ювелірних виробів 10 
2.30 прокат   речей   особистого   

користування  та  побутових товарів 
8 

2.31 послуги з виконання фоторобіт 10 
2.32 послуги з оброблення плівок 10 
2.33 послуги з прання, оброблення білизни 

та інших текстильних виробів 
10 

2.34 послуги з чищення та фарбування 
текстильних,  трикотажних і хутрових 
виробів 

10 

2.35 вичинка хутрових шкур за 
індивідуальним замовленням 

10 

2.36 послуги перукарень 10 
2.37 ритуальні послуги 10 
2.38 послуги, пов'язані з сільським та 

лісовим господарством 
10 

2.39 послуги домашньої прислуги 10 
2.40 послуги,  пов'язані з очищенням та 

прибиранням  приміщень за 
індивідуальним замовленням 

10 



 Додаток 3 
 до рішення міської ради 
 від __________20___ р. 
 

Ставки 
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

другої групи платників єдиного податку 
 

№ Вид діяльності Ставка єдиного податку, (%) 
(ставка встановлена у відсотках 
до розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої на 1 січня 
податкового (звітного) року) 

1 2 3 
1. Оптова торгівля  20 
2. Роздрібна торгівля 16 
3. Діяльність у сфері ресторанного господарства:  
3.1 Діяльність ресторанів, кафе, барів, закусочних, 

буфетів  
20 

3.2 Діяльність їдалень 15 
3.3 Послуги з постачання готової їжі 15 
4. Діяльність з виробництва:  
4.1 Виробництво м’ясних продуктів(ковбасних 

виробів, напівфабрикатів)  
20 

4.2 Виробництво рибних продуктів (перероблення 
риби, копчення, соління тощо) 

20 

4.3 Перероблення та консервування овочів та 
фруктів 

10 

4.4 Виробництво нерафінованої олії з соняшнику 15 
4.5 Виробництво продуктів борошно-круп’яної 

промисловості (перероблення зерна: 
виробництво борошна, круп та інших видів 
зернових) 

15 

4.6 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, 
борошняних кондитерських виробів 
нетривалого зберігання 

20 

4.7 Виробництво  сухарів. печива, соломки, інших 
«сухих» хлібопродуктів (сніданків) та пирогів, 
тістечок тривалого зберігання 

20 

4.8 Виробництво макаронних виробів 20 
4.9 Виробництво мінеральних вод та інших 

безалкогольних напоїв 
20 

4.10 Виробництво пластмасових виробів, інших 
виробів з пластмас 

20 

4.11 Виробництво, ремонт та/або встановлення 
будівельних металевих виробів ( дверних, 
віконних блоків, воріт, гратів, огорож тощо) 

20 

4.12 Роботи з виробництва або встановлення 
металопластикових вікон, дверних 
конструкцій, також з алюмінієвого та інших 
профілей,  

20 

4.13 Оброблення  метала з реалізацією населенню: 
-кування, пресування, штампування, 
профілювання; 
-загальні механічні операції(сверління, 

20 



зварювання, з’єднання тощо) 
4.14 Виробництво виробів з дроту 20 
4.15 Оброблення декоративного та будівельного 

каменю (виготовлення надгробних споруд та 
пам’ятників для облаштування кладовищ) 

20 

4.16 Виробництво керамічних виробів, предметів з 
глини, бетону, гіпсу,  кераміки та каменю (за 
винятком будівельних матеріалів та 
пам’ятників) 

20 

4.17 Виробництво фасадної, тротуарної плитки, 
бордюр та інш. 

20 

4.18 Виробництво шлакоблоку 20 
4.19 Виробництво будівельних сумішей та 

будівельних матеріалів 
20 

5. Побутові послуги населенню:  
5.1 Виготовлення взуття за індивідуальним 

замовленням  
20 

5.2 Послуги з ремонту взуття 10 
5.3 Виготовлення    швейних    виробів    за    

індивідуальним замовленням 
20 

5.4 Виготовлення    виробів   із   шкіри   за   
індивідуальним замовленням 

20 

5.5 Виготовлення   виробів   з   хутра    за    
індивідуальним замовленням 

20 

5.6 Виготовлення    спіднього    одягу    за    
індивідуальним замовленням 

20 

5.7 Виготовлення текстильних виробів та 
текстильної галантереї за індивідуальним 
замовленням 

20 

5.8 Виготовлення    головних    уборів    за    
індивідуальним замовленням 

20 

5.9 Додаткові   послуги    до    виготовлення    
виробів    за індивідуальним замовленням 

20 

5.10 Послуги з ремонту одягу та побутових 
текстильних виробів 

15 

5.11 Виготовлення   та   в'язання   трикотажних   
виробів   за індивідуальним замовленням 

15 

5.12 Послуги з ремонту трикотажних виробів 10 
5.12 Виготовлення   килимів   та    килимових    

виробів    за індивідуальним замовленням  
20 

5.14 Послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та 
килимових виробів 

10 

5.15 Виготовлення шкіряних галантерейних та  
дорожніх  виробів за індивідуальним 
замовленням 

20 

5.16 Послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  
та дорожніх виробів 

10 

5.17 Виготовлення меблів за індивідуальним 
замовлення 

20 

5.18 Послуги з ремонту, реставрації та поновлення 
меблів 

20 

5.19 Виготовлення  теслярських   та   столярних   
виробів   за індивідуальним замовленням 

20 

5.20 Технічне    обслуговування    та    ремонт   
автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 

20 



мопедів за індивідуальним замовленням 
5.21 Послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  

аудіо-  і відеоапаратури 
20 

5.22 Послуги  з  ремонту  електропобутової  
техніки  та  інших побутових приладів 

20 

5.23 Послуги з ремонту годинників  10 
5.24 Послуги з ремонту велосипедів 10 
5.25 Послуги з технічного обслуговування  і  

ремонту  музичних інструментів 
10 

5.26 Виготовлення металовиробів за 
індивідуальним замовленням 

20 

5.27 Послуги    з    ремонту    інших   предметів   
особистого користування, домашнього вжитку 
та металовиробів 

20 

5.28 Виготовлення   ювелірних   виробів   за    
індивідуальним замовленням 

20 

5.29 Послуги з ремонту ювелірних виробів 20 
5.30 Прокат   речей   особистого   користування  та  

побутових товарів 
10 

5.31 Послуги з виконання фоторобіт 10 
5.32 Послуги з оброблення плівок 10 
5.33 Послуги з прання, оброблення білизни та 

інших текстильних виробів 
20 

5.34 Послуги з чищення та фарбування 
текстильних,  трикотажних і хутрових виробів 

20 

5.35 Вичинка хутрових шкур за індивідуальним 
замовленням 

20 

5.36 Послуги перукарень 20 
5.37 Ритуальні послуги 20 
5.38 Послуги, пов'язані з сільським та лісовим 

господарством 
10 

5.39 Послуги домашньої прислуги 10 
5.40 Послуги,  пов'язані з очищенням та 

прибиранням  приміщень за індивідуальним 
замовленням 

10 

6. Послуги населенню:  
6.1 Видавнича діяльність; інші види видавничої 

діяльності 
20 

6.2 Поліграфічна діяльність; інша поліграфічна 
діяльність 

20 

6.3 Встановлення музичних, кофейних автоматів 15 
6.4 Електромонтажні роботи 20 
6.5 Виготовлення печаток, штампів 15 
6.6 Монтаж санітарно-технічних систем, втому 

числі пластикових 
20 

6.7 Будівництво житла, інших господарських 
об’єктів (а також роботи з реконструкції, 
реставрації та ремонту будівель за 
індивідуальним замовленням) 

20 

6.8 Земельні роботи (екскаватором тощо) 20 
6.9 Монтаж систем опалення , водопостачання. 

каналізації; каналізаційні роботи 
20 

6.10 Послуги з монтажу. ремонту технічному 
обслуговуванню контрольно-вимірюваних 
приладів та апаратури 

20 



6.11 Технічне керівництво та контроль монтажних 
робот 

20 

6.12 Роботи по завершенню будівництва (малярні, 
штукатурні роботи, шпаклівка тощо) 

20 

6.13 Заготівельна діяльність вторсировини (утиля, 
макулатури, склотари) 

10 

6.14 Вирощування та реалізація грибів 10 
6.15 Обслуговування громадських туалетів 10 
6.16 Розроблення, запис та реалізація (продаж. 

прокат) програмного забезпечення. 
Інші види діяльності у сфері програмного 
забезпечення. 
Оброблення даних. 
Діяльність пов’язана з банками даних 
(створення баз даних в мережі Інтернет) 

10 

6.17 Надання доступу до мережі  Інтернет 20 
6.18 Освіта та інші види освіти: курси вивчення 

іноземних мов 
10 

6.19 Послуги перекладача та по перекладу з 
іноземних мов 

10 

6.20 Діяльність спортивних шкіл, тренерів 10 
6.21 Діяльність танцювальних шкіл  та викладачів 

танцю 
10 

6.22 Зберігання транспортних засобів 
(автостоянки) 

20 

6.23 Охоронна діяльність 20 
6.24 Здавання в оренду житлової та не житлової  

нерухомості, транспортних засобів (земельні 
ділянки загальна площа яких не перевищує 0,2 
га; житлові приміщення загальна площа яких 
не перевищує 100 кв.метрів; нежитлові 
приміщення (споруди, будівлі) та/або їх 
частини, загальна площа яких не перевищує 
300 кв.метрів) 

20 

6.25 Рекламна діяльність 20 
6.26 Ексурсійно-туристична діяльність 20 
6.27 Готельні послуги 20 
6.28 Ландшафтний дизайн, інші послуги дизайнера, 

декораторів інтер’єрів, художників 
оформлювачів 

20 

6.29 Діяльність в сфері оздоровчої та спортивної 
діяльності(спортивно-оздоровчі послуги. 
послуги фітнес-клубів, центрів тощо) 

20 

6.30 Послуги масажу 20 
6.31 Ветеринарна діяльність 20 
6.32 Медичне обслуговування (за винятком 

зубопротезування та стоматології) 
20 

6.33 Стоматологічна діяльність та інші послуги  
цієї галузі 

20 

6.34 Мистецькі роботи та їх реалізація (написання 
картин, художньо-оформительські роботи, 
випалювання тощо) 

10 

6.35 Різка скла  15 
6.36 Встановлення кондиціонерів 20 
6.37 Юридична діяльність 20 



6.38 Експертні послуги 20 
6.39 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку 20 
6.40 Діяльність у сфері інжинірингу(проектно-

конструкторські роботи, послуги з 
моделювання тощо) 

20 

6.41 Транспортне обслуговування населення: 
-легковим автомобілем; 
-мікроавтобусом; 
-автобусом; 
-вантажним автотранспортним засобом 

20 

6.42 Музичне обслуговування на замовлення 
населення, послуги тамади 

15 

6.43 Організація вечорів відпочинку, банкетів на 
замовлення населення 

20 

6.44 Діяльність ярмарок та атракціонів 10 
6.45 Послуги закладів кіно і кінопрокату 15 
6.46 Ремонт та технічне обслуговування 

електродвигунів, генераторів, і 
трансформаторів; іншого електричного 
устаткування (сигналізації) 

20 

6.47 Ремонт мобільних телефонів 15 
6.48 Ремонт та технічне обслуговування офісного 

обладнання та обчислювальної техніки, 
персональних комп’ютерів 

20 

6.49 Послуги з виготовлення ключів, ремонту 
парасольок  

10 

6.50 Послуги з ремонту та точіння. шліфування та 
правлення господарських інструментів 

10 

6.51 Технічне обслуговування, ремонт, миття 
транспортних засобів 

20 

6.52 Ремонт, установлення або заміна шин. 
покришок та камер (шиномонтажні послуги) 

20 

6.53 Послуги по забезпеченню фізичного 
комфорту:  
-послуги турецьких бань, саун та соляріїв, 
кабінетів масажу, послуги парових бань та 
душових 

20 

6.54 Виготовлення траурних вінків, штучних квітів, 
гірлянд 

10 

6.55 Послуги з відео знімання 15 
6.56 Копіювання та розмноження на копіювальних 

апаратах; друкування на машинці; 
комп’ютерний набір текстів; комп’ютерна 
графіка 

10 

6.57 Надання інших індивідуальних послуг: 
-зважування, вимірювання артеріального 
тиску тощо; 
-послуги для домашніх тварин (догляд 
дресирування) 

5 

7. Інші види діяльності, крім тих, здійснення 
яких заборонено спрощеною системою 
оподаткування 

20 

 
 


